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ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย และแนวคิดการวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

       พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ** 
1. บทน า 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจใน
งานวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในสาระส าคัญ 4 ประการ คือ 1) แนวคิดเบื้องต้นใน
การวิจัย 2) รูปแบบและข้ันตอนการวิจัย 3) การเขียนเค้าโครงการวิจัย และ 4) จรรยาบรรณของนักวิจัย  
2. แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย 
 ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจการวิจัย จะต้องท าความเข้าใจความหมายของการวิจัย ความส าคัญของการ
วิจัย เป้าหมายของการวิจัย และประโยชน์ของการวิจัย 

2.1 ความหมายของการวิจัย 
 เอกสารประกอบการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัยเข้าถึงข้อมูลได้จาก
http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/02.pdf ในหน้า 9 ได้รวบรวมความหมาย
ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา (ราชบัณฑิตยสถาน,2546: 1072) 
สอดคล้องกับ OXFORD Advanced Learner’s Dictionary (1994 :1073) ที่น าเสนอว่า การวิจัยมาจาก
ค าว่า Research ที่ระบุความหมายว่า “Careful Study and Investigate” ที่หมายถึง การวิจัยเป็น
การศึกษาและการสืบค้นความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียดถี่ถ้วน  

การวิจัย หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยใช้อุปกรณ์หรือวิธีการ 
เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง หรือค้นหาหลักการส าหรับน าไปใช้ตั้งกฎ ทฤษฏี หรือแนวทางปฏิบัติ (สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547 :45)  
 การวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบ 
และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553 : 1)  
 การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่มีระบบ มีความเชื่อถือโดยใช้ระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นค าตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543 : 47) 
 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตศาลายา  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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 การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546 :1)  
 การวิจัย หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่น ามาทดสอบสมมุติฐาน และมีแนวคิดหรือทฤษฏีสนับสนุนสมมุติฐานที่ทดสอบ (Kerlinger, 
1986 :10) 

 การวิจัย คือ การวิเคราะห์และบันทึกการสังเกตภายใต้การควบคุมอย่างเป็นระบบระเบียบ และ
เป็นปรนัย ที่จะน าไปสู่การสร้างทฤษฏี หลักการ หรือการวางนัยทั่วไปโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์(Best 
and Khan, 1988 : 18)  
 การวิจัย หมายถึง การใช้ความรู้พ้ืนฐานที่มีอยู่ส าหรับการศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้ วยวิธีการที่
เป็นระบบ มีการทดสอบสมมุติฐานที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ (Burns and Grove, 1997 : 3)  
 สรุปได้ว่าการวิจัย เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่มีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนปราศจากอคติ
ส่วนตัว สามารถตรวจสอบได้ ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ศึกษา ค้นคว้าข้อเท็จจริง เพ่ือน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคม หรือพัฒนาเป็นกฎ ทฤษฏี หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และ
เชื่อถือได้ 

 2.2 ความส าคัญของการวิจัย 
 พรรณพิลัย นิติโรจน์ (หน้า 4) กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษาด้วยวิธีวิจัย จะช่วยพัฒนาคน ที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้มีปัญญา 
มีความสามารถในการสังเกต ซักถามและแสวงหาค าตอบและสื่อสาระข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่องค์ความรู้
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยตลอดชีวิต 
 2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันทรงคุณค่า มีการคิดพิจารณาด้วยสมอง มีการสรุปวิเคราะห์
เหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน มีการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงของประเทศ
และประชาคมโลก ท าให้เกิดความก้าวหน้าและน าวิทยาการใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ 
 3. การวิจัยสามารถตอบสนองความต้องการทางวิชาการ กล่าวคือ สามารถแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทฤษฏีที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา ความรู้หรือข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยจะ
เป็นพ้ืนฐานในการวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป เพ่ือความก้าวหน้าในแต่ละสาขาวิชาและอาจมีผู้น าไปใช้ประโยชน์
ต่างๆได ้
 4. การวิจัยสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีข้อสรุป ข้อค้นพบและแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นแนวคิดในเชิงทฤษฏีที่ไม่สามารถน าไปสู่การ
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ปฏิบัติได้ ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวคิดทฤษฏีกับการปฏิบัติ ให้ช่องว่างเหล่านั้น
ใกล้ชิดกันมากข้ึนหรือมีน้อยลง 
 5. การวิจัยเป็นการแสวงหาค าตอบอันถูกต้องต่อปัญหาหรือค าถามที่ตั้งไว้ ตามเป้าหมายของการ
วิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบวิธีที่เชื่อถือได้ และรวมทั้งขจัดข้อบกพร่องที่อาจจะมีได้ในการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้อย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีเพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธค าตอบที่เป็นปัญหาใน
การศึกษา 

 2.3 เป้าหมายของการวิจัย 
 พรรณพิลัย นิติโรจน์ (หน้า 5) กล่าวถึงความส าคัญของการวิจัยไว้ในระเบียบวิธี วิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สรุปได้ดังนี้ 

 เป้าหมายแรก การวิจัยเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่  เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยคือ การสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการสนับสนุนการวิจัยจึงเป็นการสนับสนุนให้มีการสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้ ท างาน
สนับสนุนหรือจัดการงานวิจัยและนักวิจัยต้องมีจินตนาการต่อการเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นเพ่ือการ
สร้างสรรค์ มีความสุขที่ได้ท าให้จินตนาการเป็นจริง 
 เป้าหมายที่สอง คือ เพ่ือบรรยาย เพ่ืออธิบาย เพ่ือท านายหรือควบคุม ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อันจะ
ช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และสังคมให้ดีขึ้น ดังนั้น จะพบว่า การวิจัยมีเป้าหมาย
ส าคัญที่จะให้บุคคลระดับต่างๆ ทั้งประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้มีความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีพอเป็นแนวทางในการศึกษา แสวงหาความรู้และใช้วิธีการดังกล่าวในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
กรอบของแต่ละสาขาหรือใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเป็นแนวทางในการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 2.4 ประโยชน์ของการวิจัย 
  นิภา ศรีไพโรจน์ (หน้า) กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยในเอกสารประกอบค าสอนเรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย ว่าการวิจัยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้  
  1. การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  
  2. การวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม 
  3. การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และสามารถใช้
ท านายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบ
สามัญส านึก  
  4. การวิจัยสามารถช่วยในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปัญหา
หรือการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารให้เป็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
  5. การวิจัยสามารถตอบค าถามท่ียังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น  
  6. การวิจัยจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ให้มีการใช้ผลการวิจัยและท างาน
ค้นคว้าวิจัยต่อไป  
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  7. การวิจัยจะท าให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งน ามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือ
พัฒนาบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น  
  8. การวิจัยท าให้มีผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงได้กว้างขวาง
และแจ่มชัดยิ่งขึ้น  
  9. การวิจัยจะช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
  10. การวิจัยช่วยให้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
อ านวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก  

3. รูปแบบและข้ันตอนการวิจัย 
 ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจการวิจัย จะต้องท าความเข้าใจรูปแบบของการวิจัย และขั้นตอนของการวิจัย 
ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบในการวิจัย 
  พัชรา สินลอยมา (2551, 6-9) กล่าวถึงแบบในการวิจัยในเอกสารประกอบการสอน วิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ หัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ว่ารูปแบบของการวิจัยนั้น 
สามารถจัดได้หลายแบบแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งพอสรุป ได้ดังนี้ 
  1) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical research) เป็นการวิจัยที่เน้นถึงการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต (what was ?) ประโยชน์ของการวิจัย ชนิดนี้ก็คือ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน หรือสามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วย 2) การวิจัยเชิงบรรยายหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เป็น
การวิจัยที่เน้นถึงการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (what is ?) ในการด าเนินการวิจัย 
นักวิจัยไม่สามารถที่จะไปจัดสร้างสถานการณ์หรือควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ การวิจัยแบบนี้เป็น
การค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
และความสนใจต่อการเมือง มีการวิจัยหลายชนิดที่จัดไว้ว่าเป็นการวิจัยเชิงบรรยายได้แก่ การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey research) การวิจัยเชิงสังเกต (Observational research) การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
สาเหตุ (Causal Comparative) การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational research) และการศึกษาเฉพาะ
กรณี  (Case study 3) การวิจั ย เชิ งทดลอง (experimental research) เป็ นการวิจั ย เพ่ื อ พิสู จน์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ (what will be ?) โดยมีการจัดกระท ากับตัวแปรอิสระ
เพ่ือศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอ่ืนมิให้มีผลกระทบต่อตัวแปรตาม ซึ่งนิยมมาก
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับทางด้านการศึกษา ค่อนข้างล าบาก ในแง่ของการควบคุมตัวแปรเกินลักษณะ
ที่ส าคัญของการวิจัยเชิงทดลองคือ ควบคุมตัวแปรเกินได้ (Control) จัดการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร
อิสระได้ (Manipulation) สังเกตได้ (Observation) และท าซ้ าได้ (Replication) 
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2) ใช้จุดมุ่งหมายของงานวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิจัยบริสุท ธิ์ 
(Pure research) เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตอบสนองความอยากรู้หรือมุ่งที่จะหาความรู้เท่านั้น 
โดยไม่ได้ค านึงว่าจะน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ได้หรือไม่ การวิจัยประเภทนี้ก่อให้เกิดทฤษฎีใหม่ ๆ ตามมา 2) 
การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ใน การ
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงความเป็นอยู่และสังคมของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้แก่ การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษาเป็นต้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเฉพาะกิจ (Action research) เป็นการวิจัยเพ่ือน าผล
มาใช้แก้ปัญหาอย่างรีบด่วนหรือปัจจุบันทันที ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือจะน าผลที่ได้มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะ
เรื่องในวงจ ากัด โดยไม่ได้สนใจว่าจะใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาอ่ืนได้หรือไม่ และ 4) การวิจัยสถาบัน 
(Institutional research) เป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือปรับปรุงงานด้านการบริหารของ
หน่วยงานหรือ สถาบันนั้น ๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายในการน าผลการวิจัยไปใช้กับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น  

3) ใช้ลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ โดยพยายามที่จะศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ มาบรรยายถึงความสัมพันธ์ของ เงื่อนไขต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการศึกษาค้นคว้าในแนวลึกมากกว่าแนว
กว้าง การรวบรวมข้อมูล จะให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว แนวคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ของ
แต่ละบุคคล วิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะ
เป็นวิธีการหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้วิธีการสรุปบรรยายทฤษฎีและแนวคิด
ต่าง ๆ ในการอธิบายและวิเคราะห์ เหตุการณ์ต่าง ๆ และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) เป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นคว้าข้อเท็จจริง ต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุปในเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาในแนว
กว้างมากกว่าแนวลึก เพ่ือที่จะน าข้อสรุปต่าง ๆ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปใช้กับกลุ่มประชากร โดย
อาศัยวิธีการทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล เน้นหนักไปในทางปริมาณหรือค่าต่าง ๆ ที่สามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ วิธีการรวบรวม ข้อมูล มีหลายรูปแบบ เช่น การส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การ
สร้างสถานการณ์สมมติการทดลองและการทดสอบ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้วิธีการทางสถิติเข้ามา
ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล 

4) ใช้ลักษณะศาสตร์และสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
ประกอบด้วย 1) การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับสังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 
เศรษฐกิจ เป็นต้น 2) การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ เช่น ภาษาศาสตร์ 
ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรัชญา เป็นต้น และ 3) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยทางชีววิทยา 
เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น 

5) ใช้วิธีการควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research) เป็นการวิจัยเพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีการจัดสถานการณ์
ทดลอง ด้วยการควบคุมระดับของตัวแปรต้น และก าจัดอิทธิพลของตัวแปรภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
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แล้ววัดผลตัวแปรตามออกมา 2) การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental research) เป็นการวิจัยที่
สามารถควบคุมตัวแปรภายนอกที่ไม่ต้องการได้เพียง บางตัว เนื่องจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้ 
และ 3) การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความจริงของ สภาพการณ์ใน
สังคม ใช้การสังเกตการณ์เป็นส าคัญ และสรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าอนุมาน และ
อุปมาน        

 3.2 ขั้นตอนการวิจัย  
  กัญญามน อินหว่าง (2555 , 20-23) กล่าวถึงขั้นตอนในระเบียบวิธีวิจัยของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ ากัด การท าวิจัยในนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ศึกษาต้องทราบถึงภาพรวมที่ชัดเจนว่าจะ
ท าอะไร ท าที่ไหน ท าอย่างไร ท ากับใคร และท าทาไม (What Where How Who why) เพ่ือให้ได้แนวทาง
ที่ชัดเจนของการด าเนินการวิจัยการท าวิจัยจ าเป็นจะต้องด าเนินการวิจัยไปตามล าดับขั้นของการวิจัยอย่าง
เป็นระเบียบ ตามขั้นตอนซึ่งถือว่าส าคัญมาก เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการ และมีหลักการตามขั้นตอน 
ดังนี้ (William G.Zikmund, 2003)  
  1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย (Selecting a topic of research) เพ่ือเป็นการ
ก าหนดขอบเขตหรือขอบข่ายของงาน  
  2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พ้ืนฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Review 
literature and related research) เพ่ือให้ผู้วิจัยมองเห็นวิวัฒนาการของความรู้หรือทฤษฎีนั้น ๆ ว่ามี
พัฒนาการมาอย่างไร มีใครตรวจสอบวิจัยมาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แบบแผนการวิจัย
ทั่วๆ ไปเป็นเช่นใด ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้น  
  3. ให้ค าจ ากัดความหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย (Formulating research problem) 
ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องเขียนบรรยายถึงความเป็นมาของปัญหาที่จะวิจัย ทฤษฎีพ้ืนฐาน ความมุ่งหมายของการ
วิจัย ความส าคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ค านิยามศัพท์เฉพาะ วิธีด าเนินการ 
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเอกสารการวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  4. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) เมื่อก าหนดค าถามวิจัย
ได้แล้ว ผู้วิจัยจึงตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือ จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) เป็นการ
ระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องท า เป็นเสมือนเข็มทิศการด าเนินการวิจัย ช่วยให้ทราบว่าจะค้นหาค าตอบ
อะไรจากข้อค าถามบ้าง การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็เป็นการจ าแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปร
ออกมาให้เห็นเป็นข้อย่อยท่ีชัดเจน มีความเป็นวัตถุวิสัย และสามารถด าเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  
  5. สร้างสมมติฐาน (Formulating research hypothesis) การสร้างสมมติฐานเป็นการ
คาดคะเนค าตอบของปัญหาที่จะทาการวิจัยว่า ควรจะเป็นไปในลักษณะใด โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่ง
อาจได้มาจากประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้ามาอนุมาน (Deductive) ว่าปัญหานั้นควรจะตอบ
ได้เช่นไร ค าตอบที่ได้จากการเดาหรือคาดคะเนนี้เรียกว่า สมมติฐาน ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาด้วยว่า
ปัญหาและสมมติฐานในการวิจัยมีความสอดคล้องกัน และสมเหตุสมผลพอที่จะตรวจสอบได้หรือไม่ 
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  6. พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล (Source of data) คือ ผู้วิจัยจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
ก าลังทาวิจัยเรื่องอะไร ข้อมูลที่จะท าการวิจัยคืออะไร อยู่ที่ไหน กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร จะได้มาอย่างไร และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด เป็นต้น  
  7. สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย (Formulating research instrument) คือ การ
เตรียมอุปกรณ์ในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะท าการวิจัย โดยพิจารณาจากรูปแบบของ
การวิจัยและความต้องการประเภทของข้อมูลเป็นส าคัญ เพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้ก าหนดและเลือกเครื่องมือให้
เหมาะสมกับงานวิจัยได้มากที่สุด งานในขั้นนี้ผู้วิจัยควรจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือว่ามี
ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งเรียกลักษณะการท างานอย่างนี้ว่า Pilot study คือ ทดลองใช้กับ
กลุ่มย่อย ๆ เพ่ือหาข้อบกพร่องและฝึกการแก้ปัญหา และเป็นการประเมินงานวิจัยเบื้องต้นว่าจะมีคุณค่า 
คุ้มกับเวลา ค่าใช้จ่าย ที่จะท าต่อไปหรือไม่  
  8. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) คือ การน าเอาเครื่องมือไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง ๆ ในการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยแบบทดลองก็เริ่มลงมือทดลองนั่นเอง  
  9. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Scrutinizing data and Analysis of 
data) เป็นการเลือกสรรข้อมูล จัดประเภทข้อมูลหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือให้สะดวกต่อการที่จะ
น าไปวิเคราะห์ในอันที่จะน าไปตรวจสอบสมมติฐานตลอดจนพิจารณาเลือกใช้สถิติที่จะวิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คิดหาวิธีการน าเสนอค่าสถิติที่ได้ว่าควรจัดเสนอ
แบบใดจึงจะเหมาะสม และมีความหมายมากที่สุด เพ่ือประโยชน์ในการเขียนรายงานการวิจัย  

  10. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุป (Interpretation of data) ในทาง
ปฏิบัติมีวิธีตีความหรือให้ความหมายข้อมูลอยู่ 2 วิธี คือ 1) การอธิบายเฉพาะผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยเท่านั้น ไม่น าข้อคิดเห็นส่วนตัวหรือทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบข้อสรุป 
กล่าวคือให้ตัวเลขหรือผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นเป็นสิ่งแสดงข้อเท็จจริง ผู้อ่านจะเป็นผู้วินิจฉัย
เอง 2) จะอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่อ้างอิงมาจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบเข้ากับผลของการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ โดยเชื่ อว่าจะช่วยให้
การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น  
  11. การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์ (Research report and publishing) 
เป็นการรายงานข้อเท็จจริงที่ค้นพบเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ผู้วิจัยจะต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ชัดเจน และรัดกุม แล้วตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจัดพิมพ์ต่อไป 

4. เค้าโครงการวิจัย 
 เค้าโครงโครงงานวิจัย คือ  การเสนอรูปแบบการวิจัย หรือการศึกษาที่ได้จากการค้นคว้า โดย
ก าหนดปัญหาเฉพาะในการศึกษานั้นๆ  รูปแบบและหลักการเขียนเค้าโครงประกอบด้วย 5 บท หลัก ๆ คือ 
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 บทที่ 1 บทน า เป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัย โดยเน้นถึงความส าคัญของ
ปัญหาในส่วนนี้ควรมีการอ้างอิงเอกสาร ประกอบไปด้วย  
  1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา เป็นส่วนของความส าคัญและมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย 
ลักษณะการเขียนควรน าเสนอภูมิหลังของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เพ่ือสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงความส าคัญ ความ
จ าเป็นที่ต้องท าวิจัยเรื่องนี้ หรือมุ่งเน้นความอยากรู้ในเรื่องที่ต้องการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้แนวคิด 
ทฤษฎี วิธีการ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือการสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจปัญหาที่ ศึกษาว่าคือ
อะไร มีความส าคัญแง่มุมใดบ้างที่น่าจะท าการวิจัย โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญส าหรับการเขียน คือ 1) 
ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่จะศึกษาทุกประเด็น เน้นปัญหาถูกจุด 2) ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป 3) อ้างอิงถูกต้อง 
4) ใช้ภาษาง่าย ๆ จัดล าดับประเด็นที่เสนอเป็นขั้นตอนต่อเนื่ องกัน และ 4) สรุปเชื่อมโยงกับหัวข้อใน
วัตถุประสงค์การวิจัยที่จะศึกษาต่อไปด้วย 
  2. วัตถุประสงค์เป็นส่วนที่อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ชัดเจน มีขอบเขตท่ีแน่นอน 
เพ่ือช่วยก าหนดทิศทางการท าวิจัย สมมติฐานการวิจัยได้ดีขึ้น เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
น าเสนอผลวิจัยได้ชัดเจน การเขียนได้ทั้งวัตถุประสงค์ท่ัวไปเป็นวัตถุประสงค์ ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลายข้อ 
ควรแยกเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน ลักษณะการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดี 1) เขียนประเด็นให้ชัดเจน ในกรอบของ
เรื่องที่ท าวิจัย 2) เขียนเป็นรูปประโยคบอกเล่า หรือประโยคการเปรียบเทียบ รูปความสัมพันธ์ขึ้นกับสิ่งที่
ต้องการศึกษาวิจัย หรือเขียนเป็นประโยคค าถามก็ได้ 3) วัตถุประสงค์ข้อเดียวควรมีประเด็นการศึกษาเพียง
ประเด็นเดียว 4) เขียนให้ชัดเจนว่าจะศึกษาในประเด็นใด ที่อยู่ในกรอบของการวิจัยไม่ออกนอกเรื่องที่ท าวิจัย 
5) จ านวนข้อขึ้นกับขอบเขตของการวิจัย 6) วัตถุประสงค์ทุกข้อที่เขียนต้องสามารถศึกษาได้ นั่นคือ ถาม
ตัวเองว่าท าได้ วัดได้ เก็บข้อมูลได้ ทั้งหมดหรือไม่ และ 7) ห้ามน าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมา
เขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย  

  3. ขอบเขตการวิจัย เป็นการเขียนข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย ที่สามารถก าหนดขอบเขต
การวิจัยที่แน่นอนเพ่ือให้ครอบคลุมปัญหาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบการ
ทดลอง/วิจัย ลักษณะการเขียนขอบเขตการวิจัยที่ดี 1) ก าหนดลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา 2) ขอบเขตเรื่องที่ศึกษาว่ามี ตัวแปรอะไรบ้าง และ 3) การก าหนดชนิดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การแปรผล และการอภิปรายผล      
  4. แผนการด าเนินงาน (Grant chart) เป็นกรอบเวลาเพ่ือใช้ในการก าหนดขอบเขตการ
ท างานและการแบ่งงานตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดการวิจัยรวมถึงระยะเวลาทั้งหมด 

  5. นิยามศัพท์ คือตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  เพ่ือให้เกิดความคงที่ของตัวแปรที่ศึกษา 
ตลอดระยะเวลาของการวิจัย น าไปสู่การสร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการวัดตัวแปรนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม การให้นิยามควรให้ค านิยามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทุกตัว เป็นการให้ค านิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้



 
 

- 9 - 

 

ในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากค าศัพท์บางค ามีความหมายได้หลายค า จะให้เฉพาะความหมายที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เท่านั้น 

 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนของการส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสรุป
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่จะท าการวิจัย มีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการรวบรวมทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยและการศึกษา 
 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นส่วนที่กล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เช่น แผนการวิจัย วิธีการ
วิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง หากเป็นวิธีที่มีผู้เสนอไว้แล้ว ให้อ้างอิงเอกสารที่ได้บรรยายถึงวิธีการนั้น ๆ 
ด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นส่วนของเครื่องมือทางสถิติที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวิจัย  ในบาง
กรณีอาจมีการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องมือนั้นด้วย การก าหนดวิธีการศึกษา (Research 
Methodology) เป็นการอธิบายวิธีการ ด าเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแต่ละประเภท ความพยายาม
ของผู้วิจัยที่จะด าเนินการวิจัยให้ได้ค าตอบปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถด าเนินการท าวิจัยได้   
โดยผู้วิจัยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะท าให้ผลการวิจัยแม่นตรง ซึ่งท าได้โดยควบคุมตัวแปรต่ าง ๆ ที่ใช้
ในการวิจัย การออกแบบการวิจัยที่ดีจะท าให้เกิดความตรงในการวิจัย 
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัย
ต้องทราบว่าเมื่อท าเสร็จแล้ว ผลการวิเคราะห์จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมี ได้
หลายลักษณะ เช่น การน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือท าวิจัยต่อไป 

 บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ท ารายงาน
ได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจ
เป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่การอ้างอิงเป็นส่วนที่แสดงรายการ
เอกสารต่าง ๆ อ้างอิงถึงทั้งหมด เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อความท่ีใช้อ้างอิงในเนื้อหาที่น ามาเขียนเรียบ
เรียง 

5.  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 บรรดล สุขปิติ ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยไว้ในเอกสารประกอบการสอนประจ าหน่วยวิจัย
เค รื อข่ ายการ พั ฒ นาครู  มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ นครปฐม  หน้ า  30 -32  เข้ าถึ งข้ อมู ล ได้ จ าก 
http://research.npru.ac.th/development/research_npru/images/stories/3.1.doc ดังนี้ 
  "จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชานั้น ๆ 
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณในการวิจัยเป็น
สิ่งส าคัญของนักวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่
ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัย
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ขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนด
นโยบายในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน  
 สภาวิจัยแห่งชาติจึงก าหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ โดยสรุป
ดังนี้ 
  1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจั ยต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน  ต้องให้เกียรติ  และอ้าง
ถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย  ต้องชื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย  และมีความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
  2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลามีความ
รับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 
  3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท า
วิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์การตีความ หรือการสรุปที่
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
  4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท าการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเที่ยงตรง ต้องระมัดระวังในการท าวิจัยที่เกี่ยวกับ 
คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิ จัยต้อง
ไม่ค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ 
และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือท าให้บุคคลนั้นเสียหาย 

  6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตัว หรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุผลให้เกิดผลเสียต่องานวิจัย 
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  7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางที่ไม่
ชอบ 
  8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยของตน ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และ
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
  9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศ
ก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และมวลมนุษยชาติ  
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การเขียนความส าคัญของปัญหา การเขียนค าถามหรือโจทย์การวิจัย  
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และการเขียนประโยชน์ที่จะได้รับ 

พ.ต.อ. ดร.สุรชัย  สุกใส** 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงการเขียนความส าคัญของปัญหา การเขียนค าถามหรือโจทย์การวิจัย  การ
เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และการเขียนประโยชน์ที่จะได้รับ มีความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจกับ
ปัญหาการวิจัยหรือ Research Problem ซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การเขียนชื่อเรื่องการวิจัย การ
เขียนความส าคัญของปัญหา การเขียนค าถามหรือโจทย์การวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย และการ
เขียนประโยชน์ที่จะได้รับได้ต่อไป 

 มีค าถามเกิดขึ้นเสมอส าหรับนักวิจัยมือใหม่ว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไรดี การก าหนดปัญหาการวิจัย
เป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการเตรียมการวิจัย การเริ่มต้นท าการวิจัยที่ถูกต้อง นักวิจัยต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาที่จะท าวิจัยก่อนเพ่ือสามารถนิยามปัญหาการวิจัยได้ชัดเจน การก าหนดปัญหาการวิจัย 

http://www.watpon.com/Elearning/res9.htm
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นับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากที่สุดในการวิจัย เพราะถ้าเลือกเรื่องวิจัยที่เหมาะสมก็จะเอ้ือต่อการวิจัย
นั้นให้ส าเร็จด้วยดี 

 มีปัญหาหรืออุปสรรคน้อย แต่ถ้าเลือกเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็อาจพบปัญหามากและได้รับความ
ล าบากในการท าจนอาจท าให้เลิกล้มไปได้ การเลือกปัญหาในการวิจัยจึงต้องกระท าอย่างรอบคอบ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์หลายๆ ด้าน หลักการที่แท้จริงของการค้นหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยนั้น เกิดขึ้น
จากความคาดหวังในทางทฤษฎีไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนั้นนักวิจัยจึงต้องท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการก าหนดปัญหาในการวิจัยจึง
ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักวิจัยเองว่ามีความสนใจกับปรากฏการณ์ใด หลังจากนั้นก็ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือบรรยายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งศึกษาหาสาเหตุส าคัญที่เป็นปัจจัยซึ่งน ามาซึ่งปรากฏการณ์
นั้นๆ มีค าถามตามมาว่าปรากฏการณ์ใดเป็นปรากฏการณ์ที่ควรหยิบยกมาท าการวิจัย ในทางสังคมศาสตร์จะ
บอกว่านักวิจัยมีความสนใจเรื่องใด ปรากฏการณ์ใดก็ค้นหาค าตอบในเรื่องนั้นประเด็นนั้น ทั้งนี้การค้นหา
ควรศึกษาทั้งปรากฏการณ์และสาเหตุที่ท าให้ปรากฏการณ์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจัยตาในศาสนา
พุทธ ทั้งนี้นักวิจัยควรสรุปให้ได้ว่าภายใต้เงื่อนไขใดปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น มีปัจจัยจ าเป็นอะไรบ้าง และ
ปัจจัยนั้นๆ แค่ไหนเพียงใดท่ีส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ 
 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขต
วังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 ปัญหาการวิจัยหรือ Research Problem หมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดค าถามหรือท าให้สงสัยอยากรู้
ค าตอบหรือการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ซึ่งนักวิจัยประสงค์จะใช้เป็นแนวทางในการแสวงหา
ค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สมชาติ สว่างเนตร, ม.ป.ป.: 63) ในข้อสงสัยนั้นต้องระบุให้
ชัดเจนว่านักวิจัยมีวัตถุประสงค์จะศึกษาอะไรหรือต้องการค าตอบอะไร เดวิด (David de Vaus, 2000: 1) ให้
ความเห็นว่านักวิจัยทางสังคมศาสตร์มักจะถามค าถามหลักเพ่ือการวิจัยอยู่ 2 ข้อ คือ อะไรเกิดขึ้น (การวิจัย
เชิงพรรณนา-descriptive research) และท าไมจึงเกิดขึ้น (การวิจัยเชิงอธิบาย -explanatory research) 
จากข้อสงสัยต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมา ท าให้ต้องค้นหาค าตอบว่าเกิดอะไรขึ้นท าไมจึงเป็นเช่นนั้น อะไรเป็นสาเหตุ 
หรือเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดมานานแล้วหรือยัง หากปล่อยทิ้งไว้จะมีผลกระทบต่อคนเราหรือต่อสิ่งใดบ้างจะ
แก้ปัญหาได้อย่างไร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นห่วงโซ่แห่งความสงสัย นักวิจัยจึงต้องศึกษาค้นคว้าหาค าตอบสนอง
ต่อความอยากรู้ของคนเราที่ไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาโลกของเราให้เจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ 
 1) ค าถามหรือข้อความที่แสดงความสงสัยหรือขาดความรู้ความเข้าใจในการวิจัยแต่ละครั้ง 
นักวิจัยอาจจะก าหนดปัญหาการวิจัยในรูปของค าถามหรือประโยคบอกเล่าก็ได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องที่เป็น
ข้อสงสัยหรือเรื่องที่ขาดความรู้ความเข้าใจกันอยู่จะต้องมีการ ศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กระจ่างชัด ดังนั้น เรื่อง
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ใดก็ตามที่เป็นข้อยุติโดยปราศจากความสงสัยด้วยประการใดๆ ย่อมไม่ใช่ปัญหาการวิจัย เช่น สัณฐานของ
โลกที่ได้รับการพิสูจน์แน่นอนแล้วว่ากลม ย่อมไม่ใช่ปัญหาการวิจัย 
 ค าถามที่ปรากฏในปัญหาการวิจัย จะเป็นในลักษณะการแต่งประโยคค าถามซึ่งมักจะขึ้นต้น
หรือลงท้ายด้วยค าว่า ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ท าไม (Why) อย่างไร 
(How) โดยอาจจะเป็นค าถามเดียวหรือหลายค าถามก็ได้ 
 2) ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย (Clarity) เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงอย่างมากในการก าหนด
ปัญหาการวิจัย หากปัญหาการวิจัยมีความคลุมเครือ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่านักวิจัยมีความต้องการ สิ่งใดย่อม
ก่อให้เกิดการตีความได้หลายนัย ทั้งในแง่ของนักวิจัยที่จะด าเนินงานอย่างไร้ทิศทางแน่นอน จะต้องสูญเสีย
พลังความรู้ความสามารถและสติปัญญาไปกับสิ่งต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น จนต้องสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 
 ในการก าหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจนนี้ นักวิจัยอาจตั้งเป็นค าถามหรือเขียนเป็นประโยคบอกเล่า
แสดงถึงจุดมุ่งหมายบางประการของการวิจัยได้ โดยระดับในขั้นต่ าสุดก็คือจะต้องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า
นักวิจัยต้องการแสวงหาค าตอบเรื่องอะไร ส่วนความเฉพาะเจาะจง (Specificity) ของปัญหาการวิจัยนั้น
นักวิจัยไม่จ าเป็นต้องก าหนดประเด็นย่อยๆ ของปัญหา การวิจัยไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่สนใจหรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นส าคัญ 
 3) นักวิจัยประสงค์จะใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่ส าคัญยิ่งในการก าหนดปัญหาการวิจัย กล่าวคือปัญหาการวิจัยจะต้องมี
นัยในการทดสอบได้ (Testable) ด้วยข้อมูลประจักษ์ หรือเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง ไม่ใช่เป็น
ความชอบเฉพาะบุคคล มิใช่การตอบค าถามโดยสามัญส านึกและมิใช่เรื่องของปัญหาลัทธิความเชื่อต่างๆ  
  ปัญหาการวิจัยเป็นกรอบความคิด (Concept) ของสภาพปัญหาที่นักวิจัยต้องการศึกษา
หรือหาค าอธิบายในเรื่องนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เป็นเพราะอะไร สภาพปัญหาต้องพูดหรือเขียนเป็นข้อความ
ยาวๆ เพ่ือให้เห็นภาพหรือกรอบประเด็นความคิดในเรื่องที่ต้องการศึกษา ดังนั้นสภาพปัญหาจึงมาก่อน
ปัญหาวิจัย 

  ก่อนที่จะได้ปัญหาวิจัย นักวิจัยจะต้องท าการศึกษาสภาพปัญหาอย่างละเอียดชัดเจนและ
รอบคอบเสียก่อนว่าสภาพที่ปรากฏอยู่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ท าไมปรากฏการณ์นั้นจึงเกิด
หรือมีอะไรเป็นสาเหตุของสภาพที่ปรากฏ ขั้นตอนของการศึกษาสภาพปัญหา นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวารสาร บทความ รวมถึงงานวิจัยทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังศึกษาเพ่ือหาข้อสรุปออกมาให้ได้ว่ามีอะไรบ้างที่นักวิจัยต้องการทราบเพ่ือหาค าตอบ
ของสภาพที่ปรากฏอยู่ ซึ่งน าไปสู่การตั้งค าถามการวิจัยหรือประเด็นที่น าไปสู่การศึกษาเพ่ือหาค าตอบต่อไป 
จากนั้นนักวิจัยจึงสรุปค าถามวิจัยออกมาเป็นปัญหาการวิจัย (ส านักมาตรฐานการศึกษา, 2545 : 77) 
 

ส าหรับขั้นตอนในการก าหนดปัญหาการวิจัยนั้น สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
 

สภาพปัญหาที ่
ต้องการศึกษา 

ศึกษาสภาพปัญหา 

สังเคราะห์ 
สภาพปัญหา 

วิเคราะห ์ตั้งค าถามวิจัย 
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการก าหนดปัญหาการวิจัย 

 

มิติของการตั้งปัญหาการวิจัย 
 การตั้งปัญหาการวิจัยเชิงประจักษ์เป็นก้าวแรกและก้าวส าคัญของการวิจัยทางศาสตร์หรือการ
วิจัยที่เป็นระบบเป็นขั้นของการตัดสินใจที่ส าคัญที่สุด กิจกรรมทั้งหลายที่จะบังเกิดเป็นขั้นต่อๆ ไปจะมีผล
สืบเนื่องมาจากการตั้งปัญหา ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยพึงตั้งปัญหาด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง 
อย่างน้อยพึงพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือความส าคัญของปัญหาจากเกณฑ์ 6 ประการ คือ โดดเด่น 
(explicit) ชัดเจน  (clear) เป็นต้นคิด (original) ทดสอบได้ (estable) ส าคัญทางทฤษฎี (heoretical 
significance) และเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในสังคม (Social relevance) (Kerlinger, 1973, pp. 18 - 
20) ทั้งนี้รายละเอียดในแต่ละข้อ สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2546 : 17 - 19)  ได้ขยายความอธิบายไว้
ดังต่อไปนี้ 
 1) ความโดดเด่น นักวิจัยต้องตั้งปัญหาให้โดดเด่น ต้องท าให้เห็นปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้น 
ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นนานัปการ เช่น ท าให้ขาดจุดหมายที่แน่นอน เปลืองเงินเปลืองเวลา เป็นต้นการระบุ
ปัญหาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด หมายถึงการมีเป้าหมายในการวิจัยที่เด่นชัดด้วย นั่นคือนักวิจัยพึงรู้ว่าตัวเองอยู่ที่
จุดใด และก าลังก้าวไปทางไหน สามารถแยกแยะแก่นและเปลือกออกจากกันได้ เมื่อทดสอบแล้วได้ผล ที่เป็น
แบบข้างๆ คูๆ ก็จะได้รู้ว่าไม่ตรงกับประเด็นที่ท าการวิจัยจะได้หวนกลับไปศึกษาใหม่ได้ทันท่วงที และเมื่อ
บรรลุถึงเป้าหมายแล้วจะได้รู้ตัว จะได้ยุติปัญหานั้น และท าการศึกษาปัญหาใหม่ที่หยั่งลึกลงไปกว่านั้นได้ อีก
ประการหนึ่ง  ในการเสนอรายงานผลการวิจัย การเขียนบทความหรือท าเป็นหนังสือก็ควรจะระบุตัวปัญหาให้
เด่นชัดตั้งแต่เริ่มต้นในรายงาน เพ่ือที่ผู้อ่านต้องประสบความยากล าบากในการติดตามว่าปัญหาของเรื่องคือ
อะไรนักวิจัยที่ขาดเป้าหมายที่เด่นชัดจะท าให้การวิจัยด าเนินไปด้วยความยากล าบาก และการที่ผลการวิจัย
เรื่องนั้นจะเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการก็เป็นเรื่องที่หวังได้ยาก ปัญหาที่เด่นชัดจะบอกให้ผู้อ่านได้ตระหนัก
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ถึงสิ่งที่ท าให้เกิดความสับสนแก่เรื่องนั้นๆ ได้อย่างเด่นชัดตามไปด้วย วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งปัญหาให้เด่นชัดนั้น 
ต้องท าเป็นรูปค าถามหรือเชิงค าถาม และถามตรงๆ ว่าต้องการศึกษาอะไร 
 2) ความชัดเจน ค าถามที่ชัดเจนเป็นที่มาซึ่งค าตอบที่ชัดเจน หากปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจนเสีย
แล้วก็ยากท่ีจะมีผลการวิจัยที่ชัดเจนได้ การเขียนปัญหาให้ชัดเจนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก แต่ก็มีทางฝึกฝนได้
เรียนรู้ได้  นักวิจัยพึงระบุปัญหาในการวิจัยไว้ด้วยภาษาที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ บุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มี
ความรู้ในระดับเดียวกันต้องสื่อความหมายได้อย่างเดียวกัน และเป็นที่เข้าใจกันได้ระหว่างนักวิชาการด้วยกัน 
(แม้จะมีพ้ืนความรู้หรือความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็ตาม ทั้งนี้เพราะความรู้เป็นสิ่งสากล) ถ้าเป็น
ค าถามท่ีซับซ้อนก็ต้องสามารถจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ ที่ให้ความหมายอย่างเจาะจงและชัดเจนได้ 
 3) เป็นต้นคิด ลักษณะปัญหาที่เหมาะแก่การวิจัยอีกประการหนึ่งคือ ต้องเป็นปัญหาใหม่ ไม่ซ้ า
กับปัญหาอ่ืนๆ ที่มีคนท าการศึกษาวิจัยมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่จะเป็นต้นคิด (Original) หรือไม่นั้น
เป็นเรื่องที่จะค่อนข้างจะคลุมเครือและมีปัญหาในการตีความอยู่มากว่าเป็นต้นคิดหรือเป็นปัญหาใหม่จริง
หรือไม่ในบางครั้งนักวิจัยท าการวิจัยโดยใช้ปัญหาเก่า แต่ใช้แนวทางการศึกษา (Approach) หรือเทคนิค
วิจัยแบบใหม่มาใช้ในการศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อสรุปหรือทฤษฎีเก่าๆ ว่าจะได้ข้อสรุปตรงกันหรือไม่ก็มีอยู่
เป็นอันมาก การให้ความส าคัญแก่ปัญหาที่เป็นต้นคิด เช่น อ้างถึงว่าใครเคยท าการหยิบยกปัญหาหรือแง่มุม
นั้นๆ มาท าการศึกษาบ้างแล้วนั้นเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เริ่ม  และผู้สืบต่อท่ีท าการ ศึกษาปัญหานั้นให้ลึกซ้ึง
ลงไปเป็นขั้นๆ จนถึงระดับที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบัน ในการวิจัยนักวิจัยต้องคิดปัญหาขึ้นมาเอง ถ้าปัญหานั้นมี
คนศึกษาแล้วก็ควรที่จะได้รับรู้ต้นตอที่มาและรายละเอียดว่าใครศึกษามาบ้างแล้ว ในส่วนไหนบ้าง ได้ผล
อย่างไรเพ่ือที่เราจะได้เริ่มศึกษาจากจุดใด  เป็นต้น รายละเอียดดังกล่าวอาจทราบได้จากการส ารวจวรรณกรรม
หรือบทวิจัยที่เกี่ยวข้อง (review of related: literatures) หรือตรวจสอบจากหนังสือคู่มือ หนังสืออ้างอิง
หรือสารานุกรมต่างๆ เช่น จากรายชื่องานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายชื่อ
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของมหาลัยต่างๆ ซึ่งรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันรายการเหล่านี้
สามารถบริการโดยผ่านระบบ Internet หรือระบบอ่ืนๆ เช่น CD – ROM โดยการให้บริการช่วยเหลือของ
บรรณารักษ์ของห้องสมุดขนาดใหญ่ได้โดยสะดวกกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นอันมาก 
 4) ทดสอบได้ ปัญหาของศาสตร์นั้นต้องเป็นปัญหาที่สามารถทดสอบหรือตอบได้ด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ปัญหาที่ไม่สามารถหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาประกอบได้ไม่เรียกว่าเป็นปัญหาทางศาสตร์
อาจจะเป็นปัญหาทางเทววิทยา จริยศาสตร์ หรือปรัชญาก็ได้ ปัญหาดังกล่าวนี้ไม่สามารถทดสอบได้ด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ ์เช่น ถ้าถามว่า “รัฐสภาแบบใดดีท่ีสุด” ปัญหานี้ไม่สามารถตอบได้ โดยใช้
ประสบการณ์จริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ความดีความชั่วเป็นการตัดสินโดยค่านิยมเป็นปัญหาทางจริย
ศาสตร์ แม้จะหาหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องมาประกอบได้ แต่ก็ต้องอาศัยการตัดสินค่านิยมเป็นเกณฑ์ 
ปัญหาเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของศาสตร์ 
 ปัญหาอีกแบบหนึ่งเป็นปัญหาเชิงประจักษ์  แต่เป็นแบบสร้างจินตนาการก็ไม่สามารถทดสอบได้ 
เช่น “เมื่อไรจะเกิดสงคราม” “เมื่อไรจะมีรัฐบาลโลกที่มีประสิทธิภาพ” ปัญหาเหล่านี้ดูแล้วก็เป็นปัญหาเชิง
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ประจักษ์ แต่ในขณะนี้ยังทดสอบไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด ยังไม่มีข้อมูล ข้อสรุป ทฤษฎีและเทคนิค
ใดๆ ที่จะตอบค าถามเช่นนั้นได้ แม้ว่าจะเป็นค าถามที่มีความส าคัญ แต่ไม่สามารถทดสอบได้ด้วยข้อเท็จจริง 
(facts) ด้วยเหตุนี้จึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาทางศาสตร์ ค าถามที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย ต้องเป็นค าถามที่ท า
การทดสอบได้ด้วยวิธีการ เทคนิค  ที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ ทั้งยังเป็นค าถามที่มีคุณค่า มีความส าคัญ
และเหมาะสมด้วยประการต่างๆ ปกติแล้วปัญหาที่เหมาะสมส าหรับนักวิจัยแต่ละคนนั้นต้องขึ้นอยู่กับสิ่ง
ประกอบต่างๆ ที่จะใช้ในการวิจัยซึ่งเรียกว่าได้เป็น ”ทรัพยากร” ส าหรับการวิจัย เช่น วิธีการเทคนิค 
เครื่องมือ และปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็น นักวิจัยที่ชาญฉลาดต้องเลือกปัญหาที่มีทางตอบได้ไปท าการวิจัย 
 5) มีความส าคัญทางทฤษฎี ปัญหาที่เหมาะสมส าหรับน ามาวิจัยต้องเป็นปัญหาที่สามารถช่วย
สร้างเสริมพัฒนาความรู้ให้งอกงามยิ่งขึ้นได้  ถ้าปัญหานั้นสัมพันธ์กับกฎ ข้อสรุปทั่วไป หรือทฤษฎี เรียกว่า
ปัญหานั้นมี “ความส าคัญทางทฤษฎี” (theoretical significance)  ถ้าไม่สัมพันธ์กับทฤษฎีใดๆ เรียกว่า  
“ปัญหาวิจัยที่ไร้ทฤษฎี” (atheoretical problems) ขาดความส าคัญในทางวิชาการ ไม่สามารถเชื่อมโยง
เข้ากับทฤษฎีหรือกลุ่มความคิดทางวิชาการใดๆ ได้ 
 6) เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม ดังที่กล่าวแล้วว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการตอบปัญหาคือการ
อธิบายและท านายปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม การอธิบายและท านายไม่ใช่สิ่งที่ท าได้ง่ายนัก ผล
จากการอธิบายและท านายหมายถึง การที่คนเราสามารถควบคุม หรือก าหนดสิ่ งแวดล้อมที่อยู่รอบ ตัวเรา
ได้ เช่น ถ้าเราอธิบายได้ว่าเหตุใดฟ้าจึงผ่า เราอาจสร้างสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่าได้ แต่ถึงกระนั้นก็ดี การที่จะ
ก าหนด (ท านาย)  ว่าฟ้าจะผ่าเมื่อเวลาเท่าไรนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ท านองเดียวกับปรากฏการณ์ทาง
การเมือง เราอาจอธิบายได้ว่าท าไมจึงเกิดรัฐประหาร แต่การที่จะก าหนดว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้น
ก าหนดค่อนข้างยากมากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเรารู้ว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดแล้ว เรา
อาจจัดแจงปัจจัยเหล่านั้นเพ่ือให้เกิดสิ่งที่พึงประสงค์ข้ึนมาได้  ดังที่ทางเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีเกี่ยวกับเงินฝืด 
เงินเฟ้อ ก็พยายามใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเงินฝืด เงินเฟ้อของประเทศ เป็นต้น แต่บางลักษณะก็เหลือวิสัยที่
จะท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้ เช่น  รณีปัญหาวิกฤติการณ์การเงินของเอเชีย ในทศวรรษ 2540 
เป็นต้น ในทางการเมืองและสังคม สิ่งที่นับว่าเป็นปัญหาส าหรับมนุษยชาติ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสงคราม 
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความยากจน  การขาดการศึกษา อาชญากรรมที่รุนแรงขึ้น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
คุณภาพชีวิต สุขภาพของประชาชน สิทธิชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ประชาสังคม การกระจายอ านาจ เป็นต้น 
กล่าวได้ว่า สังคมศาสตร์ยังอยู่ในระยะเริ่ม แรกที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ ถ้าปัญหาเชิงประจักษ์ใดๆ มี
ส่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว เราเรียกว่าปัญหานั้นเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือปัญหาเชิงปฏิบัติการ 
 หลักเกณฑ์การตั้งปัญหาการวิจัย 
 ในการก าหนดปัญหาการวิจัย  นักวิจัยจะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการตั้งปัญหา ทั้งนี้ พงษ์
เทพ  วรกิจโภคาทร  และนันทวัน  สุชาโต  (2533 : 61 - 62)  ได้ให้หลักเกณฑ์ใน  การตั้งปัญหาการวิจัย
ไว้ดังนี้ 
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 1.  แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่  2  ตัวขึ้นไป  ค าว่าตัวแปร  (Variable)  นี้ หมายถึง  
สัญลักษณ์ของค่าการเปลี่ยนแปลง  (Variate)  ซึ่งอาจเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงปริมาณ  เช่น  
น้ าหนัก  ความสูง  ความเร็ว  ความยาวหรือค่าเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ  เช่น  ทัศนคติผลกระทบอัน
เนื่องจากการสื่อสาร  ทั้งค่าการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและคุณภาพนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละ
บุคคลหรือเรื่องที่ท าการศึกษา 
 ปกติตัวแปรที่ใช้ในปัญหาของการวิจัยจะมีอยู่  2  ตัว  คือ  ตัวแปรที่เป็นเหตุหรือเกิดขึ้นก่อน
และตัวแปรที่เป็นผลหรือเกิดขึ้นภายหลัง  เช่น  การสอนแบบปกติกับการสอนแบบแก้ปัญหา  การสอน
แบบใดจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่ากัน  การสอนแบบปกติและการสอนแบบ
แก้ปัญหาเป็นตัวแปรเหตุ  ส่วนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นตัวแปรผล  ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวต่อไปในบทที่ 
3 
 2.  เป็นข้อความที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ  ข้อความเป็นปัญหาของการวิจัยนั้น  อาจเป็น
ข้อความเชิงพรรณนาหรือเป็นข้อความท่ีเป็นรูปค าถามก็ได้  แต่หลักส าคัญคือจะต้องเป็นข้อความท่ีใช้ภาษา
ชัดเจน  ไม่ใช่ข้อความที่ยาวเกินไป  ควรมีความสั้นกะทัดรัด  มีความหมายที่แน่ชัดเข้าใจง่าย 
 3.  เป็นปัญหาที่สามารถตอบได้  การตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วหาค าตอบไม่ได้จะไม่ยอมรับเป็นปัญหา
ของการวิจัย  การหาค าตอบไม่ได้นี้  หมายถึงการไม่สามารถจะหาข้อมูลมาเป็นค าตอบได้  เช่น  เมื่อมนุษย์
ตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกจริงหรือไม่  หรือการหาค าตอบได้บางส่วนหรือปัญหานั้นกว้างขวางมาก
เกินไป  เช่น  ท าไมประเทศไทยจึงไม่มีการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสียที  หรือ
ท าไมคนไทยจึงไม่รวย 
 การหาค าตอบไม่ได้นี้  นอกจากจะครอบคลุมตัวข้อมูล  และตัวปัญหาเองแล้วยังรวมถึงตัว
นักวิจัยเองด้วย  คือ  นักวิจัยมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยเรื่องนั้น ๆ  หรือไม่  หากตั้งปัญหาของ
การวิจัยแล้ว  นักวิจัยไม่มีปัญญาหรือไม่มีความสามารถจะหาค าตอบของปัญหานั้นได้  ก็ไม่สมควรตั้งเป็น
ปัญหาการวิจัย 
 4.  มีความส าคัญและเป็นประโยชน์  เนื่องจากการวิจัยแต่ละครั้ง  จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  
ก าลังคน  เวลาและสิ่งอื่น ๆ  ในการด าเนินงานมาก  ดังนั้น  การตัดสินใจท าวิจัยแต่ละครั้ง  จึงต้องค านึงถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  ความส าคัญและประโยชน์นี้จะต้องพิจารณาให้ไกลกว่านักวิจัย
เพียงคนเดียว  แต่เป็นการวิจัยที่จะให้ประโยชน์หรือมีความส าคัญต่อสถาบันหรือสังคมเช่นไรเป็นส าคัญ 
 ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย หรือผู้ที่คิดอยากจะท าการวิจัยบางคนอาจคิดว่ามีการวิจัยกันมานาน
และท ากันมาก  ทั้งในด้านเอกชน  บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ  คณาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ  รวมทั้งนิสิตและนักศึกษาที่ท าปริญญานิพนธ์  หรือวิทยานิพนธ์ประเภทงานวิจัย  ท าวิจัยกันมากจน
คิดว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเหลือไว้ให้ตนวิจัย  ซึ่งที่จริงแล้วปัญหาในการวิจัยมีอยู่มากมาย  ทั้งนี้เนื่องจาก
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. ยังมีสิ่งต่าง ๆ  อีกมากมายมหาศาลที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจ  ยังไม่เกิดความกระจ่าง  จ าเป็นต้อง
วิจัย  เพื่อให้เกิดความรู้ความกระจ่างในเรื่องเหล่านั้น 
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2. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์จะพบกับปัญหาต่าง ๆ  อยู่เสมอบางปัญหาจ าเป็นต้อง
อาศัยการศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้เข้าใจและด าเนินการแก้ไข 

3. ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  จะมีตัวแปรจ านวนมากที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาสถานที่ 
สภาพแวดล้อม  ผลการค้นพบจากการวิจัย  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  เวลาใดเวลาหนึ่ง  ไม่แน่ว่าจะสามารถอ้างอิง
ครอบคลุมไปในที่อีกแห่งหนึ่ง หรือในเวลาต่อ ๆ  มาได้  จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัด 

4. งานวิจัยที่ท าไปแล้ว  โดยทั่วไปจะยังไม่สิ้นสุดในตัวเอง  ระยะหลังอาจพบทฤษฎีใหม่  มี
ผู้พัฒนาเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลใหม่  หรือเทคนิคในการวิเคราะห์แบบใหม่  หรือเทคนิคการศึ กษา
แบบใหม่  ท าให้เกิดความสนใจที่จะตรวจสอบเรื่องเดิมที่ได้วิจัยไปแล้วโดยใช้เทคนิค  หรือวิธีการใหม่ ๆ  
ดังกล่าวนั้น นอกจากนี้แล้วในการวิจัยที่ผ่านมาอาจศึกษาในส่วน ย่อย ๆ  ไม่ละเอียดลึกซึ้ง ไม่เห็นภาพรวม  
ก็อาจวิจัยใหม่เพื่อให้เห็นภาพรวมก็ได้ 
  แหล่งของปัญหาการวิจัย มีแหล่งที่จะช่วยให้สามารถพบปัญหา  เลือกปัญหา  หรือก าหนด
ปัญหาการวิจัยหลายแหล่ง  ดังนี้ 
 1) รายงานการวิจัยของคนอ่ืน ๆ  ที่พิมพ์ออกมาแล้ว  ไม่ว่าจะอยู่ในวารสารการวิจัยต่าง ๆ  ทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศ  ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  
หรือในรูปรายงานการวิจัยที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มหรือแม้กระทั่งบทคัดย่อที่มีการรวบรวมไว้ เช่น บทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ซึ่งโดยทั่วไปจะพิมพ์ออกมาเป็นรายปี  ข่าวสารการ
วิจัยของหน่วยงานที่ท าวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เช่น ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
แหล่งที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีบทคัดย่องานเป็นจ านวนมาก  เช่น  Dissertation Abstracts International 
การศึกษารายงานการวิจัยในแหล่งต่างๆ  ดังกล่าว  อาจช่วยให้ได้แง่คิด  สามารถก าหนดปัญหาการวิจัยได้  
นักวิจัยอาจพบวิธีการศึกษาที่น่าสนใจการวิจัยเรื่องหนึ่ง  และเห็นลู่ทางที่น ามาศึกษากับปัญหาหนึ่งที่มีผู้
ศึกษา  โดยใช้วิธีที่แตกต่างออกไป หรือมองเห็นลู่ทางในการศึกษาปัญหาหนึ่งโดยใช้ตัวแปรที่ แตกต่าง
ออกไป  เป็นต้น  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อของรายงานการวิจัย  อาจช่วยให้พบปัญหาที่น่าสนใจก็ได้ 
 2) ทฤษฎี  ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ  และบทความของผู้รู้  ไม่ว่าจะอยู่ในต ารา  วารสารวิชาการสาขา
ต่าง ๆ  การศึกษาทฤษฎี  ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ  และบทความของผู้รู้อย่างกว้างขวาง  ในต ารา  เอกสาร  
วารสารวิชาการ ในด้านที่ตนสนใจ  อาจช่วยให้มองเห็นปัญหาในการวิจัยได้ 
 3) การเข้าร่วมสัมมนา  ประชุมทางวิชาการในเรื่องต่างๆ อาจช่วยให้พบปัญหาที่ควรท าการ
วิจัยได้ 
 4) การเสนอข้อที่ควรท าวิจัย  ของหน่วยงานที่ให้ทุน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  เช่น  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ส านักคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโดย
ระบุลักษณะโครงการวิจัย  หรือโดยการก าหนดเรื่องของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  และ
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  อาจช่วยให้เลือกเรื่องที่จะวิจัยได้ 
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 5) จากการให้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายชื่อเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนักวิจัยไว้แล้วตามหมวด ต่าง ๆ  ใน
สาขาที่ตนสนใจเพ่ือที่จะได้แนวคิดในการวิจัย  หรือให้พิมพ์ผลงานวิจัยโดยย่อในเรื่องที่ตนสนใจ  เมื่อศึกษา
ในเรื่องเหล่านั้นอาจพบปัญหาที่จะท าวิจัย 
 6) จากการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจพบปัญหาที่น่าท าวิจัย 

 เกณฑ์ในการเลือกปัญหาที่จะวิจัย 

 เพ่ือให้สามารถเลือกปัญหาที่จะวิจัยได้อย่างเหมาะสม  ควรพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประกอบกัน 
 ด้านนักวิจัย 
 1)  เป็นเรื่องที่นักวิจัยมีความสนใจใคร่รู้อย่างแท้จริง หรือศรัทธาอย่างแรงกล้าในการแสวงหา
ค าตอบ  จากลักษณะของงานวิจัยซึ่งเป็นการท ากิจกรรมที่ต้องอาศัยความพากเพียร  ความอดทน  ความ
ตั้งใจท าอย่างระมัดระวังจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกปัญหาที่ตนสนใจ  ถ้าเป็นปัญหาที่ไม่สนใจอาจ  ท า
ให้งานวิจัยนั้นขาดคุณภาพ  หรือนักวิจัยเกิดความเบื่อหน่ายเลิกล้มกลางคันได้  อย่างไรก็ตามความสนใจ
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  เพราะเรื่องที่นักวิจัยสนใจอาจ  เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความส าคัญ  หรือมีปัญหา
เรื่องค่าใช้จ่ายสูง  ซึ่งต้องพิจารณาด้วย 

 2)  เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของนักวิจัย  ในการเลือกปัญหา  การวิจัย  
นักวิจัยจะต้องพิจารณาถึงขีดจ ากัดของความสามารถ  พ้ืนฐานและประสบการณ์ของตนอย่างเที่ยงธรรม  
แล้วเลือกวิจัยในปัญหาที่ตนมีความรู้ในข้อเท็จจริง  ในทฤษฎีของเรื่องนั้น ๆ  และมีความสามารถความ
ช านาญในเรื่องนั้น  การเลือกงานวิจัยที่ตนไม่ถนัดหรือขาดความสามารถ  จะท าให้เกิดปัญหาอย่างมาก  มี
งานวิจัยบางเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้านที่นักวิจัยไม่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน  ถ้าจ าเป็นต้อง
วิจัยเรื่องดังกล่าวก็อาจกระท าได้โดยศึกษาค้นคว้าในด้านนั้นเพ่ิมเติมให้มาก  ทั้งนี้ต้องมั่นใจก่อนว่าตนมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ในการที่จะเข้าใจในเรื่องนั้น  ถ้าเป็นไปได้ควรท าการวิจัยเป็นคณะโดยร่วมมือกับ
บุคคลอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับการวิจัย  และปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 3)  เป็นเรื่องที่มีทุนวิจัยเพียงพอ  ค่าใช้จ่ายในการวิจัย  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องพิจารณา
ให้รอบคอบ  ควรท าประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยให้ละเอียด  ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างบุคลากร  ค่าใช้
คอมพิวเตอร์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าจ้างพิมพ์รายงานการวิจัย  ฯลฯ  
ค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการก าหนดความสมบูรณ์  หรือความกว้างขวางของเรื่องที่วิจัย  
ถ้ามีทุนมากก็จะเอ้ือต่อการวิจัยในเรื่องที่มีความลุ่มลึก  มีความสมบูรณ์มากขึ้น  แต่การวิจัยในเรื่องที่มีคุณค่า  
ไม่จ าเป็นต้องลงทุนมากมายเสมอไป  ในเรื่องทุนการวิจัยนี้บางครั้งอาจได้รับการสนับสนุนให้ทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงาน  สถาบันที่ส่งเสริมการวิจัย  ถ้าเสนอโครงการวิจัยในเรื่องที่อยู่ในความสนใจ  เป็นเรื่องที่เข้าเกณฑ์
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ตามที่วางไว้  หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานของตน  ลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับทุนวิจัย
ได ้
  
 
ด้านปัญหาท่ีจะท าการวิจัย 

 1)  เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ  กล่าวคือผลของการวิจัยมีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ต่อหน่วยงาน  ฯลฯ  เช่น  สามารถน าไปพิจารณาปรับปรุงระบบการท างาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  หรือ  
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 
 2)  ควรเป็นปัญหาที่มีลักษณะริเริ่มมีนวภาพ  (Originality)  สูง  ไม่ว่าจะเป็นด้านจุดประสงค์ใน
การวิจัยหรือวิธีการวิจัย 
 ด้านสภาพที่เอื้อต่อการวิจัย   
 1)  มีแหล่งส าหรับค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเพียงพอ  อาจเป็นห้องสมุด หรือ
บริการการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 2)  สามารถขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย  เช่น  จากผู้สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล  
ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง  ความร่วมมือจากหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
 การเขียนชื่อเรื่องการวิจัย 
 ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องของการวิจัย  (Research  Topic)  เป็นการก าหนดว่า  นักวิจัยจะท า
การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด  ทั้งนี้ชื่อเรื่องหรือปัญหาวิจัย  ควรประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๆ  3  ส่วน  ได้แก่  ตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา,  ประชากรที่ต้องการศึกษา  และวิธีการศึกษาหรือข้อมูลหรือสถิติที่ใช้  (ส านัก
มาตรฐานการศึกษา,  2545,  หน้า  78) 
 การก าหนดหัวข้อเรื่องมักจะมีลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าที่สมบูรณ์  โดยใช้ข้อความที่ชวนให้
ผู้อ่านสนใจในเรื่องที่ท าการวิจัย  หัวข้อเรื่องจะเป็นข้อความที่อ่านง่าย  กะทัดรัดและเป็นที่น่าสนใจหรือ
สะดุดใจผู้อ่าน  แต่ไม่ควรเป็นข้อความที่ยาวเกินไป  ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องของการวิจัยควรแสดงถึงสิ่งที่
ต้องการวิจัย  วัตถุประสงค์และขอบเขตกว้าง ๆ  ของการวิจัยเรื่อง  นั้น ๆ  หลักการเขียนชื่อเรื่องอาจท าได้
ดังนี้ 
 1)  ชื่อเรื่องของการวิจัยควรอยู่ในรูปข้อความบอกเล่า ไม่ควรเขียนในรูปปัญหาหรือค าถามของการ
วิจัยนั้น 
 2)  ชื่อเรื่องจะต้องเป็นข้อความสั้น  กะทัดรัด  ใช้ข้อความท่ีง่ายและสื่อความหมายอย่างชัดเจน  
เป็นที่น่าสนใจ  เป็นข้อความที่ไม่สั้นหรือยาวเกินไป 
 3)  ชื่อเรื่องจะต้องตรงกับปัญหาที่ท าการวิจัย  เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วผู้อ่านควรจะทราบว่า
นักวิจัยได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาอะไร  มีขอบเขตแค่ไหน  การตั้งชื่อเรื่องบางครั้งอาจบ่งบอกถึง
ประเภทของการวิจัยก็ได้  เช่น  การวิจัยเชิงพัฒนาการ  อาจตั้งชื่อเรื่องโดยเริ่มต้นว่า “การวิจัยและพัฒนา  
”เช่น  “การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนอ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี”  เป็นต้น 
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 4)  ภาษาที่น ามาใช้เป็นชื่อเรื่องของการวิจัย  ควรเป็นภาษาที่ดีและเป็นข้อความที่สมบูรณ์  เข้าใจ
ง่าย 

1. การเขียนความส าคัญของปัญหา 
 ความส าคัญของปัญหาเป็นส่วนกล่าวถึงที่มาของปัญหาที่จะศึกษา ควรเขียนในลักษณะ
วิเคราะห์ปัญหา ให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าปัญหาของการวิจัยเรื่องนั้นคืออะไร เหตุใดนักวิจัยสนใจศึกษา
ค้นคว้าเรื่องนั้น  ในการเขียนภูมิหลังจะต้องใช้โครงเรื่อง (Theme) ของนักวิจัยเอง อาจอ้างถึงทฤษฎี 
กฎเกณฑ์ หรือ ค ากล่าวที่เชื่อถือได้ของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้มีน้ าหนักมีความสมบูรณ์ การเขียนความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหาคือการเล่าให้ผู้อ่านทราบถึง ความเป็นมาของการวิจัย โดยเขียนให้สัมพันธ์กับ
หลักการและเหตุผลที่ต้องท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ มักอ้างอิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญๆ มา
ประกอบการบรรยาย ท าให้ผู้อ่านมองเห็นความจ าเป็นและสภาพปัญหาของการวิจัย มักจะเขียนเป็นย่อ
หน้าๆ ไม่ยืดยาวเกินไป พยายามให้เนื้อความต่อเนื่องกัน มักจะเริ่มจากสภาพปัญหา แนวนโยบาย หลักการ 
แนวคิด และการแก้ปัญหา 

 การเขียนความส าคัญของปัญหาจะต้องเขียนให้เห็นความส าคัญของปัญหาหรือหัวข้อที่จะท า
การวิจัย โดยเน้นให้เห็นประเด็นส าคัญๆ ที่จ าเป็นมีส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ท าการวิจัยโดยตรง สิ่งที่ควรค านึง
ในการเขียนม ีดังนี้ 

 (1)  เขียนให้ตรงประเด็น เหตุผลที่น าเสนอควรเป็นเหตุผลที่น าไปสู่จุดที่เป็นปัญหาที่จะท าการ
วิจัย และช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะวิจัย 

 (2)  ควรใช้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้เหตุผลนั้นดูมีน้ าหนักสมควรที่จะท าการวิจัย 

 (3)  ควรเขียนให้เข้าใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง 

 จุดบกพร่องที่มักพบในการเขียนความส าคัญของปัญหามีดังนี้ 
 (1)  ใช้วิธีตัดต่อ กล่าวคือน าข้อความค ากล่าวของบุคคลต่างๆ มาวางเรียงต่อๆ กันไปตามล าดับ 
ท าให้ไม่เห็นโครงเรื่องหรือความคิดที่สะท้อนปัญหาที่จะวิจัย ข้อความเหล่านั้นมักไม่ปะติดปะต่อเป็นเรื่อง
เดียวกัน 
 (2)  เขียนความส าคัญของปัญหากว้างเกินไป โดยไปกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องแต่
อยู่ห่างไกลเกินไป เช่น จะวิจัยเปรียบเทียบวิธีสอนสองวิธีแต่ไปกล่าวถึงการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

 (3)  ยกค ากล่าวหรือผลการวิจัยที่ล้าสมัย ค ากล่าวของบางคนที่พูดถึงปัจจุบันแต่กล่าวไว้เมื่อสิบ
กว่าปีมาแล้ว โดยที่สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันขณะที่จะท าวิจัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่ควรยกมาอ้าง
ประกอบ  และผลงานวิจัยที่ศึกษานานมาแล้ว ผลการค้นพบดังกล่าว ไม่ตรงกับสภาพในปัจจุบันที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  ก็ไม่ควรน ามาอ้างเช่นกัน 
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 (4)  ยกเอาเรื่องราว ข้อความ ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ว่าเป็นเรื่องจริงมีความถูกต้องมาให้น้ าหนัก
สะท้อนถึงว่า นักวิจัยยึดมั่นเชื่อถือว่าถูกต้องโดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลหรือความถูกต้องได้ 

 (5)  การใช้สามัญส านึก กล่าวคือกล่าวอ้างตามที่ตนคิดว่าจะเป็นเช่นนั้น เมื่อสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่
โต้แย้งได้ยังไม่มีหลักฐานหรือทฤษฎีรอง 

 (6)  อ้างสถานการณ์ของต่างประเทศซึ่งแตกต่างกันกรณีของไทย มาเป็นเหตุผลในกรณีจะต้อง
ใช้สถานการณ์ของไทยเราเอง ท าให้ขาดความเที่ยงตรงไม่เป็นที่ยอมรับได้ 

 (7)  ใช้ภาษาไทยไม่เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาพูด ใช้ค าฟุ่มเฟือย เป็นต้น 

กรอบการเขียนความส าคัญของปัญหาการวิจัย น าเสนอได้ดังภาพ 

 

                                                      สภาพปัญหา 

 

                                                   ปัญหาการวิจัย 

 

                                                  หลักการ / ทฤษฎี 

 

                                                      ค าถามวิจัย 

 

 

                                              ชื่อหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ 

 แนวทางการเขียนความเป็นมาของการวิจัย 

  ภาพที่ 2 แนวทางการเขียนความเป็นมาของการวิจัย 

ที่มา :  ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์  ( 2544 : 42 ) 

2. การเขียนค าถามหรือโจทย์การวิจัย  

กว้าง 

แคบ 
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 “ค าถามวิจัย (Research Question)” หรืออาจเรียกว่า “โจทย์การวิจัย (Research 
Problem)” เป็นการระบุว่า “เราอยากจะรู้อะไร (ใหม่) จากการท างานวิจัยนี้ “ความรู้นี้ควรจะยังไม่มีอยู่
ในที่อ่ืน (เพราะถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นจะต้องไปหาความรู้ซ้ าอีก) หรือมีอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ หรือยัง
ไม่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่ต้องการจะน าไปใช้ จ าเป็นต้องหาความรู้เพ่ิมเติม ค าถามวิจัย เป็นหัวใจ
ของโครงการวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจน เพราะจะมีผลต่อไปถึงการออกแบบการวิจัย และกิจกรรมที่จะท าใน
โครงการวิจัยทั้งหมด เพ่ือที่จะตอบค าถามวิจัยนี้ 

 หลักการเขียนค าถามหรือโจทย์การวิจัย 
 1) แต่ละค าถามการวิจัยต้องอยู่ภายใต้กรอบของปัญหาวิจัย 
 2) ควรมีการเรียงล าดับค าถามการวิจัยแต่ละข้อตามล าดับกิจกรรมก่อนหลัง 

 3) ค าถามการวิจัยต้องไม่มากเกินไปจนนักวิจัยไม่สามารถท ากิจกรรมการวิจัยตอบค าถาม
ทั้งหมด 
  ตัวอย่างการเขียนค าถามการวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ระดับจุลภาคส าหรับการปฏิรูปต ารวจไทย  กรณีศึกษาสถานีต ารวจใน
สังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล” 
 1) สถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลได้น ากลยุทธ์การปฏิรูปการจัดการ
ภาครัฐใดบ้างไปใช้จริงในสถานีต ารวจ  และกลยุทธ์ที่น าไปใช้นั้นได้ใช้มากน้อยเพียงใด 
 2) การน ากลยุทธ์การปฏิรูปการจัดการภาครัฐไปใช้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงกับ
สถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลหรือไม่อย่างไร 
 3) ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงจากการน ากลยุทธ์การปฏิรูปการจัดการภาครัฐไปใช้ใน
สถานีต ารวจสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์หลักของการปฏิรูประบบราชการหรือไม่ 
 4) จะมีแนวทางใดในการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ
ในทางปฏิบัติจริงในสถานีต ารวจกับนโยบายการปฏิรูปต ารวจไทย 

3. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส่วนที่ชี้ให้ทราบว่านักวิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร  อาจเขียนใน
รูปวัตถุประสงค์ทั่วไป  ที่ไม่แยกเป็นรายข้อ หรือเขียนในรูปวัตถุประสงค์เฉพาะที่แยกเป็นรายข้อ  หรืออาจ
เขียนทั้งสองอย่าง (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539, หน้า 6) 
 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ทั่วไปท่ีไม่เขียนแยกเป็นรายข้อ 
 “เพ่ือพัฒนารูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน”   

 “การวิจัยครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 7 ประการ 
ประกอบด้วย  ความมีวินัย  ความขยันหมั่นเพียร  การให้ความร่วมมือ การช่วยตัวเอง การเสียสละ ความ
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ซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาระหว่างการใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 กับการทดลองใช้
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521” 

 “เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนเป็นกลุ่ม ที่สามารถให้ผลการเรียนของผู้เรียนใกล้เคียงกับผลการ
สอนแบบตัวต่อตัวและทดลองรูปแบบการสอนที่พัฒนาเพ่ือหาค่าประสิทธิภาพการสอน” 

 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่เขียนแยกเป็นรายข้อ 
 งานวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” 
ของวิเชียร  เกตุสิงห์ แยกเป็นรายข้อดังนี้ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปในองค์ประกอบต่างๆ ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 

 2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการกระจายของกลุ่มต่างๆ ระหว่างนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 
5 นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกและนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ โดยพิจารณาตามลักษณะในตัวแปรต่างๆ คือ 
เพศของนักเรียนประเภทโรงเรียน ภาคภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ นานที่สุด 
อาชีพและระดับการศึกษาของบิดามารดา 
 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในองค์ประกอบต่างๆ กับผลการสอบคัดเลือกกลุ่มวิชา
ต่างๆ  
 4) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรในองค์ประกอบต่างๆ ที่มีต่อผลการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 หลักในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย มีดังนี ้
 1) กรณีท่ีเขียนแยกเป็นรายข้อควรเขียนเรียงตามล าดับความส าคัญหรือจากส่วนรวมไปหา
ส่วนย่อย 
 2) ใช้ภาษาท่ีกะทัดรัด  ชัดเจน  เข้าใจได้ง่าย 
 3) เขียนให้ครอบคลุม ให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มชัดว่า นักวิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร 

4. การเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยหมายถึงสิ่งที่นักวิจัยคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยมี
ความส าคัญคือท าให้มองเห็นคุณค่าของโครงการวิจัย เป็นการก าหนดว่าเมื่อท าการวิจัยเรื่องนั้นๆ เสร็จแล้ว 
จะสามารถน าผลของการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะเป็นส่วนบ่งชี้
ถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิจัยปัญหานั้นๆ การวิจัยที่ให้ประโยชน์ในการน าไปใช้ได้มาก 
ถือว่าเป็นการวิจัยที่ส าคัญ และควรได้ท าการวิจัยก่อน การกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยมักจะอยู่
ในรูปของการคาดคะเนว่า ถ้าการวิจัยนั้นได้ผลตรงตามความมุ่งหมายของการวิจัยแล้ว จะสามารถน าผลที่



 
 

- 26 - 

 

ได้รับไปใช้ลักษณะใดได้บ้าง ประโยชน์ที่ได้รับควรจะอยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้และสอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยควรเขียนให้เห็นด้วย 3 ประเด็นที่ส าคัญคือ 
 1) ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการกิจกรรมการวิจัยโดยมีจุดประสงค์เฉพาะ
ของการวิจัยเป็นตัวตั้ง ดังนั้น การเขียนผลผลิตต้องมีความสอดคล้องและครบตามจ านวนจุดประสงค์การวิจัย
เฉพาะ  

 2) ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง การคาดคะเนของนักวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า จะน าผลผลิต
ของการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างใดและใครเป็นผู้ใช้ นักวิจัยไม่ต้องท าการติดตามว่ามีการเอาไปใช้
ประโยชน์ดังที่คาดหวังหรือไม่  การเขียนต้องให้เห็นผลลัพธ์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนหรือเป็นรูปธรรม
เพราะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นคุณค่าของโครงการวิจัยนั้น แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ วช. 
ผลลัพธ์ที่เขียนอาจแสดงให้เห็นศักยภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับ  
  (1) แก้ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าการวิจัย 

  (2) เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป 

  (3) บริการความรู้แก่ประชาชน 

  (4) บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ 

  (5) น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

  (6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

  (7) เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

  (8) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

หมายเหตุ แต่ละข้อดังกล่าว 1 – 8 เมื่อกล่าวถึงแต่ละผลลัพธ์ให้ระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ก ากับด้วย 

 3) ผลกระทบจากโครงการวิจัย (Impact) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวก
ภายหลังที่มีการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรเขียนให้เห็นผลกระทบจากโครงการวิจัยอย่าง
ชัดเจน เพราะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณค่าที่ส าคัญของโครงการวิจัยนั้น 
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ประชุมวิชาการ (Proceeding) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ หรือเอกสารอ่ืนที่เป็นผลมาจากการ
วิจัย เช่น รวมบทคัดย่อการวิจัย บทความปริทัศน์ที่สังเคราะห์จากการวิจัย เป็นต้น  

ปัญหา คือ จะเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือทบทวนวรรณกรรมได้อย่างไร ผู้เขียนมีหลักง่ายๆ ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1.  ขั้นก าหนดประเด็นการวิจัย และก าหนดค าหลักของการวิจัย กล่าว คือ ผู้วิจัยต้องรู้ว่าตนก าลัง
ท าวิจัยเรื่องอะไร เกี่ยวกับอะไร ถ้ายังตั้งชื่อเรื่องไม่ได้ หรือยังไม่มีชื่อเรื่อง ผู้วิจัยต้องรู้ว่าหัวข้อเรื่องที่ตน
สนใจ (Subject) คืออะไร และค าหลักหรือค าส าคัญ  (Keyword) ที่ เกี่ยวข้องมีค าใดบ้าง หัวเรื่องคือ
ประเด็นหลัก เช่น ประเด็น การท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการท่องเที่ยว หรือท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
ค าหลัก คือ ค าส าคัญ เช่น การท่องเที่ยว ชุมชน การจัดการ เป็นต้น  

2.  ขั้นก าหนดแหล่งข้อมูล คือ ผู้วิจัยต้องรู้ว่าจะหาข้อมูลการวิจัยจากที่ใด เช่น  ค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด หรือ ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งมีวิธีการเข้าถึงไม่เหมือนกัน 

3.  ขั้นก าหนดการเข้าถึงสารสนเทศการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญมากที่ผู้วิจัยต้องมีทักษะ
การเข้าถึงงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยต้องมีทักษะทางสารนิเทศ หรือเป็นผู้รู้สารสนเทศ นั่นคือ ต้อง
ก าหนดความต้องการสารสนเทศทางการวิจัยที่ตนต้องการได้ รู้จักเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศการวิจัย การ
ประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย การประมวลผล และการใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้เป็นการเข้าถึงงานวิจัยชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องมือ อย่างง่าย 2 ชนิด คือ OPAC และ Search engine 
และที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและตรงประเด็น คือ การเข้าถึงฐานข้อมูล 
(Data base) ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการวิจัย ขอแนะน า
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (http://tdc.thailis.or.th/tdc) และฐานข้อมูล Science direct ซึ่ งทั้ งสอง
ฐานข้อมูลนี้ ทุกมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงโดยไม่ยาก นอกจากนี้แล้วยังมีฐานข้อมูลเฉพาะ
เรื่องจ านวนมาก 

4.  ขั้นทบทวนวรรณกรรม ขั้นนี้ผูวิจัยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการอ่าน การสรุปประเด็น 
และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งมีเทคนิค ดังนี้ 

 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยา
เขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  4.1 การอ่าน การอ่านมีวิธีการอยู่ 2 วิธี คือ 1) การอ่านผ่านๆเพื่อตตรวจสอบว่าเรื่องที่อ่านนั้น
เกียวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังสนใจหรือไม่ การอ่านในลักษณะนี้เป็นการอ่านเพ่ือส ารวจความเกี่ยวข้อง 
อ่านเพ่ือให้รู้ว่ามีประเด็นส าคัญเกี่ยวข้องกับการวิจัยของเราอย่างไร การอ่านในขั้นตอนนี้จึงต้องใช้เทคนิค
การอ่านแบบกวาดสายตา (Scaning) คือ การอ่านแบบผ่านสายตาให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านนี้เกี่่ยวข้องกับการวิจัย
ของเราหรือไม่ สิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกต คือ ค าส าคัญ มีอะไรบ้าง หากอ่านแล้วมีค าส าคัญเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่เราก าลังจะวิจัยผู้วิจัยจึงค่อยอ่านในขั้นต่อไป 2) การอ่านจับประเด็นเป็นการอ่านเพ่ือพินิจพิเคราะห์ 
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(Sciming) พิจารณาประเด็นส าคัญและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การอ่านในขั้นนี้เป็นการอ่านเพ่ือจด
บันทึก ก่อนที่จะน าสิ่งที่จดบันทึกไปสังเคราะห์ 
  4.2 การจดบันทึก คือการบันทึกวรรณกรรมที่อ่าน แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 

  4.2.1  บันทึกแบบสรุปความ (Sumary note) เป็นการจดบันทึกความรู้จากการอ่านด้วย
การสรุปใจความส าคัญโดยการเขียนขึ้นใหม่ให้เป็นส านวนของผู้บันทึกเอง การสรุปไม่ใช่การย่อความ แต่
เป็นการสรุปใจความส าคัญ หรือสรุปความคิดหลัก (Main idia) ของเรื่องนั้นๆ คือ การบันทึกแบบวิจารณ์ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  4.2.2  บันทึกแบบถอดความ (Pharaphase note) เป็นการจดบันทึกความรู้จาก
วรรณกรรมที่อ่านด้วยการอธิบายเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งให้กระชับครบถ้วนด้วยภาษาส านวนของผู้บันทึก
เองให้กระชับเข้าใจง่าย ไม่ใช่การตัดต่อดัดแปลง แต่ต้องเขียนขึ้นใหม่ด้วนภาษาส านวนของผู้บันทึกให้
เนื้อหาครบถ้วนดังเดิม 

  4.2.3 การบันทึกแบบอัญพจน์ (Quotation note) เป็นการบันทึกโดยคัดลอกข้อความ
ส าคัญ หรือมีลักษณะคมคายซาบซึ้ง หรือเป็นค านิยามที่คัดลอกมาจากบรรณานุกรม หรือเป็นข้อความที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากเปลี่ยนแปลงอาจมีส านวนไม่ดีเท่าเดิม การบันทึกจึงต้องใส่เครื่องหมาย อัญประกาศ
ก ากับ "......" ความยาวที่นิยมบันทึกไม่ควรเกิน 4 บรรทัด 

  4.2.4 บันทึกแบบวิจารณ์ (Criticize note) เป็นการบันทึกที่ผู้บันทึกแสดงความคิดเห็น
ต่อเนื้อหาเรื่องนั้นๆ เพิมเติม 

 
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) คือ การอ่านวรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่
วิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ต าราต่างๆ บทความทางวิชาการจากวารสารทั้งในและต่างประเทศ รายงานการ
วิจัย บทคัดย่องานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รวมทั้งข้อมูลความรู้ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Books) ฐานข้อมูลต่างๆ 
ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัยมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้
แนวทางในการวิจัย ท าให้ทราบว่ามีใครท าไว้บ้างแล้ว ท าในลักษณะใด ใช้ตัวแปรใดศึกษา มีวิธีการศึกษา
อย่างไร ผลเป็นอย่างไร ข้อเสนอแนะต่างๆ จากงานวิจัยที่มีผู้ท าไปแล้วมีอย่างไร การท าวิจัยครั้งต่อไปควร
ท าอย่างไร นอกจากนี้ในวรรณกรรมต่างๆ อาจท าให้ได้แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ ข้อคิดเห็น และความรู้ต่างๆ 
ที่เก่ียวกับงานวิจัยซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการวิจัยของผู้วิจัย 
ท าไมต้องอ่านทบทวนวรรณกรรม 
 การอ่านทบทวนวรรณกรรม คือ การพิจารณา วิเคราะห์งานวิจัยของคนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และที่มี
ความส าคัญต่องานวิจัยที่จะท า เมื่ออ่านทบทวนวรรณกรรมแล้วไม่ใช่เพียงแต่สรุปย่อวรรณกรรมที่อ่าน
เท่านั้น แต่ต้องประเมินวรรณกรรมและบอกให้ทราบว่าวรรณกรรมที่อ่านแล้วนั้นมีความเหมือนหรือความ
แตกต่างและสอดคล้องกับงานวิจัยที่จะท าอย่างไร การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ใช่การสรุปย่อ
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วรรณกรรม แต่ต้องอภิปรายว่า งานวิจัยที่อ่านทบทวนเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานวิจัยที่จะท า และต้องรู้ว่ามี
งานวิจัยอย่างไรบ้างในเรื่องนั้นที่คนอื่นท าแล้ว  

การอ่านทบทวนวรรณกรรมต้องตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. อะไรบ้างที่คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังท างานวิจัย 
 2. คุณลักษณะของแนวคิดหลักหรือปัจจัยหรือตัวแปรอะไรที่ต้องศึกษา 
 3. แนวคิดหลัก ปัจจัย หรือตัวแปรที่จะศึกษาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 
 4. มีทฤษฎีอะไรบ้างที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่ก าลังศึกษา 
 5. มีอะไรบ้างที่เก่ียวกับเรื่องที่ศึกษาท่ีคุณยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ 
 6. คุณต้องทดสอบอะไรบ้างในงานวิจัยที่จะท า 
 7. คุณขาดหลักฐานข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลอะไรที่ตรงกันข้ามหรือมีน้อย 
 8. งานวิจัยที่จะท าต้องการค าตอบอะไรและจะใช้ค าตอบนั้นท าอะไร 
 9. ท าไมจึงท าวิจัยเรื่องนั้น งานวิจัยนั้นเกิดประโยชน์อะไร 
 10. การออกแบบงานวิจัย และมีวิธีศึกษาวิจัยที่ไม่ควรใช้มีอะไรบ้าง 

ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมีประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างยิ่งพอประมวลได้ดังนี้ 

 1. ท าให้เกิดความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
 2. ป้องกันการวิจัยซ้ าซ้อนกับบุคคลอ่ืน เพราะเมื่อทบทวนวรรณกรรมจะท าให้ผู้วิจัยทราบว่ามีใคร
ท าวิจัยเรื่องท่ีตนสนใจไปบ้าง ท าวิจัยเกี่ยวกับอะไร 
 3. ท าให้เกิดแนวความคิดในการด าเนินการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางหนึ่งในการ
สร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้วิจัย ซึ่งจะน าไปสู่แนวคิดในการด าเนินการวิจัยต่อไป 
 4. ช่วยก าหนดปัญหาและสมมติฐานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 5. ช่วยในการออกแบบการวิจัยให้เหมาะสม 
 6. เป็นข้อมูลเสริมส าหรับการอภิปรายและเขียนรายงานการวิจัย 
 7. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการวิจัยที่จะท า เพราะในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยอย่างกว้างขวาง ย่อมท าให้ผู้วิจัยเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาผลงานวิจัยของผู้อ่ืน           ท าให้ทราบ
จุดบกพร่องของงานวิจัย และหาทางป้องกันแก้ไขพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของตนให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมหรือดีกว่า 
 การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยที่ใช้การสรุปย่อวรรณกรรมที่อ่านว่าใครท าวิจัยเรื่องอะไรและ
ไม่ใช่เป็นเพียงการบอกให้ผู้ อ่านรู้ว่ามีใครท าอะไรบ้าง แต่การทบทวนวรรณกรรมเป็นการวิเคราะห์
วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซ้ึง หลังจากประเมินแล้วว่าวรรณกรรมที่คัดเลือกมาสอดคล้อง
และมีความส าคัญต่องานวิจัยที่จะท า ในการด าเนินการดังกล่าวผู้วิจัยจะต้องมีทักษะส าคัญ 2 ประการ 

1. ทักษะการสืบค้นและการคัดเลือกวรรณกรรม ที่ตรงหรือสอดคล้องหรือส าคัญต่องานวิจัยที่จะท า 
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2. ทักษะการวิเคราะห์วรรณกรรมเชิงลึก ผู้วิจัยต้องพิจารณาว่าวรรณกรรมที่คัดเลือกมา           
แต่ละเรื่องมีจุดเด่นจุดด้อยอะไร มีความสอดคล้องและความครอบคลุมงานวิจัยที่จะท าอย่างไร รวมทั้งต้อง
พิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมที่มีความ
ล าเอียงด้านใดด้านหนึ่ง 

 
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม 
 จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมมีด้วยกันอย่างน้อย 4 ประการ คือ 

1. ให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้วิจัยรู้จักวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย รู้เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะวิจัยดี 
รู้ประเด็นส าคัญ วัตถุประสงค์ และค าถามการวิจัยที่จะท าอย่างดี การทบทวนวรรณกรรมที่ดีท าให้ผู้อ่าน
งานวิจัยเกิดความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและความรู้เดิมของผู้วิจัย 

2. แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่มีอยู่กับงานวิจัยที่จะท า การทบทวนวรรณกรรมเป็น
การก าหนดทิศทางการวิจัยเพ่ือหาค าตอบหรือตอบค าถามการวิจัยและแสดงถึงการพัฒนาความรู้ การ
ทบทวนวรรณกรรมที่ดีจะท าให้บริบทของการวิจัยชัดเจนและแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของวรรณกรรมกับ
องค์ความรู้ที่จะศึกษา 

3. สรุปรวมเอาข้อค้นพบที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน การทบทวนวรรณกรรม คือ การดึงเอาข้อมูลที่เป็น
ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวมกันแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์เชิงลึก ท าให้มองเห็นการวิจั ยที่สอดคล้อง
กัน การวิจัยที่ขัดแย้งกัน และปัญหาที่ยังรอการศึกษาวิจัยมีอะไรบ้าง การทบทวนวรรณกรรมต้องรวบรวม
งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้วให้มากที่สุด และชี้ทิศทางการวิจัยในอนาคตว่าอนาคตต้องท าวิจัยอะไรต่อ 

4. เรียนรู้งานวิจัยของคนอ่ืนและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ การทบทวนวรรณกรรมจะอธิบาย
ผลงานวิจัยของคนอ่ืนที่คนอื่นพบข้อมูลค าตอบอะไรแล้วบ้าง งานวิจัยของนักวิจัยอ่ืนๆ เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่องานวิจัยที่จะท า เพราะงานวิจัยของคนอ่ืนจะบอกขั้นตอน เทคนิคการวิจัย และการออกแบบการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยอาจยืมไปใช้ในงานวิจัยของตน 

 

 
องค์ประกอบของการทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมควรพิจารณาองค์ประกอบของวรรณกรรมที่ทบทวน 3 ส่วนคือ 

1. ส่วนน า ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
1.1 อธิบายความหมายของชื ่อเรื ่องที ่ว ิจัยพร้อมทั ้งบอกขอบเขต บริบทของการทบทวน

วรรณกรรม 
1.2 บอกเหตุผลของผู้วิจัยในการทบทวนวรรณกรรม 
1.3 บอกวิธีการเรียบเรียง การทบทวนวรรณกรรม (เขียนอย่างไร แบ่งเนื้อหาออกเป็น            กี่

ตอน กี่ส่วน ) 
1.4 ระบุให้ชัดเจนว่าทบทวนวรรณกรรมอะไรบ้าง วรรณกรรมที่ไม่ทบทวนมีอะไรบ้าง 
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2. ส่วนเนื้อหา (ส่วนกลาง ) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 2.1 เรียบเรียงวรรณกรรมที่เก่ียวข้องตามหัวข้อใหญ่และย่อยที่ก าหนด 
 2.2 แสดงความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างเรื่องที่จะศึกษากับวรรณกรรม 
 2.3 ทบทวนประเด็นกว้างๆ ไปสู่ประเด็นปัญหาที่เจาะจง (ปัญหาหรือโจทย์วิจัยที่เฉพาะเจาะจง)  

3. ส่วนสรุป ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
3.1 สรุปการประเมินความทันสมัยของวรรณกรรมที่ได้ทบทวนสนับสนุนงานวิจัยที่จะท า (ประเด็น

หลักอะไรบ้างจากการทบทวนที่สนับสนุนงานวิจัยที่จะท า)  
 3.2 สรุปการประเมินความทันสมัยของวรรณกรรม 
 3.3 ชี้ช่องว่าง จุดด้อยหลักๆ ของวรรณกรรมท่ีทบทวน 

 3.4 ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องในวรรณกรรมกับการวิจัยที่จะท า (มีประเด็นอะไรบ้างในวรรณกรรมที่
สอดคล้องหรือตรงกับงานวิจัยที่จะท า) 

กระบวนการทบทวนวรรณกรรม 
 การค้นคว้าวรรณกรรมเพ่ือศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยควรมีการวางแผนด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้การศึกษาได้ข้อมูลครบตามขอบเขตการศึกษา ตรงกับวัตถุประสงค์ และไม่เสียเวลามาก ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

1. ก าหนดเรื่อง หัวเรื่อง ให้ชัดเจน 
2. ก าหนดขอบเขตและประเภทของข้อมูลที่ต้องการ 
3. ก าหนดประเภทวรรณกรรม 
4. เลือกแหล่งค้นคว้า 
5. ปฏิบัติการค้นหา 
6. อ่าน บันทึกข้อมูล 

 

ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือผู้เริ่มท าวิจัยมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการค้นคว้า 
รวบรวมวรรณกรรมต่างๆ การจัดระบบวรรณกรรมที่รวบรวมมาได้ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการศึกษาของผู้ที่เคยศึกษาวิจัยมาแล้วให้เป็นหมวดหมู่ โดยปกติแล้วระยะเวลาในการศึกษาวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับของการวิจัย 
ปัญหาการวิจัยว่าต้องการข้อมูลมากน้อยแค่ไหน รวมถึงความยากง่ายของการได้วรรณกรรมและข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่งได้เป็น 3 
ขั้นตอนคือ  

1. ค้นหา 
 ขั้นค้นหา ผู้วิจัยจะต้องจ ากัดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาก่อนลงมือค้นคว้า เพ่ือให้การ
ค้นหาวรรณกรรมมีความเฉพาะเจาะจง จะช่วยประหยัดเวลาการรวบรวมวรรณกรรมต่างๆ จากนั้นผู้วิจัย
จะต้องค้นหาข้อมูล วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะท าทั้งหมด โดยพยายามให้ครอบคลุม
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ทั้งเนื้อหา ประเด็นต่างๆ ที่ควรก าหนดไว้ในปัญหาและวัตถุประสงค์ รวมถึงครอบคลุมระยะเวลาของการ
วิจัยที่ท ามาแล้วความครอบคลุมในแง่ของเวลาไม่สามารถก าหนดแน่นอนว่า ควรค้นหางานวิจัยย้อนหลังไป
นานสักกี่ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยนั้นมีผู้เคยศึกษาไว้มากน้อยเพียงใด ถ้ามีผู้ศึกษาไว้มากและศึกษา
ติดต่อกันมาเรื่อยๆ คงใช้เวลาครอบคลุม 3 ถึง 5 ปี แต่ถ้ามีผู้ศึกษาไว้น้อย และเว้นระยะห่าง อาจใช้เวลา
ย้อนหลังไปมากกว่านั้น มีข้อสังเกต ว่าถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวความคิดเชิงทฤษฎี หรือรูปแบบ
จ าลอง ที่ผู้วิจัยจะต้องน ามาใช้ในงานวิจัย จ าเป็นที่จะต้องรวบรวมวรรณกรรมที่เป็นต้นฉบับเหล่านั้นมาให้
ได้ ไม่ว่าจะศึกษามานานแค่ไหนก็ตามการศึกษาค้นคว้ามาก-น้อย ขึ้นอยู่กับ 
  1.1 ภูมิหลังของผู้วิจัย 
  1.2 ความซับซ้อนของงานวิจัยที่จะท า ถ้าเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยมีคนท า การค้นคว้าอาจไม่กว้างมาก 
  1.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการตีพิมพ์มากหรือน้อย ถ้ามีคนศึกษาวิจัยมาก ต้องค้นมาก สิ่ง
ส าคัญในการพิจารณา ไม่เน้นจ านวน เน้นคุณภาพโดยดูจากการมีผู้รับรอง และเนื้อหามีความเกี่ยวข้อ
สัมพันธ์กับงานที่จะท า 
  แหล่งศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญคือ ห้องสมุด เพราะเป็นที่รวมของหนังสือ ต ารา วรรณกรรมต่างๆ 
รวมถึง วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานสถิติต่างๆ ผู้วิจัยสามารถค้นหาความรู้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการวิจัยจากแหล่งย่อยๆ ต่อไปนี้ 
  1. หนังสือ ต าราเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 
  2. ปทานุกรม ที่รวบรวมผลงานวิจัยสาขาต่างๆ และสารานุกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. วารสารทางการวิจัยสาขาต่างๆ ตลอดจนจุลสารและวรรณกรรมเผยแพร่ 
  4. ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก 
  5. หนังสือรวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
  6. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อาจมีบทความบางเรื่องใช้อ้างอิงได้  

 รายการวรรณกรรมทั้งหมดที่ได้มาต้องน าไปพิจารณากลั่นกรอง เลือกเอาเฉพาะวรรณกรรม 
รายงาน ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆ และเลือกเอาเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องจริงๆ กับ
ปัญหาการวิจัยเท่านั้น หากการค้นคว้าหาวรรณกรรมที่ตรงกับเรื่องที่ท าวิจัยโดยตรงไม่ได้ ผู้วิจัยก็จะต้อง
พยายามศึกษาวรรณกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

หลักเกณฑ์การเลือกทบทวนวรรณกรรม 
 เนื่องจากวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาการวิจัยมีจ านวนมาก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาวรรณกรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วน ผู้วิจัยควรพยายามเลือกวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด จึงจะเป็นประโยชน์และประหยัดเวลา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
วรรณกรรมดังนี้ 
 1. เนื้อหา เลือกพิจารณาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎี หรือผลการวิจัยที่
ใกล้เคียงกับเรื่องที่ก าลังท าวิจัยให้มากที่สุด และครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษามากที่สุด และมีกระบวนการคิด
หรือระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม มีเชิงอรรถ บรรณานุกรม สามารถตรวจสอบได้ และเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าต่อไป การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาลนั้น ผู้วิจัยควรเลือกศาสตร์
ทางการพยาบาลเป็นหลัก  
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 2. ความทันสมัย เลือกใช้วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่ให้ความรู้ใหม่ๆ เนื่องจากความรู้และ
วิทยาการเปลี่ยนแปลงเร็ว 
 3. ประวัติผู้เขียนหรือผู้วิจัย ควรเลือกผลงานที่เรียบเรียงหรือจัดท าโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ในสาขานั้นเป็นอย่างดี จะท าให้มีความมั่นใจในคุณภาพผลงาน ถ้าเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์  
หรือ สารนิพนธ์ ที่นิสิตนักศึกษาท าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้วิจัยควร
พิจารณาถึงสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย เพราะความเคร่งครัดในระเบียบวิธีการวิจัยของแต่
ละสถาบันแตกต่างกัน  
 4. ส านักพิมพ์ ควรพิจารณาชื่อเสียงของส านักพิมพ์ด้วย ซึ่งจะท าให้เรามีความมั่นใจในคุณภาพ
ผลงานระดับหนึ่ง เพราะส านักพิมพ์ที่น่าเชื่อถือบางแห่งจะคัดเลือกเฉพาะวรรณกรรม ต ารา หรือผลงานที่
ดีๆ เท่านั้นออกมาตีพิมพ์ 
 5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ค้นคว้ามาว่ามีความถูกต้องแม่นย า
เพียงใด โดยตรวจสอบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ถ้ามีความผิดพลาด ควรตั้งข้อสังเกต
ว่าอาจมีข้อมูลในส่วนอื่นผิดพลาดได้อีก 

 แหล่งศึกษาค้นคว้า 
 1. ปฐมภูมิ (primary source) ศึกษาจากบทความ รายงานจากผู้ต้นคิดเขียนเอง เจ้าของทฤษฎี 
เจ้าของงานวิจัย 
 2. ทุติยภูมิ (secondary source) ได้แก่ ข้อความที่อ้างจากของผู้ อ่ืนมาอีกครั้ง ในการท าวิจัย
พยายามเลี่ยงข้อมูลทุติยภูมิ เพราะผู้อ้างจะมีความคิดเห็นของเขาปนเข้ามา การตีความของผู้อ้างอาจมีการ
บิดเบือนหรือตีความผิด แต่ อาจใช้ได้กรณีไม่สามารถหาข้อมูลปฐมภูมิได้ หรือ ผู้ เขียนคนที่สอง มีข้อแสดง
ความคิดเห็นสามารถอ้างอิงได้และจะกลายเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 
2. อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ 
 ขั้นอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้วิจัยใช้เวลานานมากที่สุด เพราะจะต้องเลือก
วรรณกรรมที่คัดกรองมาได้จากขั้นแรก น ามาอ่านรายละเอียด แล้วเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอีกครั้ง 
หากเป็นงานวิจัย พิจารณาระเบียบวิธีวิจัยและผลงานวิจัยนั้นๆ ที่น่าเชื่อถือ เหมาะที่จะน าไปอ้างอิงใน
งานวิจัยของตน ผู้วิจัยอาจจะต้องค้นหาวรรณกรรมและรายงานวิจัยฉบับเต็มมาอ่านรายละเอียดอย่างพินิจ
พิเคราะห์  

ในการอ่านรายละเอียดผู้วิจัยควรจดบันทึกโดยสรุปด้วยค าพูดของผู้วิจัยเอง หรือคัดลอกข้อความ
ในส่วนที่ส าคัญแต่ละเรื่องเอาไว้ เพ่ือสะดวกในการค้นหาภายหลัง 

ข้อมูลที่บันทึกในงานวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี (theoretical) 
2. ส่วนที่เกี่ยวกับงานวิจัย และการศึกษา (empirical) 

3. เขียนเรียบเรียง  
 ขั้นเขียนเรียบเรียง ข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมดจากการอ่าน ผู้วิจัยต้องน ามาเรียบเรียง
เชื่อมโยงประสานเข้าด้วยกัน เนื้อหาการเขียน แต่จะต้องมีโครงสร้างหลักในการเขียนเป็นของผู้วิจัยเอง ที่
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ก าหนดโดยใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการอ่าน ค้นคว้า ให้เข้าประเด็นปัญหาวิจัยของ
ตน และเรียบเรียงเนื้อหาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ มิใช่เป็นการน าข้อค้นพบที่บันทึกไว้
ของแต่ละส่วนมาเรียงต่อกันความยากของการเขียนเรียบเรียงสิ่งที่อ่านและวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมด อยู่ที่
การวางโครงสร้างของเรื่อง และการเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเทคนิคและ
ศิลปที่ผู้วิจัยต้องฝึกฝนเอง หลักส าคัญในการเขียน คือ ผู้วิจัยจะต้องแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ได้ศึกษามามี
อะไรบ้าง ค้นพบความรู้ใหม่ๆ อะไร             สิ่งไหนเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว สิ่งไหนค้นพบใหม่ ยังมี
ช่องว่างตรงจุดไหนอีกในส่วนข้อมูลที่เป็นการแสดงความคิดเห็น การชี้จุดประเด็นส าคัญ และการสรุปผล
ของการวิจัย ต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลก ากับไว้ด้วยเสมอ การเขียนเรียบเรียง ผู้วิจัยต้องเขียนด้วยใจเป็น
กลาง ไม่มีอคติ เสนอข้อมูลทั้ง 2 ด้าน ทั้งสนับสนุนและคัดค้าน  

รูปแบบการเขียน ในส่วนของการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะเขียนเป็น
การเชื่อมโยงผลการวิจัยที่ค้นพบอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจารณ์เพ่ิมเติม ทั้งนี้เพราะการเขียน
เรียบเรียงในลักษณะที่มีการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเรื่องยาก ต้องยึดหลักทางวิชาการไว้เสมอ ไม่ใช้ความคิด
ส่วนตัวสอดแทรกเข้าไปในการวิจารณ์ ผู้ที่จะเขียนได้ในลักษณะนี้จึงเป็นผู้รู้หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย
นั้นมานานและมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยมากพอควร 

แหล่งสารสนเทศทางการวิจัย 
การรวบรวมวรรณกรรมทีเกี่ยวข้องกับการวิจัยผู้วิจัยจะศึกษารวบรวมจากสารสนเทศประเภท

ต่างๆ ดังนี้ 
1. บทความวารสาร ( Journal Articles ) เนื้อหาที่ทันสมัย มีความยาวพอเหมาะกับการอ่านเพ่ือ

ท าวิจัย บทความมักถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จัดพิมพ์ 
2. หนังสือ ( Books ) ไม่เหมาะกับการอ่านทบทวนเพ่ือวิจัย แต่เหมาะกับการเรียนการสอนอาจมี

หนังสือบางประเภทที่ใช้เนื้อหาบางส่วน เช่น Dictionaries, Encyclopedias และ Directories  
3. รายงานการประชุม สัมมนา (Conference Proceedings ) มีประโยชน์ในการวิจัย เพราะ

งานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมสัมมนา ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ให้ข้อมูลวิจัยใหม่ ใช้ค้นหางานวิจัยของ
นักวิจัยคนใดคนหนึ่ง  

4. รายงานของหน่วยงานรัฐบาล/รายงานของบริษัทหน่วยงานเอกชน (Government Reports/ 
Corporate Report) หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนหลายแห่งท าวิจัย ผลการวิจัยมีประโยชน์ต่อ
วิจัยของผู้อ่าน  

5. หนังสือพิมพ์ (Newspapers) มีประโยชน์ไม่มากต่อการวิจัย เพราะเป็นเอกสารเขียนให้คน
ทั่วไปอ่านแต่มีสารสนเทศใหม่ เช่น แนวโน้ม การค้นพบหรือการเปลี่ยนแปลง (ประกาศนโยบายใหม่ของ
รัฐบาล) แต่ควรค้นหารายละเอียดจากแหล่งสารสนเทศอ่ืน 

6. วิทยานิพนธ์ (Theses) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อ
การวิจัย แต่มีขีดจ ากัดในการเข้าถึง 1) หายาก เนื่องจากไม่จัดพิมพ์จ าหน่าย แม้จะมีเผยแพร่ในฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์อีเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 2) นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ยังมีประสบการณ์ทาง
วิชาการน้อย ผู้อ่านจ าต้องใช้ผลการวิจัยในวิทยานิพนธ์ด้วยความระมัดระวัง 

7. อินเทอร์เน็ต (Internet ) สารสนเทศจ านวนมหาศาลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้สารสนเทศ 
Internet ให้ค านึงว่า 1) ใครๆ ก็น าสารสนเทศพิมพ์ใน www/Internet ได้ ฉะนั้นคุณภาพและความ
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น่าเชื่อถือมีแตกต่างกัน 2) สารสนเทศบน Internet อาจเขียนส าหรับผู้อ่านทั่วไปไม่เหมาะกับการอ่าน
ทบทวนเพ่ือท าวิจัย 3) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกองคณะกรรมการบรรณาธิการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเนื้อหา มีความน่าเชื่อถือมากกว่า 

8. ซีดี – รอม (CD-ROMS) มีซีดี – รอม จ านวนน้อยที่มีเนื้อหาเหมาะกับการอ่านเพ่ือท าวิจัย แต่
เป็นเครื่องมือค้นหาสารสนเทศวิจัยได้ดี 

9. นิตยสาร (Magazines) ไม่เหมาะกับการอ่านบททวนเพ่ือวิจัย เพราะเขียนให้คนทั่วไปอ่าน เช่น 
Time, Newsweek แต่อาจใช้เริ่มต้นงานวิจัยโดยการติดตามเคลื่อนไหวใหม่ๆในนิตยสาร 

การสืบค้นสารสนเทศเพื่อทบทวนวรรณกรรม 
 หลังจากเลือกเรื่องที่ต้องการเขียนแล้ว ผู้เขียนจะค้นหาสารสนเทศเพ่ือวางโครงเรื่องและเพ่ือเขียน 
และสารสนเทศที่ค้นหาต้องสอดคล้องหรือตรงกับเรื่องที่จะเขียน โดยทั่วไปสารสนเทศที่ต้องการมี 2 
ประเภท 
 1. สารสนเทศปฐมภูมิ เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการสังเคราะห์หรือประมวล ได้แก่  

   1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ วัน เดือน ปี หรือเวลาของเหตุการณ์ 
   1.2 สถิติ การส ารวจส ามะโนประชากร ข้อมูลส ารวจความคิดเห็น 
   1.3 ข้อมูลการสัมภาษณ์ บันทึกส่วนตัว 
   1.4 เอกสาร สัญญาหรือข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางราชการ 
   1.5 วรรณกรรม กลอน โคลง บทละคร บทกวี นวนิยาย 
   1.6 ข้อโต้แย้งทางความคิดเห็น 

 2. สารสนเทศทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาได้สังเคราะห์โดยการ
ตีความหมายหรือแปลความอธิบาย โต้แย้ง หรือให้เหตุผลต่อข้อมูลเหล่านั้นซึ่ง ได้แก่ 
  2.1 หนังสือ 
  2.2 วารสาร 
  2.3 ต้นฉบับตัวเขียน 
  2.4 สารสนเทศบน WWW. 

เครื่องมือส าหรับเข้าถึงตัวสารสนเทศ 
 การที่จะได้รับสารสนเทศที่ต้องการ ผู้วิจัยต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ ที่จะน าผู้วิจัยให้ไปถึงตัว
สารสนเทศ เช่น 

1. Open Public Access Catalog (OPAC ) 
 2. Journal Indexes Abstracts 
 3. Newspaper Indexes 
 4. LC Subject Headings Index 
 5. Internet Resources / Search Engines 
 6. Knowledgeable People 
 7. Reference Librarians 
 
สารสนเทศบน WWW. 
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 สารสนเทศบน WWW. มีมากมายมหาศาลทั้งสารสนเทศที่มีคุณภาพ และสารสนเทศน้อยคุณค่า
หรือที่เรียกว่าสารสนเทศขยะ ปัจจุบันเราสามารถค้นหาสารสนเทศทุกเรื่องบน WWW. เพราะมีผู้ผลิตและ
จัดท าสารสนเทศหลายกลุ่ม ได้แก่ 
 1. สารสนเทศที่ผลิตโดยธุรกิจ เป็นสารสนเทศท่ีบางครั้งเราร าคาญเพราะเจ้าของธุรกิจต้องการขาย
สินค้าบน WWW. มักจะลงท้ายด้วย .com ย่อมาจาก commerce  
 2. สารสนเทศที่ผลิตโดยส านักพิมพ์ ส านักข่าว ส านักหนังสือพิมพ์ เป็นสารสนเทศที่ต้องอาศัย
รายได้จากการโฆษณานานๆ ครั้งผู้ผลิตสารสนเทศยอมให้เราอ่านบทความโดยไม่ต้องจ่ายค่าบทความทั้งนี้
เพราะผู้ผลิตต้องการโน้มน้าวให้เราซื้อหนังสือหรือบอกรับวารสารหรือข่าวของเขา หนังสือพิมพ์บางฉบับ 
ให้อ่านข่าวย่อ ถ้าจะอ่านรายละเอียดของข่าวต้องจ่ายเงิน 
 3. สารสนเทศท่ีผลิตโดยองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผลงานขององค์การที่
ต้องการรายงานให้ประชาชนได้ทราบ ลงท้ายด้วย .or หรือ .org ย่อมาจาก organization  
 4. สารสนเทศที่ผลิตโดยรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นเป็นสารสนเทศท่ีเป็นผลงาน แผนงานและ
การด าเนินของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ต้องเผยแพร่สารสนเทศข่าวสารให้สาธารณชนทราบการเผยแพร่บน 
WWW. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดพิมพ์สารสนเทศ ลงท้ายด้วย .go หรือ .gov ย่อมาจาก 
government 
 5. สารสนเทศที่ผลิตโดยสถาบันการศึกษา เป็นสารสนเทศทางวิชาการซึ่งปัจจุบันยังมีน้อยทั้งๆ ที่
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบน WWW. ราคาถูกกว่าการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ ลงท้ายด้วย .ac หรือ 
ed. ย่อมาจาก academic หรือ education 
Search Engines (SE) 
 เป็นเครื่องมือค้นสารสนเทศบน WWW. SE เปรียบเสมือนแมงมุมที่กระโดดไปยัง Websites ต่างๆ 
SE ที่ใช้กันมากได้แก่ 

1. Allthe Web เป็น SE ใหญ่ตัวหนึ่ งที่มีความรวดเร็วสามารถเขาไปค้น Websites ที่ ให้
สารสนเทศที่เป็นเสียง ภาพ หรือข่าวมีหน้าต่างทั้งการค้นแบบจ่ายและค้นขั้นสูง (Simple + Advanced 
Searches) 

2. Alta Vista เป็น SE เก่า ที่มีลักษณะพิเศษค้นได้ทั้งนามานุกรม ภาพ เสียง วีดีทัศน์หรือข่าว 
 3. Google เป็น SE ที่มีผู้นิยมใช้อย่างแพร่หลายซึ่งผู้ค้นจะได้รับสารสนเทศตรงกับความต้องการ
อย่างหลากหลาย 
 4. Yahoo เป็น SE ตัวแรกๆ ที่ใช้ท่องบน WWW. 
 5. Wisenut เป็น SE ตัวใหม่ที่ อ้างว่าสามารถเข้าไปค้น Websites ได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้าน 
Websites 
 6. Teoma เป็น SE ตัวใหม่ค้น Websites ได้ไม่มากนัก 

ขั้นตอนการค้นหาสารสนเทศ 
1. วิเคราะห์เรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการเขียนว่าเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญ/หรือสาระหลัก

ต้องการบอกหรือสื่อให้คนอ่านรู้ 
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2. ก าหนดค าค้น/ค าส าคัญ(Key words) ส าหรับเป็นแนวทางในการสืบค้นเช่น ต้องการเขียนเรื่อง 
The Impact of Tourism on the Environment in Polar Regions เรื่องนี้มีสาระหลักส าคัญ 3 อย่าง
คือ 
  - Tourism 
  - Environment 

 - Polar Regions 
ค าค้นอาจใช้ค า 3 กลุ่ม นี้ เป็นค าค้นและอาจมีค าอ่ืนๆ ที่ ใกล้เคียงกับค าเหล่านี้ช่วยหากทั้ง                

3 กลุ่มยังไม่ท าให้ได้รับสารสนเทศมากเพียงพอ 
 3. จ ากัดและขยายการค้นหา สารสนเทศ โดยใช้ค าหรือเครื่องหมายต่อไปนี้ช่วย 
  3.1 ” ………….” หรือค าอ่ืนที่ใกล้เคียง 
  3.2 And จ ากัดการค้น 
  3.3 OR ขยายขอบเขตของเรื่องที่ค้น  
  3.4 AND NOT จ ากัดการค้นและตัดค าที่ไม่เก่ียวข้องออกไป 

การรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเลือกวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การพิจารณาเลือกสรรวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมีหลักการพิจารณาดังนี้ 
1. เนื้อหา วรรณกรรมที่เก่ียวข้องต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังจะท า มีแนวคิดทฤษฎี

และวิธีการวิจัยที่เหมาะสม มีการอ้างอิงที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และเป็นแนวทางใน
การค้นคว้าต่อไป 

2. ความทันสมัย วรรณกรรมที่เลือกควรเป็นวรรณกรรมที่ทันสมัยแสดง ให้เห็นความรู้ใหม่ๆ 
โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงเอกสารที่ทันสมัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะวิทยาการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก 
 3. ผู้เขียน การเลือกผู้เขียนที่มีประสบการณ์ มีคุณวุฒิเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ท าการวิจัย เป็นผู้
เชี่ยวชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆจะท าให้มั่นใจได้ว่าผลงานหรือเอกสารต่างๆน่าเชื่อถือ 

4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ควรตรวจข้อมูลที่อ้างอิงว่าถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลต่างๆผิดพลาดหรือไม ่
 5. ส านักพิมพ์ ผู้วิจัยควรพิจารณาส านักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเพราะก่อนการพิมพ์จะมีการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างดีท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผลงานนั้นดี 

การรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการอ่านทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่มีหลายประเภทและ
อยู่ในที่ต่างๆ การรวบรวมวรรณกรรม คือ การเก็บรายละเอียดเรื่องที่อ่านบันทึกไว้ใช้ประโยชน์ในการวิจัย
ต่อไป การรวบรวมวรรณกรรมที่นิยม คือ การบันทึกลงในบัตรขนาด 5" x 8" เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถค้น
ข้อมูลได้สะดวกได้ในภายหลัง การบันทึกลงบัตรขนาด 5"×8" นิ้วมีแบบฟอร์ม ดังนี้ 

Keyword------------------------------------- 
Authors--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Title----------------------------------------------------------------------------------------Date--------------- 
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 การบันทึกอาจบันทึกโดยสรุป คือ บันทึกเฉพาะใจความส าคัญ บันทึกแบบวิจารณ์ คือแสดงความ
คิดเห็น หรือคัดลอกมาท้ังหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องเข้าใจเนื้อหาที่ทบทวนทั้งหมด 
 ส าหรับการอ่านงานวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านได้ข้อมูลจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยของตน ควร
บันทึกอีกแบบหนึ่งอาจจะใช้แบบฟอร์มดังนี้ 
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ผู้รับผิดชอบ หรือ สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, จ านวนหน้า.  

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

   

ข้อเสนอแนะการเรียบเรียงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในรายงานการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมจะจัดไว้ในบทที่ 2 อาจเรียกว่า " เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง" "การตรวจเอกสาร" หรือ " วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง" ในบทนี้จะมีลักษณะเป็นการเรียบเรียงความ
รู้ ทฤษฎี แนวคิด และการวิจัยอ่ืนๆ ที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว น ามาเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยมีการอ้างอิงให้
เหมาะสม ซึ่งการอ้างอิงต้องเขียนตามความนิยมของสาขาวิชา เช่น สายวิทยาศาสตร์ มักอ้างในระบบนามปี 
คือ ชื่อผู้เขียน และปีพิมพ์ ส่วนสายศิลปะศาสตร์ มักอ้างในระบบ APA คือ ชื่อ นามสกุล ปีพิมพ์ และเลข
หน้า หรืออาจใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ทั้งนี้อาจเลือกใช้ให้เหมาะสมและใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 
ซึ่งการเขียนการททบทวนวรรณกรรมมีข้อเสนอแนะดังนี้ (บุญชม, 2532)  
 1. เสนอแนวคิดตามทฤษฎี แล้วจึงเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อ
ย่อยลงไปไม่ควรน าเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับการวิจัยมาเขียนไว้ 
 2. แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรื่องท่ีจะวิจัยนั้น กับผลการศึกษาค้นคว้าของคนอ่ืนๆ ในหัวข้อ
เดียวกัน 
 3. อธิบายปัญหาหรือสถานการณ์ท่ียังมีข้อสงสัย และความท่ีเป็นปัจจุบันในหัวข้อที่วิจัย 
 4. ไม่ควรใช้วิธีการน าเอาผลวิจัยของแต่ละคนมาเรียงต่อๆ กัน ผู้วิจัยจะต้องมีเค้าโครงการเขียน
ของตนเองโดยใช้หลักตามข้อหนึ่ง 

Publishers/Subject--------------------------------------------Place/Volume/copy--------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 5. กรณีที่มีผลการศึกษาขัดแย้งกัน ผู้วิจัยควรบรรยายทฤษฎีแต่ละทฤษฎีแล้วเสนอการอ้างอิง 
รวมทั้งผลงานการวิจัยที่สนับสนุนแต่ละทฤษฎี 
 6. ใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์คือ การแยกแยะจัดเข้าหมวดหมู่ ชี้
ความสัมพันธ์และจุดเด่นหรือจุดที่ส าคัญ ส่วนการสังเคราะห์เป็นการน าเอาตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นมาประกอบกัน
เป็นสิ่งใหม่เนื้อหาใหม่ อาจสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ ( Qualitative) หรือสังเคราะห์ เชิงปริมาณ 
(Quantitative) ดังเช่นเทคนิคของ Meta Analysis เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการเรียบเรียงวรรณกรรมมิใช่การตัดแปะแต่เป็นการเขียนขึ้นใหม่ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา ฉะนั้นผู้วิจัยควรก าหนดหัวข้อจากเอกสารต่างๆ หากไม่สามารถก าหนดได้ ให้แยก
เป็นส่วนๆ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ เป็นต้น 

การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง (the review of the related literature) เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆ  เพราะการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงทฤษฎี  
ผลงานวิจัย หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีในการท าวิจัย โดยศึกษาจากวารสาร  หนังสือ
ต ารา รายงานการวิจัย จดหมายเหตุ  หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องจึงเป็น
การศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริง แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย แบบจ าลองความคิด (model) กรอบแนวคิดที่
สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัย (วิจิตร ศรีสุพรรณ , 2545) วัตถุประสงค์หลักของการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือ เพ่ือที่จะศึกษาว่าประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานั้นมีผู้เคยศึกษาหรือเขียนแนวคิด 
ทฤษฎีไว้บ้างหรือไม่ ซึ่งนักวิจัยอาจศึกษาจากบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ หนังสือต ารา หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ แนวปฏิบัติ มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น  

ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์อย่างมากส าหรับนักวิจัย  เพราะการท าวิจัยจะต้องยึด

หลักความมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ   เหตุผลที่น ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการท าวิจัย
ได้มาจากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องนั้นเอง  ประโยชน์ของการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องมีหลาย
ด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (ภัทรา  นิมาคม, 2539 และ สินพันธุ์พินิจ, 2549) 

1. ช่วยก าหนดปัญหาการวิจัยและได้ข้อมูลที่จะช่วยให้ปัญหาการวิจัยนั้นมีความชัดเจนขึ้น การ
ทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมความรู้และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาเป็นเหตุผลใน
การพิจารณาเลือกปัญหาในการวิจัย  และการตั้งปัญหาในการวิจัยได้  ตลอดจน ช่วยให้ผู้วิจั ยมีข้อมูล
ประกอบในการที่จะปรับเปลี่ยนปัญหาให้มีความชัดเจน  และเป็นปัญหาที่จะน ามาท าการวิจัยได้จริง 

2. ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบทฤษฎีส าหรับปัญหาที่น ามาท าการวิจัยได้  เพราะ
การศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด จะช่วยท าให้สามารถ
พิจารณาก าหนดกรอบของทฤษฎีได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องใช้ทฤษฎีใดมาประกอบกัน หรือจะยึดตามทฤษฎี
ใดทฤษฎีหนึ่ง 

3. ช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่า  เคยมีใครท าการวิจัยในขอบเขตของปัญหานี้มาบ้างเพ่ือที่จะได้ไม่ท า
การวิจัยซ้ าในปัญหาเดียวกัน  เป็นการลดการท าวิจัยซ้ าซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกั นการสูญเสียเวลาและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการท างานวิจัย 
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4. ช่วยชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการท าวิจัย  เนื่องจากการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องอาจท า
ให้ผู้วิจัยได้พบข้อบกพร่องหรืออุปสรรคในการท างานวิจัยที่มีลักษณะการออกแบบวิจัยที่คล้ายคลึงกับการ
วิจัยที่จะท า  ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของผู้วิจัยว่าจะท าการวิจัยในปัญหานั้นหรือไม่  หรือจะป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหานั้นอย่างไร 

5. ช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ได้มีผู้ท าการวิจัยไว้แล้ว  อันจะ
เป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินการวิจัย  และการเลือกหรือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

6. ช่วยท าให้ผู้วิจัยสามารถเชื่องโยงผลการวิจัยที่จะท าออกมากับแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่
ได้เคยมีผู้ท าการศึกษาไว้แล้ว  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่หรือการทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่
ได ้

วรรณกรรมท่ีนักวิจัยควรเลือกทบทวน 
บทประพันธ์ต่างๆ ที่มีการตีพิมพ์ มีความแตกต่างทั้งในด้านคุณภาพและเป้าหมายผู้อ่าน นักวิจัยจึง

ควรเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม โดยทั่วไปวรรณกรรมทางวิชาการจ าแนกออกเป็น           5 ประเภท 
(Polit & Hungler, 1999) คือ 

1. รายงานผลการวิจัย (research findings) ข้อเท็จจริง (facts) และสถิติต่างๆ (statistics) 
รายงานวิจัยเป็นแหล่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่าองค์ความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างไร มาจากแหล่งใด  ใช้
กรอบแนวคิดใด รวมทั้งวิธีการวิจัย 

2. ทฤษฎี (theory) งานวรรณกรรมประเภทนี้มีประโยชน์มากต่อผู้วิจัยในด้านการให้กรอบ
แนวคิด และการชี้น าปัญหาการวิจัย 

3. ระเบียบวิธีการ (methodology) นอกจากบริบทเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจแล้ว การที่จะ
ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆ ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยควรให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน เช่นระเบียบวิธีการวิจัยต่างๆ 
เครื่องมือวัดต่างๆ เป็นต้น 

4. ความคิดเห็นและทัศนคติ (opinion and viewpoints) วรรณกรรมเหล่านี้จะมีประโยชน์ใน
ด้านการก าหนดแนวคิดและปัญหาการวิจัย 

5. รายงานกรณีศึกษา (case reports) บทความเกี่ยวกับสถานการณ์ทางคลีนิก (clinical 
descriptions) และบันทึกประสบการณ์ (anecdotes) วรรณกรรมประเภทนี้มักมาจากประสบการณ์ของ
ผู้เขียน ซึ่งเป็นส่วนสะท้อนปัญหาทางคลินิกท่ีเกิดขึ้น งานวรรณกรรมประเภทนี้จะช่วยจุดประกายความคิด
ในการหาปัญหา และแนวทางในการท าวิจัยให้แก่ผู้วิจัยได้ 

วิธีการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องในการวิจัยเป็ นการศึกษาข้อเท็จจริง แนวคิดทฤษฎีและ
ผลการวิจัย ดังนั้นจะเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการท าวิจัย
กันมาก ผลการวิจัยบางเรื่องก็มีความเกี่ยวข้องกับงานของผู้วิจัยมาก แต่บางเรื่องก็มีความเกี่ยวข้องเพียง
เล็กน้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องเลือกทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยที่มีความเก่ียวข้องมากท่ีสุด 
วิธีการทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ (Carnwall & Daly, 2001) 
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1. ก าหนดเรื่องและขอบเขตเรื่องท่ีจะทบทวน  ผู้ที่เริ่มท างานวิจัยใหม่ๆ อาจมีความยากล าบาก
ในการก าหนดเรื่องที่จะศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งการอ่านวรรณกรรมประเภททฤษฎีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถ
ก าหนดเรื่องที่จะวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับขอบเขตเรื่องที่จะค้นนั้น ขึ้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
สนใจศึกษา และพ้ืนฐานความรู้ของนักวิจัยเอง ถ้าเป็นเรื่องที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมากผู้วิจัยจะต้อง
ก าหนดขอบเขตการสืบค้นให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง   ผู้วิจัยมือใหม่อาจต้องก าหนด
ขอบเขตการสืบค้นในช่วงเริ่มต้นไว้กว้างและครอบคลุมสาระที่จะเป็นพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องที่จะศึกษา
มากกว่านักวิจัยที่มีประสบการณ์มาแล้ว เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสะท้อนองค์ความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องให้มาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนวรรณกรรม แต่
ขึ้นกับสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักวิจัยสนใจจะศึกษาและคุณภาพของวรรณกรรมที่นักวิจัยได้น ามา
ทบทวน 

2. ก าหนดแหล่งสารสนเทศที่จะสืบค้น เนื่องจากความก้าวหน้าในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ  การสืบค้นในปัจจุบันจึงนิยมสืบค้นทางระบบฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิค  ซึ่งสะดวก 
รวดเร็วและสามารถสืบค้นได้ลึกซึ้งมากกว่าการสืบค้นด้วยมือ อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลงาน วิจัยที่
ด าเนินการโดยนักวิจัยไทย และวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยหลายฉบับยังไม่ได้น าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
อิเล็คโทรนิค ดังนั้น การสืบค้นด้วยมือจากตู้บัตรรายการหนังสือในห้องสมุดและมุมดัชนีวารสารภาษาไทย
ในห้องสมุดที่ผู้วิจัยไปใช้บริการยังเป็นสิ่งที่ยังต้องท าอยู่ 

ฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคที่ส าคัญส าหรับนักวิจัยทางการพยาบาลคือ CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature) และ MEDLINE (Medical Literature On Line) ผู้วิจัยจะสามารถ
สืบค้นฐานข้อมูล MEDLINE ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะเข้าถึงได้เฉพาะหัวเรื่องและบทคัดย่อเท่านั้น   
หากต้องการบทความเต็มฉบับ (full text) จะต้องสั่งซื้อภายหลัง   โดยทั่วไปสถานศึกษาและสถาบันวิจัยหลาย
แห่งได้จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันขึ้น และยังได้เป็นสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นักวิจัยในสังกัดได้สืบค้นด้วยด้วย   ซึ่งในลักษณะนี้ ผู้วิจัยสามารถอ่านบทความเต็มฉบับได้   
ส าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นสมาชิกฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูลรวมทั้งฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คโทรนิค 
(e-book) ด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้มีนโยบายความร่วมมือกับห้องสมุด สถาบันอ่ืนในการใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน ท าให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้ฐานข้อมูลของสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและนอก
ประเทศได้อีกด้วย  

ส าห รั บ ก าร เข้ าถึ งห้ อ งสมุ ด ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย ง ให ม่  ผู้ วิ จั ย ส าม ารถ เข้ า ได้ ท าง เว็ บ  
http://library.cmu.ac.th/cmul/ ส่วนห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นสามารถ
เข้าถึงได้ที่ http://portal.nurse.cmu.ac.th/library/SitePages/Home.aspx ซึ่งฐานข้อมูลที่ห้องสมุด
ดังกล่าวมีให้บริการหลากหลายชนิดเช่น CMUL OPAC, ISIS OPAC, Electronic Databases  

1. CMUL OPAC  เป็นฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นรายชื่อ หนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://search.lib.cmu.ac.th/
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2. Electronic Databases เป็นฐานข้อมูลวารสาร หนังสือ และวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ซึ่ ง
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ACM Digital Library , H.W. Wilson , IEEE/IEE Electronic Library (IEL) , 
LexisNexis , ProQuest Digital Dissertations , ScienceDirect 

 ส าหรับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาลมีหลายฐาน เช่น CINAHL, Science Direct, 
H.W. Wilson, ProQuest Digital Dissertation, Wiley InterScience, Springer link และ ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทย เป็นต้น 

 เทคนิคการสืบค้นนั้น ผู้วิจัยจะต้องก าหนดค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองจะศึกษา และ
ใช้เครื่องหมายประกอบ เพ่ือก าหนดขอบเขตการค้น เช่น “..”,  and, or, not บางแห่งอาจสามารถใช้
เครื่องหมาย “+”  แทน ค าว่า “and” ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลจะมีค าอธิบายวิธีใช้ เพ่ือให้ผู้ ใช้ท าการสืบค้นที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาจต้องก าหนดขอบเขตด้านเวลา เช่น บทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีหลัง คือปี 
2004–2008 เพ่ือให้ได้บทความที่ทันสมัย หากผู้วิจัยทราบชื่อนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะ
ศึกษา ก็สามารถท่ีจะสืบค้นจากฐานข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ชื่อและเรื่องที่ต้องการสืบค้นได้ 

 การเลือกบทความที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้ได้บทความที่เกี่ยวข้องจริงๆ กับเรื่องที่
นักวิจัยสนใจและเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ส าเนาบทความ ผู้วิจัยควรอ่านบทคัดย่อ
ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อหรือพิมพ์บทความนั้นออกมา ควรเลือกวรรณกรรมที่มาจากแหล่งปฐมภูมิมากที่สุด 
ประการส าคัญคือ ผู้วิจัยไม่ควรรีบร้อน การรีบร้อนท าให้ไม่สามารถสืบค้นเอกสารได้ลึกซึ้งเพียงพอ และมี
แนวโน้มที่จะเลือกใช้วรรณกรรมที่มาจากแหล่งทุติยภูมิ (Leedy, 1993) นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจได้ข้อมูลไม่
เพียงพอที่จะสะท้อนสภาวะที่แท้จริงขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยของตน หรืออาจท าให้ผู้วิจัยสรุป
สาระส าคัญผิดเพ้ียนไปจากต้นฉบับ ท าให้งานวิจัยที่จะท าซ้ าซ้อนกับผู้อ่ืน หรือไม่ทันสมัย หรือขาดความ
เที่ยงตรง ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ  

3. ทบทวนวรรณกรรม อ่าน วิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือ ในการอ่านรายงานวิจัยผู้วิจัย
จะต้องอ่านให้ละเอียด ตั้งแต่บทน า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไม่ควร
สนใจเฉพาะผลการวิจัยเท่านั้น เนื่องจากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาจะให้ข้อคิดหลายอย่างแก่นักวิจัย ตั้งแต่
เหตุผลการศึกษา การก าหนดปัญหา แหล่งสืบค้นรายงานการวิจัย  วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย ตลอดจน
ข้อจ ากัดต่างๆ ของการท างานวิจัย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถท าการวิจัยที่ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้อง
เริ่มต้นจากศูนย์ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่นักวิจัยอ่ืนได้ประสบมาแล้ว ในขณะที่อ่าน จะต้องอ่านอย่างมี
วิจารณญาน โดยมุ่งที่สาระส าคัญและความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมนั้น 
 ประเด็นส าดัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้วิจัยควรบันทึกแหล่งที่มาของวรรณกรรมที่เลือกทบทวนให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือความสะดวกในการเขียนอ้างอิงในภายหลัง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านวรรณกรรมที่
เลือกมาควรมีการจดสาระส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะศึกษา การจดข้อความในบัตรบันทึกมาก
ไปหรือท าสีเน้นข้อความในวรรณกรรมที่อ่านมากจะเปรอะเต็มหน้า จะท าใหผู้วิจัยจะมีข้อมูลมากเกินความ
จ าเป็น ท าให้ไม่สามารถดึงแนวคิดที่จ าเป็นจากวรรณกรรมชิ้นนั้นได้ 

http://www.lib.cmu.ac.th/referdata.html?PHPSESSID=4971be6433fe9f133d1de4623fe5d749
http://www.lib.cmu.ac.th/menu5_2.html?PHPSESSID=4971be6433fe9f133d1de4623fe5d749#ch1
http://www.lib.cmu.ac.th/menu5_2.html?PHPSESSID=4971be6433fe9f133d1de4623fe5d749#ch10
http://www.lib.cmu.ac.th/menu5_2.html?PHPSESSID=4971be6433fe9f133d1de4623fe5d749#ch11
http://www.lib.cmu.ac.th/menu5_2.html?PHPSESSID=4971be6433fe9f133d1de4623fe5d749#ss7
http://www.lib.cmu.ac.th/menu5_2.html?PHPSESSID=4971be6433fe9f133d1de4623fe5d749#ch14
http://www.lib.cmu.ac.th/menu5_2.html?PHPSESSID=4971be6433fe9f133d1de4623fe5d749#ch15
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rzh
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
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4. บันทึกการทบทวนวรรณกรรม ผลลัพธ์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือ รายงาน
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร การเรียบเรียงรายงานการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและความสามารถของผู้วิจัยในการมองเห็นภาพรวมของสาระที่
ได้จากการอ่านวรรณกรรมที่ตนเลือก ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะน าการท าตารางบันทึก ที่สามารถบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน จ านวนตัวอย่างวิจัย แบบวิจัย เครื่องมือและ             วิธีวัดตัวแปรที่ศึกษา และผล
ของการศึกษาหลักๆ (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2528, 2545; เพชรน้อย               สิงห์ช่างชัย, ศิริพร ขัมภลิขิต, 
และทัศนีย์ นะแส, 2539; Polit & Hungler, 1999) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานวิจัยท่ีทบทวน 
 

 
นักวิจัย 

 
ปีที่

ตีพิมพ์ 

 
เรื่องและ
ปัญหา 

 
สถานที่และ
ระยะเวลา 

ประชากรวิจัย 
การเลือก
ตัวอย่าง 

และขนาด 

 
ตัวแปรต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 
เครื่องมือที่

ใช้ 

 
วิธีการรวบรวม

ข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 

ข้อจ ากัด 
และ

ข้อเสนอแนะ 
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5. เขียนบททบทวนวรรณกรรม ในการทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องจะมีเอกสารต่างๆ  
มากมาย  ซึ่งเอกสารเหล่านั้นถ้าน ามาใช้อ้างอิงในเนื้อหาจะยึดหลักเดียวกับการเขียนรายงานทั่วไป  
ส าหรับเอกสารอ้างอิงหรือบรรนานุกรมต้องเขียนโดยยึดตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ส าหรับในที่นี้จะ
เสนอวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบของ The American Psychological Association 
(APA) ซึ่งจัดท าโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) 

 ในการเรียบเรียงเนื้อหา ผู้วิจัยควรท าเค้าโครงการเขียนเนื้อหาก่อนลงมือเขียน เค้าโครง
เนื้อหาจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถล าดับหัวข้อการน าเสนอที่เหมาะสม ในบางเรื่องที่เขียนเช่น สาระที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ควรล าดับหัวข้อตามระยะเวลา โดยทั่วไปแล้ว บททบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องควรครอบคลุมสาระเกี่ยวกับตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม ทั้งนี้เมื่ออ่านรายงานการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้อ่านจะทราบว่าองค์
ความรู้ใดที่เป็นที่รู้และยังไม่รู้บ้าง  

 ส าหรับการอ้างอิงผลการวิจัยที่ผ่านมา นักวิจัยจะต้องน าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
งานวิจัยที่อ้างอิงพอสังเขป และสรุปภาพรวมของผลการวิจัยที่พบในรายงานวิจัยที่ทบทวน ในการ
น าเสนอเนื้อหาในรายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ควรเขียนด้วยค าพูดของตนเอง ไม่ควร
คัดลอกเนื้อหาจากวรรณกรรมที่ทบทวนทุกค าพูด ในกรณีที่ต้องการคัดลอกข้อความ หากพบว่ามี
จ านวนไม่เกิน 40 ค า จะต้องใช้เขียนอัญประกาศคู่ก ากับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

หลักแนวทางการเขียนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการเขียนวรรณคดีที่เก่ียวข้อง  ผู้วิจัยควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. สรุปเนื้อหาและแนวความคิดในทฤษฎีที่เก่ียวข้องทั้งหมด โดยจัดเรียงล าดับ ทฤษฎีที่เป็น
พ้ืนฐานของปัญหาในการวิจัย เริ่มจากทฤษฎีหรือแนวคิดที่กล่าวกว้างๆ ทั่วไปก่อน แล้วจึงจะกล่าวถึง
ทฤษฎีเฉพาะหรือแนวคิดที่ตรงกับปัญหาในการวิจัย 

2. สรุปผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาในการวิจัย พิจารณาเขียนให้ผสมผสานกันทั้งของใน
ประเทศและต่างประเทศ  ผลการวิจัยนั้นเอาเฉพาะผลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  และเขียนตามล าดับเรื่องที่
อ้างอิงถึง  โดยการเขียนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องควรระบุถึงสิ่งต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ 

1) ชื่อของผู้วิจัย 
2) ชื่อของเรื่อง หรือปัญหาการวิจัย 
3) วิธีการวิจัย ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5) ผลการวิจัยจะต้องสรุปประเด็นในเชิงเหตุผล 

3. การเขียนควรใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาและมีความเข้าใจในงานวิจัยนั้น 
หรือมีความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้อย่างชัดเจน 
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4. การเขียนเอกสารอ้างอิงควรระบุทุกครั้งที่อ้างอิง และใช้วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง
เหมือนกันตลอด  การอ้างอิงนี้จะช่วยให้ทราบว่าแหล่งที่มาของข้อความนั้นคืออะไร หากผู้ที่อ่าน
ต้องการจะศึกษาเพ่ิมเติมก็สามารถที่จะไปหามาอ่านได้ และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้มี
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาในการวิจัยมาเป็นอย่างดี และยึดหลักเหตุผลในการท าวิจัย 
สรุป 
 ในปัจจุบัน ได้มีแหล่งที่ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นเอกสารใน
ห้องสมุดและในฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิค ดังนั้น การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคน
จะต้องท าการค้นคว้าให้ละเอียดและครอบคลุม พร้อมทั้งจะต้องมีความเข้าใจในวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด  เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่ผู้วิจัยจะต้องน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย    นอกจากนี้ 
เมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมแล้วผู้วิจัยจะต้องสามารถเรียบเรียงแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการอีกด้วย ในส่วนของเทคนิคการเขียงอ้างอิงนั้น ผู้วิจัยควร
เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรที่ผู้วิจัยเกี่ยวข้องเช่น วารสารที่ส่งตีพิมพ์   หน่วยงานที่ให้
ทุนสนันสนุน และสถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ เป็นต้น 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (Review of Related Literatures) 
บุญชม ศรีสะอาด (2554:187-188) ได้รวบรวมไว้ว่า ทฤษฏีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(Related Literature) หรือที่ เรียกว่าเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือวรรณคดีที่ เกี่ยวข้อง 
กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานวิจัยและผลการวิจัยของคนอ่ืนๆ ที่ได้ท าไปแล้วในเรื่องเดียวกันหรือ
เกี่ยวข้องกัน การเขียนไม่ใช่การน าเอาทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเขียนเรียงตามล าดับต่อๆ  
กัน ไปให้ครบถ้วน แต่ผู้วิจัยต้องจัดระบบหรือวางโครงเรื่องเลือกสรรเอาเนื้อหาสาระที่จ าเป็นมาเขียน
ตามโครงเรื่อง ควรเขียนในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเรื่องนั้นพัฒนาจากทฤษฎี และ
ผลการวิจัยที่ผ่านมาเช่นไร อาจชี้ถึงข้อผิดพลาดในการวิจัยที่ผ่านมา ข้อสรุปจากผลการวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม 

1. แสวงหาพื้นฐานทางทฤษฎีของการวิจัย 
2. บ่งบอกสถานภาพของการวิจัยในหัวข้อนั้นๆ 
3. แสดงถึงความเป็น “ผู้รู้” ของนักวิจัย ก่อนท าวิจัย 
4. สร้างนิยามปฏิบัติการของตัวแปรส าคัญ 
5. ก าหนดสมมุติฐานของการวิจัย 
6. สร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย 
7. แสวงหาแนวคิดและประสบการณ์ เพ่ือการออกแบบการวิจัย 

วิธีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
การทบทวนวรรณกรรมหรือการศึกษา ค้นคว้าเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยควรปฏิบัติดังนี้  
1. ผู้วิจัยต้องศึกษาปญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐาน  การวิจัยให้

เข้าใจก่อน              
2. ก าหนดรายการชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่เก่ียวข้องกับปญหาการวิจัย หรือตัวแปรการวิจัย  
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3. เลือกเรื่องที่ทันสมัยหรือที่จัดพิมพ์ใหม่  
4. เลือกสรรเรื่องที่จะศึกษาให้ตรงตามประเด็นปญหาการวิจัย หรือตรงตามตัวแปรการวิจัย 
5. ขณะที่อ่านหรือศึกษา ผู้วิจัยควรมีความคิดที่เป็นกลางไม่มีอคติต่อเรื่องที่อ่าน  หรือผู้เขียน 
6. ขณะที่อ่านต้องพยายามจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่าน  
7. ขณะที่อ่านผู้วิจัยควรมีการประเมินเรื่องที่อ่านไปด้วย โดยใช้เกณฑ์การ ประเมินดังนี้  
 7.1 ความเกี่ยวข้องกับปญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 7.2 ความน่าเชื่อถือของข้อความโดยพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล หรือหลักฐาน  
 7.3 ข้อความที่เขียนมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันเองหรือไม่  
 7.4 ข้อความที่เขียนเป็นความคิดของผู้เขียนเองหรือคัดลอกจากของคน อ่ืนมา  
 7.5 ค าศัพท์ต่างๆ ในข้อความ ถ้าผู้เขียนก าหนดขึ้นเอง เป็นที่ยอมรับของ นักวิชาการใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือไม ่ 
 7.6 ข้อมูลต่างๆ ที่น ามาเขียน มีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน  
 7.7 กรณีงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ตามเกณฑ์การประเมินงานวิจัย MR 393(s) 43  
8. บันทึกข้อความต่างๆของวรรณกรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามา โดยจัดเก็บ เป็นเรื่องๆ หรือ
ตามตัวแปรการวิจัย พร้อมแหล่งที่ค้นคว้ามาเพ่ือน าไปเขียนเชิงอรรถและ บรรณานุกรมต่อไป 

ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม 
1. ช่วยมิให้ท าวิจัยในเรื่องที่มีผู้ได้ท าการศึกษาวิจัยมาอย่างเพียงพอแล้ว 
2. ช่วยให้ก าหนดปัญหาและสมมติฐานในการวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสม 
3. ทราบถึงวิธีการศึกษาที่ท ามาในอดีตและช่วยให้ออกแบบงานวิจัยได้เหมาะสม 
4. ท าให้ทราบถึงปัญหาความยุ่งยากของการวิจัย 
5. ท าให้ทราบว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ไหนบ้าง 
6. ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้นพบในอดีตและเชื่อมโยงทฤษฎีแนวความคิดใน

อดีตกับข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมความรู้ 
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) คือ การอ่านวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่วิจัย ประกอบด้วยเอกสาร ต าราต่างๆ บทความทางวิชาการจากวารสารทั้งในและต่างประเทศ 
รายงานการวิจัย บทคัดย่องานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รวมทั้งข้อมูลความรู้ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Books) ฐานข้อมูล
ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัยมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ได้แนวทางในการวิจัย ท าให้ทราบว่ามีใครท าไว้บ้างแล้ว ท าในลักษณะใด ใช้ตัวแปรใดศึกษา มีวิธีการ
ศึกษาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร ข้อเสนอแนะต่างๆ จากงานวิจัยที่มีผู้ท าไปแล้วมีอย่างไร การท าวิจัยครั้ง
ต่อไปควรท าอย่างไร นอกจากนี้ในวรรณกรรมต่างๆ อาจท าให้ได้แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ ข้อคิดเห็น 
และความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวกับงานวิจัยซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการวิจัยของผู้วิจัย 
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จุดมุ่งหมายของการทบทวน 
 1. รวบรวมแนวคิดในการตั้งปัญหาการวิจัย 
 2. มีความรอบรู้ในข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับ 
 3. การเตรียมกรอบทฤษฎีในการวิจัย 
 4. ประเมินความเป็นไปได้ในการท าวิจัย 
 5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือวิจัย 
 6. ศึกษาผลงานวิจัยที่ท ามาแล้ว 
 7. สร้างความคุ้นเคยกับวิธีการศึกษา และข้อมูล 
 สรุป การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง หรือ
ประเด็นปัญหาการวิจัยจากวารสารหนังสือ ต ารา รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม 
1. ช่วยมิให้ท าวิจัยในเรื่องที่มีผู้ได้ท าการศึกษาวิจัยมาอย่างเพียงพอแล้ว 
2. ช่วยให้ก าหนดปัญหาและสมมติฐานในการวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสม 
3. ทราบถึงวิธีการศึกษาที่ท ามาในอดีตและช่วยให้ออกแบบงานวิจัยได้เหมาะสม 
4. ท าให้ทราบถึงปัญหาความยุ่งยากของการวิจัย 
5. ท าให้ทราบว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ไหนบ้าง 
6. ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้นพบในอดีตและเชื่อมโยงทฤษฎีแนวความคิดใน

อดีตกับข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมความรู้ 

การเขียนกรอบความคิดการวิจัย(Conceptual Framework) 
 การเขียนกรอบความคิดการวิจัย เป็นเรื่องยุ่งยากและเป็นปัญหามากส าหรับนักวิจัยมือใหม่ 
เพราะจะเกิดความสับสน แม้ว่าจะได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็ตาม เพราะใน
งานวิจัยแต่ละเล่มก็จะเขียนกรอบความคิดการวิจัยไว้หลากหลายรูปแบบ วันนี้จึงได้รวบรวมหลักการ
เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒด้านนี้ท่านได้เขียนไว้มาฝาก จะได้เขียนกรอบความคิดการ
วิจัยได้อย่างมั่นใจ  
 กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual Framework) มีการใช้ค ากันอยู่หลายค า เช่นกรอบ
แนวคิด (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549, หน้า39) กรอบความคิดในการวิจัย (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2551 หน้า 1, สุวิมล ติรกานันท์, 2546, หน้า 35) กรอบแนวคิดในการวิจัย (วรรณี แกมเกตุ, 2551, 
หน้า 67) กรอบความคิดการวิจัย (รัตนะ บัวสนธ์, 2552,หน้า 79) 

หลักการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 
 สิน พันธุ์พินิจ (2553, หน้า 339) กล่าวว่า การเขียนโครงการวิจัย ต้องเขียนกรอบแนวคิด
การวิจัยให้ชัดเจน กรอบแนวคิดเป็นความคิดรวบยอดของการวิจัยที่สรุปมาจากแนวคิดทฤษฎี ต้อง
ชี้ให้เห็นว่ามีกรอบที่ศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม และจะศึกษา
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ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ เมื่อเขียนแนวคิดเชิงพรรณาแล้วอาจลองเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
ให้เป็นรูปธรรมด้วย 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2552, หน้า 79) อธิบายไว้ว่า กรอบความคิดการวิจัยนั้น ก็คือ กรอบเชิง
ทฤษฎีที่ลดรูปลงมาเพ่ือใช้ส าหรับการวิจัยเรื่องนั้นๆ นั่นเอง กล่าวคือ ในขณะที่กรอบเชิงทฤษฎีนั้นได้
แสดงให้เห็นถึงปัจจัย หรือความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปรทั้งหมดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันกับปัจจัย 
หรือตัวแปรตาม หรือปรากฏการณ์ที่นักวิจัยต้องการศึกษา ซึ่งปัจจัยหรือตัวแปรที่กล่าวนี้มาจาก
ทฤษฎีแนวคิดและผลงานวิจัยต่างๆ แต่เมื่อจะด าเนินงานวิจัยนักวิจัยได้ปรับลดตัวแปรบางตัวลง หรือ
ท าให้ตัวแปรบางตัวคงท่ี แล้วปรับกรอบเชิงทฤษฎีใหม่ จะได้เป็นกรอบความคิดการวิจัยเพ่ือใช้ส าหรับ
การวิจัยเรื่องนั้นเท่านั้น หากเปลี่ยนเรื่องด าเนินการวิจัยใหม่ โดยใช้กรอบเชิงทฤษฎีอ่ืนก็ต้องสร้าง
กรอบความคิดการวิจัยใหม่อีกเช่นกัน 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2549, หน้า 39-40) กล่าวว่า กรอบแนวคิดการวิจัย เป็น
ภาพพจน์ที่เป็นแนวคิดในการวิจัยเรื่องนั้น การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย จะต้องเริ่มจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ก าหนดปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน 
และหาแนวทางการค้นหาค าตอบ จากนั้นประมวลเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องนั้น จึงต้องท าความ
เข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.  ปัญหาหลักที่ต้องการวิจัยคืออะไร และอะไรเป็นปัญหาที่ต้องการทราบกันแน่ 
 2.  อะไรเป็นตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรกและตัวแปรควบคุม ตัวแปรต่างๆที่
น ามาศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร 
 3.  ข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัยเรื่องนั้นมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลอยู่ที่ไหนและจะเก็บรวบรวมมาได้อย่างไร 
 4.  การหาค าตอบในการวิจัยนั้น สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัย หรือแบบการวิจัย( research 
design) ในลักษณะใดได้บ้าง และจะเลือกใช้การวิจัยแบบใด ท าไมจึงเลือกแบบนั้น 
 5.  มีแนวคิดและทฤษฎีอะไรบ้างที่สนับสนุนการวิจัยในปัญหานี้ 
 6.  มีข้อตกลงเบื้องต้นในการท าวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ มีอย่างไรบ้าง 

 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวน ามาประมวลรวมเป็นกรอบแนวคิดโดยพยายามน าเสนอในลักษณะ
เป็นรูปธรรม ซึ่งมักจะท าเป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ประกอบการอธิบาย 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2551, หน้า 5) กล่าวว่า การน าเสนอกรอบความคิดการวิจัย ควรน าเสนอ
ในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัย เพราะต้องเสนอกรอบความคิดซึ่งเป็นผลจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แต่ที่พบโดยทั่วไป มักจะพบว่ามีการน าเสนอกรอบความคิดของการวิจัยในบทที่ 1 ซึ่งไม่
ค่อยเหมาะสม เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอในบทที่ 1อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้อ่านหรือแม้แต่
นักวิจัยเองเข้าใจภาพรวมของผลการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด ดังนั้น กรอบความคิดการวิจัยที่
น าเสนออาจจะท าให้เกิดความสงสัยในเรื่องของแนวเหตุผลในการก าหนดตัวแปรมาศึกษา เพราะ
ความรู้ที่รองรับยังน าเสนอไม่เพียงพอ 
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รูปแบบการเขียนกรอบความคิดการวิจัย 
 สุวิมล ติรกานันท์ (2546, หน้า 35) กล่าวว่า เมื่อผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
ควรน ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษามาก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย เป็นการ
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยและท าให้เกิดภาพสรุปสุดท้ายของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เป็นผลรวมความคิดของนักวิจัยเข้ากับเรื่องราวทฤษฎีต่างๆ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นแนวความคิดของผู้วิจัยที่ต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์มาพิสูจน์ความถูกต้องหากไม่ได้แสดง
กรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ในส่วนท้ายของการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มักน าเสนอ
ไว้ท้ายบทที่ 2 จะท าให้รายงานการวิจัยขาดความต่อเนื่อง กรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถน าเสนอ
กรอบความคิดในการวิจัยได้ใน 3 รูปแบบ คือ 
 1.  แบบบรรยาย 
  เป็นการใช้ถ้อยค าบรรยายความเกี่ยวเนื่อง ล าดับก่อน-หลัง และความสัมพันธ์ของตัว
แปร ลักษณะนี้ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากนัก 
 2.  แบบฟังช่ันทางคณิตศาสตร์ 
  วิธีนี้นิยมใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดด้วย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น 
  Y = f(P, Q, R, S) 

  Y = การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่น 

  P = ความรู้เรื่องเอดส์ 

  Q = ค่านิยม 

  R = ฐานะทางบ้าน 

  S = อิทธิพลของเพ่ือน 

  จากฟังชั่นที่ก าหนด หมายความว่า การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นขึ้นอยู่กับ หรือมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปร เรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลของเพ่ือน 
 3.  แบบแผนภูมิ 
  เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษาแสดงล าดับการเกิด
ก่อนหลังของตัวแปร นอกจากนี้แผนภูมิที่สร้างข้ึนยังสามารถแสดงความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งน าไปสู่การ
ใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ต่อไป 
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ตัวอย่างท่ี 1 

 
 จากตัวอย่างที่ 1 ตัวแปรความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลเพื่อน แต่ละตัวมีผล
ต่อการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นโดยตรง 

 
 จากตัวอย่างที่ 2 ตัวแปรอิทธิพลของเพ่ือนมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อไปยังการติดเชื้อเอดส์
ของเด็กวัยรุ่น ส่วนตัวแปรความรู้และฐานะทางบ้านมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อการติดเชื้อเอดส์ของ
วัยรุ่น ในขณะเดียวกันตัวแปรความรู้ ฐานะทางบ้านก็มีผลโดยตรงต่อการติดเชื้อเอดส์ของวัยรุ่น 
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 สุวิมล ว่องวาณิช (2551, หน้า 12) ได้น าเสนอตัวอย่างการก าหนดกรอบความคิดของการ
วิจัยว่า ต้องมีการบรรยายข้อความก่อนน าเสนอแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการ
วิจัย ในค าอธิบายดังกล่าวต้องมีการอ้างอิงที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และเชื่อมโยงให้เห็น
ตัวแปรที่ศึกษา โดยปกติจะก าหนดตัวแปรตามไว้ทางขวามือตัวแปรที่ส่งผลหรือตัวแปรที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ (ตัวแปรอิสระ) จะอยู่ทางซ้ายมือ 
 จากการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูที่จะสามารถเป็นนักวิชาการด้านการวิจัย
และประเมิน สรุปได้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ วัฒนธรรมการวิจัยและประเมิน
สมรรถภาพการวิจัยและการประเมิน ตามกรอบความคิดของการวิจัยในแผนภาพ 1 นอกจากนี้
ผลการวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช, อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ และอวยพร เรืองตระกูล (2543) พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลหลายตัว เช่น อายุ ระดับการศึกษา สังกัด มีผลต่อทักษะการประเมิน ในแผนภาพ 1 
จึงก าหนดกรอบความคิดของการวิจัยว่า ความเป็นครูมืออาชีพของครูขึ้น น่าจะอยู่กับปัจจัย 3 กลุ่ม 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นภูมิหลังของครู (อายุ สังกัด ระดับการศึกษาที่สอน ขนาดโรงเรียน เพศ 
สถานภาพ) ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเฉพาะกับการวิจัยและประเมิน ได้แก่  ความรู้สึกต่อการวิจัย
และประเมินของครู และระดับของการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยและประเมินด้วยวิธีการต่างๆและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ระดับของความเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา (knowledge-based) 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบความคิดของการวิจัย 
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 นอกจากการน าเสนอกรอบความคิดการวิจัย 3 รูปแบบดังกล่าว วรรณี แกมเกตุ (2551, หน้า 
83) กล่าวว่า การน าเสนอกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านงานวิจัยมีความเข้าใจความคิดของ
นักวิจัยว่า ในการวิจัยแต่ละเรื่องนั้น นักวิจัยมีกรอบความคิดเป็นอย่างไร สามารถน าเสนอได้หลาย
แบบ ได้แก่ แบบพรรณนาความ แบบแผนภาพ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แบบตาราง แบบรูปภาพ 
และแบบผสมผสาน สนใจรายละเอียดอ่านได้ในหนังสือ “วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์” 
ของวรรณี แกมเกตุ (2551) 

ข้อควรระวังในการเขียนกรอบความคิดการวิจัย 
 รัตนะ บั วสนธ์ (2552, หน้ า 81) กล่ าว ว่า กรอบความคิดการวิจัย  (Conceptual 
Framework) จะแตกต่างจากกรอบการวิจัย(Research flow chart)หรือเรียกว่า กรอบการ
ด าเนินการวิจัย หมายถึง แผนภูมิที่เขียนขึ้นในลักษณะเป็นผังไหล(flow chart)แสดงให้เป็นถึง
ขั้นตอนกิจกรรมและผลที่ได้รับจากการด าเนินงานวิจัย ในแต่ละขั้นตอนเพื่อสื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เกิด
ความคิดรวบยอด(concept)เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการด าเนินงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ในเรื่องนี้ สุวิมล 
ว่องวาณิช (2551, หน้า 14) กล่าวว่า ประเด็นส าคัญที่ต้องการเน้นย้ าประการหนึ่ง คือ ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของนักวิจัย ที่มักน าขั้นตอนของการวิจัยมาสร้างเป็นแผนภาพ เชื่อมโยงขั้นตอนการ
ท างานวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดปัญหาวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การก าหนดประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการจัดท ารายงาน แผนภาพดังกล่าวนี้ไม่ใช่กรอบความคิดของการวิจัยแต่เป็นแผนภาพที่แสดง
ขั้นตอนการวิจัยดังตัวอย่าง 
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แผนภาพการด าเนินงาน 
(ไม่ใช่กรอบความคิดของการวิจัย) 
 วรรณี แกมเกตุ (2551, หน้า 83) กล่าวว่า ข้อควรระวังก็คือ กรอบแนวคิดไม่ใช่ข้อสรุปของ
การวิจัย แต่เป็นเพียงแนวทางในการแสวงหาข้อมูลหรือค าอธิบายเพ่ือให้เกิดความเป็นไปได้ในการที่
จะวิเคราะห์หาข้อสรุป แม้การมีกรอบแนวคิดการวิจัยจะมีประโยชน์อยู่มาก แต่การมีกรอบแนวคิด
การวิจัยก็อาจเป็นข้อจ ากัดในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ได้เช่นกัน หากการ
ก าหนดกรอบแนวคิดนั้นไม่รัดกุม หรือเป็นกรอบแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผล นั่นหมายความว่า การท า
ความเข้าใจกับสิ่งที่ต้องการศึกษา หรือการอธิบายตัวแปรตามโดยใช้ตัวแปรอิสระที่ก าหนดไว้นั้น 
อาจจะขาดประสิทธิภาพ ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่มีน้ าหนักในการอธิบายที่น่าพอใจนักเนื่องจากนักวิจัย
จะมองไม่เห็นหรือไม่ให้ความส าคัญกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆซึ่งอยู่นอกกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้ 

กรอบแนวคิดและการตั้งสมมติฐานการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัยคืออะไร มีการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยอย่างไร  
 การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นขั้นตอนของการน าเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการ
ท าวิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูปของค าบรรยาย แบบจ าลองแผนภาพหรือแบบ
ผสมการวาง กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดี จะต้องชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ ของสิ่งที่
ต้องการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษา สามารถใช้เป็นกรอบในการก าหนดขอบเขตของการวิจัย การ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หลัก
ส าคัญของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยคือ  

1.  ก าหนดตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ไว้ด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ เพ่ือให้
สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้  

2.  ก าหนดตัวแปรตาม ไว้ด้านขวามือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ เพ่ือให้สามารถแยกแยะ
ตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้  

3. เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ท่ีต้องการศึกษา 
กรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นผลสรุปจากการศึกษาทฤษฏีและผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหา

การวิจัย ซึ่งผู้เสนอเค้าโครงสรุปเป็นแนวคิดของตนเองส าหรับการด าเนินการวิจัย ของตน โดยทั่วไป
ก่อนการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษา ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้
มากพอว่ามีใครเคยท าวิจัยเรื่องท านองนี้มาบ้างเขาท าอย่างไรและข้อค้นพบของการวิจัยมีอะไรบ้าง
แล้วน ามาประกอบการวางแผนการวิจัยของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระ
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรและการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส าหรับการวิจัยเชิงพรรณา  
(Descriptive research) กรอบแนวคิดในการวิจัยอาจมีแต่การระบุเฉพาะตัวแปรว่ามีตัวแปรอะไรที่
จะน ามาศึกษา กรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนขอบเขตทางด้านเนื้อหาสารของการวิจัย ส่วน
การวิจัยประเภทอธิบาย (Fxplanatory research) กรอบแนวคิดของการวิจัยมีการระบุความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วย  
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กรอบแนวคิดคือการประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจัยว่างานวิจัยที่ก าลังท าอยู่นี้  มีตัว
แปรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาเป็นอย่างไร  อะไรเป็นตัวแปรอิสระ 
อะไรเป็นตัวแปรตาม 
ความหมายของกรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย  หมายถึง  กรอบของการวิจัยในด้านเนื้อหาสาระซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแปร  และการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องมี
กรอบพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาและมโนภาพ (concept)ในเรื่องนั้น แล้วน ามา
ประมวลเป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ  ในลักษณะ
ของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเป็นแบบจ าลองในการวิจัยต่อไป 

แหล่งที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย 
1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดที่รัดกุม มีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรอย่าง

ยิ่งที่ต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาพยาบาล สาขาแพทย์ 
หรือสาขาทางสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะไม่เพียงแต่จะได้ตัวแปรต่างๆ เท่านั้น  ยังได้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างมีเนื้อหาสาระ  ค าอธิบายหรือ
ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์หรือสรุปผลจะได้มีความหนักแน่นในเชิงทฤษฎี  ดังนั้นการศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนอกจากจะชี้ให้เห็นถึงตัวแปรใดส าคัญและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้ว ยังท าให้
กรอบแนวคิดในการวิจัยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีเหตุผล 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  หมายถึงงานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้ท ามาแล้วมีประเด็นตรงกับประเด็นที่เรา
ต้องการศึกษา หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวที่ต้องการศึกษารวมอยู่ด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น
อาจจะไม่ได้อยู่ในสาขาทางการพยาบาลเท่านั้น แต่อาจจะอยู่ในสาขาอ่ืนๆ ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยควรมุ่ง
ศึกษาว่าผู้ที่ได้ท าวิจัยมาแล้วมองเห็นว่า ตัวแปรใดมีความส าคัญหรือไม่อย่างไรกับปรากฏการณ์หรือ
ประเด็นที่เราต้องการศึกษา หรือบางตัวแปรอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ผู้วิจัยไม่ควรตัดทิ้ง เพราะสามารถ
น ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อยืนยันต่อไปว่า มีหรือไม่มีความส าคัญในกลุ่มประชากรที่ศึกษาอยู่ 

3. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองที่สังเคราะห์ขึ้นเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้องแล้ว กรอบแนวคิดยังจะได้มาจากความคิดและประสบการณ์การท างานของผู้วิจัยเองอีกด้วย 

หลักการเลือกและประโยชน์ของกรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดท่ีดีควรจะเป็นกรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระตัวแปรที่ต้องการ

ศึกษา มีความสอดคล้องกับความสนใจในเรื่องที่วิจัย มีความง่ายและไม่สลับซับซ้อนมาก  และควรมี
ประโยชน์ในเชิงนโยบายหรือการพัฒนาสังคม 

กรอบแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการวิจัยจะมีประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัยขั้นต่อๆ ไป  
โดยเฉพาะในขั้นการรวบรวมข้อมูล ขั้นการออกแบบการวิจัย ขั้นการวิเคราะห์ และการตีความหมาย
ผลการวิเคราะห์ 
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การน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย  
การน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
1. การเขียนบรรยาย โดยระบุตัวแปรที่ศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร 
2. การเขียนแบบจ าลองหรือสัญลักษณ์และสมการ 
3. การเขียนแผนภาพ แสดงตัวแปรต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
4. การเขียนแบบผสมผสาน 

หลักเกณฑ์ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรแต่ละตัวที่เลือกมาศึกษา หรือที่น าเสนอไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจัยต้องมี

พ้ืนฐานเชิงทฤษฏีว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา 
2. มีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปรอิสระหรือ ตัว

แปรทีใ่ช้ควบคุม 
3. มีรูปแบบสอดคล้องกับความสนใจ หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. ระบุรายละเอียดของตัวแปรและหรือสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจน

ด้วยสัญลักษณ์หรือแผนภาพ 

หลักในการเลือกกรอบแนวคิด 
หลักส าคัญในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัยทางการพยาบาล มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ 
1.  ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นของการวิจัย กล่าวคือ  มีความตรง

ประเด็นในด้านเนื้อหา ซึ่งพิจารณาได้จากเนื้อหาของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใช้ควบคุม  และ
ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย ในกรณีที่มีแนวคิดหลายๆ  แนวตรงกับหัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
ผู้วิจัยควรเลือกแนวคิดท่ีตนเองคิดว่าตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษามากที่สุด  

2.  ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน กรอบแนวคิดที่ควรจะเลือกควรเป็นกรอบที่ง่ายแก่การ
เข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด ผู้ที่ท าวิจัยควรเลือก
ทฤษฎีที่ง่ายที่สุดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษาได้พอๆกัน  

3.  ความสอดคล้องกับความสนใจ กรอบแนวคิดที่ใช้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแปร หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ที่จะท าการวิจัย 

4.  ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึง
ประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลด้วย  

วิธีการสร้างกรอบแนวคิด 
การสร้างกรอบแนวคิด เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่างานวิจัยนั้นมีแนวคิดที่ส าคัญอะไรบ้าง มี

การเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ผู้วิจัยต้องน าข้อมูลจากหลายแหล่งมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริงๆ สิ่งส าคัญคือ  ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องศึกษาความรู้ในทฤษฎีนั้นๆ ให้มากพอ ท าความเข้าใจทั้งความหมายแนวคิดที่ส าคัญของ
สมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงในเชิงเหตุผลให้เห็นเป็นกรอบได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิด
นี้ บางที่เรียกว่า รูปแบบ หรือตัวแบบ (model)  
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วิธีการสร้างกรอบแนวคิด กระท าได้ 2 ลักษณะ คือ 
1.  โดยการสรุปประเด็นต่างๆ จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องให้กระจ่าง  
2.  ก าหนดจากกรอบทฤษฎีที่มีใช้ เป็นส่วนส าคัญในการศึกษาวิจัย ในขอบเขตของเอกสาร

และงานวิจัยที่ได้ศึกษา เช่น การน าทฤษฎีการพยาบาลของรอย โอเร็ม มาใช้เป็นกรอบการวิจัยในการ
วิจัยเชิงบรรยายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาตัวแปร กรอบแนว คิดมักจะเป็นในลักษณะที่ 1 คือการ
สรุปประเด็นข้อมูล ส่วนในการวิจัยทดลอง จะต้องมีพ้ืนฐานทฤษฎี หลักการของการวิจัยที่ชัดเจน การ
ก าหนดกรอบแนวคิดมักจะเป็นลักษณะที่ 2  

วิธีการเขียนกรอบแนวคิด 
ในการเขียนกรอบแนวคิด ผู้วิจัยจะต้องเขียนแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดในการวิจัยของ

ตนให้ชัดเจน ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษา  อาจเขียนไว้ท้ายก่อนหน้าส่วนของ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ท้ายบทที่  1) หรือ ท้ายส่วนของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ท้ายบทที่ 2) ก็ได้ รูปแบบการเขียนท าได้ 3 ลักษณะ คือ 

1.  เขียนแบบบรรยายต่อเนื่องกันโดยไม่แยกหัวข้อ ความยาวของการเขียนประมาณ 1 
หน้ากระดาษ  

2.  เขียนเป็น แผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์และทิศทางระหว่างตัวแปรที่ศึกษา หรือ  
3.  เขียนเป็นแผนภูมิประกอบค าบรรยายเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น  ถ้ามีตัวแปรหลายตัว 

หรือตัวแปรมีความสัมพันธ์สลับซับซ้อน  

รูปแบบการน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย  
กรอบแนวคิดในการวิจัยหมายถึง การระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดต่างๆ เป็นอย่างไร 

กรอบแนวคิดในการวิจัยจึงแตกต่างจากขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยจะพบเห็นการวางกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไว้หลายที่ด้วยกัน วิทยานิพนธ์บางเล่มน าเสนอกรอบแนวคิดในบทที่ 1 แต่การน าเสนอที่มี
เหตุผลควรน าเสนอในบทที่ 2 เพราะกรอบแนวคิดในการวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศหรือโดย
อัตโนมัติ แต่เกิดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่มีมาแล้วหรือที่ใกล้เคียงทั้งใน
สาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอ่ืนๆ กรอบแนวคิดในการวิจัยที่สมบูรณ์ต้องผ่านกระบวนการท าความ
ชัดเจนในประเด็นค าถามของการวิจัยและการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาแล้ว 
ซึ่งการน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถน าเสนอได้ 4 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1.  การน าเสนอเชิงบรรยาย เป็นการพรรณนาด้วยประโยคข้อความต่อเนื่องเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุดคือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรผลแต่
ในการวิจัยบางประเภท เช่น การวิจัยเชิงส ารวจไม่มีการก าหนด ว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัว
แปรตาม การบรรยายจึงเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาชุดนั้น 

2.  การน าเสนอเชิงภาพ เป็นการน าเสนอด้วยแผนภาพจากการกลั่นกรองความเข้าใจของ
ผู้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาของผู้วิจัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้อ่ืนที่อ่านเรื่องนี้
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เพียงแต่เห็นแผนภาพแล้วเข้าใจผู้วิจัยควรน าเสนอเฉพาะตัวแปรหลัก ไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดของ
ตัวแปรในแผนภาพ 

3.  การน าเสนอแบบจ าลองคณิตศาสตร์ เป็นการน าเสนอด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุดได้ชัดเจนและช่วยให้สามารถเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  การน าเสนอแบบผสม เป็นการน าเสนอผสมกันทั้ง 3 แบบหรือผสมกัน 2 แบบที่กล่าวมา
ข้างต้นงานวิจัยบางประเภทไม่จ าเป็นต้องน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามงานวิจัยประเภทนี้ต้องการจัดกลุ่มหรือจัดโครงสร้างของตัวแปร 
เช่นงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factors analysis) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

การน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยต้องยึดหลักว่า “น าเสนอแต่น้อยเรียบง่ายและไม่รก
รุงรัง” ดังนั้น ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องบอกรายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด เพราะจะต้อง
น าเสนอในหัวข้อต่อไปอยูแ่ล้ว  

ประโยชน์ของกรอบแนวคิด 
การสร้างกรอบแนวคิดท่ีชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ที่อ่านงานวิจัย ดังนี้ 
1.  สามารถเข้าใจแนวคิดส าคัญที่แสดงถึงแก่นของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น  
2. เป็นตัวชี้น าท าให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่างานวิจัยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์  
3.  สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถตอบค าถามท่ีศึกษาได้  
4.  เป็นแนวทางในการก าหนดความหมายตัวแปร การสร้างเครื่องมือ  และการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัย  

5. สามารถเชื่อมโยงไปสู่การก าหนดกรอบทิศทางการท าวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง 
โดยเฉพาะวิเคราะห์ข้อมูล  

สรุป 
 การเลือกกรอบแนวคิด มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรวบรวม
ข้อมูล การออกแบบวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 

การตั้งสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐาน หมายถึง ข้อความที่คาด คะเนความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่
ศึกษา ที่สมมติข้ึนชั่วคราว สมมติฐาน ถือได้ว่าเป็นเครื่องช่วยในการก าหนดข้อมูลที่จะต้องรวบรวม 
 สมมติฐาน หมายถึง 

 ข้อความหรือค าอธิบายเฉพาะที่ผู้วิจัยคาดคะเนค าตอบโดยอาศัยแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  หรือประสบการณ์ 

 ข้อความหรือข้อสมมติซึ่งผู้วิจัยคาดไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวแปรหรือความสัมพันธ์
ของ 2 ตัวแปรขึ้นไป 

 เป็นข้อสมมติชั่วคราวเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง 
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 มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของสมมติฐานไว้อย่างน่าสนใจ เช่น 
สมมติฐาน คือ ค าสรุปโดยอาศัยการเดาเพ่ือคาดการณ์ล่วงหน้า และค าสรุปนั้นยังไม่คงที่

แน่นอนตายตัว มีรากฐานมาจากความเป็นจริง สามารถทดสอบได้โดยการใช้ข้อมูล สมมติฐานอาจ
เป็นค าพูดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือท านายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น 

สมมติฐาน คือ ข้อความที่มีหน้าตาเสมือนข้อความเชิงบอกเล่า  แต่แท้จริงแล้วเป็นการ
คาดคะเนถึงสภาพการณ์นั้นๆ เอกลักษณ์ที่ส าคัญของสมมติฐานก็คือ เป็นการคาดการณ์ที่จะต้อง
ทดสอบต่อไปว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแน่ 

สมมติฐาน คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นข้อความที่ชี้แนะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
2 ตัวแปรขึ้นไป หรือค าตอบปัญหาการวิจัยที่คาดหวังไว้ กล่าวโดยสรุปก็คือ สมมติฐานเป็นข้อเสนอที่
ต้องพิสูจน์ให้แคบเข้า หรือต้องการพิสูจน์ให้เป็นทฤษฎีนั่นเอง 

สมมติฐาน คือ ข้อความเฉพาะที่ผู้วิจัยคาดคะเนค าตอบไว้ โดยอาศัยทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 
ความรู้ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 

สมมติฐาน คือ ข้อเสนอหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นมา โดยคาดคะเนว่าเป็นค าตอบ
ของปัญหา ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ และหากว่าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือตรงกับข้อเท็จจริง 
สมมติฐานนี้ก็จะกลายเป็นค าอธิบายที่ถูกต้อง กลายเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ใหม่  สมารถสร้างเป็น
หลักท่ัวไป หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่ใช้อธิบายในพฤติกรรมเรื่องนั้นๆ ได้ 

สรุปก็คือ สมมติฐานเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ในสมมติฐาน
เราจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร สัมพันธ์กันอย่างไร  หรืออะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล 
สมมติฐานเป็นข้อยืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือเกินกว่า 

การตั้งสมมติฐานในการวิจัย  (Research Hypothesis) 
การตั้งสมมติฐานในการวิจัย  เป็นขั้นตอนของการคาดคะเนหรือคาดเดาค าตอบของปัญหา

การวิจัย การคาดเดาค าตอบมีประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการหาข้อมูล เพ่ือตรวจสอบปัญหาการ
วิจัย เป็นการ คาดเดาค าตอบอย่างมีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรตั้งสมมติฐานการวิจัยหลังจากที่ได้ศึกษา
ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนผู้วิจัยมีแนวความคิดเพียงพอที่จะคาดเดา โดย
อาศัยเหตุผลเหล่านั้น ได้อย่างสมเหตุสมผล 

สมมติฐานในการวิจัยเป็นค ากล่าวที่ แสดงความถึงความสัมพันธ์ที่คาดการณ์หรือเดาระหว่าง
ตัวแปรสองตัวขึ้นไป ค ากล่าวนี้จะต้องแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็นเช่นไรเช่นเป็นบวกหรือลบ
และเป็นค ากล่าวที่จะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นสมมติฐานวิจัยจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.  มีตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวและระบุตัวแปรให้ชัดเจน ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
2. เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องบอกทิศทาง ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
3. ต้องน าไปพิสูจน์ต่อไปในอนาคต 
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ความส าคัญของสมมติฐาน 
สมมติฐานจัดว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากอย่างหนึ่งในการวิจัยเพราะเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่าง

ปัญหากับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่จะตอบปัญหา สมมติฐานยังเป็นเสมือนแนวทางในการส ารวจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาที่ก าลังท าการสืบค้นอยู่นั้น ความส าคัญของสมมติฐานพอจะประมวลได้
เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. การชี้ให้เห็นปัญหาชัดเจน ถ้าไม่มีสมมติฐานเป็นเครื่องชี้น า ผู้วิจัยอาจเสียเวลาในการหา
สาเหตุและการแก้ปัญหาโดยเป็นการกระท าที่ผิวเผิน  แต่การตั้งสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยจะต้องได้
ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนถึงข้อเท็จจริงและมโนทัศน์ที่คาดว่าจะสัมพันธ์กับปัญหา  แล้วแยกแยะให้เห็น
ข้อสนเทศที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องในเชิงความสัมพันธ์ ทั้งนี้ในกระบวนการสร้างสมมติฐาน การนิรนัยผล
ที่ตามมา และการนิยามค าที่ใช้นั้นจะช่วยท าให้เห็นประเด็นของปัญหาที่ท าการวิจัยชัดเจนขึ้น 

2. สมมติฐานช่วยก าหนดความเกี่ยวข้องระหว่างข้อเท็จจริง ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่
กับข้อเท็จจริงที่ได้รับการเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการสืบค้นความจริง 
การรวบรวมข้อมูลจ านวนมากโดยปราศจากจุดหมายนั้น เป็นการกระท าที่ไร้ประโยชน์เพราะข้อมูล
เหล่านั้น ที่มิได้เลือกเฟ้นจะให้เหตุผลที่เป็นไปได้หลายหลากแตกต่างกัน จนไม่สามารถจะสรุปเป็นข้อ
ยุติที่ชัดเจนได้ ข้อเท็จจริงที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  แต่ถ้ามีสมมติฐาน
แล้ว จะท าให้ผู้วิจัยแน่ใจว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริง 

3. อะไรมากน้อยแค่ไหนจึงจะเพียงพอที่จะทดสอบผลที่ตามมาได้ครบถ้วน  สมมติฐานจึง
ช่วยในการก าหนดและรวบรวมสิ่งที่ต้องการเพื่อแก้ปัญหาวิจัยนั้น 

4. สมมติฐานเป็นตัวชี้การออกแบบการวิจัย สมมติฐานไม่ใช่เพียงแต่ชี้แนวทางว่าควร
พิจารณาข้อสนเทศใดแต่จะช่วยบอกวิธีที่จะรวบรวมข้อมูลด้วย สมมติฐานที่สร้างอย่างดีจะเสนอแนะ
ว่ารูปแบบการวิจัยควรจะเป็นเช่นไรจึงจะเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ต้องการทราบ  
สมมติฐานจะบอกแนวทางถึงกลุ่มตัวอย่างแบบสอบหรือเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้  จะมีวิธีการอย่างไร 
วิธีการสถิติที่เหมาะสมคืออะไรตลอดจนจะรวบรวมข้อเท็จจริงในสถานการณ์ใดที่เหมาะสมกับปัญหา 

5. สมมติฐานช่วยอธิบายปรากฏการณ์ การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและจัดพวกตามคุณสมบัติผิวเผินของข้อเท็จจริงเหล่านั้น  เช่นไม่ใช่เพียงแต่จัด
ตารางบอกลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว หรือเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุวอาชญากรรมเท่านั้น แต่
นักวิจัยจะต้องก าหนดว่าองค์ประกอบใดก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ เช่นนั้น  โดยอธิบายให้ เห็น
ความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นสาเหตุและผลอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงจะช่วยให้
ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส ารวจและอธิบายสิ่งที่แฝงอยู่เบื้องหลังได้ 

6. สมมติฐานช่วยก าหนดขอบเขตของข้อยุติ ถ้าหากผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในเชิงนิรนัยไว้  ก็
เท่ากับได้วางขอบเขตในข้อยุติไว้แล้ว ผู้วิจัยอาจระบุเหตุผลว่าถ้า H1 จริงแล้วข้อเท็จจริงเหล่านี้ย่อม
เกิดขึ้นจากการทดสอบกับข้อมูลจริง ข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ดังนั้นข้อยุติก็จะเป็นว่า 
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ได้รับการยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยัน สมมติฐานจึงให้ขอบเขตในการตีความข้อค้นพบอย่างเฉียบขาด
และมีความหมายกระชับ ถ้าไม่มีสมมติฐานที่เป็นการท านายล่วงหน้าข้อเท็จจริงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับ
การยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด 

แหล่งที่มาของสมมติฐาน 
โดยที่สมมติฐานเป็นการคาดคะเนผลการวิจัยก่อนที่จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ฉะนั้น 

เพ่ือให้ค าตอบหรือสมมติฐาน นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือถูกต้องมากที่สุด  ผู้วิจัยควรหาวิธีการและ
เหตุผลที่จะน ามาใช้ประกอบหือสนับสนุนการก าหนดสมมติฐาน ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยอาจ
ศึกษาจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้ 

1.  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้วิจัย เพราะในการท าวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
นั้น ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์อย่างดีในเรื่องที่จะท า เพราะความรู้  ความสามรถ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (หรือพัฒนาขึ้นโดยการศึกษาหาความรู้ เช่น  การอ่าน เป็นต้น) จะช่วยให้
การก าหนดสมมติฐานเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง 

2. การใช้หลักเหตุผล สมมติฐานที่ก าหนดขึ้นต้องสมเหตุสมผล ฉะนั้นผู้วิจัยจึงควรใช้หลัก
เหตุผลหรือความเป็นไปได้มาคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะสิ่งต่างๆ เพ่ือหาเหตุ และผล ว่ามีอะไรส าคัญ และ
อะไรที่มีความสัมพันธ์กัน จากการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนี้เอง ที่น ามาซึ่งการสร้างสมมติฐานที่ดี 

3. การใช้ทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ทั้งนี้เพราะทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่างๆ เป็น
สิ่งที่ได้รับการยืนยันสนับสนุน และพิสูจน์มาแล้ว ฉะนั้น  หากผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี 
หลักการ และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยอย่างดีแล้ว จะท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการ
ก าหนดสมมติฐานได้ 

4. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งดังกล่าวนี้ จะให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย  ในการที่จะน าไปใช้ก าหนดสมมติฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิจัยในประเด็นปัญหาท านองเดียวกัน  เช่น ต้องการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของนักประชาสงเคราะห์ ท่านอาจไปค้นคว้าดูว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนต าแหน่งอ่ืนบ้างหรือไม่  ถ้ามีก็ให้ดู
ต่อไปว่าผลการศึกษานั้นๆ พบว่าอย่างไร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร เป็นต้น 

5.  การศึกษาเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบความเป็นจริงต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
เปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่ค้นพบในสาขาวิชาอ่ืนๆ ศาสตร์อ่ืนๆ อาจท าให้ผู้วิจัยสามารถน าไป
ก าหนดสมมติฐานได ้เพราะการวิจัยบางเรื่องต้องใช้วิธีการก าหนดสมมติฐานในเชิงเปรียบเทียบ 

6.  ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ความเชื่อ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ที่เชื่อถือกันมากๆ สามารถน ามาก าหนดเป็นสมมติฐาน
ในการวิจัยได้ เช่น ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  ต้องพบกับ
ปัญหามากมาย โดยที่ปัญหาหนึ่งพบว่า ผู้ชายไทยมีความเชื่อว่า การใช้ถุงยางอนามัยเปรียบเสมือน
การอาบน้ าโดยไม่ถอดเสื้อผ้า ท าให้สมรรถภาพทางเพศลดถอยลง หรือในการรณรงค์ให้บิดามารดาส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน พบว่าค่านิยมเกี่ยวกับชื่อเสียงของสถานศึกษาท าให้การ
รณรงค์นี้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ อาจน ามาก าหนดเป็นสมมติฐานส าหรับน าไปพิสูจน์ และทดสอบต่อไป 
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ลักษณะของสมมติฐานวิจัยท่ีดี   
การเขียนสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยต้องมีอุปกรณ์ของความคิดและข้อเท็จจริงต่างๆ  มากพอ

เพ่ือที่ให้สมมติฐานแต่ละข้อมีอ านาจในการพยากรณ์สูง ฉะนั้น  การเขียนสมมติฐานจะต้องอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจ จินตนาการ การอ่านอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการทดลองวิจัย (Pilot Study) 
แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และใช้หลักตรรกศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นเป็นสมมติฐาน ดังนั้น 
สมมติฐานที่ดีจึงควรมีลักษณะดังนี้ 

1.  สมมติฐานที่ดีต้องอธิบาย หรือตอบค าถามได้หมด และอยู่ในรูปแบบที่สามารถสรุปได้
ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านได้ 

2.  สมมติฐานที่ดีจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไป ใช้เทคนิคที่
สามารถวัดได้ และเป็นเทคนิคที่มีอยู่แพร่หลาย ใช้กันในวงกว้าง 

3.  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนต้องเข้าใจง่าย ทั้งในแง่ภาษา เหตุผล และวิธีการที่จะตรวจสอบ 
4.  สมมติฐานที่ดีต้องสามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูล หรือหลักฐาน 
5.  สมมติฐานที่ดีต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎี และความรู้พื้นฐาน และจ ากัดขอบเขตของ

การตรวจสอบได้ สมมติฐานหนึ่งข้อ จึงควรใช้ค าถามเพียงหนึ่งข้อเท่านั้น 
6.  สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย 
7.  สมมติฐานที่ดีต้องมีอ านาจการพยากรณ์สูง นั่นคือ สมมติฐานนั้นควรน าไปใช้อธิบาย

สภาพการณ์ที่คล้ายๆ กันได้ 
ประเภทของสมมติฐาน 

1. สมมติฐานการวิจัย  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัวขึ้นไป/ทิศทาง 
ตัวอย่างเช่น  อายุ (ตัวแปรอิสระ)  น่าจะมีผล มีอิทธิพลเชิงบวก/เชิงลบ ต่อการท างาน              

(ตัวแปรตาม) 
2. สมมติฐานทางสถิติ 

 สมมติฐานศูนย์ (Ho) บอกว่าตัวแปรที่ศึกษา มี/ไม่มี ความสัมพันธ์หรือ มี/ไม่มี 
ความแตกต่าง 

 สมมติฐานขัดแย้ง (H1) ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันหรือมีความแตกต่างกัน 

ประเภทของสมมติฐาน 
สมมติฐานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1.  สมมติฐานเชิงบรรยาย (Descriptive hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนคาดเดา 

ค าตอบของการวิจัย อยู่ในรูปของการบรรยาย หรืออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาสมมติฐาน
ประเภทนี้ ใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย หรือเรียกว่าสมมติฐานการวิจัย (Research 
hypothesis) ตัวอย่างสมมติฐานการวิจัย 

ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่  การสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ 
การเป็นมะเร็งในปอด 
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2. สมมติฐานเชิงสถิติ (Statistical hypothesis) เป็นสมมติฐานที่ เขียนคาดเดาค าตอบ
ของการวิจัย อยู่ในรูปของความ สัมพันธ์หรือความแตกต่างของตัวแปร ในรูปของโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงใช้สัญลักษณ์แทนค่าพารามิเตอร์ (Parameter) สมมติฐานประเภทนี้ ใช้ในการ
ทดสอบทาง สถิติ ความจริงที่ค้นพบจากการวิจัยเป็น ความจริงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อย ๆ หรือมี
โอกาสที่จะเป็นจริงมาก ซึ่งตรวจสอบโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น  (Probability) ในทางสถิติ
สัญลักษณ์ของค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้เขียนในสมมติฐานทางสถิติได้แก่ 

u แทนค่าคะแนนเฉลี่ย 
O แทนค่าความแปรปรวน 
O แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
V แทนค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

สมมติฐานเชิงสถิตินั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1.  สมมติฐานเป็นกลาง (Null hypothesis) เป็นสมมติฐานที่มีลักษณะเป็นเงื่อนไขหรือ

ข้อตกลงเบื้องต้นที่ยอมรับก่อนมีลักษณะเงื่อนไขท่ีเท่ากันหรือเป็นกลาง เช่น 
Ho : μ1 = μ2 
Ho : O1 = O2 
2.  สมมติฐานไม่เป็นกลางหรือ สมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) เป็น

สมมติฐานอ่ืนที่ไม่ใช่สมมติ ฐานเป็นกลาง ใช้เพ่ือรองรับการสรุปผล เมื่อนักวิจัยปฏิเสธสมมติฐานที่
เป็นกลาง การเขียนสมมติฐานไม่เป็นกลางนี้ สามารถเขียนได้ 2 ลักษณะคือ 

2.1 สมมติฐานที่มีทิศทาง คือสมมติ ฐานที่เขียนแสดงถึง ความสัมพันธ์หรือความ
แตกต่างของตัวแปรไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ เช่น 

Hi : μ1 > μ2 
Hi : μ1 < μ2 
Hi : ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นโรคมะเร็งใน ปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 
Hi : ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นโรคมะเร็ง ในปอดน้อยกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ 

2.2 สมมติฐานทีไม่มีทิศทาง คือ สมมติฐานที่เขียนแสดงถึงความสัมพันธ์หรือความ
แตกต่างของตัวแปรที่ไม่บอกว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางใด เช่น 

Hi : μ1 = μ2 
Hi : ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นโรคมะเร็งใน ปอดแตกต่างกับผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่ 
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ข้อแนะน าในการเขียนสมมติฐาน 
1.  เขียนอยู่ในรูป ประโยคบอกเล่า 
2.  เขียนหลังจากได้ศึกษา เอกสาร งานวิจัยมามากเพียงพอ 
3.  เลือกใช้ค าหรือข้อความ ทีร่ัดกุม ไม่ฟุ่มเฟือย 
4.  มีสมมติฐานให้ครอบคลุม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
5.  สมมติฐานแต่ละข้อเขียนเพ่ือตอบ ค าถามเพียงค าถามเดียว 

สิ่งท่ีควรค านึงเม่ือจะตั้งสมมติฐาน 
1.  ท่านมีสมมติฐานว่าอย่างไร 
2.  สมมติฐานนี้มีทางเป็นไปได้ไหม 
3.  สมมติฐานนั้นกล่าวไว้รัดกุม หรือชัดเจนเพียงใด 
4.  สมมติฐานนั้นมีทางทดสอบได้หรือไม่ 
5.  สมควรตั้งสมมติฐานเป็นประโยคบอกเล่า หรือเป็นค าถาม 
6.  มีสมมติฐานที่จะต้องทดสอบจริงๆ เท่าไร 
7.  สมมติฐานแต่ละข้อมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือไม่ 
8.  ท่านควรจะตั้งสมมติฐานเชิงเหตุและผล หรือเชิงความสัมพันธ์ 

ลักษณะของสมมติฐานที่ดี 
1.  สามารถตรวจสอบได้ ด้วยข้อมูล และหลักฐาน 
2.  สมเหตุสมผลตามหลักทฤษฎีหรือ ความรู้พื้นฐาน 
3.  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ วิจัย 
4. ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมาย 
5.  สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

 
จ านวนสมมติฐาน 

โครงการวิจัยหนึ่งอาจมีสมมติฐาน เพียงข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายในการวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  ตัวแปรที่ปรากฏในสมมติฐานข้อใด ข้อหนึ่งแล้ว ยัง
สามารถน าไปใช้เป็นตัวแปรในสมมติฐานข้ออ่ืนอีกได้  นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรตาม หรือในทางตรงข้ามได้ สมมติฐานทุกข้อจะต้องมุ่งไป
ในทางท่ีจะให้ได้มา ซึ่งค าตอบต่อปัญหาการวิจัยตามที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิด 

ประโยชน์ในการตั้งสมมติฐาน 
การตั้งสมมติฐานมีประโยชน์ต่อการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1.  สมมติฐานช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ท าให้มองเห็นว่า

ปัญหานี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวแปรใดบ้าง และเป็นปัญหาลักษณะใด เป็นต้น 
2. สมมติฐานช่วยจ ากัดขอบเขตของการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยทราบแนวทางที่ก าลังวิจัย ท าให้

การวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน คือ ผู้วิจัยจะท าการวิจัยเฉพาะสมมติฐานที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
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3. สมมติฐานช่วยให้มองเห็นภาพของข้อมูลต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะน ามา
ทดสอบสมมติฐานนั้น 

4. สมมติฐานช่วยชี้แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า ควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่อง
อะไร แค่ไหน และจะเก็บในลักษณะใด พร้อมทั้งช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 

5.  สมมติฐานอาจสามารถบอกให้ทราบถึงการวางแผนรูปแบบของการวิจัย  (Research 
Design) หรือวิธีแก้ปัญหา 

6.  สมมติฐานช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจตัวแปรที่ศึกษาได้อย่างแจ่มแจ้ง  เพราะการก าหนด
สมมติฐาน เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ซ่ึงผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะและ
ธรรมชาติของตัวแปรให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

7.  สมมติฐานช่วยชี้แนวทางในการแปลผล และสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ
เป็นเครื่องมือในการก าหนดโครงร่างหรือแผนงาน (Frame Work) ในการสรุปผลให้แก่ผู้วิจัยนั่นเอง 
ทั้งนี้เพราะในการแปลผลการวิจัยนั้น จะยึดสมมติฐานเป็นหลัก โดยพิจารณาว่าผลที่ได้นั้นมีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด ซึ่งจะท าให้การแปลผลและสรุปผลง่ายขึ้น 
 
สรุป 

สมมติฐานเป็นข้อเสนอเพ่ือน าไปทดสอบความถูกต้อง โดยทดสอบจากประสบการณ์แห่ง
ความจริง สมมติฐานอาจทดสอบว่าผิดหรือถูกก็ได้ สมมติฐานที่ทดสอบว่าผิดมิได้หมายความว่าเป็น
สมมติฐานที่ไม่มีประโยชน์ สมมติฐานที่ปฏิเสธ (Reject) อาจจะช่วยแนะน านักวิจัยให้สนใจข้อเท็จจริง 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก็ได้ ดังนั้น สมมติฐานจะบอกให้เรา
ทราบว่า จะค้นหาอะไร เมื่อได้รวบรวมข้อเท็จจริง โดยมีการจัดระเบียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างกันแล้ว ข้อเท็จจริงก็ประกอบกันเป็นทฤษฎี เพราะฉะนั้นทฤษฎีจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
มาก ในทางปฏิบัติ ทฤษฎีก็คือสมมติฐานที่ได้ปรับปรุงแล้วนั่นเอง 
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ตัวแปรและสมมติฐาน 
ธนาชัย สุขวณิช** 

 เมื่อผู้วิจัยสามารถเลือกหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้แล้ว สิ่งที่ควรทราบต่อมาคือ ต้องทราบว่า
หัวข้อปัญหาวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรอะไร อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม ผู้วิจัย
จะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างไร หลังจากนั้นก็ต้องตั้งสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการหาข้อสรุป
ของปัญหานั้นๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของตัวแปรและสมมติฐาน  เพ่ือจะได้
สามารถก าหนดตัวแปรที่ศึกษาและสามารถตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง ซึ่งจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแปร 
 ตัวแปร (variables) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ หรือปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆ ที ่

ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาหาความจริง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น คน วัตถุ
สิ่งของสัตว์ พืช ครอบครัว ขนาดธุรกิจ หรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น ตัวแปรจะต้องมีค่าเปลี่ยนได้
อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป เช่น คน (เพศ อายุ การศึกษา รายได้) เพศ สามารถแปรได้เป็นหญิงและ
ชาย, อายุ สามารถแปรได้เป็นกลุ่มตามที่ผู้วิจัยก าหนด เช่น ต่ ากว่า 20 ปี, 20 – 29 ปี30 – 39 ป ี
และ 40 ปีขึ้นไป, ขนาดธุรกิจ อาจแปรได้เป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ 
เป็นต้น คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ถ้าเป็นได้อย่างเดียวคุณสมบัตินั้นก็ไม่เป็นตัวแปร เช่น ความสูงของ
คน ถ้าทุกคนสูงเท่ากันหมด ความสูงก็จะไม่เป็นตัวแปรหรือรายได้ของผู้บริโภค ถ้ารายได้เท่ากันหมดก็
ไม่เป็นตัวแปร เป็นต้น (นภาภรณ์ จันทรศัพท,์ 2547 : หน้า 72) 

2. ลักษณะและชนิดของตัวแปร 
2.1 ลักษณะของตัวแปร 
  ตัวแปรที่ศึกษาทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะและลักษณะ

พฤติกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของลักษณะของตัวแปรแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ลักษณะ คือ 

2.1.1 ตัวแปรรูปธรรม (Concept) หมายถึงตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะที่คน
ทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันหรือสอดคล้องกัน ตัวแปรประเภทนี้มักเป็นตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น เพศ อายุ 
ความสูง เชื้อชาติ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น 

2.1.2  ตัวแปรนามธรรม (Construct) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะ
เฉพาะตัวบุคคล คนทั่วไปอาจรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ตัวแปรประเภทนี้มักเป็นตัวแปรที่เป็น
นามธรรม ตัวแปรลักษณะนี้ บางครั้งเรียกตัวแปรสมมติฐาน (hypothetical variable) เช่น ความ
วิตกกังวล ความเกรงใจ ทัศนคติ ความเป็นผู้น า แรงจูงใจ เป็นต้น ตัวแปรในลักษณะที่ 2 นี้สังเกต
โดยตรงไม่ได้ ต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างในการวัด ตัวแปรในลักษณะนี้จึงต้องนิยามให้ชัดเจนและ
ต้องระบุด้วยว่าวัดได้อย่างไร 
 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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2.2 ชนิดของตัวแปร 
ตัวแปรทั้ง 2 ลักษณะที่กล่าวมานี้ ถ้าพิจารณาในแง่ของชนิดของตัวแปรจะแบ่งออกได้

เป็นหลายชนิด ดังนี้ 
2.2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนและเป็น

ตัวเหตุท าให้เกิดผลตามมา 
 2.2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปร
อิสระ หรือกล่าวได้ว่า เป็นตัวแปรที่เป็นผลเมื่อตัวแปรอิสระเป็นเหตุ 
 ตัวอย่างของตัวแปรทั้ง 2 ชนิดนี้ เช่น การที่ผู้ชายกับผู้หญิงมีพฤติกรรมบริโภคแตกต่างกัน 
เช่นนี้กล่าวได้ว่า เพศเป็นตัวแปรอิสระ และพฤติกรรมบริโภค เป็นตัวแปรตามหรือการที่คนมีคุณวุฒิ
ต่างกัน เช่น คนมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรีกับคนมีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีท างานมีประสิทธิภาพ
ต่างกัน เช่นนี้ กล่าวได้ว่า วุฒิเป็นตัวแปรต้น และประสิทธิภาพในการท างานเป็นตัวแปรตาม เป็นต้น 
ส าหรับการวิจัยเชิงทดลอง 
 ตัวแปรอิสระ อาจเรียกชื่อได้ว่า ตัวแปรทดลอง หรือตัวแปรที่จัดกระท าขึ้น (treatment 
variable or manipulated variable มักแทนด้วยสัญลักษณ์ x) เช่น วิธีการขาย การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการขายสินค้า 2 ตัว เป็นต้น 

ตัวแปรตามอาจเรียกชื่อได้ว่าตัวแปรที่ถูกก าหนด  (assigned variable) คือ เป็นผลที่ถูก
ก าหนดเนื่องจากตัวแปรที่ทดลองนั่นเอง 
 ตัวอย่างเช่น ต้องการศึกษาว่า วิธีการขายต่างกัน 2 แบบ คือ การขายเงินสดกับการขายเงิน
ผ่อน โดยตัวแทนประเภทเดียวกัน ทดลองกับกลุ่มผู้บริโภคที่เท่าเทียมกัน  การขายแบบใดจะมี
ยอดขายสูงกว่ากัน เช่นนี้กล่าวได้ว่า วิธีขายเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรทดลองและยอดขายเป็นตัวแปร
ที่ถูกก าหนดหรือตัวแปรตาม 
 2.2.3 ตัวแปรแทรกซ้อนหรืออาจเรียกว่าตัวแปรเกิน  (extraneous variable) เป็น             
ตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาของงานวิจัยเรื่องหนึ่งๆ  ในขณะนั้น มีลักษณะเหมือนตัวแปรอิสระ             
ตัวแปรแทรกซ้อนนี้จะส่งผลมารบกวน ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ท าให้ผลการวัดค่าตัวแปรคลาดเคลื่อนไป
ได้ตัวแปรชนิดนี้จึงต้องท าการควบคุมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตัวแปรชนิดนี้ผู้วิจัยคาดการณ์ได้ว่าจะมี
อะไรบ้าง จึงสามารถท าการควบคุมได้ล่วงหน้า 
 ตัวอย่าง เช่น ในการทดลองขาย 2 วิธี ที่กล่าวแล้วข้างต้น เพ่ือจะดูว่ายอดขายแตกต่างกัน
หรือไม่ สิ่งที่เป็นตัวแปรแทรกซ้อนจะได้แก่ ผู้ขาย ถ้าใช้ผู้ขายคนละคนอาจมีผลท าให้ยอดขายต่างกัน
ได้ ดังนั้นจึงต้องควบคุมโดยใช้ผู้ขายคนเดียวกัน นอกจากนี้ พ้ืนฐานของผู้บริโภคเช่น ทัศนคติและ
ความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อวิธีการขาย เพศของผู้บริโภค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรแทรกซ้อน 
ผู้วิจัยจะต้องท าการควบคุมตัวแปรเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นน้อยที่สุด  เพ่ือให้ตัวแปรตามที่วัดเกิดจากการ
กระท าของตัวแปรอิสระแต่เพียงอย่างเดียว ผลวิจัยจึงจะถูกต้องมากที่สุด 
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2.2.4 ตัวแปรสอดแทรก (intervening variable) เป็นตัวแปรอีกชนิดหนึ่งที่ส่งผล
กระทบต่อตัวแปรตามคล้ายๆ ตัวแปรแทรกซ้อน แต่มีลักษณะต่างกันตรงที่ว่าตัวแปรชนิดนี้ ผู้วิจัยไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่า มีอะไรบ้างและจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงไม่สามารถหาทางควบคุมได้ เช่น ความ
วิตกกังวล ภาวะของสุขภาพ ความคับข้องใจ ความตื่นเต้น ภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ตัวแปรชนิดนี้
มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ ทางจิตวิทยา ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540 : หน้า 44 – 45) 

3. การนิยามตัวแปรและการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
3.1 การหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 
 ปัญหาการวิจัยนั้น มักเป็นปัญหาที่ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ สิ่งที่จะช่วยให้ผู้วิจัยและ

ผู้อ่ืนเข้าใจปัญหานั้นๆ ได้กระจ่างชัดเจนตรงนั้น คือต้องการนิยามตัวแปรหรือให้ความหมายของตัว
แปรที่ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรประเภทนามธรรม หรือที่เรียกว่า “Construct” จะต้อง
ระมัดระวังในการให้ค านิยามคือต้องให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด ต้องให้ทราบว่าจะวัดได้อย่างไร การ
ที่จะนิยามตัวแปรให้ชัดเจนนั้นต้องอาศัยข้อมูล และข้อเท็จจริงต่าง ๆ อยู่มาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถหา
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ต่าง ๆ นี้ได ้2 แนวทาง คือ 

3.1.1 อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้ผู้วิจัยต้องอ่านและค้นคว้าเพ่ือหา
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรนั้น จากเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวถึงทฤษฎีที่ตัวแปรนั้นๆ และจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

3.1.2  อาศัยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  (empirical 
approach) แนวทางนี้ใช้กับตัวแปรที่เป็นนามธรรม (construct) และยังไม่มีใครศึกษามาก่อน มี
วิธีการดังนี้  

 (1) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่ามีคุณลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา 
 (2) หาคุณลักษณะ (attribute) ที่ส าคัญจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสังเกต การสอบถามและการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 (3) น าคุณลักษณะที่ราบรวมได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือหาองค์ประกอบส าคัญของ

ตัวแปรนั้น เพ่ือสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง (Model) ของตัวแปร เพ่ือจะให้นิยามต่อไป 

3.2 การนิยามตัวแปร 
การให้นิยามตัวแปร อาจใช้แนวทางใดทางหนึ่งหรืออาจใช้ทั้งสองแนวทางประกอบกัน

ได้ เนื่องจากลักษณะของตัวแปรมี 2 ลักษณะ คือลักษณะเป็นรูปธรรม และตัวแปรที่ลักษณะ
นามธรรม การนิยามตัวแปรจึงท าได้ 2 ลักษณะเช่นกัน คือ 

3.2.1 การนิยามในลักษณะของการบอกองค์ประกอบ (Constitutive definition) เป็น
การอธิบายตัวแปรนั้นหมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มักใช้กับตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น
นิยามเพศว่า หมายถึงลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ ชายกับหญิง หรือ
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีเกียร์ต่างกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ รถยนต์ แบบเกียร์
ธรรมดา กับเกียร์ออโตเมติก เป็นต้น 
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3.2.2  นิยามในลักษณะปฏิบัติการ (Operational definition) เป็นการอธิบายว่าตัว
แปรนั้น หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างและวัดได้อย่างไร  โดยสรุปตัวแปรลักษณะนี้
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 ประการดังนี้ 

 (1) คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปร 
 (2) พฤติกรรมที่แสดงออกเนื่องจากตัวแปรชนิดนี้มักเป็นคุณลักษณะแฝง         

ไม่สามารถสังเกตได้ หรือวัดได้โดยตรง จึงต้องวัดทางอ้อม โดยผู้วิจัยต้องมีความเชื่อว่า คุณลักษณะ
ภายในเหล่านั้นจะเป็นตัวก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาภายใต้สภาวะหรือ
เงื่อนไขที่เหมาะสม 

 (3) สถานการณ์ หรือสิ่งเร้าที่เหมาะสม ที่น ามาเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาและพฤติกรรมนั้นๆ สามารถวัดได้ 

 (4) เกณฑ์ที่เป็นเครื่องชี้บ่งว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น มีความหมายเช่นใด 
เป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการ 

ตัวอย่างการนิยามแบบปฏิบัติการ ได้แก่ นิยามทัศนคติต่อการบริโภคลูกกวาด หมายถึง
ท่าทีความรู้สึกของบุคคล (คุณลักษณะ) ที่มีต่อการบริโภคลูกกวาด ซึ่งแสดงออกมาใน        2 
ลักษณะ คือความรู้สึกในทางที่ดีกับความรู้สึกในทางไม่ดีต่อการบริโภคลูกกวาด วัดได้โดยดูจากความ
บ่อยในการซื้อลูกกวาด (สิ่งเร้า) ถ้าบุคคลซื้อลูกกวาดบ่อยๆ แสดงว่ามีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค
ลูกกวาด เป็นต้น 

4. สมมติฐาน 
 สมมติฐาน (hypothesis) คือ ค าตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อปัญหาที่
ศึกษา หรือการเดาที่ใช้หลักเหตุผลใช้ปัญญา  และเขียนอยู่ในลักษณะของข้อความที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ค าตอบนี้อาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ จึงต้องมีการทดสอบ 
โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ และวิธีการทางสถิติ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 46) 
 4.1 ลักษณะของสมมติฐาน 
  สมมติฐานจึงมีลักษณะส าคัญ 2 ประการคือ 
  4.1.1 เป็นข้อความที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึน้ไป 
  4.1.2 สามารถทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ได้และส่วนใหญ่ต้องอาศัยวิธีการทางสถิติ 
 ตัวอย่างสมมติฐาน ได้แก่ 

- ยอดรายจ่ายในการโฆษณามีความสัมพันธ์กับยอดขายในทางบวก 
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรตามวิธีซ่อมเมื่อช ารุดกับการซ่องบ ารุงเป็นระยะที่

ก าหนดมีความแตกต่างกัน 
- ประสิทธิภาพการท างานในเวลาปกติแตกต่างกับการท างานล่วงเวลา 
- ผู้ใช้สินค้ากับผู้ไม่เคยใช้สินค้าแต่มีความเข้าใจในสินค้ามีความภักดีต่อตราสินค้านั้นไม่

แตกต่างกัน 
5. ประเภทของสมมติฐาน 
 สมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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 5.1 สมมติฐานทางวิจัย 
  สมมติฐานทางวิจัย (research hypothesis) เป็นสมมติฐานที่ เขียนอยู่ ในรูปของ
ข้อความที่ใช้ภาษา เป็นสื่อในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานประเภทนี้ เป็น
สมมติฐานที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัยสมมติฐานทางวิจัยนี้มีเทคนิคการเขียนอยู่ 2 แบบ คือ 
  5.1.1 สมมติฐานแบบมีทิศทาง (directional hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนโดย
สามารถระบุได้แน่นอนถึงทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าสัมพันธ์ในทางใด (บวกหรือลบ) หรือ
ถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็สามารถระบุได้ถึงทิศทางของความแตกต่าง เช่น มากกว่า – น้อยกว่า, ดีกว่า 
– เลวกว่า, สูงกว่า – ต่ ากว่า เป็นต้น การตั้งสมมติฐานแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเหตุผลของ
การตั้งสมมติฐานของผู้วิจัยว่ามีความเชื่อม่ันค่อนข้างสูง 
  5.1.2 สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (Nondirectional hypothesis) เป็นสมมติฐานที่
เขียนโดยไม่ได้ระบุทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือทิศทางของความแตกต่างเพียงระบุว่าตัว
แปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็ระบุเพียงว่าสองกลุ่มนั้นมีคุณลักษณะ
แตกต่างกันเท่านั้น 
ตัวอย่างของสมมติฐานทางการวิจัยแบบมีทิศทาง เช่น 
 - การใช้เทคโนโลยีทันสมัยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน
ทางบวก 
 - ค่าตอบแทนสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการท างานทางบวกผู้หญิงมี
ความสนใจน้ าหอมมากกว่าผู้ชาย 

ตัวอย่างของสมมติฐานที่ไม่มีทิศทาง เช่น 
 - สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการท างาน 
 - ความต้องการใช้เครื่องไฟฟ้าของบุคคลในชุมชนชนบทและชุมชนเมืองแตกต่างกัน 
 - การใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน 

 5.2 สมมติฐานทางสถิติ 
  สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียนเปลี่ยนรูปมาจาก
สมมติฐานทางวิจัยให้อยู่ในรูปของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ที่แทน คุณลักษณะของ
ประชากร ที่เรียกค่าพารามิเตอร์ (parameter) มาเขียนอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม 
  5.2.1  สมมติฐานเป็นกลาง (Null hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H0 เป็นสมมติฐาน
ทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุว่าตัวแปร 2 ตัวนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กัน
หรือคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของสองกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน หรือสิ่งที่ต้องการทดสอบเท่ากัน 
  5.2.2  สมมติฐานไม่เป็นกลาง (Alternative hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H1 หรือ H2 
แล้วแต่ว่าจะมีกี่ตัว เป็นสมมติฐานทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุถึงทิศทาง
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ของความสัมพันธ์ของตัวแปร ว่าสัมพันธ์กันทางใด (บวกหรือลบ) หรืออธิบายถึงคุณลักษณะใดคุณลักษณะ
หนึ่งของสองกลุ่ม โดยระบุว่ากลุ่มใดเป็นคุณลักษณะนั้นหรือสิ่งนั้น ดีกว่า – เลวกว่า, มากกว่า – น้อยกว่า, 
สูงกว่า – ต่ ากว่า อีกกลุ่มหนึ่ง หรือแตกต่างกันหรือไม่เท่ากันหรือมีความสัมพันธ์กัน 
   สัญลักษณ์ท่ีใช้บ่อยในการตั้งสมมติฐานทางสถิติ ได้แก่  
   r แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ 
   ρ แทนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปอันดับที่ 
   μ แทนค่าของประชากร 
   σ2 แทนความแปรปรวนของประชากร 

ตัวอย่างสมมติฐานทางสถิติแบบเป็นกลาง (H0) 
   กรณีการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
    H0 : rAB = O หรือ ρAB = O 
   กรณีการเปรียบเทียบ 
    H0 : μ 1 = μ 2หรือ μ A = μB 
ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลาง (H1) 
   กรณีการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
    H1 : rAB ≠ O หรือ ρAB ≠ O 
  หรือ   H1 : rAB ≠ เป็น + หรือ ρAB เป็น + 
    H1 : rAB ≠ เป็น - หรือ ρAB เป็น – 
   กรณีเปรียบเทียบ 
    H1 : μ 1 ≠ μ 2 
  หรือ  H1 : μ 1 > μ 2 
  หรือ   H1 : μ 1 < μ 2 
 
6. วิธีการตั้งสมมติฐาน 
 สมมติฐานเป็นการเดาค าตอบต่อปัญหาที่ศึกษา ดังนั้นการตั้งสมมติฐาน จึงต้องเริ่มจากการ
พิจารณา จุดมุ่งหมายของการวิจัยก่อนว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร แล้วจึงตั้งสมมติฐานทางวิจัย ซึ่งจะตั้ง
แบบมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้แล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษามากน้อยเพียงใด  ถ้า
มีข้อมุลมากพอที่จะใช้ยืนยัน ก็ตั้งแบบมีทิศทาง ถ้ามีข้อมูลไม่พอหรือไม่แน่ใจก็ตั้งแบบไม่มีทิศทางเมื่อ
ก าหนดตั้งสมมติฐานทางวิจัยได้แล้ว จึงตั้งสมมติฐานทางสถิติ และการตั้งสมมติฐานทางสถิติจะต้องตั้ง
ทั้งสมมติฐานเป็นกลาง และสมมติฐานไม่เป็นกลางควบคู่กันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างท่ี 1 
 จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาว่า วิธีการจูงใจแบบต่าง ๆ กับขวัญและก าลังใจในการท างานจะ
สัมพันธ์กันหรือไม่ 
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  กรณีท่ี 1  ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง 
    วิธีการจูงใจกับขวัญและก าลังใจในการท างานมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
    สมมติฐานทางสถิต ิ
    H0 : ρAB = O 
    H1 : ρAB เป็น + 
  กรณีท่ี 2  ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง 
    วิธีการจูงใจกับขวัญและก าลังใจในการท างานมีความสัมพันธ์กัน 
    สมมติฐานทางสถิต ิ
    H0 : ρAB = O 
    H1 : ρAB ≠ O 
   เมื่อ ρAB เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรวิธีการจูงใจกับตัวแปรขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 

 ตัวอย่างท่ี 2 
 จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบการและพนักงานที่มีจริยธรรมของ         
นักธุรกิจแตกต่างกันหรือไม่ 
  กรณีท่ี 1 ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง 

1. ความคิดของผู้ประกอบการมีระดับที่มากกว่าของพนักงาน 
สมมติฐานทางสถิติ 

 H0 : μ 1 = μ 2 
 H1 : μ 1 < μ 2 
2. ความคิดเห็นของพนักงานมีระดับที่น้อยกว่าของผู้ประกอบการ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : μ 1 = μ 2 
H1 : μ 1 < μ 2 

  กรณีท่ี 2  ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง 
    ความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับของพนักงานที่มีต่อจริยธรรมของนัก
ธุรกิจแตกต่างกัน 
    สมมติฐานทางสถิต ิ
    H0 : μ 1 = μ 2 
    H1 : μ 1 ≠ μ 2 
   เมื่อ μ 1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 
    μ 2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงาน 
  ข้อสังเกตเก่ียวกับการตั้งสมมติฐาน คือสมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลางจะมีลักษณะ
สอดคล้องกันสมมติฐานทางวิจัยที่ตั้งไว้ นั่นคือ ถ้าตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง สมมติฐานทาง
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สถิติแบบไม่เป็นกลางก็ต้องตั้งแบบมีทิศทางด้วย และถ้าสมมติฐานทางวิจัยเป็นแบบไม่มีทิศทาง
สมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลาง ก็ต้องตั้งแบบไม่มีทิศทางด้วย 

7. แหล่งที่มาของสมมติฐาน 
 สิ่งที่ช่วยท าให้ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้ดีสมเหตุสมผลนั้นมีหลายประการดังต่อไปนี้ 

7.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ได้รู้ทฤษฎีและผลวิจัยในประเด็นต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดแนวคิดที่ท าให้สามารถ
ตั้งสมมติฐานได ้

7.2 การสนทนากับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ การสนทนากับผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ค ากล่าวหรือข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะเป็นแนวทางท าให้ผู้วิจัย
สามารถตั้งสมมติฐานได้ 
 7.3  ประสบการณ์เบื้องต้นของผู้วิจัย ประสบการณ์เบื้องต้นของผู้วิจัยที่ได้ท างานคลุกคลี
กับเรื่องนั้นมาก่อน ท าให้มีข้อมูลที่จะเป็นแนวทางให้สามารถตั้งสมมติฐานได้ 
 7.4  การได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอ่ืนๆ การได้ร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ท าให้เกิดความคิดเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้วิจัยก็สามารถตั้งสมมติฐานได้ 
 7.5 การสังเกตพฤติกรรม จากการสังเกตพฤติกรรม สังเกตความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 
ของพฤติกรรมนั้นรวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมนั้นๆ  ก็ท าให้ได้แนวทางในการ
ตั้งสมมติฐาน 

8. ลักษณะของสมมติฐานที่ดี 
 ลักษณะของสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 40) 
 8.1 สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การวิจัย จุดมุ่งหมายต้องการศึกษาอะไร แนวใดสมมติฐานก็ควรตั้งให้อยู่ในลักษณะของแนวทางเดียวกัน 

8.2 อธิบายหรือตอบค าถามได้ สมมติฐานที่ดีต้องอธิบายหรือตอบค าถามได้หมด ครอบคลุม
ปัญหาทุกด้าน และอยู่ในรูปแบบที่สามารถลงสรุปได้ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน 

8.3 ตอบค าถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว สมมติฐานที่ดี แต่ละข้อความใช้ตอบ
ค าถามเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียว นั่นคือ ถ้าหลายหลายตัวแปร หรือหลายประเด็นควรแยกเป็น
สมมติฐานย่อยๆ เพราะจะท าให้สามารถลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานได้ชัดเจน 

8.4 สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง สมมติฐานที่ดีต้องสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป 

8.5 ต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน สมมติฐานที่ดีต้องสมเหตุสมผลตาม
ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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8.6 เขียนด้วยถ้อยค าที่อ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน สมมติฐานที่ดีต้องเขียนด้วย
ถ้อยค าที่อ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจนภายในตัวของมันเอง 

8.7 สามารถตรวจสอบได้ สมมติฐานที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ มีข้อมูลหรือหลักฐานที่
จะน ามาสนับสนุนหรือคัดค้านได้สมมติฐานที่ดีไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไป 

8.8 มีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบหรือกว้างไป สมมติฐานที่ดีต้องมีขอบเขตพอเหมาะไม่แคบ
หรือกว้างไป ถ้าแคบเกินไป จะท าให้อธิบายตัวแปรเกี่ยวข้องได้ไม่หมด ถ้ากว้างเกินไปก็จะท าให้
เลือนลางได ้และไม่สามารถหาข้อมูลมากทดสอบได้เพียงพอ 

8.9 มีอ านาจในการพยากรณ์ สมมติฐานที่ดีควรมีอ านาจในการพยากรณ์สูง 
 

9. ข้อแนะน าในการตั้งสมมติฐาน 
 9.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานควรกระท าหลังจากที่ได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ มาเป็นอย่างดีเพราะจะท าให้ผู้วิจัยเกิดความคิดเกี่ยวกับ
หัวข้อปัญหาที่จะวิจัย ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับปัญหาที่วิจัย 

9.2 เขียนสมมติฐานในรูปของประโยคบอกเล่า การตั้งสมมติฐานควรเขียนในรูปของ
ประโยคบอกเล่ามากกว่าประโยคค าถาม 

 9.3 มีประเด็นที่จะศึกษามากพอ งานวิจัยเรื่องหนึ่งๆ ควรมีประเด็นที่จะศึกษามากพอ การ
ตั้งสมมติฐาน ก็ควรแยกตามประเด็นย่อยๆ ให้มากพอเพ่ือตอบปัญหาทุกข้อและเพ่ือให้คุ้มกับการลงทุน 
 9.4 ประโยคสมมติฐาน จะต้องมีความชัดเจน ค าหรือกลุ่มค าที่ใช้ในประโยคสมมติฐาน 
จะต้องมีความชัดเจนไม่ก ากวม ถ้าเป็นศัพท์เฉพาะหรือค าที่มีความหมายได้หลายอย่าง ผู้วิจัยต้อง
นิยามให้ชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 

 9.5 การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ควรเขียนสมมติฐานในลักษณะที่จะเป็นแนวทางใน
การลงสรุปว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 

ประโยชน์ของสมมติฐาน 
 การตั้งสมมติฐาน มีประโยชน์ต่อการท าวิจัยหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

1. บอกขอบเขตของปัญหา 
 ช่วยบอกขอบเขตของปัญหา เนื่องจากสมมติฐานเป็นค าตอบที่คาดคะเนต่อปัญหาทุกด้าน 
ดังนั้นสมมติฐานจึงช่วยบอกให้ทราบว่าปัญหานั้นๆ จะศึกษาอะไร แง่มุมใดบ้าง 

2. ชี้แนวทางในการวางแผนการวิจัย 
 ช่วยชี้แนวทางในการวางแผนการวิจัย สมมติฐานจะช่วยชี้แนวทางว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่างชนิด
ใด ข้อมูลอะไรบ้าง จะเก็บข้อมูลอย่างไร ใช้เครื่องมือใดตลอดจนการเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเหมาะสม 

3. นักวิจัยมีความคิดแจ่มแจ้งในเรื่องท่ีท าการวิจัย 
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 ช่วยให้ผู้วิจัยมีความคิดแจ่มแจ้งในเรื่องที่ท าการวิจัย ทั้งนี้ เพราะสมมติฐานจะชี้ให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตัวแปรใดเป็นอิสระ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม หรืออะไรเป็นเหตุ 
อะไรเป็นผล ซึ่งจะเป็นการช่วยอธิบายปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. แนวทางในการลงสรุป 
  เป็นแนวทางในการลงสรุป ซึ่งการสรุปจะเขียนในลักษณะคัดค้านหรือสนับสนุน
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะท าให้การแปรผลชัดเจน มีความหมายและเข้าใจง่าย 

5. การพิจารณาตัวแปรจากสมมติฐาน 
 การพิจารณาหัวข้อปัญหาที่จะวิจัยนั้นศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง  และมีตัวแปรใดเป็นตัวแปร
อิสระและ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม เราไม่สามารถดูได้จากหัวข้อปัญหาโดยตรงเสมอไป เพราะชื่อ
หัวข้อปัญหาของงานวิจัยบางเรื่องระบุเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาไม่ชัดเจน การที่จะสามารถระบุลงไปให้
แน่ชัดว่าหัวข้อปัญหาวิจัยนั้นศึกษาตัวแปรอะไร สามารถพิจารณาได้จากสมมติฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
สมมติฐาน 
 1. ผู้ชายสนใจการเป็นนายหน้ามากกว่าผู้หญิง 
 2. คนจีนมีความสามารถในการค้ามากกว่าคนไทย 
 3. พนักงานขายที่ฝึกอบรมต่างกันจะมีพฤติกรรมการขายต่างกัน 
 4. ระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการท างานมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
สมมติฐานข้อ 1 

 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ 
 ตัวแปรตาม คือ ความสนใจการเป็นนายหน้า 

สมมติฐานข้อ 2 
 ตัวแปรอิสระ คือ เชื้อชาติ 
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการค้า 

สมมติฐานข้อ 3 
 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการฝึกอบรม 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการขาย 

สมมติฐานข้อ 4 
 ตัวแปรอิสระ คือ ระดับการศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการท างาน 

 ดังนั้น หัวข้อปัญหาเรื่องหนึ่งๆ มีสมมติฐานกี่ข้อ เมื่อพิจารณาตัวแปรจากสมมติฐานทุกๆ ข้อ
แล้วก็จะสามารถทราบได้ว่า หัวข้อปัญหานั้นๆ ศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง ตัวอิสระ ได้แก่อะไร มีกี่ตัว 
และตัวแปรอิสระ ได้แก่อะไรบ้าง มีกี่ตัว สมมติฐานจึงเป็นการจ ากัดขอบเขตของปัญหาที่ศึกษา(พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : หน้า 43 – 51 และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 : หน้า 51 – 68) 

 



77 

77 

 

6. สรุปท้ายบท 
 หลังจากผู้วิจัยก าหนดปัญหาในการวิจัยได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ผู้วิจัยจะต้องศึกษาว่าการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแปรอะไร อะไรคือตัวแปรอิสระ อะไรคือตัวแปรตาม การนิยามตัวแปรซึ่ง
ตัวแปรจะมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและตัวแปรที่เป็นนามธรรม  นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องก าหนด
สมมติฐานการวิจัย เพ่ือก าหนดค าตอบหรือคาดการณ์ค าตอบไว้ล่วงหน้า สมมติฐานจะต้องกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป สมมติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) สมมติฐานทาง
วิจัย ซึ่งม ี2 แบบ คือ สมมติฐานแบบมีทิศทาง และสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (2) สมมติฐานทางสถิติ 
ซึ่งมี 2 แบบเช่นกันคือ สมมติฐานเป็นกลาง และสมมติฐานไม่เป็นกลางการที่ผู้วิจัยจะสามารถ
ตั้งสมมติฐานได้ดีจะต้องศึกษาจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง คือ 
 1.  จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.  จากการสนทนากับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
 3.  จากประสบการณ์ของผู้วิจัย 
 4.  จากการได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษากับบุคคลอ่ืน 
 5.  จากการสังเกตพฤติกรรม 
 และในการตั้งสมมติฐานจะต้องเขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วจึงน าไปตั้งสมมติฐานทางสถิติ
เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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การเขียนสมมติฐานในการวิจัย (Hypothesis) 
สมมติฐานเชิงปริมาณ สมมติฐานเชิงคุณภาพ 

พล.ต.ดร . เชาวลิต โฆษิตสรรค์** 

1. ความหมายของสมมติฐาน 
2. ความส าคัญของสมมติฐาน 
3. ประเภทของของสมมติฐาน 
4. ข้อควรพิจารณาส าหรับการตั้งสมมติฐาน 
5. แนวความคิดในการตั้งสมมติฐาน 
6. ประโยชน์ของสมมติฐาน 
7. การเรียนสมมติฐาน 
8. แบบฝึกหัดท้ายบท 
ความหมายของสมมติฐาน 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า สมมติฐาน หมายถึง ข้อ
สมมติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผลในการทดลอง หรือการวิจัย  อารง  สุทธาศาสน์  (2527 : 42) 
กล่าวว่า “สมมติฐาน  คือ  ค าตอบของค าถาม  แต่จะเป็นค าตอบล่วงหน้า  หรือคาดขึ้นมาก่อนที่จะ
น าข้อมูลมายืนยันจริง  การตั้งสมมติฐานในการวิจัยจึงเป็นการวางกรอบของปัญหาในแนวลึกมากขึ้น  
การเจาะลึกของปัญหาท าให้ผู้วิจัยพอทราบแนวทางล่วงหน้าว่า  ผลการวิจัยในประเด็นปัญหาที่สงสัย
น่าจะออกมาในลักษณะใด” ดังนั้น สมมติฐานจึงเป็นข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ถึงผลการวิจัยที่
จะได้รับ  และข้อความนี้มักจะเขียนในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแรกที่ส าคัญของการวิจัย
นั้น  ความหมายของสมมติฐานในอีกลักษณะหนึ่ง  จึงเน้นไปที่ การคาดการณ์หรือการอธิบาย
ปรากฏการณ์ระหว่างตัวแรก 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป  ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 
 การตั้งสมมติฐานเป็นการเปลี่ยนปัญหาวิจัยที่อยู่ในลักษณะของแนวความคิด  หรือความคิด
รวบยอด  เป็นนามธรรมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในรูปของตัวแปรที่เป็นรูปธรรมมากข้ึนคือ  สามารถวัด
ได้  ทดสอบได้  การตั้งสมมติฐานจึงควรเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้อ่านเอกสาร  ต าราต่างๆ  และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ดี  ถูกต้องและมากพอมาผสมกับประสบการณ์และความรู้ของผู้วิจัยเอง  
เพ่ือที่จะได้แนวคิดส าหรับสร้างสมมติฐานที่ดีเหมาะสมกับปัญหาที่ศึกษานั้น 
 ดังนั้นพอสรุปได้ว่า สมมติฐาน หมายถึง “ข้อเสนอ Proposal ที่ เป็นข้อสมมติที่ผู้วิจัย
คาดคะเนหรือคาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า สมมติฐานจึงเปรียบเทียบเสมือนค าตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า 
สมมติฐานการวิจัยนี้จะมีความสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย ปัญหาวิจัยเปรียบเสมือนค าถามท่ีผู้วิจัยก าหนด” 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ความส าคัญของสมมติฐาน 
 สมมติฐานจัดว่ามีความส าคัญมากอย่างหนึ่งในการวิจัย  เพราะเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่าง
ปัญหากับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่จะตอบปัญหา  สมมติฐานยังเป็นเสมือนแนวทางในการส ารวจ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาที่ก าลังท าการสืบค้นอยู่นั้น  ความส าคัญของสมมติฐานพอจะประมวล
ได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. การชี้ให้เห็นปัญหาชัดเจน  ถ้าไม่มีสมมติฐานเป็นเครื่องชี้น า  ผู้วิจัยอาจเสียเวลาในการหา
สาเหตุและสาเหตุและการแก้ไขปัญหาโดยการกระท าที่ผิวเผิน  แต่การตั้งสมมติฐานนั้นผู้วิจัยจะต้อง
ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนถึงข้อเท็จจริงและมโนทัศน์ที่คาดว่าสัมพันธ์กับปัญหาที่ท าการวิจัยชัดเจนขึ้น 

2. สมมติฐานช่วยก าหนดความเกี่ยวข้องระหว่างข้อเท็จจริง  ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงที่ได้รับการเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบ  ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการสืบค้นความจริง  การ
รวบรวมข้อมูลจ านวนมากโดยปราศจากโดยปราศจากจุดหมายนั้นเป็นการกระท าที่ไร้ประโยชน์  เพราะ
ข้อมูลเหล่านั้นที่มิได้เลือกเฟ้นจะให้เหตุผลที่เป็นไปได้หลายหลากแตกต่างกันจนไม่สามารถจะสรุปเป็น
ข้อยุติที่ชัดเจนได้  ข้อเท็จจริงที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  แต่ถ้ามี
สมมติฐานแล้วจะท าให้ผู้วิจัยแน่ใจว่าครบรวบรวมข้อเท็จจริงอะไรมากน้อยแค่ไหนจึงจะเพียงพอที่จะ
ทดสอบผลที่ตามมาได้ครบถ้วน  สมมติฐานจึงช่วยในการก าหนด  และรวบรวมสิ่งที่ต้องการเพ่ือ
แก้ปัญหาวิจัยนั้น 

3. สมมติฐานเป็นตัวชี้การออกแบบการวิจัย สมมติฐานไม่ใช่เพียงแต่ชี้แนวทางว่าควร
พิจารณาข้อสนเทศใด  แต่จะช่วยบอกวิธีที่จะรวบรวมข้อมูลด้วย  สมมติฐานที่สร้างอย่างดีจะ
เสนอแนะว่ารูปแบบการวิจัยควรจะเป็นเช่นไร  จึงจะเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ต้องการ
ทราบสมมติฐานจะบอกแนวทางถึงกลุ่มตัวอย่างแบบสอบ  หรือเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้  จะมีวิธีการ
อย่างไร  วิธีการสถิติที่เหมาะสมคืออะไร  ตลอดจนจะรวบรวมข้อเท็จจริงในสถานการณ์ใดที่เหมาะสม
กับปัญหา 

4. สมมติฐานช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์ การค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์นั้น  มิใช่เป็นเพียง
การรวบรวมข้อเท็จจริง  และจดพวกตามคุณสมบัติผิวเผินของข้อเท็จจริงเหล่านั้น  เช่น ไม่ใช่เพียงแต่
จัดตารางบอกลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว  หรือเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุวอาชญากรรมเท่านั้น  
แต่นักวิจัยจะต้องก าหนดว่าองค์ประกอบใดก่อให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนั้น  โดยอธิบายให้เห็น
ความสัมพันธ์ที่จะเป็นสาเหตุและผลอย่างเหมาะสม  สมมติฐานที่สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงจะช่วยให้
ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส ารวจและอธิบายสิ่งที่แฝงอยู่เบื้องหลังได ้

5.สมมติฐานช่วยก าหนดขอบเขตของข้อยุติ  ถ้าผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในเชิงนิรภัยไว้ก็เท่ากับ
ได้วางขอบเขตในข้อยุติไว้แล้ว  ผู้วิจัยอาจระบุเหตุผลว่าถ้า  H¹ เป็นจริง แล้วข้อเท็จจริงเหล่านี้ย่อม
เกิดขึ้นจากการทดสอบกับข้อมูลจริง ข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ดังนั้นข้อยุติก็จะเป็นว่าได้รับ
การยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยัน สมมติฐานจึงให้ขอบเขตในการตีความข้อค้นพบอย่างเฉียบขาดและ
มีความหมายกระชับ ถ้าไม่มีสมมติฐานที่เป็นการท านายล่วงหน้า ข้อเท็จจริงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับ
การยืนยัน หรือไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด 



83 

83 

 

ประเภทของสมมติฐาน 
 สมมติฐานแบ่ งออกได้ เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมมติฐานทางสถิต ( Statistical 
hypothesis) สมมติฐานทางวิจัย (Research hypothesis) ถ้ากล่าวแบบไม่ใช่ภาษาทางวิชาการ
สมมติฐานทั้ง 2 ชนิดนี้เหมือนกัน คือ ทดสอบในประเด็นปัญหาวิจัยเรื่องเดียวกัน ที่ต่างกันคือวิธีสร้าง 
และจุดประสงค์ของสมมติฐานแต่ละแบบ 
 1.สมมติฐานทางวิจัย¹  เป็นข้อความที่เขียนคาดการณ์  อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป  การเขียนสมมติฐานทางการวิจัย  เพ่ือเป็นการสื่อ
ความหมายให้ทราบว่า  ผู้วิจัยสงสัยและคาดการณ์ประเด็นปัญหาวิจัยแต่ละประเด็นไว้อย่างไรและ
แสดงแนวทางการทดสอบปัญหาในแต่ละประเด็นไว้อย่างไร 
 2.สมมติฐานทางสถิติ² เป็นข้อความสั้นๆที่เขียนโดยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติแทนข้อความที่
เขียนเต็มๆในสมมติฐานทางวิจัยนั้นเอง  จุดประสงค์ของสมมติฐานทางสถิติ  เพ่ือทดสอบว่าประเด็น
ต่างๆที่ผู้วิจัยสงสัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนั้นเกิดขึ้นในโลก
ตามธรรมชาติ  หรือประชากรทั่วๆไปอย่างแท้จริง หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญมากกว่า  กล่าวอักนัยหนึ่ง
คือ  สมมติฐานทางวิจัยมาด าเนินการทางปฏิบัติด้วยวิธีการทดสอบทางสถิติและเขียนเป็นสัญลักษณ์
สั้นๆ ซึ่งสื่อความหมายที่เข้าใจตรงกันในทางวิชาการสถิติและวิจัย  โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนให้ยืดยาว
เหมือนกับสมมติฐานทางวิจัยสมมติฐานทางสถิติแยกออกได้อีกเป็น2ลักษณะย่อยๆและจะต้องเขียน 2 
ลักษณะนี้ควบคู่กันไปเสมอ คือ สมมติฐานเป็น ( Null Hypothesis) และสมมติฐานรองรับ 
(Alternative hypothesis) 

สมมติฐานเป็นกลางเขียนด้วยสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบ  เช่น  ค่าเฉลี่ย(µ) 
ค่าความสัมพันธ์ (p) ค่าความแปรปรวน (  ) โดยเขียนในลักษณะที่แสดงความเป็นกลางคือเท่ากัน  ไม่
แตกต่างกัน  ไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น 
 การตั้งสมมติฐานเป็นกลางในทางสถิติ  เปรียบได้กับกรับวนการพิพากษาของศาล  คือ  ศาล
ต้องตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับจ าเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเสมอ  จนกว่าจะมีข้อมูลพยานหลักฐานอย่าง
แน่ชัดมาหักล้างสมมติฐาน  และสามารถพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยผิดจริง  ในทางสถิตก็ เช่นกันต้อง
ตั้งสมมติฐานว่าไม่มีความสัมพันธ์  หรือไม่มีความแตกต่างกันไว้ก่อน  จนกว่าจะมีข้อมูล  มีหลักฐาน
การทดสอบทางสถิติมายืนยันว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
 สมมุติฐานรองรับหรือไม่เป็นกลาง  จะเขียนโดยสัญลักษณ์เดียวกันกับสมมติฐานเป็นกลาง  
แต่แสดงความหมายในทางตรงกันข้ามคือ  ไม่เท่ากัน  แตกต่างกัน  หรือมีความสัมพันธ์กันเช่น 
 ถ้าหากผลการทดสอบทางสถิติยอมรับสมมติฐานเป็นกลาง (Accept  null hypothesis) 
ผู้วิจัยก็ไม่ต้องพิจารณาสมมติฐานรองรับแต่อย่างใด  แต่ถ้าผลการทดสอบทางสถิติปฏิเสธสมมติฐาน
เป็นกลาง(Reject null hypothesis) ผู้วิจัยจึงจะไปพิจารณาสมมติฐานรองรับและแปลงผลออกมา
โดยขยายความหมายของสมมติฐานรองรับให้อยู่ในรูปของภาษาเขียนอย่างชัดเจน 
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 อนึ่งมีข้อสังเกตว่า  ในรายงานวิจัยส่วนใหญ่จะไม่กล่าวถึงสมมติฐานทางสถิติแยกออกมาให้
เห็นอย่างเด่นชัดนัก  เพราะถือว่าเป็นส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบ
ทางสถิต  แต่มักจะกล่าวรวมในขั้นสรุปผลตอนท้ายของการทดสอบเลยว่า  ผลเป็นอย่างไรในลักษณะ
ของสมมติฐานรองรับ  อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยบางเรื่องเหมือนกันที่แสดงสมมติฐานทางสถิติไว้ชัดเจน
ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยเอาสมมติฐานทางวิจัยแต่ละข้อมาตั้งเป็นสมมติฐานทางสถิติ  คือ  
สมมติฐานเป็นกลางและสมมติฐานรองรับ  แล้วท าการทดสอบสมมติฐานไปทีละข้อ  การเขียน
สมมติฐานทางสถิติแยกออกมาในลักษณะประการหลังนี้  มักจะพบได้ในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา  ส าหรับงานวิจัยทั่วไป  และรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะไม่กล่าวถึง
สมมติฐานทางสถิติเลย  แต่จะกล่าวเฉพาะสมมติฐานทางวิจัยเท่านั้น 
 มีนักวิจัยบางท่านได้แบ่งประเภทของสมมติฐานในการวิจัยออกเป็น 2 ประเภทคือ เชิงพรรณนา 
และลักษณะเชิงวิเคราะห์ (เทียนฉาย กีระนันท์, 2541 : 60-61 ) ซึ่งเป็นเรื่องที่จะหยิบยกประเด็นนี้มา
กล่าวไว้ด้วย 
 1.สมมติฐานเชิงพรรณนา หรือ สมมติฐานเชิงคุณภาพ เป็นเพียงข้อเสนอที่กล่าวถึงเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด  มีลักษณะที่เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นสามัญส านึก  เป็นสมมติฐาน
ตั้งขึ้นส าหรับงานวิจัยที่ต้องการหาข้อมูล  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างโดย
ไม่มีการพิสูจน์  และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใดๆ เช่น การวิจัยแบบเฝ้าสังเกตในงานวิจัย
แบบมานุษวิทยาหรือการวิจัยเชิงเอกสารที่เพียงแต่รวบรวมข้อมูล  และค้นพบต่างๆมายืนยันกับ
สมมติฐานที่ตั้งขึ้น  ตัวอย่างเช่น  งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต  ภาควิชาปรัชญาบัณฑิต
วิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “มนุษย์ตามทรรศนะของพุทธปรัชญา” โดยผู้วิจัยได้
เขียนสมมติฐานไว้ว่า พุทธปรัชญามีจุดสนใจอยู่ที่มนุษย์  พุทธปรัชญาได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์
ไว้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม  และค าว่ามนุษย์ในการวิจัยนี้  หมายถึง  สัตว์ประเสริฐที่มีสติปัญญาและ
เหตุผลแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไป 
 ถ้าพิจารณาโดยไม่ต้องค านึงคุณลักษณะของสมมติฐานที่ดีหรือไม่ดี  ข้อความที่เขียนตัวเข้ม
ข้างบน  ก็ถือว่าเป็นสมมติฐานในลักษณะเชิงพรรณาได้  เพราะเป็นประโยคที่แสดงคาดการณ์หรือ
หวังผลที่เกิดขึ้น  แล้วหาข้อมูลมาสนับสนุนหรือโต้แย้งว่าจริงหรือไม่ คือ 

 พุทธปรัชญามีจุดสนใจอยู่ที่มนุษย์จริงหรือไม่? 

 พุทธปรัชญาได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ไว้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมจริงไหม 
สมมติฐานในลักษณะนี้  จึงไม่ได้แสดงความสัมพันธ์หรือแสดงการเปรียบเทียบระหว่างตัว

แปร 2 ตัวขึ้นไปอย่างใด  เป็นเพียงน าข้อมูล  ข้อเท็จจริง  มายืนยันเท่านั้น  ไม่มีการทดสอบโดยวิธี
ทางวิทยาศาสตร์  หรือวิธีการทางสถิติเหมือนกับสมมติฐานในลักษณะเชิงวิเคราะห์ 
 งานวิจัยที่ใช้สมมติฐานเชิงพรรณนานี้จึงมีจุดอ่อนอยู่บ้าง  โดยเฉพาะความโน้มเอียงของการมี
อคติ (Bias) ที่อาจเกิดจากตัวผู้วิจัย  หรือคณะวิจัย  ในการค้นหาเอกสารและเก็บข้อมูลเฉพาะที่มีส่วน
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สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้  อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ใช้สมมติฐานแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีจุดอ่อน
ไปทั้งหมด  ถ้าผู้วิจัยมีการวางแผนด าเนินการให้ดีเพ่ือป้องกันอคติที่จะเกิดขึ้นอย่างรัดกุม  ผลงานวิจัยก็
อาจให้ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่างานวิจัยแบบอ่ืนๆเช่นกัน ตัวอย่างงานวิจัยของนักมานุษวิทยา มาร์กาเร็ต 
มีด (Margaret  Meed)  ได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ชนเผ่าต่างๆ  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก  ก็ด้วยลักษณะงานวิจัยที่ใช้สมมติฐานลักษณะเชิงพรรณนานี้เอง 

2. สมมติฐานเชิงวิเคราะห์  หรือสมมติฐานเชิงปริมาณ เป็นสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์
หรือเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป  สมมติฐานแบบนี้จะมีการน าเอาวิธีการทางสถิติมา
ทดสอบด้วยเสมอ  ลักษณะของสมมติฐานเชิงวิเคราะห์แบ่งออกได้เป็นหลายแบบ  แต่ละแบบขึ้นอยู่
กับประเด็นของปัญหาวิจัยว่าต้องการว่าต้องการทดสอบในลักษณะไหนจึงจะเหมาะสม  ลักษณะของ
สมมติฐานเชิงวิเคราะห์แบ่งได้ดังนี้ 

2.1 แบบเปรียบเทียบ  เป็นสมมติฐานที่แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรในลักษณะของ
ค าว่า  แตกต่าง  ไม่แตกต่าง  ดีกว่า  น้อยกว่า  มากกว่า  รุนแรงกว่า  เร็วกว่า  สูงกว่า  ต่ ากว่า  หรือ
มีประสิทธิภาพมากกว่า  น้อยกว่า  เป็นต้น  ส าหรับสมมติฐานเปรียบเทียบนี้สามารถระบุแยกออกไป
ได้อีกเป็นแบบเปรียบเทียบไม่ระบุทิศทาง  และเปรียบเทียบระบุทิศทาง  ตัวอย่างเช่น  

 แบบเปรียบเทียบไม่ระบุทิศทาง  เช่น  อัตราตายของทารกเพศชายแตกต่างจาก
อัตราตายของทารกเพศหญิง  มารดาในกลุ่มทดลองที่ได้รับการจูงใจโดยใช้อุปกรณ์
การสอนย่อมน าบุตรมารับภูมิคุ้มกันโรคแตกต่างไปจากมารดาในกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
แรงจูงใจโดยไม่ใช้อุปกรณ์การสอน  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตที่มี
โครงการจัดหาน้ าสะอาด  และเขตท่ีไม่มีการจัดหาน้ าสะอาด  มีความแตกต่างกัน 

 แบบเปรียบเทียบระบุทิศทาง  เช่น  อัตราตายของทารกเพศชายแตกต่างจากอัตรา
ตายของทารกเพศหญิง  หญิงตั้งครรภ์ในเขตเมืองต้องมีความรู้ในการป้องกันภาวะ
โลหิตจางสูงกว่าเขตนอกเมือง  การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านโดยเอกชนมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านโดยรัฐบาล 
2.2 แบบแสดงความสัมพันธ์  เป็นสมมติฐานที่แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร  เป็นสมมติฐานที่แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและอาจระบุลึกลงไปในแง่ของ
ความเป็นเหตุ (Cause) เป็นผล (Effect) ก็ได้ สมมติฐานแบบนี้สามารถแยกออกได้ไปอีกคล้ายๆ กับ
สมมติฐานแบบเปรียบเทียบ คือ แบบความสัมพันธ์ไม่ระบุทิศทาง แบบความสัมพันธ์ระบุทิศทาง 
ตัวอย่างเช่น 

 แบบแสดงความสัมพันธ์ไม่ระบุทิศทาง  เช่น อัตราตายของทารกมีความสัมพันธ์ กับ
ภาวะเจริญพันธ์  และการขาดความอบอุ่นจากบิดามารดามีความสัมพันธ์กับการติด
ยาเสพติดครั้งแรก เป็นต้น 
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 แบบแสดงความสัมพันธ์ระบุทิศทาง  เช่น  น้ าหนักแรกเกิดของดเกทารกมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะโภชนาการของมารดา  และอัตราการตายของทารก
สูงท าให้ภาวะเจริญพันธุ์สูง 

นอกจากการแบ่งสมมติฐานเชิงวิเคราะห์ออกเป็นแบบเปรียบเทียบ  และแบบแสดง
ความสัมพันธ์แล้ว  ยังมีนักวิจัยบางท่านได้พิจารณาสมมติฐานในลักษณะความง่าย (Simple) และ
ความซับซ้อน (Complex) ของสมมติฐานที่จะทดสอบด้วย (Polit & Hungler, 1983, pp. 127-130) 
การแบ่งสมมติฐานในลักษณะนี้  เป็นการพิจารณาตัวแปรต้นและตัวแปรตามซึ่งอาจมีตัวแปรควบคุม
รวมอยู่ด้วยในสมมติฐานแต่ละข้อ  แล้วหาวิธีการสถิติที่เหมาะสมกับระดับความง่ายและความยาก
ของสมมติฐานนั้นมาทดสอบ  ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ว่าสมมติฐานที่ง่ายก็ใช้สถิติง่ายๆในระดับต้น
หรือระดับกลางมาทดสอบ  และถ้าเป็นสมมติฐานที่ซับซ้อนก็จ าเป็นต้องใช้สถิติในระดับสูงมาทดสอบ
นั้นเอง  ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าผู้วิจัยต้องสามารถวิเคราะห์สมมติฐานแต่ละข้อที่ตั้งขึ้นให้ได้ว่าเป็น
สมมติฐานแบบง่าย (มีตัวแปรต้น 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว) หรือแบบซับซ้อน (มีตัวแปรมากกว่า 2 
ตัวแปรขึ้นไป) ให้ได้เสียก่อน 

ข้อควรพิจารณาส าหรับการตั้งสมมติฐาน 
 การตั้งสมมติฐานควรเป็นขั้นตอนที่วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
เพราะจะท าให้ผู้วิจัยมีข้อมูลมากพอที่จะท าให้ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้ดีที่สุด  การตั้งสมมติฐาน
ควรพิจารณาควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ส าคัญดังนี้ 

1. ความเกี่ยวข้องกับปัญหา (Relevance) สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัย สะท้อนถึงแนวความคิดที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ครอบคลุมเนื้อหา และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้อาจต้องอาศัยความรู้หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนด้วย 

2.ขอบเขตของสมมติฐาน (Scope) สมมติฐานที่ตั้งต้องรัดกุมอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่
แคบหรือกว้างมากจนเกินไป ถ้าแคบจนเกินไปจะท าให้ไม่สามารถอธิบายตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมด 
และถ้ากว้างจนเกินไปอาจท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาทดสอบได้ 

3..ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Relationships) สมมติฐานที่ตั้งขึ้นต้องแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอย่างชัดเจนในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ในแง่ของสามัญส านึก  

แบบฝึกหัดท้ายบท 
1.จากจุดมุ่งหมายการวิจัยที่ก าหนดให้นี้ให้ตั้งมุติฐานการวิจัยและสมบัติและสมบัติฐานทาง

สถิติ 
  1.1 นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงในทางคณิตศาสตร์จะมีผลการเรียนทางวิจัยเป็น
อย่างไร 
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  1.2 การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาจากสถาบันในระดับเดียวกันมีความแตกต่างกัน
หรือไม ่

2. ให้พิจารณาสมมติฐานต่อไปนี้ว่าเป็นสุมมติฐานแบบใด 
  2.1 นักศึกษาทีต่่างสาขากันจะมีความสนใจทางสุขภาพต่างกัน 
  2.2 นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานการศึกษาที่ดีจะมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่
มีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีต ากว่า 

3.ให้พิจารณาสมมติฐานต่อไปนี้ แล้วระบุว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นตัวแปรใดเป็นตัวแปร
ตาม 
  3.1 ผู้ปกครองชานเมืองจะมีความนิยมจะมีความนิยมให้บุตรหลานเรียนพิเศษ ใน
วันหยุดน้อยกว่าผู้ปกครองที่อยู่ในเมือง 
  3.2 ชายกับหญิงมีความสนใจในการชมกีฬาแตกต่างกัน 
  3.3 เยาวชนอายุ 10– 15 ปี มีความสนใจการ์ตูนมากกว่าเยาวชนอายุ เกิน 15 ปี 
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การสุ่มตัวอย่าง (sampling) 
วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์** 

ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีและ มีความครอบคลุมลักษณะของประชากร 
เพ่ือที่ผลสรุปการวิจัยจะมีความเที่ยงตรงภายใน และมีความเที่ยงตรงภายนอก  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ความหมายของประชากร (population meaning) และกลุ่มตัวอย่าง (sample group)  

 ประชากร (population) จะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่ต้องการจะสุ่มออกมาศึกษาซึ่งอาจ
เป็นวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ในการศึกษาจะต้องก าหนดของเขตของการศึกษาว่าสิ่งที่
จะศึกษาครอบคลุมมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลานั้นๆ โดยเรียกทุกๆหน่วยที่อยู่ในขอบเขตนี้ว่าประชากร 
โดยศึกษาตามเงื่อนไข 1.(งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร) 2.หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรและผู้วิจัย
ก าหนดของเขตของการวิจัยกว้างขวางเพียงใด มีความครอบคลุมเพ่ือน าไปใช้เพียงใด 
 กลุ่มตัวอย่าง (sample) หมายถึง สมาชิกกลุ่มย่อยๆของประชากรที่ต้องการศึกษาที่ น ามา
เป็นตัวแทนเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของประชากร แล้วน าผลจากการศึกษาไปใช้อ้างอิงคุณลักษณะของ
ประชากรได้ หรือบางหน่วยของประชากรที่น ามาศึกษาแทนประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนั้นๆ อัน
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัย แต่จะต้องมีความเป็นตัวแทนที่ดี และมีขนาดที่เหมาะสม 

 

 

      ความสัมพันธ์ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ประเภทของประชากร ลักษณะของประชากรยังสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 ประชากรแบบจ ากัด (finite population) หมายถึง ทุกๆหน่วยของสิ่งที่ต้องการศึกษาที่
สามารถระบุขอบเขต หรือนับจ านวนทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน เช่น จ านวนพลเมืองในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวนนักศึกษาในสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 2.2 ประชากรแบบไม่จ ากัด (infinite population) หมายถึง ทุกๆหน่วยของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาแต่ไม่สามารถที่จะระบุขอบเขตหรือจ านวนได้อย่างครบถ้วน ประชากรที่มีจ านวนไม่มีที่สิ้นสุด 
หรือมีขนาดใหญ่ จนไม่สามารถนับจ านวนที่แน่นอนได้ เช่น จ านวนเม็ดทรายในกระสอบ จ านวนเส้น
ผมบนศีรษะ  
**อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประชากรทัว่ไป 

กลุม่ตวัอยา่ง 
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 โดยทั่วไปแล้วในทางการศึกษาหรือการวิจัยจะไม่นิยมศึกษาจากประชากรทั้งหมด เพราะจะ
ท าให้สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และการควบคุมความคลาดเคลื่อนบางอย่างกระท าได้ยาก ดั้ง
นั้นจึงนิยมเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรได้  เหตุจ าเป็นที่จะต้องวิจัย
หรือศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแทนประชากร มีเหตุผลดังนี้  

 มีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 
 พิจารณาประชากรแล้วพบว่าไม่สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ครอบคลุม อาทิ ระยะทางท่ีห่างไกล มีเวลาที่จ ากัดเป็นต้น 
 ประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาสรุปผลได้รวดเร็วมากขึ้น หรือ

ประหยัดการใช้งบประมาณในการรวบรวมข้อมูลที่มีค่อนข้างจ ากัด  
 เนื่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างจะมีจ านวนน้อยกว่าประชากร ท าให้มีเวลาที่จะ

ศึกษาและเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดได้ชัดเจนมากข้ึน 
 น าผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ 

3.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างและประชากร  
 ประชากรทั่วไป (General or real population) หมายถึงประชากรทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่ 
จ านวนสมาชิกมีมากกระทั่งนับไม่ได้  
 ประชากรตามสมมติฐาน (Hypothesis population) หมายถึง กลุ่มย่อยของประชากรทั่วไป
ที่จ ากัดขอบเขตตามแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาก าหนดเป็นสมมติฐานหรือตามความสนใจของผู้วิจัย 

 ประชากรในการวิจัย (Incumbent population) หมายถึง กลุ่มประชากรขนาดเล็กที่เป็น
ส่วนหนึ่งของประชากรตามสมมุติฐานที่เป็นประชากรในการวิจัยที่ได้มาเนื่องจากข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ก าลังคนและทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง Sample หมายถึง กลุ่มย่อยของประชากรเฉพาะกรวิจัยที่มีการเป็นตัวแทนที่ดี 
หรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประชากร และมีปริมาณท่ีมากเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร 

    

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทั่วไป ประชากรตามสมมติฐาน ประชากรเฉพาะการวิจัย และ กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทัว่ไป 

ประชากรตามสมมตุฐิาน 

ประชากรในการวิจยั 

กลุม่ตวัอยา่ง 
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4.ข้อจ ากัดของการวิจัยที่ศึกษาจากประชากร ในการศึกษาข้อมูลมีข้อจ ากัดดังนี้  
   ใช้ระยะเวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการออกเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้แรงงานคนจ านวนมาก 
 ได้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีจ านวนมาก 
 เป็นข้อมูลที่ไม่ลึกซ้ึงและไม่ชัดเจน เนื่องจากมีประชากรจ านวนมากแต่มี

เวลาที่จ ากัด 
 ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่จ าสามารถจ าผล

ไปใช้ประโยชน์ได้ 

การสุ่มตัวอย่าง 
1. ความหมายของการสุ่มตัวอย่าง  หมายถึง วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ที่มีความ

เป็นตัวแทนที่ดี โดยในการด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะมีวิธีการสุ่มที่หลากหลายที่น ามาใช้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากร  

2. กระบวนการสุ่ม (Randomization) เป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรมี
ความน่าจ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน ในการสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถสรุป
อ้างอิงไปสู่ประชากรได้ จ าแนกได้ดังนี้ 
2.1. การสุ่มจ าแนกกลุ่ม (random assignment) เป็นการสุ่มหน่วยทดลองให้อยู่ในกลุ่มทดลอง 

ให้เข้าอยู่ในกลุ่มต่างๆ ตามแผนการทดลอง เพื่อขจัดอิทธิพลแทรกที่เป็นผลจากความ
แตกต่างของผู้เข้ารับการทดลอง ที่เป็นผลจากความแตกต่างของผู้เข้ารับการทดลองที่เป็น
วิธีการควบคุมความเที่ยงตรงภายใน โดยใช้เฉพาะแบบแผนการทดลองแบบทดลองเท่านั้น 

2.2. การสุ่มสิ่งทดลอง (Treatment random) เป็นการสุ่มการจัดกระท า (ตัวแปรต้น) ให้กับกลุ่ม
ในการทดลองว่ากลุ่มใด จะได้การจัดกระท าแบบใด เพื่อลดอิทธิพลในความล าเอียงของ
ผู้วิจัย  

2.3. การสุ่มตัวอย่าง (Random sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรส าหรับการ
ทดลอง เพ่ือช่วยเสริมความเที่ยงตรงภายนอกของการทดลอง ที่จะท าได้ค่อนข้างยาก
เนื่องจากในบางกรณีได้มีการจัดกลุ่มไว้ล่วงหน้าแล้ว  

 

 

 

 

                        กระบวนการสุ่ม 

Treatment 1 

Treatment 2 

Random Sampling 

Random Assignment 
Treatment Random 
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3. ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกตัวอย่างเพ่ือน ามาใช้ในงานวิจัยมี 2 ประเภท 
3.1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็น (probability sampling) เป็นการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างที่สมาชิกทุกๆหน่วยของประชากร มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย โดยข้อมูลที่รวบรวมแล้ว น ามาทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้สถิติเชิงอ้างอิง แล้ว
ผลการวิจัยสามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรของการวิจัยได้ มีวิธีการสุ่มดังนี้ 

(1) การเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  (simple random sampling) เป็นการสุ่มที่
สมาชิกทุกหน่วยของประชากร ที่มีจ านวนไม่มากนัก แต่มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นอิสระจาก
กัน ที่จะได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เหมาะสมส าหรับใช้กับประชากรที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน จ าแนกดังนี้ 

(2) การเลือกตัวอย่างโดยวิธีจับสลาก (Lottery) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มี
จ านวนน้อยๆ และต้องการจ านวนตัวอย่างน้อยๆ มีขั้นตอนดังนี้  

 ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้แก่สมาชิกทุกหน่วยในประชากร 
 น าหมายเลขประจ าตัวของสมาชิก มาท าเป็นสลาก 
 จับสลากขึ้นมาทีละหมายเลขจนกระทั่งครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

โดยสลากท่ีจับมาแล้วจะต้องน าใส่คืน เพ่ือให้จ านวนประชากรที่สุ่มมีจ านวน
เท่าเดิม ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
แต่ในกรณีท่ีไม่ได้ใส่คืน จะท าให้กลุ่มตัวอย่าง มีโอกาสมากขึ้นในการสุ่ม 

(3) การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of random number) เป็น
การสุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่ก าหนดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ที่ ไม่ต้องจัดท าสลาก 
มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้   

 ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้แก่สมาชิกทุกหน่วยในประชากร โดยให้
ค านึงถึงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ 

 สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่มที่สองคล้องกับจ านวนประชากร โดย
เริ่มอ่านจากแถวที่ 1 หรือ แถวไหนที่อาจได้จากการสุ่ม จะเป็นแนวนอน
แนวตั้งก็ได้ ตามเลขหลัก จนครบจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งหมายถึงเลข
จากตาราง จะเป็นหมายเลขที่ก าหนดให้แก่ประชากรแล้ว 

(4) การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic random sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างที่ใช้กับประชากรที่มีจ านวนมาก และรายชื่อของสมาชิกได้เรียงล าดับตามตัวอักษร หรือ
วิธีการที่หลากหลายยกเว้น การเรียงล าดับบนพ้ืนฐานของค่าตัวแปรที่ศึกษา เพราะจะได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร มีข้ันตอนดังนี้  

 ก าหนดกรอบประชากร หมายเลขประจ าตัวให้แก่สมาชิก ทุกหน่วยใน
ประชากร 

 หาอัตราส่วนระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 สุ่มตัวอย่างเพ่ือก าหนดสมาชิกของกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายหมายเลข
สมาชิกคนต่อไป จะถูกก าหนดอย่างเป็นระบบ  

(5) การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรที่มีจ านวนมากและมีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยสุ่มที่สามารถจ าแนกออกเป็นชั้นภูมิ 
(stratum) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและครอบคลุมจะต้องด าเนินการสุ่มคุณลักษณะใดที่จะ
ส่งผลต่อตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรใดบ้าง และคุณลักษณะนั้นสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หรือไม่ เช่น 
ระดับการศึกษา  เป็นต้น 

(6) การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรที่กระจัดกระจายก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดท ากรอบของประชากร  หรือ
เป็นประชากรที่มีการรวมกลุ่มอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยมีลักษณะในภาพรวมของแต่ละกลุ่มที่
คล้ายคลึงกัน แต่ภายในกลุ่มจะมีความแตกต่างหรือความหลากหลายอย่างครบถ้วน  เพ่ือให้
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรลดลง 

(7) การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ มีหลาย
ขั้นตอน มีลักษณะคล้าย ๆ กับการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มที่มีหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น กลุ่มใหญ่ท่ีสุด
จนกระท่ังสิ้นสุดที่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการตามความเหมาะสม ดังนั้นการสุ่ม แบบหลายขั้นตอนใน
บางครั้งนักวิชาการจึงเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายชั้น(Multi-stage Cluster Sampling) 
หรือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลากกลายวิธีการในการสุ่มเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากรที่ซับซ้อนและมีความสอดคล้องกับความต้องการภายใต้เงื่อนไขท่ีจ ากัด 

3.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น(Non-probability Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็น ที่อาจจะเกิดเนื่องจากเป็นการวิจัยที่ศึกษาจากกลุ่มที่
เฉพาะเจาะจงหรือมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับประเด็นหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ หรือเนื่องจาก
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องมีการสุ่มด้วยวิธีการนี้ ในบางครั้งเรียกการสุ่มประเภทนี้ว่า 
“การคัดเลือก (Selection)” จ าแนกได้ ดังนี้ 

(1) วิธีการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์/เฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) เป็นการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามหลักการของเหตุผลโดยให้มีความสอดคล้องกับ
ปัญหาการวิจัย/จุดประสงค์นั้น ๆ แต่จะต้องมีการวางแผน ก าหนดขนาด กลุ่มตัวอย่าง และการเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่ดี/เป็นตัวแทนปราศจากความลาเอียง แต่ผลการวิจัยจะไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่
ประชากรโดยทั่วไปได้ อาท ิการศึกษาวิธีการเรียนร่วมของเด็กพิเศษกับ เด็กปกติในสถานศึกษา ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาจะศึกษาเฉพาะเจาะจงในสถานศึกษาที่มีการเรียนร่วมของเด็กพิเศษกับเด็ก
ปกติเท่านั้น เป็นต้น หรือการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคเดลฟายที่จะต้องมีเกณฑ์พิจารณา
อย่างชัดเจน มิฉะนั้นผลสรุปที่ได้อาจจะไม่น่าเชื่อถือ ฯลฯ 
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(2) วิธีการคัดเลือกแบบก าหนดโควต้า(Quota Selection) เป็น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการ
ก าหนดสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน แล้ว
เลือกตัวอย่างที่มีลักษณะดังกล่าวให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดให้เท่านั้นเช่นเดียวกับการเลือกแบบบังเอิญ  

(3) วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ(Accidental Selection) เป็นการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่างโดย
บังเอิญพบหรือไม่เฉพาะเจาะจง แต่กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเบื้องต้นบางประการที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ หรือเลือกบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด หาได้ง่ายที่สุดเป็นตัวอย่างเพ่ือให้
ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ ถ้าสามารถเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบอ่ืนได้ก็ไม่ควรใช้การสุ่ม
แบบนี้เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง” 

(4) วิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่(Snowball Selection)เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการแล้วโดยใช้การแนะนาของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่ใกล้เคียง
กับตนเองสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอจึงจะยุติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(5) วิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก(Convenience Selection) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่หาหรือพบได้ง่าย อาท ิกลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์/
นิตยสาร เป็นต้น 

(6)วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร(Voluntary Selection) เป็นการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากสมาชิกท่ีอาสาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหน่วยตัวอย่างด้วยความเต็มใจที่มีเหตุผลแตกต่างกัน 
อาทิ ต้องการได้รับสิ่งตอบแทน/ความเต็มใจ เป็นต้น 
4. หลักการในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
  ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยควรมีการวางแผนที่รัดกุมเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากรในการน ามาศึกษาและเป็นไปอย่างประหยัดเพ่ือให้การวิจัยมีความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่น มีหลักการในการปฏิบัติดังนี้  

1) การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการวิจัย เพราะจุดมุ่งหมายของการวิจัยจะบ่งชี้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นอะไรและลักษณะเครื่องมือที่จะวัดคืออะไร ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
สมบูรณ์ครบถ้วน มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะทดสอบสมมุติฐานได้ 

2) ให้ค าจ ากัดความของประชากรที่จะท าการสุ่มตัวอย่าง คือการก าหนดขอบเขตของ
ประชากรให้ชัดเจนและก าหนดลักษณะของประชากรที่ใช้แทนความหมาย คน สัตว์ 
สิ่งของว่าเป็นอย่างไร 

3) ก าหนดข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัย ในการสุ่มตัวอย่างว่าจะใช้ข้อมูล
อะไรบ้าง 

4) ก าหนดระดับความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล โดยให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
5) ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบสอบถาม สัมภาษณ์

หรือแบบทดสอบฯลฯ 
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6) ก าหนดหน่วยของตัวอย่าง  การวางแผนเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
7) ทดลองเครื่องมือก่อนจะน าไปใช้จริง เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือนั้นๆ 
8) หน่วยกลุ่มตัวอย่างจะต้องได้รับการสุ่ม/เลือกอย่างมีระเบียบแบบแผนและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
9) หน่วยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการระบุและก าหนดความหมายได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
10) หน่วยกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะต้องเป็นอิสระซึ่งกันและกัน และหนึ่งหน่วย

ตัวอย่างจะมีโอกาสได้รับการสุ่มเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพียงครั้งเดียว 
11) หน่วยกลุ่มตัวอย่างใดที่ได้รับการสุ่ม/เลือกแล้วจะไม่สามารถสับเปลี่ยนกับผู้อื่นให้

แทนตนเองได้ และใช้หน่วยกลุ่มตัวอย่างเดียวตลอดงานวิจัยเสร็จสิ้น 
12) ใช้เทคนิควิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการได้ข้อมูลในงานวิจัย

อย่างถูกต้อง ครอบคลุมและครบถ้วน 
 
5. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดชองกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size)การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนับเป็นปัญหา
ส าคัญส าหรับผู้วิจัยเพราะผู้วิจัยไม่ทราบว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่าใด มีข้อพิจารณา2ประการ คือ 

1) ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่างมากไป จะท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร งบประมาณ และใช้เวลานาน 
2) ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กไป การสรุปผลการวิจัยเพ่ือใช้อ้างอิงก็อาจเกิดความ

คลาดเคลื่อนข้ึนมาก็ได้ 
การก าหนดขนาดของตัวอย่าง ไม่มีกฎแน่นอนว่าจะมีจ านวนเท่าใดที่ถูกต้องคือขนาดของ

ตัวอย่างที่ดีและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยต้องการความแม่นย าของตัวอย่าง(Accuracy)ใน
ระดับใดและสามารถจะยอมรับความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error)หรือความคลาดเคลื่อน
ตัวอย่าง(Sampling Error)ขนาดไหน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและความแม่นย าเป็น
หัวใจของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างล 

ในการวิจัยใด ๆ ที่จะต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนั้น โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาจะต้องมี
ความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่มีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่น มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สิ่งที่น ามาพิจารณาในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี ้
(1) ขนาดของประชากรที่ศึกษา ว่ามีขอบเขตเพียงใดหรือจ านวนเท่าไรที่จะน ามาใช้

ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(2) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ส่วนที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าในการสุ่มตัวอย่างยอมรับความคลาดเคลื่อน .05(5% ) 
แล้วกลุ่มตัวอย่างจะมีระดับความเชื่อมั่นที่ .95(95 %) เป็นต้น 
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(3) ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติท่ีใช้ ในการเลือกใช้สถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลการวิจัย จะมีการน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแต่ละ
ประเภทเพื่อให้เกิดความแม่นย า และความถูกต้องของการใช้สถิติแต่ละประเภทด้วย 

(4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน จะทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีขนาดที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 

 การใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการส่งคืน
กลับของแบบสอบถามค่อนข้างน้อย ดังนั้นอาจจะต้องมีการส่ง
แบบสอบถามให้มี จ านวนมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเพ่ือให้ได้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับกลับคืนมาตามท่ีก าหนดไว้ 

 การสัมภาษณ์/การสังเกต เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ เวลานานใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละบุคคล ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างจะต้อง
พิจารณาตามความเหมาะสม ที่จะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะตอบปัญหา
การวิจัยได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน 

(5) ประเภทของการวิจัยที่แตกต่างกัน มีผลท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีขนาด แตกต่าง
กัน อาทิ การวิจัยเชิงปริมาณ จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็นการวิจัย เชิงคุณภาพแล้ว
กลุ่มตัวอย่างไม่จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ก็ได้ เพียงแต่ค านึงถึงความเพียงพอของข้อมูล เท่านั้น 

(6) งบประมาณที่ใช้ เนื่องจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างจะมีความสัมพันธ์กับ 
งบประมาณท่ีใช้ กล่าวคือ ถ้าจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ก็จาเป็นต้องใช้งบประมาณท่ีมากข้ึน 
เพราะจะทาให้ผลการวิจัยมีความเท่ียงตรงและน่าเชื่อถือมากข้ึนในการใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูล 
(ต้องใช้วิธีการสุ่มที่ดี และมีประสิทธิภาพ) 

2) การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีการในการค านวณเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จากประชากรด้วยวิธีการ ดังนี้ 

(1) การใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 เมื่อทราบจานวนของประชากร (Cochran,1997:76)  ใช้สูตร 

𝑛 =
Nz2𝜎𝑥

2

𝑁𝐸2 + 𝑧2𝜎𝑥
2 

โดยที่ n เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N เป็นขนาดของประชากร  
E เป็นความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  
𝜎𝑥
2เป็นความแปรปรวนของประชากร 

z เป็นค่า จากตาราง ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กาหนด  
เมื่อ α  = .05  หรือมีระดับความเชื่อม่ัน 95 % มีค่า . z = 1.96 
เมื่อ α  = .01  หรือมีระดับความเชื่อม่ัน 99 % มีค่า . z = 2.58 
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 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีทราบความแปรปรวน และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
ประชากร จะใช้สูตร(Courtney,1991:19-20)  

N = 
S2

Sx̄
2 + 1 

 เมื่อ N เป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     S2เป็นความแปรปรวน   
     S2

Xเป็นความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(2) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ร้อยละของประชากร  

  ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยอาจจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นร้อยละ
ของประชากรที่ต้องการศึกษา ดังนี้ 

 จ านวนประชากรเป็นจานวนหลักร้อย ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 
 จ านวนประชากรเป็นจานวนหลักพัน ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 
 จ านวนประชากรเป็นจานวนหลักหมื่น ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 
 จ านวนประชากรเป็นจานวนหลักแสน ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1 

(3) การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน 
การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน(Rule of Tumb)เป็นการก าหนด ขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงขนาดของประชากรในลักษณะของอัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
(Neuman,1991:221) 

 ประชากรน้อยกว่า 1,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30 
 ประชากรเท่ากับ 10,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10 
 ประชากรเท่ากับ 150,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 1 
 ประชากรมากกว่า 10,000,000 คนใช้อัตราส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อย

ละ 0.025 
6. องค์ประกอบในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม ควรพิจารณาจากองค์ประกอบดังแสดงในภาพที่ 6.6 (Gall 
,Brog and Gall,1996 : 206-207) 
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1) สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจะต้องพิจารณาจากสถิติที่นามาใช้ 
โดยพิจารณาจากข้อก าหนดเบื้องต้น หรือจ านวนและลักษณะของตัวแปรที่น ามา
วิเคราะห์ถ้ามีจ านวนตัวแปรมาก/หลากหลายควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 

2) ประเภทของการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลองจะมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่กว่า 
กึ่งทดลองและกลุ่มทดลองที่แท้จริงตามล าดับ แต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะ
ศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กโดยที่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขึ้นกับความ
เพียงพอของข้อมูลที่ใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 

3) ระดับนัยส าคัญ ถ้าก าหนดระดับนัยส าคัญ .001,.01 และ.05 จะพบว่าขนาดของ 
กลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดเรียงล าดับจากขนาดที่มีจ านวนมากไปหาขนาดที่มีจ านวน
น้อยตามล าดับ  

4) ประเภทของสมมุติฐาน ถ้าเป็นการวิจัยที่มีสมมุติฐานแบบสองหางหรือไม่มีทิศทาง 
ควรใช้กลุ่มตัวอย่างควรที่มีขนาดใหญ่กว่าการวิจัยที่มีสมมุติฐานแบบหางเดียวหรือมี
ทิศทาง 

5) ขนาดของอิทธิพลในกรณีที่มีค่าอิทธิพลเล็กขนาดกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีขนาดใหญ่ 
แต่ถ้ามีขนาดอิทธิพลใหญ่อาจมีขนาดตัวอย่างไม่จ าเป็น  เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการ
ทดสอบทางสถิต ิ

6) อ านาจการทดสอบทางสถิติ จะขึ้นอยู่กับความเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร โดยพิจารณาจากความครอบคลุมคุณลักษณะและจานวนที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

7) พิจารณาจากทรัพยากรที่สนับสนุนในการวิจัย ได้แก่ งบประมาณ กาลังคนที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

บุญเรียง ขจรศิลป์(2539 :70-72) ได้ระบุว่า ในการวิจัยใด ๆ มีองค์ประกอบที่ใช้พิจารณาใน
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) ผลการวิจัยที่ได้ต้องการสรุปอ้างอิงสู่ประชากรในระดับใด  เพ่ือที่จะได้ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างให้มีความครอบคลุมทุก ๆ คุณลักษณะของประชากร  

2) การวิจัยต้องการรายละเอียดของข้อมูลมากหรือน้อยเพียงใด  แต่ถ้ากาหนดกลุ่มตัวอย่าง
มาก ๆ แล้วไม่ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายก็ไม่จาเป็นจะต้องก าหนดให้มากเพราะจะสิ้นเปลือง
งบประมาณ แรงงานและเวลา  

3) ถ้าการวิจัยมีตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรสอดแทรกหลายตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ควร
จะได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีจานวนมาก ๆ  

4) เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อย ๆ แล้วจานวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อยบางกลุ่มอาจจะ
น้อยเกินไปควรจะเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

5) ถ้าในการวิจัยใด ๆ ประชากรมีลักษณะของตัวแปรที่ต้องการศึกษาที่หลากหลาย  ควร
จะต้องก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ เพ่ือที่จะได้มีความครอบคลุมในคุณลักษณะเหล่านั้น อย่าง
ครบถ้วน แต่ถ้าประชากรมีความคล้ายคลึงกันให้กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่ ก็ได้ 
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7. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนที่ดี 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี(Representation) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ อย่าง
ครบถ้วน/คล้ายคลึง/สอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีอคติและมีจาน
วนมากเพียงพอ(ตามสูตรการคิดค านวณ หรือตารางส าเร็จรูปในการหาจานวนของกลุ่มตัวอย่าง)ที่จะ
สามารถใช้ทดสอบความเชื่อมั่นทางสถิติเพ่ือนาไปอ้างอิงสู่ประชากรได้อย่างเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ 
และมีผู้วิจัยบางท่านได้ระบุว่า“การวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ การวิจัยจากประชากร
นั่นเอง”(Kerlinger,1986 :110-112) 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิจัยขึ้นอยู่กับระดับความถูกต้องของการวิจัย  
และจานวนตัวแปรในการวิจัย กล่าวคือ ถ้าต้องการให้การวิจัยมีความถูกต้องมากและคลาดเคลื่อน
น้อยต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่  และถ้าประชากรมีลักษณะที่หลากหลายจะต้องใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีลักษณะใกล้เคียงกัน  และถ้าการวิจัยมี ตัวแปร
จานวนหลายตัวจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าการวิจัยที่มีจานวนตัวแปรน้อยกว่า (Kerlinger,1986 
:117-119 ; Neuman,1991:221 )  
นิภา ศรีไพโรจน์(2531: 71-72) ได้ระบุลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี มีดังนี้  
1) มีขนาดที่เหมาะสม/เพียงพอ(Adequacy) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดที่ไม่มากหรือ  
น้อยเกินไปสอดคล้องกับขนาดของประชากร  และมีความเพียงพอที่จะสามารถนาไปทดสอบ
สมมุติฐานแล้วสรุปอ้างอิงผลของกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากรได้  
2) มีลักษณะที่สอดคล้องกับการวิจัย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับลักษณะที่ระบุไว้ในข้อตกลง
เบื้องต้นหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
3) มีความเป็นตัวแทนที่ดี(Representativeness) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่ส าคัญในภาพรวม
คล้ายคลึงกับลักษณะของประชากร  
4) ได้มาจากวิธีการสุ่มที่เหมาะสม เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากวิธีการสุ่มที่เหมาะสม/สอดคล้องกับข้อมูล
ที่ต้องการเก็บรวบรวม  
8.  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น  
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง อาจจ าแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
1) ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง(Sampling error)ซึ่งอาจเกิดจากกรณีต่อไปนี้ 
 (1)เลือกตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร(Non-representative) 
 (2)การเลือกตัวอย่างมีความล าเอียง(Biased sample) 
 (3)ตัวอย่างที่เลือกมาไม่ได้ให้หน่วยของตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน(Non-sampling error) 
2) ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง(Non-sampling error)อาจเกิดได้จากกรณี
ต่อไปนี้ 
 (1) Converage error คือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างไม่
ครอบคลุมประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บข่อมูลซ้ าหน่วยหรือเว้นหน่วยที่ควรจะเก็บหรือ
เก็บข้อมูลทีไม่ใช่ตัวอย่าง 
 (2) Observational error ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้เกิดจากความผิดพลาดของผู้วิจัยเอง 
เช่น ขาดการสังเกตที่รัดกุม การบันทึกไม่ถูกต้อง มีอคติและเครื่องมือที่ใช้ไม่มีความสมบูรณ์เป็นต้น 
 (3) Processing error ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้เกิดได้ 3 กรณีคือ 
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 การใช่สถิติวิเคราะห์ผิด(Theoretical errors) 
 ข้อมูลความคลาดเคลื่อนซึ่งอาจเกิดจากการคัดลอกหรือเก็บไมครบ(Clearical error) 
 ความคลาดเคลื่อนในการค านวณ(Computational error) 

ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ จ าเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ดีพอและ
ขจัดความความคลาดเคลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดหรือให้หมดไป 

ในการวิจัยใด ๆ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนมีความแปรผันโดยผกผัน ซึ่งกัน
และกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะมีความคลาดเคลื่อนสูง แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่าง มีขนาดใหญ่ขึ้น
จะท าให้มีความคลาดเคลื่อนลดลงเพราะกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จะท าให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความเป็นตัวแทนของประชากรมากขึ้น(Gall ,Brog and Gall,1996 ::229) 
9. การอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร 

ในการอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร จ าแนกเป็น ขั้นตอนดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย
,2543 : 128) 

1) การสรุปอ้างอิงผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรเฉพาะการวิจัย  ที่ใช้
แนวคิด และหลักการของการใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจะต้องมีการเลือกใช้สถิติเชิงอ้างอิงที่ถูกต้อง ที่จะทาให้เกิด
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในการวิจัย 

2) การสรุปอ้างอิงจากประชากรเฉพาะการวิจัย  ไปสู่ประชากรตามสมมุติฐาน และ
ประชากรทั่วไป จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดและนิยามประชากรเฉพาะการวิจัย และ
การสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี และมีขนาดที่เหมาะสม/เพียงพอ 

10. ประเด็นที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง มีข้อที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

1) ให้ศึกษาลักษณะของประชากรว่ามีความแตกต่างใดที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีให้เลือกใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย หรือการสุ่มอย่างมีระบบ แต่ถ้าพบว่ามีลักษณะของความ
แตกต่างที่ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างชัดเจน และสามารถแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิที่ในชั้นภูมิ 
เดียวกันเหมือนกันแต่ต่างชั้นภูมิแตกต่างกันให้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และถ้าประชากรมีลักษณะการรวมกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งในกลุ่มมีความแตกต่างกันแต่ ระหว่าง
กลุ่มมีความคล้ายคลึงกันสามารถที่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างใดมาเป็นตัวแทนในการศึกษาก็จะให้ผล
การศึกษาที่เหมือนกันก็ให้เลือกใช้การสุ่มแบบกลุ่ม(Custer Random Sampling) 

2) ในการศึกษาปัญหาการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน อาจจะต้องเลือกใช้วิธีการสุ่มที่แตกต่าง
กัน โดยที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประชากรในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ ก่อนทุกครั้งที่จะเลือกใช้วิธีการสุ่ม เพ่ือ
ผลการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหาการวิจัยนั้น ๆ 
11. เกณฑ์ที่ดีในการสุ่มตัวอย่าง 

คิช(Kish,1965 อ้างอิงใน วรรณรัตน์ สุประเสริฐ,2544 : 210) ได้กาหนดเกณฑ์ที่ดีสาหรับ
การสุ่มตัวอย่างไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
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1) บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย กล่าวคือ การสุ่มตัวอย่างจะต้องให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น ๆ เพ่ือทาให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถนามาวิเคราะห์ใช้ตอบ
ปัญหาตามวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

2) วัดค่าของตัวแปรได้ กล่าวคือ การสุ่มตัวอย่างจะต้องได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างเพ่ือน าไปใช้
ประกอบการใช้สถิติเชิงอ้างอิงที่จะสรุปผลอ้างอิงไปสู่ประชากรได้ 

3) น าไปปฏิบัติได้ กล่าวคือ การสุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้แล้ว สามารถที่จะนาไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน และมีแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่าง 

4) ประหยัดงบประมาณ  กล่าวคือ ในการก าหนดการสุ่มตัวอย่างจะต้องค านึงถึง การ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะสามารถดาเนินการโดยประหยัดทั้งเวลา แรงงานและงบประมาณ 
12. ประโยชน์ของการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแทนประชากร 

ในการวิจัยโดยทั่วไปผู้วิจัยมักใช้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาแทนประชากรทั้งนี้เพราะการสุ่ม
ตัวอย่างให้ประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างมาก ซึ่ง Cochran ได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ 4 ประการดังนี้ 

1) ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย งบประมาณและแรงงานเพราะการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนน้อยนั้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบสอบถาม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปเก็บข้อมูลและอ่ืนๆ 

2) ท าให้ประหยัดเวลาเพราะใช้เวลารวบรวมได้เร็วกว่าที่จะท ากับประชากรทั้งหมดเป็นการ
ประหยัดเวลาทั้งด้านการประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์ 

3) ท าให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะข้อมูลที่เก็บ
จากประชากรนั้นบางทีไม่สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประชากรที่มีจ านวนมาก เช่น 
อากาศ น้ าหรือเป็นเหตุการณ์ที่ปฏิบัติไม่ได้ 

4) ท าให้ผลการวิจัยมีความเชื่อมั่นเที่ยงตรงและถูกต้องแม่นย ามากกว่าทั้งนี้เพราะการวิจัยที่
ท ากับกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย จะท าให้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนดีกว่าการเก็บ
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มใหญ่และโอกาสผิดพลาดอันเนื่องมาจากเวลาการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้เวลาลดน้อยลงและยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายขึ้นด้วย 

5) ได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ให้ข้อมูล 
6) ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง และมีความคลาดเคลื่อนน้อยเนื่องจากมีเวลามากข้ึน 
7) สามารถใช้ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
8) สามารถสรุปอ้างอิงข้อมูลสู่ประชากรได้ 

13. สาเหตุความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 
ในการสุ่มตัวอย่าง จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้(สิน พันธุ์พินิจ. 

2547 : 139) 
1) การสุ่มตัวอย่างโดยเน้นความสะดวก และหากลุ่มตัวอย่างได้ง่าย 
2) ไม่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับลักษณะของประชากรทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็น

ตัวแทนที่ด ีจะมีผลในการสรุปอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างสู่ประชากร 
3) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
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4) ไม่ก าหนดค านิยามของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวกอย่างชัดเจน  
ท าให้มีตัวอย่างที่มีลักษณะอ่ืนปะปนมาด้วย 

5)ขาดความชัดเจน/ความรอบคอบในวิธีการสุ่มตัวอย่างก่อนที่จะสุ่มตัวอย่าง อาทิ ก าหนด
กรอบของประชากร 
14. ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ในการสุ่มตัวอย่างมีข้ันตอนในการดาเนินการ ดังนี้(บุญรียง ขจรศิลป์,2539 : 47-48) 
1) ก าหนดกรอบของประชากร(Sample Fram)อย่างชัดเจนว่าคือใคร และศึกษา

คุณลักษณะของประชากรว่าสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาหรือไม่ 
2) ก าหนดหน่วยของการสุ่มที่เป็นหน่วยที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการสุ่ม พร้อมจัดทาบัญชี

รายชื่อของหน่วยสุ่มทั้งหมด 
3)ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากขนาด ธรรมชาติประชากร ลักษณะของ

เครื่องมือในการวิจัย ระดับของความมีนัยส าคัญ ฯลฯ 
4) ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับธรรมชาติของประชากร ลักษณะของข้อมูล 

และจุดมุ่งหมายในการใช้ข้อมูล 
5) วางแผนการสุ่มตัวอย่าง และดาเนินการสุ่มตัวอย่างตามแผนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะนา

มาศึกษาอย่างเหมาะสม 
15. ประเด็นที่ควรพิจารณาในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความเชื่อม่ันและเกิด
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
     (1) ลักษณะของการวิจัย จ าแนกได้ดังนี้ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึกที่จะได้ข้อมูลที่ใหม่ ๆ มากกว่าการนาข้อมูลมา
เปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณ ประเด็นที่ควรค านึงถึงคือความเป็นตัวแทนของ
ประชากร เพ่ือที่จะสามารถนาข้อมูลไปอ้างอิงถึงประชากรได้มากที่สุด 

 การวิจัยเชิงส ารวจ หรือการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เป็นการวิจัยที่จาเป็นต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ เพ่ือให้มีความเป็นตัวแทนและจานวนที่มากเพียงพอที่จะ
สามารถนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ โดยใช้อย่างน้อยร้อย
ละ 10 ของประชากรหรือกลุ่มละ 30 คน เป็นอย่างต่ า (Gay,1996 : 142) 

 การวิจัยเชิงทดลองควรใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คนข้ึนไปที่จะท าให้การแจกแจง
สุ่มของค่าเฉลี่ยเข้าใกล้โค้งปกติ(Kerlinger,1986 :119 )หรือถ้าเป็นการทดลองเพียง
2 กลุ่มกลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 15 คนต่อกลุ่ม(Wierma,2000 :296) 

(2) คุณลักษณะของประชากร ถ้าประชากรมีความเป็นเอกพันธ์มาก มีความแปรปรวนน้อยจะใช้
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กก็ได้ แต่ถ้าประชากรมีลักษณะวิวิธพันธ์ มีความแปรปรวนมากจะต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะครอบคลุมทุกลักษณะของประชากร 

(3) การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการใช้สถิติบางประเภทได้ระบุจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า
ไว้ แต่ในบางชนิดถ้ามีกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมุติฐาน
ค่อนข้างสูง 
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การเลือกพื้นที่วิจัย 
การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ มักจะไม่นิยมใช้ ค าว่า “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง” 

เหมือนกับการ วิจัยเชิงปริมาณ แต่มักจะเรียกว่า “พ้ืนที่ในการศึกษา” หรือ “สนาม (field)” ซึ่งอาจ
เป็นชุมชน หมู่บ้าน องค์กรหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการศึกษา เพ่ือให้ตอบปัญหาที่เราได้ตั้ง
เอาไว้ โดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า  “ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant)” 

การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมักใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (criterionbased selection) ซ่ึง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลในเรื่องนั้นได้ลึกซึ้งดีที่สุด เช่น ผู้น า ชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง อย่างไรก็ตามเกณฑ์การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 

1) สอดคลองกับชื่อเรื่องวิจัย 
2) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
3) เกณฑ์เก่ียวกับข้อมูลว่าพ้ืนที่ทีนักวิจัยก าลังพิจารณานั้นให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ 

ขอบเขตการได้มาของพื้นที่วิจัย 
 การก าหนดกรอบของชุมชนที่จะศึกษาต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองดืทาง
เศรษฐกิจจากข้อมูลทุติยภูมิดังนี้ 

 มีการรวมตัวกันของชุมชน มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 
 มีการจัดการที่ดี 
 ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านรายได้ งบประมาณ 

ขั้นตอนการออกแบบเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล 
 1) ระบุพ่ืนที่ที่ศึกษา 
  2) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล 
 3) สร้างกรอบกลุ่มเป้าหมาย 
 4) เลือกวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (ข้อมูล ประชากร งบประมาณ) 
 5) หากลุ่มเป้าหมาย 
 6) การวางแผนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงสอดคล้องกับที่ต้องการ 
 7) ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนการเลือกจนได้ข้อมูลที่ต้องการ 
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การสรา้งเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ การสรา้งเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ และการตรวจสอบเครื่องมือ 
         ธนกฤษ งามมีศรี** 

ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย อาจจ าแนกได้เป็นสองประเภทได้แก่ เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย และ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการด าเนินการวิจัยเป็นส่วนที่จ าเป็นส าหรับแบบ
การวิจัยและพัฒนา และแบบการวิจัยเชิงทดลอง สวนแบบการวิจัยเชิงส ารวจนั้นไม่จ าเปนตองมี
เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย โดยทั่วไปแลวเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยถาเปนการวิจัยเชิง
ทดลองจะครอบคลุมอุปกรณต่าง ๆ ที่ใชในการทดลอง เชน ในการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ประชากรในชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเปรียบเทียบในแต่ละพ่ืนที่ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  
เครื่องมือในการด าเนินการวิจัยหรืออุปกรณในการทดลองอาจประกอบดวย แบบสังเกตการณ์ แบบ
บันทึกพฤติกรรมของประชากร กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกภาพและเสียง  เปนตน ในกรณีที่แบบการ
วิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการด าเนนการวิจัยหมายถึงชิ้นงานหรือ สิ่งประดิษฐที่พัฒนาขึ้นและยัง
ครอบคลุมถึงรูปแบบหรือแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้น ส าหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป
นเครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัย เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการศึกษาตัวแปร 
ดังนั้นงานวิจัยทุกรูปแบบจึงจ าเป็นตองมีเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ซึ่งเครื่องมือเหลานี้
ไดแกแบบทดสอบ แบบวัด แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกขอมูล ฯลฯ 
งานวิจัยชิ้นหนึ่งอาจใชเครื่องมือ ในการรวบรวมขอมูลชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับตัวแปร
ที่ศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล               

ข้อมูลการวิจัย 
ขอมูลที่รวบรวมไดมีลักษณะดังนี ้ 
1. ขอมูลอาจเปนตัวเลขหรือขอความหรือเปนทั้งสองประเภทรวมกันก็ได  
2. ขอมูลอาจเปนขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลมือหนึ่งในความหมายที่ว่ายังไมเคยมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลนี้มากอน ผูวิจัยด าเนนการเก็บรวบรวมเปนครั้งแรก หรืออาจเปนขอมูลทุติยภูมิหรือ ข
อมูลมือสอง ซึ่งหมายถึง    ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยผูอ่ืนมากอนแลว แตผูวิจัยไดน าขอมูลนั้น 
มาใชใหมบางครั้งก็เปนการน ามาใชใหมในบริบทหรือแนวคิดที่ตางไปจากเดิม  

3. ขอมูลอาจไดมาจากการตอบแบบสอบถามหรือผลการสัมภาษณหรือบันทึก การสังเกต หรือ
การทดลอง หรือจากเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ หรือจากหลายวิธีรวมกันก็ได 

  
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ขอมูลที่รวบรวมนั้นก็คือคาหรือลักษณะของ ตัวแปรที่ท าการศึกษาหรือวิจัย ฉะนั้นตัวแปรแต
ละตัวแปรจึงมีคาหรือลักษณะที่ไมคงที่แปรเปลี่ยนได้นั่นคืออาจมีหลายคาหรือหลายลักษณะ ในการที่
จะรูค่าหรือลักษณะของตัวแปรตองด าเนินการวัดการวัดค่าตัวแปรท าได้หลายวิธี เชนในการทดลองต
าง ๆ อาจใชเทอรโมมิเตอรวัดตัวแปรที่เรียกวาอุณหภูมิ หรือความรอนแล้ว บันทึกไวหรืออาจใช้
นาฬิกาเพ่ือวัดตัวแปรชวงเวลา ค่าของหนวยวัดอาจเป็นนาทีหรือวินาทีตามความเหมาะสมแลวบันทึก
ไว้กรณีที่จะวัดตัวแปรพฤติกรรมอาจตองใชวิธีการสังเกต หรือวัดความคิดเห็นอาจสัมภาษณหรือ
สอบถาม เปนตน 

วิธีการวัดตัวแปรมีสวนส าคัญตอความถูกตองหรือนาเชื่อถือ ขณะเดียวกันเครื่องมือหรืออุป
กรณที่ใช้วัดคาหรือลักษณะตัวแปรก็เป็นสวนส าคัญที่มีผลตอความถูกตอง และการยอมรับคาหรือ
ลักษณะของตวแปรที่วัดได เชนตลับเมตรที่ใชวัดความยาวเปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดความ
ยาว แตถาเปนตลับเมตรที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ความนาเชื่อถือ อาจนอยหรือต่ ากวาการ
วัดที่ใชตลับเมตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความยาว เปนต้น การรวบรวมขอมูลและเครื่องมือ
ในการรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีความ
สัมพันธกัน กลาวคือ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมข้อมูลตองสอดคลองกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เชน ถาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการสัมภาษณผูมาใชบริการรานคาของวิทยาลัย ซึ่งเปนการ
เก็บรวบรวมขอมลได้จากผูใหขอมูลที่อาน-เขียนได และอ่าน–เขียนไมได เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเปน 
แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจการบริการของร านคาของวิทยาลัย หากใช้แบบทดสอบอาจไม่
เหมาะสมกับลักษณะตัวแปรที่ประสงคจะวัด หรือถาใชแบบสอบถามก็อาจประสบขอจ ากัดในเรื่อง
ของการ    อาน-เขียน แม้ว่าจะสามารถวัดตัวแปรในลักษณะเดียวกันกับแบบสัมภาษณ์ก็ตาม 
(คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และส านักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2547 : 17-19) วิธีการเหลานี้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พิจารณา เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในลักษณะโครงการ 

คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีความส าคัญยิ่งตอความถูกตอง นาเชื่อถือ

และการยอมรับขอมูลหรือคาของตัวแปรทวี่  ัดเครื่องมือที่ดอยคุณภาพอาจท าใหคาที่วัดได นั้น
คลาดเคลื่อนหรือผิดจากความจริง เมื่อน าไปวิเคราะหหรือแปลความหมายอาจผิดพลาดหรือ 
ผลการวิจัยไมนาเชื่อถือ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลอาจจ าแนกไดเป็น 2 ประเภท ไดแก 
เครื่องมือที่สรางไวแล้ว อาจเปนเครื่องมือมาตรฐานหรือไมก็ได ผู้วิจัยเลือกใช้ใหเหมาะสม และ 
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางหรือพัฒนาขึ้น เพ่ือใชในการวิจัยกิจกรรมวิชาโครงการหรือหาประสิทธิภาพ สิ่ง
ประดิษฐในกรณีที่มีเครื่องมือมาตรฐานหรือเครื่องมือที่สรางไวแลวก็พิจารณาเลือกเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  
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คุณภาพของเครื่องมือขึ้นอยูกับลักษณะส าคัญที่ตองพิจารณาไดแก ความเที่ยงตรง (Validity) 
ความเชื่อมั่น(Reliability) ความเปนปรนัย(Objectivity) อ านาจจ าแนก (Discrimination)ปฏิบัติจริง
ได (Practical) ยุติธรรม (Fairness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) อยางไรก็ตามไมไดหมายความวา
เครื่องมือทุกชนิดหรือทุกชิ้นตองตรวจสอบคุณภาพทุกประเด็น ลักษณะหรือคณสมบัติบางประการ
อาจไม่ตรวจสอบก็ไดทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดหรือประเภทของ เครื่องมือ หรือแลวแตความจ าเปํน  

1. ความเที่ยงตรง (Validity) บางแหงเรียกวาความตรง เปนลักษณะที่บงชี้วา เครื่องมือนี้
สามารถวัดในสิ่งที่ประสงคจะวัดคือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดค่าตัวแปรไดตรงตามวัตถุประ
สงคของการวิจัย เชน ตาชั่งหรือเครื่องชั่ง ซึ่งใชเก็บขอมูลหรือวัดคาตัวแปรน้ าหนัก ควรจะถือวามี
ความเที่ยงตรง แตถาน าเอาตลับเมตรมาตรฐานมาวัดคาตัวแปรน้ าหนักก็ไมควรมี ความเที่ยงตรง คือ
ไมไดวัดน้ าหนักตามวัตถุประสงคถาตองการทราบพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร พรอมปรุงผูวิจัยสรา
งแบบสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพรอมปรุงเพ่ือน ามาใชในการรวบรวมขอมูล ควรจัดได้ว
าเป็นเครื่องมือที่มีความเท่ียงตรง เปนตน 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นเครื่องมือที่ใชตองมีความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงมีหลาย 
ประเภทไดแก ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสราง ความเที่ยงตรงตามสภาพและ
ความเที่ยงตรงตามพยากรณ เครื่องมือทื่ใชในการรวบรวมขอมูลควรตรวจสอบความเที่ยงตรง แตไม
จ าเป็นต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงครบทุกประเภท  

2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) อาจเรียกวาความเที่ยงเปนการแสดงถึงความคงที่แนนอนใน
การวัด เมื่อวัดสิ่งเดียวกันคาของการวัดแตละครั้งควรคงที่สม่ าเสมอ เครื่องมือที่ดีตองวัดในสิ่งหนึ่ง สิ่ง
ใดแลวไดผลคงที่คงเสนคงวา จึงเชื่อมั่นในคาที่ได เครื่องชั่งน้ าหนักที่มีความเชื่อมั่นสูงเมื่อชั่ง ของสิ่ง
หนึ่งกี่ครั้งก็ตามคา(น้ าหนัก)ท่ีไดยอมไม่แตกตางกัน การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือท าได้หลาย
วิธี เช่น วิธีการทดสอบฃ้า (ใชเครื่องมือ ชุดเดียววัดคาซ้ าหลาย ๆ ครั้ง) วิธีการทดสอบคูขนาน วิธี
ทดสอบแบบแบงครึ่งเครื่องมือและวิธีการ หาความสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น 

3. ความเปนปรนัย (Objectivity) บางครั้งเรียกวาความชัดเจน หมายความวาขอค าถามตาง 
ๆ ตองชัดเจนวัดประเด็นเดียวไมมีความล าเอียงถาเปนแบบสอบถามเมื่ออานค าถามแลวตอง เขาใจ
ตรงกับสิ่งที่ตองการจะวัดเชนถาใช้เครื่องมือวัดความชอบโดยใชแบบสอบถามปลายเปดเป็นความเรียง
การตรวจเพ่ือใหค่าความชอบจะมีความเปนปรนัยต่ ากวาการใชแบบสอบถามที่ ก าหนดคาให้ตอบ 
หรือแบบมาตราสวนประมาณค่า แบบสอบถามแบบใหตอบเป็นความเรียงจะใหขอมูลที่มีความเปนอัต
นัยสูงความเปนปรนัยของเครื่องมือพิจารณาจาก 

3.1. ค าถามตองเปนค าถามที่ชัดเจน รัดกุม ไมก ากวม เปนภาษาที่ผูตอบหรือผูใหขอมูล 
เขาใจได้ตรงกันทุกคน เหมาะกับระดับความรู้ภาษาและวัย 

3.2 การตรวจใหคะแนนหรือให้ค่าตัวแปรตองเปนระบบมีเกณฑที่ชัดเจนไมวาใครก็ 
ตามมาตรวจหรือวัดตัวแปรย่อมไดผลคือคาของตัวแปรที่ไมแตกตางกัน  
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3.3 การแปรความหมายของคาตัวแปรตองเป็นระบบที่แน่นอนเปนทิศทางเดียวผู้ใดจะรู 
แปลความหมายของคาตัวแปรที่วัดได้ ยอมใหผลการแปลไมแตกตางกัน 

4. อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึงความสามารถของเครื่องมือที่จะชี้ให เห็นถึง 
ความแตกตางหรือความเหมือนกันของสิ่งที่ตองการวัดในลักษณะที่เป็นไปตามสภาพจริง เช่น 
เครื่องมือที่ใชวัดความชอบ หรือเครื่องมือที่เปนขอสอบวัดความรูต้องเปน เครื่องมือที่มีอ านาจ จ าแนก
ที่เหมาะสม สามารถแยกคนที่ชอบและคนที่ไมชอบออกจากกันเป็นคนละกลุมได สวนขอสอบก็ตอง
แยกคนที่ตอบถูกหรือไดคะแนนมากเปนคนเก่ง สวนคนที่ตอบผิดหรือได้คะแนนน้อย เปนคนไมเกง เป
นตน แบบทดสอบหรือขอสอบควรตรวจสอบอ านาจจ าแนกแตเครื่องมืออีกหลายประเภทที่ไมประ
สงคจะจ าแนก ก็ไมจ าเปนตองหาคาอ านาจจ าแนกหรือทดสอบอ านาจจ าแนกของ เครื่องมือ การหาค
าอ านาจจ าแนกอาจด าเนินการไดหลายวิธีไดแก่ การพิจารณาจากสัด     สวนการทดสอบการแจกแจง
แบบ t เปนตน  

5. ปฏิบัติไดจริง (Practical) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี ควรใชไดอยาง สะดวก 
ไมยุงยาก เหมาะกับงานวิจยตามสภาพมีความคลองตัวและสามารถปรับใหเขากับ สถานการณตาง ๆ
ไดเครื่องมือบางประเภทมีความเที่ยงตรงสูงแตมีความคลองตัวนอย น าไปใชใน สภาพจริงไมไดก็ตอง
ถือวาไมสามารถปฏิบัติไดจริง การน าไปใชเกบรวบรวมขอมูลไดตามสภาพ จริงนั้น ควรพิจารณาจาก
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลในระดับที่ สามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การวิจัย 

6. ยุติธรรม (Fairness) เครื่องมือที่ดียอมต้องให้ โอกาสทุกหน่วยที่ให้ข้อมูลเทาเทียมกัน 
โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชกับคน ถาวัดตัวแปรไดอยางยุติธรรม คาของตัวแปรควรเปนอิสระจาก ศาสนา 
หรือชนชั้นทางสังคม เปนตน  

7. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือที่วัดคาตวแปรได ตาม
วัตถุประสงคประหยัดแรงงาน เวลาและคาใชจาย ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือไมไดหมาย
ความวาจะตองตรวจสอบในทุกประเด็น หลาย ๆ ประเด็นไมได้มีผลโดยตรงตอความถูกตองในการ
วัดคาตัวแปรในการวิจัย แนวทาง พิจารณาอยางงาย คือ อยางนอยที่สุดควรตรวจสอบวาเครื่องมือนั้น
สามารถวัดตัวแปรไดอยางถูกตอง เพียงพอที่จะท าใหผลการวิจัยเปนที่ยอมรับและใชประโยชนได การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีทั้งท่ีสรางหรือพัฒนา
ไวแลวและตองสรางข้ึนใหม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่มีอยูแลวนั้น ถาเปนเครื่องมือมาตรฐาน
อาจพิจารณาไดจาก คุณสมบัติตาง ๆ ที่รายงานหรือระบุไว เชนความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเอกสาร
รับรอง เปนต้น เครื่องมือมาตรฐานเชน ตลับเมตรที่ใช้วัดความยาวที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ยอมมี
ความ เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นที่ยอมรับได เครื่องมือวัดเจตคติหรือทัศนคติที่เปนเครื่องมือมาตรฐาน 
หากเลือกใชถูกตองตามเงื่อนไขที่ระบุ ค าตอบที่ไดยอมนาเชื่อถือและแปรความหมายได ถาเครื่องมือ
นั้นเปนเครื่องมือมาตรฐานส าหรับวัดความพร้อมในการเรียนรูของบุคคลวัยผูใหญไมได หมายความว
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าจะเปนเครื่องมือที่เหมาะสม เมื่อน าเครื่องมือดังกลาวมาใชกับเด็ก ฉะนั้นเครื่องมือส าเร็จหรือ
เครื่องมือมาตรฐาน เมื่อจะน ามาใชควรตรวจสอบดูวาที่ประสงคจะใช้น้นเปนไปตาม ขอก าหนดตาง ๆ 
หรือไม ถาเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ และตรงตามวัตถุประสงคก็อาจยอมรับและ เชื่อถือผลจากการวัด
ได แตถาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมือหรือไมมั่นใจในคุณภาพของเครื่องมือควรด าเนินการ
ตรวจสอบโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความเที่ยงตรง 

การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือบรรยายลักษณะ ท านายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ของปรากฏการณ์ที่
ท าการศึกษา มีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างชัดแจ้งมีการก าหนดมิติของ
ปรากฏการณ์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การ
วัดผลและการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่ความแม่นย าของผลการวิจัย เน้นการใช้ตัวเลข
เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ การด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ  มีรากฐานมาจาก
ความเชื่อในแนวคิดที่ว่า การแสวงหาความรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตได้ การสัมผัสได้ 
การควบคุมองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากการศึกษา การแปลงคุณสมบัติของสิ่งที่ท าการศึกษา
ออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็นระบบ และเป็นปรนัย เพ่ือน าไปค านวณหาความแม่นย าในการตอบค าถาม
นั้น ท าให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ ปลอดจากอคติและค่านิยมของสังคม  

ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ  คือ การก าหนดหัวข้อปัญหา การสร้างสมมติฐาน การ
ใช้เหตุผลเชิงอนุมานเพ่ือน าไปสู่นัยเชิงปฏิบัติของสมมติฐานที่ตั้งไว้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การยืนยันหรือการไม่ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การตั้งปัญหาในการวิจัยเชิงปริมาณ จะมีทฤษฎีเป็น
แนวทางในการด าเนินงานอย่างแจ่มชัด ตัวอย่างเช่น ในสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาก็มี
ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิค (The Classical Test Theory) ทฤษฎีคุณลักษณะแฝง (The 
Latent Trait Theory) หรือทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (The Item Response Theory) เป็นต้น 
ในกรณีที่แนวคิดของการด าเนินงานยังไม่ถึงขั้นที่เป็นทฤษฎี ผู้วิจัยก็จะมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับของ
ปรากฏการณ์อย่างแน่ชัด รวมทั้งให้นิยามเชิงปฏิบัติที่จะน าไปสู่การวัดผล และการรวบรวมข้อมูล  

การก าหนดปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่ท าการศึกษา นักวิจัยเชิงปริมาณต้องการศึกษาใน
รายละเอียด และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นอย่างลึกซ้ึง ในภาคตัดขวางของช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง จึงมีการก าหนดจ านวนมิติของปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่ท าการศึกษาเป็นจ านวนจ ากัด 
รวมทั้งมีการควบคุมตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไว้ด้วย โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่ก าหนดว่า องค์ประกอบ
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยนั้นเท่าเทียมกัน (ceteris paribus) ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ 
บริบทของการด าเนินงานจะจ ากัดแวดวง และมุ่งความสนใจเฉพาะปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่ได้
ก าหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย เพ่ือที่นักวิจัยจะได้บ่งชี้และก าหนดความสัมพันธ์นั้นได้อย่างชัดเจน 
และแม่นย า นอกเหนือจากข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมตัวแปรแล้ว ก็ยังมีข้อตกลงเบื้องต้น ที่
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นักวิจัยเชิงปริมาณต้องตระหนักเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ท าการศึกษาอีกด้วย นั่นคือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ท าการวิจัยจะต้องเป็นไปในเชิงเส้นตรง และแบบจ าลองของการวัด
ปริมาณจะต้องเป็นแบบจ าลองเชิงบวก (additive model) ซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของตัวแปรต้น 
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามในลักษณะที่น ามาบวกกันได้ในเชิงคณิตศาสตร์  
นักวิจัยเชิงปริมาณจะให้ความส าคัญต่อปัจจัย 3 ประการ คือ 

1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
2. การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  
3. การเลือกรูปแบบการวิจัยที่สมเหตุสมผลกับกระบวนการทดลอง  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นก็จะอาศัยทฤษฎีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (sampling theory) เป็น
แนวทางในการคัดเลือกเพ่ือให้เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีความคลาดเคลื่อนในการเลือก
ตัวอย่าง (sampling error) น้อยที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลนั้นงานวิจัยที่ต้องด าเนินการกับคน
หมู่มากเช่นนี้ จ าเป็นต้องอาศัยแบบทดสอบ แบบสอบถาม หรือแบบวัดบุคลิกภาพ ช่วยในการ
รวบรวมข้อมูล ดังนั้นคุณภาพของเครื่องมือในแง่ของค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ( reliability 
coefficient) และความถูกต้องในการวัดจะท าให้นักวิจัยในเชิงปริมาณได้ทราบถึงความคลาดเคลื่อน
ในการวัดผล (error of measurement) และท าให้ทราบว่าเครื่องมือเหล่านั้นได้วัดในมิติที่ต้องการ
ศึกษาอย่างถูกต้องหรือไม่?  

รูปแบบการวิจัย (research design) ซึ่งนักวิจัยคัดเลือกมาเพ่ือใช้ควบคุมความแปรปรวนของ
ตัวแปร ในอันที่จะบ่งชี้ว่าตัวแปรต้นมีผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างแท้จริงหรือไม่ ในกระบวนการ
ทดลองก็เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักวิจัยเชิงปริมาณในการให้ค าตอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงตาม 
สภาพภายใน (internal validity) ของการวิจัย และความเกี่ยวเนื่องของปัจจัยทั้ง 3 ประการใน
กระบวนการทดลอง ก็จะส่งผลกระทบต่อความเที่ยงตรงตามสภาพภายนอก (external validity) 
ของการวิจัย ซึ่งส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณแล้ว สิ่งนี้ก็หมายความว่า ผลที่ได้จากการทดลองนั้นๆ เป็น
จริงเมื่อมีการด าเนินงานทดลองเช่นเดียวกันกับบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งมาจากกลุ่มประชากรเดียวกัน  

การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณนั้น ก็มีทั้งการใช้สถิติเชิงบรรยาย เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของปรากฏการณ์ เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ฯลฯ และการใช้สถิติเชิงอ้างอิง 
เช่น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน ฯลฯ  เพ่ือ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter) เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจสรุปอ้างอิงผลของการศึกษาไปยัง
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

การประมาณค่า อาศัยกฏของความน่าจะเป็น (The laws of probability) เป็นพ้ืนฐานในการ
ค านวณ รวมทั้งมีระดับนัยส าคัญ (the significant level) ซึ่งจะบอกให้ทราบว่าผลที่ได้จากการศึกษา
นั้นๆ จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญกี่ครั้งใน 100 ครั้ง เข้ามาเก่ียวข้องด้วย จึงท าให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
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ลักษณะดังกล่าว มิใช่ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์หรือความรู้ที่สมบูรณ์ แต่จะใช้โอกาสของความน่าจะเป็น 
และความคลาดเคลื่อนเข้ามาร่วมอธิบายความหมายของผลการวิเคราะห์นั้นๆด้วย  

การด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณนั้น มิได้มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาความรู้ที่สมบูรณ์ แต่มุ่งหวังที่จะ
แสวงหาทฤษฎีซึ่งสามารถอธิบาย และท านายปรากฏการณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ทฤษฎีที่มีความชัดแจ้ง 
สามารถทดสอบได้ และทฤษฎีที่ยั่วยุให้นักวิจัยแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไปภายหน้า ผลที่ได้จาก
งานวิจัยประเภทนี้แม้ว่าจะแสดงให้ประจักษ์ในลักษณะที่เป็นภาพนิ่ง ในภาคตัดขวางของเวลาก็ตาม 
แต่ประโยชน์ที่ส าคัญก็คือ ความแม่นย าของผลการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งสิ่งนี้ยังคงมีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือวัดสมรรถภาพ
ของบุคคลและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือยังประโยชน์แก่ผู้เรียนในแต่ละระดับ  

ประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณในวงการศึกษา ท าให้นักการศึกษาทราบสภาพความเป็นไป
และปัญหาในการจัดการศึกษาระดับมหภาค และได้ใช้ข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิจัยประเภทนี้เป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ท าให้นักการศึกษาเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการ และเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนดีขึ้น งานวิจัยประเภทนี้สามารถตอบค าถามที่เรามักจะถาม
กันเสมอๆ ว่า "ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น ?" ได้อย่างชัดเจน ลักษณะการด าเนินงานเพื่อตอบค าถามข้างต้น
ก็มีทั้ ง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparative study) เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่ มี
คุณลักษณะประจ าตัวแตกต่างกัน ท าให้นักการศึกษาทราบความสัมพันธ์เชิง เหตุ-ผล ระหว่างสิ่งเร้า
และพฤติกรรมตอบสนองของนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้ก็ยังประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการ
ปรับตัวของบุคคล การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาหลักสูตร หรือเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนก็ได้ช่วยให้ผู้ที่
เป็นครูได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัยนั้นก็นับว่าได้ช่วยบุคลากรในวงการศึกษา ให้สามารถจ าแนกบุคคลได้สอดคล้องตามเกณฑ์
ทีต่้องการได้อย่างเป็นระบบ และมีขอบเขตของความแม่นย าเป็นพ้ืนฐานช่วยในการตัดสินใจ  

การสรางเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ  
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จะใชวิธีเก็บขอมูลโดยวิธีการสังเกตการณแบบมีสวนรวมอยางใกล

ชิด (participant observation) หมายถึง 
1. เปนการคนหาภาพรวมกลุมที่ถูกวิจัย (holistic person) 
2. เปนการเขาไปมีสวนรวมกับวิถีชีวิตของผูถูกวิจัย เพ่ือจะไดรับทราบขอเท็จจริงโดยตรง  
3. เปนการคนหารายละเอียดขอมูลใหไดมากและนาเชื่อถือที่สุด 
4. เปนการสังเกตดวยผูวิจัยโดยตรง (observation directly) เพ่ือใหมีโอกาสรับรูขอเท็จจริง 

โดยตรงดังนั้นความเที่ยงตรงและความเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นอยูกับ  
 



112 

112 

 

4.1 ความสัมพันธระหวางนักวิจัยและผูถูกวิจัยมีมาก-นอยเพียงใด และมีความไววางใจกัน เพียงใด  
4.2 ความสัมพันธนี้ มีความตอเนื่องยาวนานเพียงใด  
4.3 ความเขาใจความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด  

 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม  
 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
  ระบบสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ (Ecosystem) 

ผูวิจัยตองศึกษาเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมอยางใกลชิด มี 4 ระดับ 1. แบบมีสวนรวมอยางสม
บูรณ (Complete participant) นักวิจัยจะเขารวมกิจกรรมตาม วิถีของชุมชนโดยตรง ฝงตัวเองอยูใน
ชุมชน โดยไมแจงวัตถุประสงคของการวิจัยศิลป โปรแกรมวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา บัณฑิต
วิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยราชภัฏบุรีรัมย หลักการวิจัยเชิง
คุณภาพ การสรางเครื่องมือเก็บขอมูลและ การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ รศ.ดร.จุมพล 
วิเชียรศิลป 2. แบบเปนผูสังเกตการณอยางสมบูรณ (Complete Observer) ผูวิจัยเพียงเขาไป 
สังเกตการณในชุมชน โดยไมแจงวัตถุประสงคของการวิจัย 3. แบบมีสวนรวมเปนผูสังเกตการณ 
(participant as observer) นักวิจัยจะเขาไป สังเกตการณ โดยแจงวัตถุประสงคในการวิจัยใหชุมชน
ทราบลวงหนา (เปนแบบที่นิยมกันมากที่สุด) 4. แบบผูสังเกตการณมีสวนรวม (Observer as 
participant) นักวิจัยเขาไปสังเกตการณ ระยะสั้น เพ่ือการสัมภาษณการใชแบบสอบถามและชุมชน
รับทราบวัตถุประสงคของการวิจัยดวย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. การวิจัยแบบผูถูกวิจัยไมมีสวนรวม (Non-participatory research) จะใชเทคนิคการ 

เก็บขอมูล หลากหลาย อาทิ  
1.1 การสังเกตการณโดยตรง ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยตรง แตมิไดเขารวมกิจกรรมชุมชน 

ไมทราบวัตถุประสงคโดยบันทึกเปนภาพถาย, VDO, TAPE…  
1.2 การมีสวนรวม ผูวิจัยเขาไปรวมกิจกรรมในชุมชนเฉพาะที่เก่ียวกับงานวิจัย  
1.3 การสัมภาษณ อาจสัมภาษณธรรมดาหรือการสัมภาษณอยางลึก (In depth 

interview) หรือการสัมภาษณแบบมีก าหนดเนื้อหา (interview guide)  
1.4 แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ (interview schedule) ใชความคนุเคยคนหาขอมูล 

จะไดขอมูลที่นาเชื่อถือ  
1.5 การคนหาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  
1.6 การจดบันทึกสนาม (field notes)  

2. การวิจัยที่ผูถูกวิจัยมีสวนรวม การวิจัยที่ผูวิจัยเขาไปสังเกตการณและเขารวมกิจกรรมการ
เก็บขอมูล อาจจะจดบันทึก, บันทึกภาพ, VDO, การสัมภาษณ การใชแบบประเมินและการใชแบบ
ส ารวจเปนแบบสอบถาม การเก็บ ขอมูลควรใชวิธีผสมผสานแบบบูรณาการ (integration) ตามสภาพ
ที่เหมาะสม การวิจัยการติดตามผลการด าเนินการตามแผนหรือโครงการตาง ๆ จ าเปนตองสราง 
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เครื่องมือประเมิน เพ่ือวัดหรือตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการหรือแผนงาน  
เรียกวา แบบมาตรวัดขั้นบันไดมาตรฐาน (Sequential Standard Scale : 3 S)  

3. การสรางเครื่องมือประเมินแบบมาตรวัด 3S ที่มีมาตรฐานจะชวยใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ 
ใช สะดวกและวิเคราะหขอมูลงายและชัดเจนตรงประเด็น วิธีการสรางแบบประเมินผลโครงการแบบ
มาตรวัดขั้นบันไดมาตรฐาน (Sequential Standard Scale: 3 S)  

3.1 ตองวิเคราะหจุดมุงหมาย / เปาหมายของโครงการ แตกประเด็นใหเปนเหตุ    
ปจจัย/องคประกอบหลัก (factors)  

3.2 พิจารณาปจจัย(องคประกอบ)แบงประเด็นยอยเปนตังบงชี้ (Index/ indicator)  
3.3 พิจารณาเกณฑตัดสิน (Criteria) ระดับคุณลักษณะ/คุณภาพ/ประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผล เกณฑตัดสินการประเมินนี้อาจจะมี 3 , 5 , 7 , 10 ระดับตามความเหมาะสม และควร
ก าหนดความ เขมขน เปนระดับ (grade) / ขั้น (step) จากระดับงาย (ดอย) ไปหาระดับยาก (เดน) 
คลายดุจ ขั้นบันได หลักการสรางเกณฑตัดสินการประเมิน จะสรางโดยน านิยามหรือค าจ ากัดความ/ 
ความหมายของตัวบงชี้ มาจัดล าดับพฤติกรรมที่ควรจะมีตามเกณฑขั้นต่ าที่สุด เรียงล าดับจากนอย
ที่สุดไปหามากที่สุดเรียงล าดับไปจากระดับ (grade) / ขั้นที่ไดเลือกไวคืออาจจะ 3 , 5 , 7, 10 ระดับ 
ซึ่ง เรียกวา เกณฑตัดสิน (ผลการปฏิบัติ) รายตัวบงชี้ แตโดยทั่วไปเกณฑตัดสินมักใช 5 ระดับ และ 
พฤติกรรมที่ก าหนดนี้ทั้งหมด จะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถตรวจวัดได หรือสามารถสังเกตเห็น ได
ในสภาพปกติคือตองเปนพฤติกรรมเชิงประจักษเทานั้น ตัวอยางที่ 1 ความเขมแข็งของชุมชน อาจ
ก าหนดเปนองคประกอบไดดังนี้ องคประกอบที่ 1 ทุนสังคม ประกอบดวยมี 4 ดังนี้ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 
ความสามัคคี ตัวบงชี้ที่ 2 ความใฝรูใฝเรียน ตัวบงชี้ที่ 3 วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตัวบงชี้ที่ 4 
ความสัมพันธเครือญาติ การสรางเครื่องมือเก็บขอมูลและ การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
องคประกอบที่ 2 ผูน าชุมชน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 ภาวะผูน าชุมชน ตัวบงชี้ที่ 2 
ระบบการสรรหาผูน าชุมชน ตัวบงชี้ที่ 3 บทบาทของผูน าชุมชน ฯลฯ ตัวอยางที่ 2 การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม อาจก าหนดเปนองคประกอบดังนี้ องคประกอบที่ 1 คานิยมและแนวคิดการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 ความตระหนักในการอนุ
รักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม ตัวบงชี้ที่  2 นโยบายและแผนการใชพลังงาน องคประกอบที่ 2 
พฤติกรรมการใชพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอมประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 การใชอย
างประหยัด และคุมคา ตัวบงชี้ที่ 2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตัวบงชี้ที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชนใน
การควบคุมพฤติกรรมการใช พลังงาน ฯลฯตัวอยางที่ 3 คุณภาพชีวิต อาจก าหนดเปนองคประกอบ
ดังนี้ องคประกอบที่ 1 สุขภาพของเกษตรกร ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 การเจ็บปวย
ของเกษตรกร ตัวบงชี้ที่ 2 การมีอายุยืนยาว ตัวบงชี้ที่ 3 การมีสุขภาพจิตดี องคประกอบที่ 2 ปจจัย
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 1 อาหารและยา ตัวบงชี้ที่ 2 เครื่อง
นุงหม การสรางเครื่องมือเก็บขอมูลและ การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  ตัวบงชี้ที่ 3 ที่อยู
อาศัย ตัวบงชี้ที่ 4 สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ฯลฯ  

เกณฑการตัดสิน ใหคิดเปนคาคะแนนตามระดับที่ใช หากใชเกณฑตัดสิน “5” ระดับ แตละ 
ระดับจะมีคาคะแนนจากระดับดอยที่สุดคือ “1” คะแนนไปถึงคาระดับเดน/ดีที่สุด/มีประสิทธิภาพ 
สูงสุดคือ “5” คะแนน และความหมายของคาระดับคะแนนมี ความหมายดังนี้ ระดับคะแนน 1 หมายถึง 
ระดับประสิทธิภาพ คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ตองปรับปรุง อยางยิ่ง 2 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ 
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คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ตองปรับปรุง 3 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่พอ
ยอมรับได 4 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี 5 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะเชิงคุณภาพที่ดีเยี่ยม  

แนวการวิเคราะหเกณฑตัดสินการประเมิน 
1. คาระดับคะแนน “3” เปนระดับที่พอยอมรับไดในประสิทธิภาพ คุณภาพ และ 

ประสิทธิผล  
2. คาระดับคะแนนต่ ากวา “3” หมายความวาเปนจุดออน (weakness) หรือเปนภัยคุกคาม 

(Threat) จะตองเสนอแนวทางแกไขและพัฒนาปรับปรุงขจัดจุดออน หรือภัยคุกคามเหลานี้ใหหมดไป  
3. คาระดับคะแนนเทากับหรือมากกวา “3” มีความหมายวาเปน จุดแข็ง (Strength) และเปนโอ

กาส (Opportunity) ควรพิจารณาเสนอแนวทางปกปองหรือรักษาไวหรือหาแนวทางพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอีก  
4. ในกรณีที่แตละองคประกอบ/ปจจัย/ตัวแปรมีหลายตังบงชี้ (Index) ใหหาคาระดับ 

คะแนนเฉลี่ย คือรวมคะแนนผลการประเมินที่ไดของแตละตัวบงชี้ทุกตัวบงชี้ในองคประกอบนั้น ๆ 
และหารดวยจ านวน ตัวบงชี้ขององคประกอบนั้น ๆ อาทิ หากผลการประเมินไดคะแนนประเมินของ
แต ละตัวบงชี้ในองคประกอบเดียวกันมี 4 ตัวบงชี้ดังนี้ ตัวบงชี้ที่ 1 ไดคะแนน 3 ตัวบงชี้ที่ 2 ได

คะแนน 5 ตัวบงชี้ที่ 3 ไดคะแนน 2 ตัวบงชี้ที่ 4 ไดคะแนน 4  4คาระดับคะแนนเฉลี่ยขององค
ประกอบนี้เทากับ = 3 + 5 + 2 + 4 = 14  = 3.5  

คาคะแนน “3.5” แสดงวาองคประกอบนี้มีลักษณะเปนจุดแข็ง หรือเปนโอกาส ในระดับไม่ดี
เดนนัก ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพ่ือใหเปนจุดแข็ง หรือโอกาสมากยิ่งขึ้น การออกแบบเกณฑตัดสินผล
การประเมินในแตละตัวบงชี้บงชี้ (Index) ควรค านึงถึงความ เที่ยง (reliability) ของการวัด ความตรง 
(validity) ของวัดและควรสามารถระบุระดับคะแนนจากการ วัดเรียงล าดับความแตกตางของคา
คะแนนในแตละระดับได คือมีคาคะแนนจากการวัดสูงกวามาตรวัด นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ขึ้นไป ซึ่งสามารถจะน ามาค านวณใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร คูณ หาร บวก ลบ ไดเปนอยางต่ า 
แตในการสรางเครื่องมือการจัดเก็บขอมูลทางสังคมศาสตรหรืองานวิจัย เชิงคุณภาพที่พบเห็นสวนใหญ
คาคะแนนจากการวัดขอมูลเชิงคุณภาพจะอยูในมาตรวัดนามบัญญัติ อาทิ 1. ไมเห็นดวย (0) เห็นดวย 
(1) เห็นดวยอยางยิ่ง (2 คะแนน) 2. ไมมีความเห็น (0) ไมพอใจ (1) พอใจ (2) พอใจมาก (3) พอใจอย
างยิ่ง (4 คะแนน) 3. ไมมีความเห็น (0) ควรปรับปรุง (1) พอยอมรับได (2) ดี (3) ดีเยี่ยม (4 คะแนน) 
4. ดอยมาก (1) ดอย (2) พอใช (3) ดี (4) ดีมาก (5) ดีเยี่ยม (6 คะแนน) ฯลฯ คาคะแนนที่ไดจากการ
วัด คือ “0” (ศูนย) ถึง 2 , 4 หรือ 6 คาคะแนนที่ไดจาก มาตรวัดเรียงล าดับ (Rating Scale) เหลานี้ 
เปนเพียงตัวเลขที่บงบอกชื่อของต าแหนง ระดับในแตละเรื่องเทานั้น เปนเพียงขอมูลในมาตรวัดนาม
บัญญัติ (Normal Scale) เทานั้น และไมมีความหมายที่เปนมาตรฐาน (Standard meaning) ในการ
จัดล าดับของ เรื่องนั้น ๆ เลย เปนเพียงขอความที่เปนอัตนัย จึงไมเหมาะที่จะน ามาค านวณหรือไม 
ควรมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตรหรือสถิติศาสตรใด ๆ ไดเลย แตผูวิจัย หรือนักประเมิน
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มักน ามาค านวณ ซึ่งไมถูกตองอยางยิ่ง มาตรวัดเกณฑตัดสินผลการประเมิน บงบอกระดับคะแนนจาก
การวัดได 4 ระดับ คือ มาตรวัดเกณฑตัดสินผลการประเมิน (Evaluational Criteria Scale)  

1. Norminal Scale เปนมาตรวัดจ าแนกหมวดหมูเปนเพียงการระบุชื่อของกลุมขอมูล อาทิ 
พอใจ ไมพอใจ ไมมีความเห็น หรือ มากที่สุด มาก นอย นอยมาก ไมมีความเห็น หรือ เห็นดวย อยา
งยิ่ง เห็นดวย ไมคอยเห็นดวย ไมเห็นดวย ซึ่งคาคะแนนในมาตรวัดนี้ไมมีความหมายทางสถิติ จึงไม
ควรน ามาค านวณหรือไมมีสิทธิใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตรใด ๆ ทั้งสิ้น  

2. Ordinal Scale เปนมาตรวัดเรียงล าดับแตไมบอกความแตกตางในแตละล าดับ หรือ 
ความแตกตางในแตละระดับจะมีชวงหางไมเทาเทียมกัน สามารถจะน ามาค านวณ ใชเครื่องหมาย 
บวก และลบได แตไมควรน ามาคูณหรือหารกัน อาทิ คาคะแนนจากการสอบในแตละวิชาที่มีความ
ยาก-งายในแตละขอไมเทากันหรือคาคะแนน วัดภาวะผูน าของผูน าชุมชนหากวัดไดดังนี้ 

2.1 มีความเสียสละ (1 คะแนน) 2. 1 + มีวิสัยทัศน (2 คะแนน) 3. 2 + มีความซื่อ
สัตย (3  คะแนน) 4. 3 + ขยันและอดทน (4 คะแนน) 5. 4 + มีใบประกาศเกียรติคุณ หรือหลักฐาน
เปนผูน าดีเดน (5 คะแนน)  

3. Interval Scale เปนมาตรวัดเรียงล าดับที่มีชวงความหางหรือความแตกตาง แตชวง ล าดับ
ของคะแนนเทา ๆ กัน แตคาคะแนนมิใชเริ่มจากศูนยสัมบูรณ (Absolute Zero) อาทิ คาคะแนนจากการ
สอบของผูเรียนในวิชาตาง ๆ ซึ่งขอสอบมีความยาก-งายในแตละขอเทากัน (ซึ่งสราง ยากมาก) หากผลการ
สอบไดคาคะแนนเทากับ “0” (ศูนย) มิใชความหมายนักเรียนผูนั้นไมมีความรู้เลย แตอาจจะเปนเพราะข
อสอบถามในสิ่งที่ผูเรียนไมรู ที่จริงแลวนักเรียนอาจมีความรูในรายวิชานั้น ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิไดมีในขอสอบ
เทานั้น หรือคาอุณหภูมิในมาตราองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮท หรือ ตัวอยางคาคะแนนจากการประเมินข
อมูลเชิงคุณภาพ อาทิ การมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสวนรวมของ ชุมชน 1. จ านวนสมาชิกที่เขารวม
กิจกรรม 1 ใน 5 (1 คะแนน) 2. จ านวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม 2 ใน 5 (2 คะแนน) 3. จ านวนสมาชิกที่
เขารวมกิจกรรม 3 ใน 5 (3 คะแนน) 4. จ านวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม 4 ใน 5 (4 คะแนน) 5. สมาชิกเข
ารวมกิจกรรมทุกคน (5 คะแนน) (ถาหากสมาชิก หมายถึง ประชากรที่มีอายุ 20-60 ป ในชุมชนเทานั้น) ค
าคะแนนในมาตรวัดนี้  มีความหมายทางสถิติ สามารถค านวณโดยใชเครื่องหมายทาง คณิตศาสตรได
หลากหลาย อยางไมมีขอจ ากัดเพียงแตตองระมัดระวังในการตีความหมายคาสถิติที่ ค านวณไดเทานั้น 
เพราะคาคะแนนเริ่มตนมิไดเริ่มที่ “0” (ศูนย) ที่แทจริง  

4. Ratio Scale เปนมาตรวัดเรียงล าดับที่มีชวงความหางของแตละชวงล าดับคะแนนเทา ๆ 
กัน    และคาคะแนนจะเริ่มตนจากศูนยสัมบูรณ หรือมีคาศูนยที่แทจริง อาทิ คาคะแนนวัดอุณหภูมิใน 
K) คาคะแนนจากการแจงนับ การชั่งน้ าหนัก การวัดระยะทางและการตวงปริมาตรองศาเควิน ( หรือ
ตัวอยางคาคะแนนจากการประเมินขอมูลเชิงคุณภาพ อาทิ ชุมชนมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับ 
เครือขายภายนอก 1. ชุมชนไมมีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอก (0 คะแนน) 2. ชุมชนมีการสร
างเครือขายกับองคกรภายนอก1เครือขาย (1 คะแนน) 3. ชุมชนมีการสรางเครือขายกับองคกร
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ภายนอก 2 เครือขาย (2 คะแนน) 4. ชุมชนมีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอก 3 เครือขาย (3 
คะแนน) 5. ชุมชนมีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอก 4 เครือขาย (4 คะแนน) มาตรวัดนี้มี
ความหมายทางสถิติโดยสมบูรณ สามารถค านวณโดยใชเครื่องหมายทาง คณิตศาสตรอยางไมมีขอจ า
กัดใด ๆ และมีความหมายโดยสมบูรณ เพราะคาคะแนนเริ่มตนจะเริ่มที่ศูนย สัมบูรณที่แทจริง เกณฑ
ตัดสินของตังบงชี้บงชี้ (Criteria) ขอมูลเชิงคุณภาพ การสรางเกณฑตัดสินของตัวบงชี้      บงชี้ขอมูล
เชิงคุณภาพ จะสรางยากเพราะมีความยากล าบาก ในการก าหนดคุณลักษณะที่มีความแตกตางในแต
ละชวงล าดับของขอมูลเชิงคุณภาพ แตหากสามารถ ใหนิยามศัพทหรือตีความหมายของค า – พยางค
ค าศัพทไดชัดเจนและเปนที่ยอมรับกันแพรหลายแลว ความยากล าบากในการสรางเกณฑตัดสินนี้ก็
จะงายขึ้น  

ประเภทเกณฑตัดสินตังบงช้ีบงช้ีขอมูลเชิงคุณภาพแบงได 2 ประเภทคือ  
1. Absolute Criteria เปนเกณฑตัดสินที่มีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูใช เป

นเกณฑตัดสินที่มีชวงล าดับแตละล าดับหางใกลเคียงกันหรือหางเทาเทียมกัน หรือเปนเกณฑตัดสินที่ 
เหมาะสมในการใชตามสภาพพ้ืนที่ทั่ว ๆ ไปโดยรวม มีอ านาจในการใชกวางขวาง เปนเกณฑตัดสินที่ 
ยอมรับกันโดยทั่วไป เกณฑตัดสินนี้ควรอยูในมาตรวัดตั้งแตระดับInterval Scale ขึ้นไป  

2. Relative Criteria เปนเกณฑตัดสินที่ไดจากการเทียบเคียงกับ Absolute Criteria ซึ่ง อาจไม
ตรงตามความตองการของผูใชนัก มีความเหมาะสมในการใชเฉพาะทองที่ เปนเกณฑตัดสินที่ ผูใชพอ
ยอมรับได มีอ านาจในการใชเฉพาะถิ่น บางชวงเวลายุคสมัย การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนว
การวิ เคราะหเชิ ง SWOT ประกอบดวย 1. จุดแข็ง (Strength) 2. จุดออน (Weakness) 3. โอกาส 
(Opportunity) 4. ภัยคุกคาม (Threat)  

2.1 จุดแข็ง หมายถึง ความมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานกิจกรรมดานตางๆ เปน 
จุดเดน เปนความไดเปรียบ เปนความโดดเดนเปนเอกลักษณที่ดีๆ ของหนวยงาน/ชุมชน อาทิ  

 การท างานเปนทีม 
 ความสามัคคีรวมมือรวมใจกันท างาน 
 การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 การบริหารจัดการที่โปรงใสตรวจสอบได  
 มีความมุงมั่นในการท างานที่เสียสละเพ่ือสวนรวม  
 มีการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด  
 ความสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน  
 การท างานที่มงุใหไดผลงานที่มีคุณภาพหรือมีวัฒนธรรมคุณภาพ  

(Quality Culture) 
 การท างานมีนโยบายและแผนงานที่จะท าอยางชัดเจน 
 การท างานมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ SWOT  
 การท างานทุกกิจกรรมประชาคมมีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจ  

และด าเนินงาน  
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2.2 จุดออน หมายถึง ความดอยขาดประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานกิจกรรมดานต
างๆ ท า ใหผลงานขาดคุณภาพขาดการยอมรับ ขาดความเชื่อถือ เปนจุดดอยขององคกรชุมชน เป
นอุปสรรค หรือ ขอเสียของชุมชนที่ตองการใหมีการแกไขอยางเรงดวน อาทิ 

 การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ไมโปรงใส มีการทุจริตมาก 
 การใชจาย งบประมาณ ไมตรงกับแผลงานและไมประหยัด / ไมคุมคา  
 การท างานที่ขาดนโยบาย และแผนงานที่ชัดเจน / ไมมีระบุเปนลาย

ลักษณอักษร  
 การบริหารที่ชุมชนมีสวนรวมนอย 
 ชุมชนขาดความสามัคคีรวมกลุมกันท างาน  
 การบริหารงานของชุมชน ขาดความยุติธรรม เห็นแกพวกพรอง ขาด

จิตส านึกท่ีเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 การท างานที่ขาดการติดตามประเมินผล และขาดการตรวจสอบ ฯลฯ  

2.3 โอกาส หมายถึง ความมีศักยภาพ ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และประสิทธิผลของการด าเนินงานกิจกรรมดานตาง ๆ ขององคกร/ชุมชน เปนสภาพที่ ไดเปรียบคล
ายเปนจุดแข็งของชุมชน/องคกร นั้น ๆ อาทิ  

 การมีที่ตั้ง (location) ที่เหมาะสม เหมาะที่จะเปนศูนยกลางการคาธุรกิจ 
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงอยูในเขตชลประทานอยูใกลเมืองใหญ  

 มีสภาพภูมิอากาศ เหมาะสมที่จะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะดาน 
อาทิ มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเหมาะที่จะปลูกชา,กาแฟ และทุเรียน มี
อากาศเย็น เหมาะส าหรับเลี้ยงแกะพันธที่ใหขนคุณภาพดี มีอากาศเย็นสบาย
บริสุทธิ์เหมาะที่จะพัฒนา เปนแหลงที่อยูอาศัย/ทองเที่ยว  

 มีภูมิประเทศ เหมาะสม อาทิ เปนที่ราบลุมเหมาะที่จะท านาไดปละ 2 ครั้ง 
การคมนาคมสะดวกหรือสะดวกตอการตั้งถิ่นฐาน 

 มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม อาทิ มีแหลงแรธาตุ มีแหลงพลังงาน เชื้อเพลิง มี
น้ าบริบูรณ มีปาไมหนาแนและหลากหลายพันธุ มีธรรมชาติที่สวยงาม รมรื่น 
(ม ีน้ าตก ชายหาด   ปาเขียวชะอุม ภูมิประเทศที่แปลกตา) 

 มีทรัพยากรมนุษย ที่มีความรู ประสพการณหรือมีคุณภาพสูง มีภูมิ ปญญา
หลากหลาย มีผูเชี่ยวชาญมาก และมีผูน าที่ดีและผูตามที่ดีและผูน ามีวิสัยทัศน 

 มีแหลงเงินทุน สนับสนุนเพียงพอ 
 มีเทคโนโลยี และทรัพยากรเรียนรูมาก  

2.4 ภัยคุกคาม หมายถึง ความดอยศักยภาพ ของชุมชนหรือองคกร เปนปจจัยที่ ส
งผลใหการท างานดานตางๆ มีปญหาหรือเปนอุปสรรคในด าเนินงาน มีผลตอประสิทธิภาพ คุณภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงานโดยตรง / โดยออม อาท ิ
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 การมีที่ตั้งไมเหมาะสม อยูใกลภัยสงครามอยูไกลแหลงความเจริญอยูใกล้                   
แหลงเสื่อมโทรม  

 การมภีูมิอากาศไมเหมาะสม อาทิ แหงแลง รอนจัด ฝนตกชุกเกินไป 
 การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ดอย คุณภาพ 

อาทิ ดินเสื่อมโทรม น้ าเนาเสีย อากาศเปนพิษ ขาดแหลงน้ าไมมีปาไม  
 ขาดอัตราก าลังและงบประมาณ  
 ขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ขาดประสพการณ ติดยาเสพติดและ 

อบายมุข มีความขัดแยงสูงไมสามัคคีปรองดอง 
 ขาดผูน าที่ดี ผูน าขาดแคลนภูมิปญญาและวิสัยทัศน 
 การคมนาคมไมสะดวก 
 มีภูมิประเทศไมเหมาะสม เปนที่ราบลุมน้ าทวมทุกป เปนแดนทุรกันดาน 

(Badland) สูงชันไมเหมาะตอการตั้งถ่ินฐาน 
 มีอาชญากรรมและมนุษยขยะไรคุณคามาก ฯลฯ ในการวิเคราะห SWOT             

จะตองสรุปคนหา จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ใหได และยึด
แนวทางการเสนอแนะดังนี้ 
1. ถาหากเปนจุดออน และภัยคุกคาม จะตองพิจารณาเสนอแนวทางแกไข

จุดออน ใหหมดไป หรือ พัฒนาใหเปนจุดแข็ง หรือพัฒนาภัยคุกคาม ใหหมดไป หรือพัฒนาให กลาย
เปนโอกาสใหได  

2. ถาหากเปนจุดแข็ง และ โอกาส จะตองพิจารณาเสนอแนวทางรักษา ป
องกันให จุดแข็ง และโอกาส คงมีอยูตลอดไป มีอยูอยางยั่งยืน หรือ พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น ใหเปน 
จุดแข็งมากยิ่งข้ึนใหเปนโอกาส ที่ดียิ่งข้ึน  

3. ในการวิเคราะหจะตองพิจารณาคนหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย
คุกคาม และเสนอแนวทางแกไข หรือพัฒนาที่ละประเด็น หรือแตละตัวแปร หรือจะสรุปผลการวิ
เคราะหและใหขอเสนอแนะเปนตารางก็ได  

การตรวจสอบคุณภาพชองเครื่องมือการวิจัย  
การรวบรวมขอมูลในการวิจยนั้น จ าเปนตองใชเครื่องมือที่มีคุณภาพเพ่ือความถูกต้อง และนา

เชื่อถือของการวิจัยดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจงเป็นสิ่งที่จ าเปนและ
ส าคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่งที่ผูวิจัยตองตระหนักและจ าเปนตองวิเคราะหตรวจสอบ คุณภาพของ
เครื่องมือกอนน าไปใชในการรวบรวมขอมูลทุกครั้ง เพ่ือใหแนใจว่าเคริ่องมือชนิดนั้น ๆ มีคุณภาพอยู
ในเกณฑสูง เมื่อน าไปใชในการรวบรวมขอมูลแลวจะไดขอมูลอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ  การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่จ าเปนตองตรวจสอบ ดังนี้ คือ ความเที่ยงตรง (Validity) ความ
เชื่อมั่น (Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) คาอ านาจ จ าแนก (Discrimination) และความ
ยากง่าย (Difficulty) รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
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1. ความเที่ยงตรง  
ความเที่ยงตรง (Validity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใชวัดคุณสมบัติตาง ๆ ของสิ่ง ที่ตอง

การศึกษาไดถูกตอง และครบถวน โดยทั่ว ๆ ไปนั้นความเที่ยงตรงมักจะพบในเครื่องมือที่ ใชวัด และ
ทดสอบทางจิตวิทยา และการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะตางๆ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความคิดเห็น แรงจูงใจ   การมีสวนรวม ฯลฯ เปนตน ซึ่งสิ่งที่กลาวมา ทั้งหมดนี้ไมมีเครื่องมือ
หรืออุปกรณที่สามารถวัดไดโดยตรง       เชนเดียวกับการวัดทางกายภาพที่ เกี่ยวกับความสูง น้ าหนัก
ตัว ดังนั้นนักวิจัยจึงตองพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือน าไปใชวัดคุณลักษณะที่ ซับซอนดังกลาวขางตนนั้น ซึ่ง
เปนการวัดทางออม  

ความเที่ยงตรงเปนคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือที่ดีและมีคุณภาพ จะตองมี
ความเที่ยงตรง เป็นเบื้องตนกอน แลวจึงตรวจสอบคุณภาพดานอ่ืนๆตอไป ความเที่ยงตรงจ าแนกได 3 
ประเภท ดังนี้คือ  

1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้วัด 

ความสอดคล้องระหวางเนื้อหาสาระของเครื่องมือที่สรางขึ้นกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการศึกษา                     
ถาเครื่องมือใดมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่ตองการศึกษา เครื่องมือนั้น ๆ มีความเท่ียงตรง ตาม
เนื้อหา เชน ตองการวัดความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษา แตเปนแบบทดสอบถามความรู
เกี่ยวกับภูมิศาสตร แบบทดสอบฉบับนั้นไมมีความเทยงตรงตามเนื้อหาเพราะไมถามความรูในวิชา
สังคมศึกษา การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหานั้นใชการเปรียบเทียบกับเนื้อหาของสิ่งที่ตอง
การศึกษา แนวทางการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

 ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาสาระของแบบทดสอบกับเนื้อหาวิชาวิธี
นี้ตองวิเคราะหเนื้อหาของรายวิชาก าหนดขอบเขตของเนื้อหา โดยใชตารางวิเคราะหหลักสูตรแลว จึง
เขียนขอสอบจากเนื้อหาที่ได้วิเคราะหแลว วิธีสวนใหญใช้กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ วิธีนี้ใชดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 คน
ที่มีความรูในเรื่องที่ศึกษา เปนผู้พิจารณาและตัดสินวาเครื่องมือนั้นๆ  มีขอค าถามเกี่ยวของกับเนื้อหา
ที่ก าหนดหรือไม ครอบคลุมเนื้อหาหรือไม ถาผู้เชียวชาญพิจารณาแลวมีความเห็นตรงกันวาขอค าถาม
มีความเกี่ยวของสอดคลองกับเนื้อหาก็สรุปไดวาเครื่องมือนั้น ๆ มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แตถาผู
เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไมสอดคลอง ตองปรับปรุงแกไขใหม และใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาอีกครั้งจน
เห็นวาเหมาะสม นักววิจัยตองตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทุกครั้งกอนน าเครื่องมือไปใชจริง 

1.2 ความเที่ยงตรงตามโครงสราง  
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) เปนคุณลักษณะของเครื่องมือที่

สามารถวัดไดสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการวัดตรงตามทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องที่ศึกษา การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทนี้ สวนใหญใชกับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบวัดดาน พุทธิปญญา 
และวัดความสามารถทางจิตวิทยาประเภทที่เปนนามธรรม เชน ความวิตกกังวล ความเครียด 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ฯลฯ เปนตน   
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ในการสรางเครื่องมือประเภทนี้ ผูวิจัยตองศึกษาคุณลักษณะตาง ๆ ของสิ่งที่ ตอง
การศึกษาซึ่งไดก าหนดไวในทฤษฎี หรือแนวคิดใหชัดเจนกอน แลวจงสร้างขอค าถามให ครอบคลุม
คุณลักษณะตางๆ ใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่ก าหนดในทฤษฎีหรือแนวคิดนั้น ๆ  

แนวทางการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสราง มีวีธีการตรวจสอบดังนี้ 
 ตรวจสอบความสอดคลองของคุณสมบัติที่ตองการวัดกับคุณสมบัติที่ระบุใน ข

อค าถาม เชน ตองการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตขอค าถามนั้นๆ มีสาระเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
เครื่องมือชนิดนั้น ๆ ไมมีความเที่ยงตรงตามโครงสราง จึงตองปรับปรุงแกไขให ขอค าถามที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับแรงจงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งเรียกวา “Face validity” เชนเดียวกับความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แตใชเกณฑ์เปรียบเทียบเป็นพฤติกรรมแทนการเปรียบเทียบกับเนื้อหา การ 
ตรวจสอบในวิธีนี้นิยมใชกับเครื่องมือที่วัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาและเจตคติตาง ๆ เชน การวิจัยเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าแท้ง ตองน าแบบสอบถามไปให้ผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาตรวจสอบเมื้อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว สรุปวาแบบสอบถามชุดนี้ ไมไดสอบถาม ความคิดเห็น
ต่อการท าแทง แตสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการท าแท้ง ดังนั้นเครื่องมือชุดนี้จึงไม่มีความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้างตองน าไปปรับปรุงแกไขใหมใหเป็นขอค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ตอการท าแทง แล้วใหผู
เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง  ถาผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง สอดคลองกับความคิดเห็นตอการ
ท าแทง แบบสอบถามนั้นจึงมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

1.3 ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวของ 
ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ (Criterion related validity) จ าแนกเปน็ 2 ชนิดดังนี้ 

 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent validity) เปนคุณสมบัติของเครื่องมือ 
ที่สามารถวัดพฤติกรรม หรือคุณลักษณะของบุคคลที่ถูกทดสอบไดตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 
เช่น แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพรางกาย น าไปทดสอบกับชาวบ้านกลุ่ม
หนึ่งไดคะแนนจากแบบทดสอบสูงมากแตเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริงใน ปจจุบัน (ซึ่งใชเป
นเกณฑในการเปรียบเทียบ)เปนกลุมคนที่มีพฤติกรรมการดูตนเองในเรื่องสุขภาพอนามัยต่ ามาก เชน ราง
กายสกปรก บริโภคอาหารไมถูกหลัก ในลักษณะเชนนี้แบบทดสอบ นั้นไมมีความเที่ยงตรงตามสภาพ ทั้งนี้
เพราะเครื่องมือที่ใชวัด (แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพรางกาย) ไดผลไมสอด
คลองกับสภาพความเป็นจริงในปจจุบัน 

ในการค านวณหาความเที่ยงตรงตามสภาพจึงพิจารณาจากขอมูลทั้ง 2 ชุด คือ ชุดที่ 1เป
นคะแนนจากเครื่องมือที่สรางขึ้น และอีกชุดหนึ่งเป็นขอมูลที่แสดงสภาพความเป็นจริง ในปจจุบันซึ่ง
ก าหนดคะแนนจากการสังเกตการปฏิบัติ ซึ่งสามารถประเมินในรูปคะแนนได้แลว น ามาหาค
าสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ถ้าขอมูลอยูในลักษณะอ่ืน ๆ ก็ใชสูตรการหาคาสหสมพันธ์โดยวิธีอ่ืนๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระดับขอมูลที่วัดได 

 ความเที่ยงตรงตามการพยากรณ (Predictive validity) เปนคุณสมบัติของ 
เครื่องมือที่สามารถวัดพฤตกรรมหรือคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกทดสอบ ไดสอดคลองกับผลท่ี คาดการณ
หรือคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายในเวลาที่ก าหนดอาจเปนเดือน หรือ ปีก็ได เชน นักเรียนที่ผ่าน
การสอบเอ็นทรานสเขามหาวิทยาลัยเมื่อเขามาเรียนแลว สามารถพยากรณไดวา นักเรียนเหลานี้ตองสอบ
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ปลายภาคผ่านไดและเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดคือ ปลายภาคนักเรียนก็สอบผานไดจริง ในลักษณะเชนนี้ 
กล่าวไดวาขอสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยมีความเที่ยงตรงตามการพยากรณ  

ในการค านวณหาคาความเที่ยงตรงตามการ พยากรณ์จึงต้องก าหนดเวลาไวเป
นเกณฑเช่น สิ้นปการสอบปลายภาค จึงสามารถน าผลการสอบปลายภาค  รวมพิจารณากับผลการ
สอบเอนทรานสแลวน ามาหาคาสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ถาข้อมูลอยูในลักษณะอ่ืน ๆ ก็ใช้สูตรการ
หาคาสหสัมพันธ์โดยวิธีอ่ืน ๆ ขึ้นอยูกับระดับขอมูลที่วัดได  

การเปรียบเทียบชนิดตาง ๆ ของความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงทั้ง 3 ประเภทนี้
สามารถน าไปใชเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการวัด ทางจิตวิทยาและการศึกษา จึงควรมีการพิจารณาความ
เหมาะสมในการน าไปใชงานอยางถูกประเภท  

ตัวอยาง : การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชคอมพิวเตอรจ าเปน ตอง
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงดังนี้  

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา : พิจารณาเนื้อหาในแบบทดสอบให  สอดคลองกับเนื้อหาที่
ก าหนดไวในหลักสูตร 

ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง : พิจารณาเนื้อหาในแบบทดสอบวาเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติการใช คอมพิวเตอรจริงหรือไม  

ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ : พิ จ ารณ าจากผลการสอบถ้ าสอบ ได คะแนนดี แลวมี
ความสามารถในการใช เครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม 

2. ความเชื่อม่ัน 
ความเชื่อมั่น (Reliability) เปนคุณสมบัตของเครื่องมือที่น าไปใช้วัดลักษณะ หรือ คุณสมบัติ

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดผลคงที่สม่ าเสมอ ไมวาจะวัดกี่ครั้งก็ตามตองไดผลไมเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมั่นเป
นคุณสมบัตที่จ าเป็นมากของเครื่องมือ โดยเฉพาะในการวัดทางการศึกษา และ จิตวิทยาจ าเป็นตองใช
เครื่องมือที่มี่ความคงที่ในการวัดคุณลักษณะที่ซับซอน เช่น เชาวปญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯลฯ ถาเครื่องมือที่ใชวัดลักษณะดังกลาวนี้ไมมี ความคงที่น าไปใชวัดกลุมตัวอยาง 
2 ครั้ง ใหผลที่แตกตางกันอย่างเห็นไดชัดเจน เครื่องมือนี้ไม่มีความเชื่อมั่น และไมสามารถน าเครื่องมือ
ชุดนี้ไปใชประโยชนได เพราะขาดคุณสมบัติที่จ าเป็น 

ตัวอยางเชน สรางแบบทดสอบวัดความรูทางสังคมศึกษา น าไปสอบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 2 
ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกัน 7 วัน นักเรียนที่สอบไดคะแนนสูงในครั้งแรกและเมื่อสอบใน ครั้งที่สองก็
ไดคะแนนสูงดวย ในทางตรงกันขามนักเรียนที่สอบไดคะแนนต่ าในครั้งแรกและเมื่อ สอบครั้งที่สองก็
ไดคะแนนต่ าดวย ลักษณะเช่นนี้กล่าวไดวาแบบทดสอบวัดความรู้ทางสังคมศึกษามีคาความเชื่อมั่นสูง  
วิธีการหาความเชื่อม่ัน  

เครื่องมือจะมีความเชื่อมั่นเมื่อน าไปทดสอบ 2 ครั้ง ผูสอบจะไดคะแนนเทาเดิมหรือ ใกลเคียง
กัน หลักการของการหาความเชื่อมั่นสามารถท าได 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก พิจารณาความ
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เปลี่ยนแปลงของคะแนนผลการสอบจากการวัดซ้ ากลุมตัวอยางหลายๆ ครั้ง (เปน จ านวนมากครั้ง) ถา
สามารถสอบนักเรียนเปนจ านวนมากครั้งดวยแบบทดสอบฉบับเดิมและหา คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ผลการสอบ คะแนนเฉลี่ยจะแสดงถึงคะแนนจริงของผูสอบ ดังนั้นสามารถ หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนผลการสอบไดซึ่งจะเรียกวา ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของการวัด เมื่อทราบความ
คลาดเคลื่อนของการวัด สามารถหาความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนไดและประมาณค
าความเชื่อมั่น ไดจากสูตรแตในทางปฏิบัติเราไมสามารถวัด กลุมตัวอยางซ้ าหลายๆ ครั้งได สวน
แนวทางที่สอง พิจารณาจากต าแหนงของ ผูสอบแตละคน ซึ่งต าแหนงควรจะอยูที่เดิมเมื่อสอบซ้ า ผู
สอบที่ไดคะแนนสูงในการสอบครั้งแรก ควรจะมีคะแนนสูงในการสอบครั้งที่สองจากเครื่องมือชุด
เดียวกัน โดยน าคะแนนสอบ 2 ชุด มา หาความสัมพันธเพ่ือพิจารณาวา ผูสอบยังอยูในต าแหน่งเดิม
หรือไม คาที่ไดเรียกวาสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น (rxx )  

แนวทางในการตรวจสอบความเชื่อมั่นดังกลาวขางตน สามารถท าไดหลายวิธีดังนี้ (เชาว์ อิน
ใย , 2541 : 215 – 221)  

1. การหาความเชื่อม่ันแบบสอบซ้ า 
 การประมาณคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ านี้เปนการน าเครื่องมือที่สรางขึ้นไปสอบ กลุ

มตัวอยาง กลุมเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่หางกันไดคะแนนมาสองชุดแลวน าคะแนนทั้งสอง ชุด
มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถาเปนคะแนนดิบใชสูตรของ เปยรสัน (r) ถาเปนคะแนนในรูป อ่ืน ๆก็
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีอ่ืนคาที่ไดเรียกวาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ า 

 วิธีนี้มีข้อตกลงเบื้องตน้ 3 ประการ คือ (โกวิทย ประวาลพฤกษ์, 2527 : 238)  
1. คะแนนที่ไดจากเครื่องมือวัดครั้งที่สองไมใชเปนผลเนื่องมาจากการสอบครั้งแรก  
2. ความรูที่ไดจากการสอบครั้งแรกไมมีผลท าใหคะแนนสอบครั้งหลังเพ่ิมขึ้น 
3. การสอบซ้ าผูส้อบมีแรงจูงใจที่จะท าการสอบอยางเท่าเทียมกัน  
ตัวอยางเชน ตองทราบวาแบบทดสอบวัดคุณภาพชีวิตมีความเชื่อมั่นหรือไม เมื่อน าไป

สอบครั้งแรกแลว หลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งน าไปสอบกลุ่มตัวอยางกลุ่มเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ถา
แบบทดสอบมความเชื่อมั่นต าแหน่งของผู้สอบในการสอบครั้งแรกกับครั้งหลังควรจะใกลเคียงกัน
ต าแหน่งที่เปลี่ยนไปในการสอบ 2 ครั้ง เกิดจากความคลาดเคลื่อน บางครั้ง เรียกวิธีการตรวจสอบค
าความเชื่อมั่นแบบนวี้า สัมประสิทธิ์ความคงที่ (Coefficient of stability) 

การหาความเชื่อมั่นดวยวิธีนี้มีขอควรระวังคือระยะเวลาที่ท าการสอบ ควรหางกัน 
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห ถ้าระยะเวลาสั้นเกินไปกลุมตัวอยางอาจจะจ าขอค าถามไดจึงท าใหคา ความ
เชื่อมั่นสูง แตถาระยะเวลานานเกินไปกลุ่มตัวอย่างจะเรียนรูมากขึ้นท าใหเครื่องมือมีค่า ความเชื่อมั่น
ต่ า วิธีตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ าไมเหมาะสมที่จะน าไปใชกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ตาง ๆ 
เพราะจะตองสอบนักเรียน 2 ครั้ง ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจ าข้อค าถาม และการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ่นได้ 
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2. การหาคาความเชื่อม่ันแบบคูขนาน  
วิธีตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแบบคูขนานนี้หลีกเลี่ยงปญหาเรื่องการจ าค าตอบได ผลการ

เรียนรูจากการสอบครั้งแรกและปญหาเรื่องระยะเวลาสอบ 2 ครั้งออกไป โดยใชเครื่องมือ วัดที่มี
คุณภาพเหมือนกันทุกประการคือ มีเนื้อหา รูปแบบ ขอค าถาม จ านวนขอ ความยากงาย เหมือนกัน
หรือที่เรียกวา เครื่องมือคูขนานกัน (Parallel form) สอบกลุมตัวอยาง 2 ครั้ง แลวน า คะแนนมาหา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ตามสูตรของเปยรสัน (r) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ได เรียกวา สัมประสิทธิ์
ของความเทาเทียมกัน จะตองมีคาเฉลี่ยและความแปรปรวนเทากัน มีความ ยากงาย และคาอ านาจ
จ าแนกเทากัน วัดเนื้อหาและจุดประสงคเดียวกัน ซึ่งคอนขางจะสรางได้ยาก ขอแนะน าในการสรางคือ 
ควรสรางค าถามแตละขอใหมีความคูขนานกันกอนแลวจึงแยกไว คนละฉบับความคลาดเคลื่อนที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อใชวิธีนี้คือ ขอค าถามทั้งสองฉบับไมไดวัดจุดประสงคเดียวกัน สภาพแวดลอมและสภาวะ
ของผูสอบ 2 ครั้งไมเหมือนกัน เชน ความเบื่อหน่ายความเครียด ฯลฯ จะท าให้คาความเชื่อมั่นต่ า 

3. การหาความเชื่อม่ันแบบแบงครึ่ง  
วิธีตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่งนี้จะน าเครื่องมือที่สรางขึ้นไปสอบกลุม ตัวอยา

งเพียงครั้งเดียวแลวน าเครื่องมือนั้นพรอมค าตอบมาแบงครึ่งเปน 2 ฉบับ วิธีที่นิยมใชคือ การแบงเป
นขอคู - ขอคี่ซึ่งเมื่อแบงแลวจะไดขอสอบเปน 2 ฉบับ ซึ่งมีจ านวนขอเทากัน หลังจาก นั้นตรวจให
คะแนนขอคูครั้งหนึ่งและขอคี่อีกครั้งหนึ่งไดคะแนน 2 ชุด แลวน าคะแนนทั้ง 2 ชุด มา หาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธตามวิธีของ เพียรสัน ถากลุ่มตัวอยางมีต าแหนงเหมือนกันจากคะแนนสอบแตละชุด เครื่องมือ
จะมีคาความเชื่อมั่นสูงถามีต าแหนงสอดคลองกันนอย     คาความเชื่อมั่น จะต่ า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่
ค านวณไดเปนคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดเพียงครึ่งฉบับจึง ตองปรับใหเปนคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
โดยใชสูตรของสเปยรแมน - บราวน (Spearman - Brown)  

สูตรของสเปยรแมน - บราวน มีขอตกลงวาเครื่องมือวัดครึ่งฉบับจะตองคูขนานกันถ้าไมคู
ขนานกัน การประมาณคาความเชื่อมั่นจะสงมากกว่าวิธีการหาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ า หรือ  แบบคู
ขนาน วิธีนี้ไมเหมาะส าหรับการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใชวัดความเร็วในการตอบ (Speed 
test) เพราะแบบทดสอบประเภทนี้ขอสอบจะงายผูสอบจะท า ขอสอบถูกเมื่อแบงเป็นขอคู และขอคี่
แลวคะแนนจะใกล้เคียงกันหรือเทากัน คาสัมประสทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนขอคูและขอคี่จะใกล 
1 ดังนั้นควรใช้วิธีอ่ืนเมื่อตองการหาความเชื่อม่ันแบบทดสอบความเร็ว 

4. การหาความเชื่อม่ันแบบใชสูตร คูเดอร - ริชารดสัน 
วิธีตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใชสูตร คูเดอร - ริชารดสัน เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการ

ค านวณจึงนิยมใช้มาก ใช้หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบ มีขอตกลง เบื้องตนของ
การใชสูตรดังนี้ (เยาวดี วิบูลยศรี, 2528 : 61) การใหคะแนนถาตอบถูกให 1 คะแนน และตอบผิดให 0 
คะแนน และขอสอบจะตองมีลักษณะเปนเอกพันธ์ (Homogeneous) คือ วัด คุณลักษณะเดียวกัน 
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5. การหาความเชื่อม่ันแบบใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  
เครื่องมือวัดบางประเภท เช่น แบบทดสอบอัตนัย แบบวัดเจตคติซึ่งการใหคะแนน 

แตกตางจากการใหคะแนนในวิธีที 4 ( การตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนน) การหา
ความเชื่อมั่นจะตองใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, อางถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
2530 : 113 )  

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา วิธีตรวจสอบคาความเชื่อมั่นหลายวิธีแตก็ยังไมมีวิธี
ที่ดีทีสุด การเลือกใชวิธีใดควรพิจารณาจุดมุ่งหมายของการวิจัย ความหมายของค่าความเชื่อมั่นที
ต้องการและขึ้นอยู่กับระดับของขอมูล รวมทั้งเกี่ยวกับสภาพการใชและขนาดหรือ ประเภทของ
เครื่องมือรวบรวมขอมูล (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2524 : 187) ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือวัดมีความเกี่ยวของกัน เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงต่ าจะ มีความเชื่อมั่นต่ า แตเครื่องมือ
ที่มีความเชื่อมั่นสูงไมจ าเปํนตองมีความเที่ยงตรงสูง ค่าสูงสุดของความเที่ยงตรงจะมีไดไมเกินรากที่
สองของคาความเชื่อมั่น (ส าราญ มีแจ้ง, 2534 : 212)  
องคประกอบท่ีมีผลตอความเชื่อม่ัน  

องคประกอบที่มีผลตอความเชื่อมั่นนั้นมีหลายประการ การพิจารณาองคประกอบ เหล
านี้จะท าใหสามารถแปลความหมายความเชื่อมั่นไดอยางถูกตองและยังท าใหการสรางเครื่องมือวัดใหมี
ความเชื่อมั่นสูงขึ้นอีกดวย องคประกอบตาง ๆ มีดังนี้ (เชาว์ อินใย , 2541 : 221 )  

1. จ านวนขอของเครื่องมือวัด ถาเครื่องมือวัดมีจ านวนข้อมากจะท าให้มีความเชื่อมั่น สูง
กว่าเครื่องมือวัดที่มีจ านวนขอนอย เพราะวัดพฤติกรรมไดมากครอบคลุมเนื้อหา คะแนนที่ไดจะ เป
นตัวแทนของคะแนนจริงมีความถูกตองมากข้ึน ความคลาดเคลื่อนก็จะนอย  

2. ความเชื่อมั่นจะขึ้นอยูกับความแตกตางของกลุมตัวอยาง ความเชื่อมั่นจะเพ่ิมขึ้น เมื่อ
กลุมตัว อย่างมีความแตกตางกันมากในทางตรงกันข้ามถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความเปนเอกพันธ หรือไม
แตกตางกันค่าความเฃื่อมั่นจะต่ า 

3. ความยากงายของเครื่องมือวัด เชน แบบทดสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะจะท าให
มีคาความเชื่อมั่นสูงกว่าแบบทดสอบที่ยากเกินไปหรืองายเกินไป เพราะแบบทดสอบที่ยาก เกินไป
หรืองายเกินไปจะท าให้การกระจายของคะแนนนอยซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่น 

4. ความเชื่อมั่นจะขึ้นอยูกับวิธีที่ใชในการตรวจสอบ วิธีการค านวนหาคาความเชื่อมั่น ที่ไม่
เหมือนกันคาความเชื่อมั่นก็จะตางกัน การหาคาความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่งจะท าใหเครื่องมือมีความ
เชื่อมั่นสูง แตแบบสอบซ้ าใหคาปานกลาง และแบบใชสูตรคูเดอร - ริชารดสันจะท าใหคา ความเชื่อมั่นต่ า  

ในการสรางเครื่องมือนั้นจ าเปํนอยางยิ่งที่ตองตรวจสอบความเชื่อมั่น ดังนั้นจึงควร สราง
เครื่องมือที่มีจ านวนขอเหมาะสม ไม่นอยเกินไปมีความยากง่ายพอเหมาะ แล้วน าไปทดลองกับกลุมตัว
อย่างที่มีความแตกตางกันรวมทั้งการเลือกใชวิธีค านวณที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะท าให เครื่องมือที่
สร้างข้ึนนั้นมีความเชื่อม่ันสูง (พวงรัตน ทวีรัตน, 2539 : 128)  
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ความเปนปรนัย  
ความเป็นปรนัย(Objectivity) เปนคุณสมบัติที่ส าคัญของเครื่องมือวิจัยทุกประเภท ทั้งนี้

เพราะเครื่องมือที่มีความเปนปรนัยแลวจะท าให้เครื่องมือนั้นมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นดวย 
เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัย มีลักษณะดังตอไปนี้  

1. ขอค าถามมีความชัดเจนไมคลุมเคลือ ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกันว่า ค าถามนั้นถาม
อะไรไมต่้องตีความ  

2. การตรวจใหคะแนนมีความแนนอนตรงกัน ไมวาใคร ๆ ตรวจก็จะไดคะแนน เชนเดียว
กัน เชน ขอสอบลักษณะแบบปรนัยถาตอบถูกได้คะแนน ถ้าตอบผิดไมไดคะแนน เปนต้น ใครมา
ตรวจขอสอบขอนี้จะ   ตองใหคะแนนในลักษณะนี้เหมือนกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับขอสอบแบบ อัตนัยถ้า
ผูตรวจคนละคนการใหคะแนนอาจไม่เท่ากันแล้วแตการตัดสินใจของผูตรวจ และความคิดเห็นของผู
ตรวจนั้น ๆ  

3. สามารถแปลความหมายของคะแนนไดชัดเจน สามารถแปลความหมายไดตรงกัน ว
ามีความสามารถในระดับใด เชน ขอสอบแบบปรนัยจ านวน 100 ขอ ถาตอบถูกได้คะแนนตอบผิดไม
ไดคะแนนไดทั้งเกณฑไววา นักเรียนที่สอบไดต่ ากวา 50 คะแนน ถือวาสอบตกไมวาใครมา ตรวจก็จะ
แปลผลไดตรงกันในการพิจารณาวานักเรียนคนใดสอบไดสอบตก 

การตรวจสอบความเปนปรนัย  
เครื่องมือในการวิจัย สามารถตรวจสอบความเปนปรนัยไดดังนี้  

1. โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบส านวนภาษามีความชัดเจนและเหมาะสมกับวัยและ ระดับ
ความรูของผูตอบ ตลอดจนการตรวจสอบเกณฑ์ในการใหคะแนนและการแปลความหมาย ของคะแนน  

2. การทดลองกับกลุมทดลองที่ไมใ่ชกลุมตัวอยางแลวสอบถามความคิดเห็นของผูตอบ วาเข
าใจ   ขอสอบชัดเจนหรือไม ความเป็นปรนัยเปนคุณภาพของเครื่องมือที่จ าเป็นมากท้ังนี้เพราะถาไมมี
ความเปน ปรนัย กลุมตัวอยางอานขอค าถามแล้วไมเขาใจในส านวนภาษาที่ใช ยอมท าใหเกิดความ 
คลาดเคลื่อนในค าตอบได  

1. ความยากงาย  
ความยากงาย (Difficulty) เปนคุณสมบัติที่แสดงใหเห็นวาขอค าถามนั้นมีความยาก หรือ                   

งายมากนอยเพียงใด คุณสมบัติในขอนี้เนนเฉพาะเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบที่วัดทางดาน พุทธิป
ญญา (Cognitive domain) ซึ่งอาจเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หรืออาจเปนแบบทดสอบวัดความ
ถนัดก็ได ความยากงาย พิจารณาเปนรายขอหรือทั้งฉบับก็ได  
การตรวจสอบความยากงายจ าแนกได 2 วิธีดังนี้ ( พวงรัตน ทวีรัตน์, 2538 : 129–130) 

1.1 การตรวจสอบความยากงายทั้งฉบับ  
การตรวจสอบความยากงายทั้งฉบับนั้นเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการสอบ ดังนี้ 

(1) ถาไดคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกับครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ขอสอบฉบับนั้นมี ความ
ยากปานกลาง เชน คะแนนเต็ม 100 ถาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 55 - 50 
คะแนน ขอสอบชุดนี้มีความยากปานกลาง 
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(2) ถาไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขอสอบฉบับนั้นก็งาย เชน ได
คะแนนเฉลี่ย 70 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

(3) ถาคะแนนเฉลี่ยต่ ากวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ขอสอบชุดนั้นยากมาก เชน ได
คะแนนเฉลี่ย 30 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

1.2 การตรวจสอบความยากงายเปนรายขอ  
การตรวจสอบความยากงายเปนรายขอนี้สามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

 (1) การตรวจสอบความยากงายเปนรายขอโดยเปรียบเทียบสัดสวนระหวาง จ านวน
ผู้ที่ตอบขอสอบในแตละขอถูกตอจ านวนผูเขาสอบทั้งหมด ดังสูตรตอไปนี้  

P = N R  
เมื่อ  P คือ คาความยากงายของค าถามแตละขอ 

R คือ จ านวนผูตอบถูกในแตละขอ  
N คือ จ านวนผูเขา้สอบทั้งหมด  
เกณฑความยากของขอสอบ อยูในชวงระหว่าง 0.2 กับ 0.8  

การแปลผล 
 ถา P มีคามาก หมายถึงมคนตอบถูกในขอนั้นมาก ข้อสอบนั้นมีความงา

ยสูง เชน ขอสอบมีคา P = 0.8 แสดงวาขอสอบมีความยากในระดับต่ า
ซึ่งก็คือข้อสอบงาย 

  ถา P มีคาปานกลาง หมายถึงมีคนตอบถูกปานกลาง ขอสอบนั้นมีความยา
กงาย ในระดับปานกลาง เช่น ขอสอบมีคา P = 0.5 แสดงวา ขอสอบนั้นมี
ความยาก และความงาย ในระดับปานกลาง 

 ถา P มีคาน้อย หมายถึงมีคนตอบถูกในข้อนั้นนอย ขอสอบนั้นมี ความยาก
เช่น  ขอสอบมีคา P = 0.2 แสดงวาขอสอบนั้นยากเกินไป 

 (2) การตรวจสอบในรูปของความยากงายมาตรฐาน ซึ่งเปนความยากงายที่แปลง ค
าใหอยูในรูปของคะแนนมาตรฐาน ดังสูตรตอไปนี้  

Δ = 4 Z + 13 
เมื่อ  Δ (Delta) คือ คาความยากงายมาตรฐาน  

Z  คือ คาความยากงาย (P) ที่ถูกแปลงมาเป็นคะแนนมาตรฐานซี 
 

คาความยากง่ายมาตรฐานน่าจะมีหนวยเดียวกันจึงสามารถเปรียบเทียบกันได และ สามารถ
หาค่าเฉลี่ยไดท าให้ทราบค่าความยากงายมาตรฐานเฉลยของขอสอบทั้งฉบับได แตถาเปนคาความ
ยากง่ายในรูปของคา P ไมสามารถหาค่าความยากเฉลี่ยของขอสอบทั้งฉบับได  

การพิจารณาคาความยากมาตรฐาน  
ถาขอสอบนั้นมีคา Δ นอย (ตัวถูก) หมายถึง ขอสอบขอนั้นง่าย 
ถาขอสอบนั้นมีคา Δ มาก (ตัวถูก) หมายถึง ขอสอบนั้นยาก  
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ถาขอสอบนั้นมีคา Δ = 13 (ตัวถูก) หมายถึง ขอสอบนั้นมีคาความยากปานกลางพอดี (ตรง
กับคา P = 0.5) 

ความยากงายเปนคุณสมบัตพ้ืนฐานของเครื่องมือที่ เป็นแบบทดสอบ ซึ่งจ าเป็นต้อง 
ตรวจสอบทุกครั้ง โดยที่ควรค านึงถึงคุณสมบัติขอนี้เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้เพราะเครื่องมือที่มีความยากงาย
ไมเหมาะสม จะท าใหเครื่องมือนั้นไม่มีความเชื่อมั่นดวย 

คาอ านาจจ าแนก 
คาอ านาจจ าแนก (Discrimination)เปนคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถจ าแนกบุคคล ที่ถูก

ทดสอบออกเปนผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเครื่องมือที่ตองการวัดได ถาเปนเครื่องมือวัด ความรูและ
ปัญญาซึ่งมักจะเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ต้องสามารถแยกบุคคลที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง (กลุมเรียนเกง) และกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (กลุมเรียนออน) ไดแลว แบบทดสอบนั้นมีค่า
อ านาจจ าแนกสูงแตถาทดสอบแล้วไม่ทราบวากลุมไหนเกงหรือ กลุมไหนออน มีลักษณะเทาเทียมกันหมด 
แบบทดสอบนั้นมีค่าอ านาจจ าแนกต่ า  

คาอ านาจจาแนกนี้ เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่จ าเปนตองตรวจสอบในเครื่องมือที่เกี่ยวข
องกับการศึกษา และจิตวิทยา ซึ่งส่วนใหญจะเปนแบบสอบถาม เช่น แบบสอบถามวัด ความวิตก
กังวล ถาแบบสอบถามนี้มีคาอ านาจจ าแนกสูง จะตองสามารถแยกกลุ่มท่ีมีความวิตก กังวลสูง และกลุ
มที่ไมมีความวิตกกังวลไดชัดเจน แตถาไมสามารถแยกไดวากลุมใดบางที่มีความวิตกกังวลกลุมใดที่ไม่
มีความวิตกกังวลแสดงว่าแบบสอบถามชุดนั้น มีคาอานาจจ าแนกต่ าใชไมได ตองปรับปรุงใหม ่ 

การตรวจสอบคาอ านาจจาแนก 
การตรวจสอบคาอ านาจจาแนกตามลักษณะของเครื่องมือวัดทางพุทธิปญญาและทาง 

จิตวิทยาได 2 วิธีดังนี้ ( นิคม ตงคะพิภพ, 2543 : 130 – 133) 
1. การตรวจหาคาอ านาจจ าแนกของเครื่องมือวัดทางพุทธิปญญา 
สามารถหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ โดยใชสัดสวนของความแตกตางระหวางกลุ่มสูงและกลุมต่ า 
วิธีการค านวณมีดังตอไปนี้  

(1) น าแบบทดสอบไปสอบกับกลุมตัวอยาง หลังจากตรวจใหคะแนนแลวใหเรียง คะแนน
จากสงไปหาต่ า แล้วแบงเป็นกลุ่มสูง - กลุมต่ า (หรือกลุมเก่ง - กลุมออนก็ได) โดยใช สัดสวน 50 %  

(2) นับจ านวนคนที่ตอบขอสอบถูกของแตละกลุมในขอเดียวกัน  
(3) แทนคาในสูตร คาอ านาจจ าแนกจะมีคาอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ขอสอบที่มี                           

คาอ านาจจ าแนก เปนบวก และใกล +1 แสดงวามีค่าอ านาจจ าแนกสูง ส่วนข้อสอบที่มีค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นลบหรือ เทากับ 0 แสดงวา ขอสอบนั้นไมมีค่าอ านาจจ าแนก คาอ านาจจาแนกตามเกณฑที่
ก าหนดมีคา ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป  

2. การตรวจสอบคาอ านาจจ าแนกของเครื่องมือทางจิตวิทยา โดยใช t - test  
วิธีการค านวณ ดังตอไปนี้  



128 

128 

 

(1) ตรวจใหคะแนนแตละขอตามขอตกลงของเครื่องมือชนิดนั้น ๆ (เชน เห็นดวย = 
2 ไมแนใจ = 1 ไมเห็นดวย = 0 ) แลวรวมคะแนนทุกข้อ 

(2) เรียงล าดบคะแนนจากผู้ที่ไดคะแนนสูงไปหาคะแนนต่ า 
(3) แบงออกเปน 3 กลุม คือกลุมสูงกลุ่มกลางและกลุ่มต่ า โดยใชสัดสวนกลุ่มสูง 

และกลุมต่ า 25 % เพ่ือน ามาวิเคราะห ส่วนกลุ่มกลาง 50 % ไมตองน ามาวิเคราะห 
(4) น าแตละขอของค าถามน ามาแจกแจงความถี่เป็นรายขอ เพ่ือหาคะแนนเฉลี่ย 

และความแปรปรวนรายขอของทุกคนในกลุมสูงและกลุ่มต่ า 
(5) แทนคาในสูตร  
(6) น าคา t ที่ค านวณไดควรน าไปเปรียบเทียบกับคาวิกฤตของ t วิกฤต จึงควร

เลือกคา t ที่มีคาสูง ๆ มากกวา t วิกฤต ขึ้นไป ถาคา t ต่ ากวา t วิกฤต ขอสอบขอนั้นไมมีค่าอ านาจ
จ าแนกใหตัดทิ้งไป  

การตรวจสอบคาอ านาจจ าแนกจากแบบทดสอบวัดเจตคติควรเลือกกลุมตัวอย่างที่มี
ลักษณะแตกตางกันมากๆ เพราะสามารถจ าแนกความรูสึก ความคิดเห็นที่แตกตางกันไดแต่ถ้ากลุ
มตัวอยางเปนกลุมลักษณะเดียวกันและเปนลักษณะที่ตองการศึกษา เชน ตองการตรวจสอบ คา
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาชีพครูน าไปทดสอบกับครูอาจจะไดความรูสึก ความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ลักษณะเชนนี้ไมสามารถกลาวไดวา แบบทดสอบนี้ไมมีคาอ านาจจ าแนก  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 

129 

 

เอกสารอางอิง 

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา. (2530). ระเบียบวิธีกำรวิจัยขั้นสูงทำงสังคมวิทยำ มำนุษยวิทยำ. โรงพิมพ
ส านักพิมพมหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2530). เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย. กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย. ศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
เชาว์ อินใย. (2541).กำรประเมินโครงกำร(Program evaluation). พิมพ์ลักษณ์ , กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นิคม ตงคะพิภพ. (2543). สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงศึกษำ : มโนทัศน และกำรประยุกต .นครปฐม: โรง
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
บุณธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2524). ปทำนุกรมกำรวิจัย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พระนครการพิมพ  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ . (2531). เทคนิคกำรสรำงเครื่องมือรวบรวมขอมูลสำหรับกำรวิจัย.
กรุงเทพมหานคร : เกษมศรีอนันต  
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2539). วิธีกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่  7. 
กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร. 
เยาวดี วิบูลยศรี. (2528). กำรประเมินโครงกำร : แนวคิดและแนวปฏิบัติ . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2540). ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตรหลักกำรหำควำมรู วัด ด ำเนิน
งำนวิจัยวิเครำะหขอมูลและกำรเขียนรำยงำน . ภาควิชาสังคมวิทยาและ มนุษยวิทยา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ,ลัดดาวัลย รอดมณี และไพฑูรย ภักดี. (2529). ระเบียบวิธีการวิจัย ทางสังคม
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร.   
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2540). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. สถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหาร
ศาสตร. กรุงเทพมหานคร.  
ส าราญ มีแจ้ง. (2534). กำรประเมินโครงกำรทำงกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ : นิชินแอดเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ฟ, 
อุทุมพร จามรมาน. (2544). เอกสำรประกอบกำรอบรมเรื่องกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ. วันที่ 3-4 
เมษายน 2544 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.  
 
 
 
 
 
 



130 

130 

 

Adams, Gerald R. and Schvaneveldt, Jay D. (1991). University Research Methods. New York.  
Longman. Bailey, Kenneth D. (1976). Methods of Social Research. New York. The Free 
Press. A Division of Macmillan Publishing Co.  
Cole, Stephen. (1975). The Sociological Method. 2nd ed. Chicago: Markham 
Publishing Co.  
Labovitz, Sanford, Hagedorn, Robert. (1971). Introduction of Social Research. New 
York. McGraew-Hill Book Co.  
Pelto, Pertti J. (1971). Anthropological Research. New York. Harper Row, Pbblishers.  
Schussler, Karl F. (1964). Social Research Methods. Bangkok. Institute of Public 
administration.  
Willer, David. (1967). Scientific Sociology: Theory and Method. Englewood Ciffs. New 
York. Prentic – Hall. Inc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

131 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

        นิพนธ์ ไตรสรณะกุล** 

             การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางสถิติที่มีความส าคัญ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิด สมมุติฐาน เทคนิคการ
วัด และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งหมายรวมทั้ง การเก็บข้อมูล (Data Collection) คือ การเก็บข้อมูล
ขึ้นมาใหม่ และการรวบรวมข้อมูล (Data Compilation) ซึ่งหมายถึง การน าเอาข้อมูลต่างๆที่ผู้อ่ืนได้
เก็บไว้แล้ว หรือรายงานไว้ในเอกสารต่างๆ มาท าการศึกษาวิเคราะห์ต่อ 
ประเภทของข้อมูล 
          ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแปรที่ส ารวจโดยใช้วิธีการวัดแบบใดแบบ
หนึ่ง โดยทั่วไปจ าแนกตามลักษณะของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ 
          1) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือน ามาให้รหัสเป็น
ตัวเลข ซึ่งสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้ 
          2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ได้มีการให้รหัสตัวเลขที่
จะน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ แต่เป็นข้อความหรือข้อสนเทศ 

ความหมายของการเก็บข้อมูล 
1. ความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการที่มีระบบ 

ขั้นตอนในการด าเนินการของการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลที่
ก าหนดไว้ ที่จะน ามาวิเคราะห์ ในการตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ker linger, 1986 :392) 

2. ลักษณะส าคัญของการการเก็บรวบรวมข้อมูล  ลักษณะส าคัญของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ดีต่อการวิจัย มีดังนี้ 

2.1 จะต้องสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างครบถ้วน โดยหลังจากผู้วิจัย         
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ควรพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์  
ของการวิจัยหรือไม่ 

2.2 จะต้องสนองตอบต่อการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้ในการทดสอบ 
สมมุติฐานได้อย่างครบถ้วน  

2.3 จะต้องมีการด าเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบในการเลือกใช้เครื่องมือ
ในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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3. การเตรียมการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรได้มีการ
เตรียมการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (บุญธรรม จิตอนันต์, 2540: 91-92)  

3.1 วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดย
อาจใช้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และ 
สมบูรณ์มากที่สุด  

3.2 ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยใด ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวม
รวม ข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด แต่ถ้าใน 
การวิจัยมีผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องให้ค าแนะน า หรือค าชี้แจงให้แก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้  
เข้าใจวิธีการและข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน  
และปราศจากความล าเอียง (หน้าที่ 212 บทที่ 8 เครื่องมือ วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล) 

 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าเป็นใคร
จ านวน เท่าไร อยู่ที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการด าเนินการวิจัยที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะเก็บ
รวบรวม ข้อมูลด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือใช้ผู้ช่วยผู้วิจัย  

3.4 ลักษณะเฉพาะของผู้ ให้ข้อมูล เป็นลักษณะของผู้ ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้อง
รับทราบว่า เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเวลาที่จะให้แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.5 ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าจะเก็บข้อมูลในช่วง
ใดที ่สอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการวางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ว่า จะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไร ใช้งบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด  

3.6 จ านวนข้อมูลที่ได้รับคืนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากการจัดส่ง 
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จะต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแบบสอบถาม ที่จัดส่ง
ทั้งหมด และถ้ารวมกับจ านวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองจะมีการสูญหายของข้อมูล  ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 จึงจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือที่จะน ามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย  

3.7 การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อ
ได้รับ ข้อมูลกลับคืนแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการ
หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการไม่ตอบในบางประเด็นอาจจะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะ  
รายบุคคลอย่างเร่งด่วน แต่ถ้าไม่สามารถด าเนินการได้หรือพิจารณาแล้วว่ามีความไม่สมบูรณ์ของ 
ข้อมูลให้น าข้อมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกเป็นขั้นตอนดังนี้  
4.1 ก าหนดข้อมูลและตัวชี้วัด เป็นการก าหนดว่าข้อมูลที่ต้องการมีอะไรบ้าง  โดย

การศึกษาและวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์หรือปัญหาของการวิจัยว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่เป็น ตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดจึงจะได้ข้อมูล  ที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง  

4.2 ก าหนดแหล่งข้อมูล เป็นการก าหนดว่าแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร อยู่ที่
ไหนมีขอบเขตเท่าไร ที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจน และเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ แล้ว จะต้อง
พิจารณาว่าแหล่งข้อมูลนั้นๆ สามารถที่จะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ 
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   4.3 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม และ 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

4.4 เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ที่
เหมาะสม (แหล่งข้อมูล/ขนาดกลุ่มตัวอย่าง/การวิเคราะห์ข้อมูล) ประหยัด ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน  มี
มากเพียงพอและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้  

4.5 น าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้ เป็นการทดลองใช้เครื่องมือที่สร้าง
ขึ้น หรือน าของคนอ่ืนมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ  ที่
จะต้องปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระเบียบ
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์หน้าที่ 213) 
   4.6 ออกภาคสนาม เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการและ
ก าหนดการที่จัดเตรียมไว้และปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้รับข้อมูล
กลับคืนมา มากที่สุด 

5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
การพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  (ปาริชาติ 
สถาปิตานนท์, 2546: 163-165)  

5.1 ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่จะต้องชัดเจน ที่จะช่วยให้ทราบประเด็นส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือตอบปัญหาการวิจัย  

5.2 กรอบแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เห็นแนวทางของการวิจัยในประเด็น
ใด ๆ ใน อดีตว่าใช้ระเบียบการวิจัยอย่างไรในการด าเนินการวัดตัวแปรนั้น ๆ  

5.3 ระเบียบวิธีวิจัยที่แต่ละรูปแบบจะมีหลักการ ประเด็นค าถามและแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว 

5.4 หน่วยการวิเคราะห์ ได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล วัตถุ ที่ใช้เป็น “เป้าหมาย” ใน                              
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรที่ก าหนดตามเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับ หน่วย
การวิเคราะห ์

5.5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพิจารณาการใช้เวลาและงบประมาณในการวิจัย  
5.6 คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กเล็กจะต้องใช้

วิธีการ สัมภาษณ์ หรือการสังเกตแทนการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 

การเตรียมการสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรได้มีการเตรียมการสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (บุญ

ธรรม จิตอนันต ์,2540 : 91-92) 
1. วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้เครื่องมือ

ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์มากที่สุด 
2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยใด ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวมรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด แต่ถ้าในการวิจัยมี



134 

134 

 

ผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องให้ค าแนะนา หรือค าชี้แจงให้แก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้เข้าใจวิธีการ
และข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและปราศจาก
ความล าเอียง 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าเป็นใคร จ านวน
เท่าไร อยู่ที่ไหน ที่จะปรากฏในแผนการด าเนินการวิจัยที่จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย ์หรือใช้ผู้ช่วยผู้วิจัย 

4. ลักษณะเฉพาะของผู้ให้ข้อมูล เป็นลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องรับทราบว่าเป็น
อย่างไร โดยเฉพาะเวลาที่จะให้แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          5. ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าจะเก็บข้อมูลในช่วงใดที่
สอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการวางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า
จะใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไร ใช้งบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก
น้อยเพียงใด 

6. จ านวนข้อมูลที่ได้รับคืนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากการจัดส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์จะต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแบบสอบถามที่จัดส่งทั้งหมด และถ้ารวม
กับจ านวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองจะมีการสูญหายของข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ 5 จึงจะเป็น
ข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือที่จะน ามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย 

7. การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  เมื่อได้รับข้อมูล
กลับคืนแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่  ถ้า
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการไม่ตอบในบางประเด็นอาจจะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะรายบุคคล
อย่างเร่งด่วน แต่ถ้าไม่สามารถด าเนินการได้หรือพิจารณาแล้วว่ามีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลให้นา
ข้อมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

โดยรวมๆแล้วหมายถึง คุณลักษณะของข้อมูล ที่นักวิจัยรวบรวมมาใช้ในการศึกษาวิจัย มี
ข้อสังเกตว่าเราสามารถตั้งสมมติฐานต่างๆ กัน ในเรื่องธรรมชาติของ ความรู้ สมมติฐานที่แตกต่างกัน
นี้ได้ถูกแปลงไปเป็นการใช้ประเภทข้อมูลที่ต่างกัน นักวิจัยกลุ่มปฏิฐานนิยม ตั้งสมมติฐานว่าเรา
สามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ได้ทั้งยังสามารถวัดและวิเคราะห์เป็นตัวเลขและในเชิงวัตถุวิสัยได้ การ
ใช้การวัด และวิเคราะห์เป็นตัวเลข เรียกกันว่าเป็นแนวทางศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่การวิจัยที่
เกี่ยวกับปริมาณ ที่สามารถวัดได้ ฉะนั้น เราอาจจะสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทาง
เศรษฐกิจในการกีฬากับความส าเร็จในเวลาต่อมาเราอาจจะศึกษาเรื่องนี้โดยการวัดว่า เราได้ใช้
จ่ายเงินลงทุนไปมากน้อยเท่าใดในกีฬาชนิดหนึ่ง (เช่น กีฬา ฟุตบอล) และวัดผลการแข่งขันในกีฬา
ประเภทนั้นได้แง่ของการนับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งส าคัญๆ เช่น กีฬา โอลิมปิก เป็นต้น วิธีนี้
จะท าให้เราได้ข้อมูลเป็นตัวเลขมาจ านวนหนึ่ง ซึ่งจากนั้นจะน ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือที่จะก าหนดว่า 
ระหว่างตัวแปรทั้งสองนั้น มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ วิธีนี้คือการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรนั้นสามารถ
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วัดได้ โดยตรงและแปลงไปใช้ในรูปของตัวเลขได้ง่าย ซึ่งจากนั้นก็ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ (ฉะนั้น จึง
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม)  

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายที่จะศึกษาในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะวัดได้
คือ ไม่สามารถลดทอนลงเป็นตัวเลขได้เช่น ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งได้แก่ มโน
ทัศน์ทั้งหลายที่ เกี่ยวข้องกับแนวทางศึกษาความรู้แบบนัยนิยม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ที่ไม่ใช่ตัวเลข เพ่ือที่จะบรรยายและเข้าใจมโนทัศน์เหล่านั้น เพราะฉะนั้น นักวิจัยอาจจะใช้
แนวทางศึกษาทางเลือก เพื่อให้เข้าใจเจตนาของผู้ที่เข้าไปชมการแข่งขันต่างๆโดยถามพวกเขาให้บอก
เหตุผลว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจะไม่เข้าชมการแข่งขันใน อนาคต ความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยากจะ
แปลงเป็นตัวเลขได้อย่างมีความหมาย และด้วยเหตุนั้นข้อมูลในรูปของถ้อยค าที่นักวิจัยน ามาใช้แปล
เป็นตัวเลขได้ อย่างมีความหมาย และด้วยเหตุนั้นข้อมูลในรูปของถ้อยค าที่นักวิจัยน ามาใช้แปล
ความหมายมีความเหมาะสมในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไม่เหมือนกับเชิงปริมาณ ประเด็นเรื่อง 
“จ านวน เท่าไหร่” อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ การตัดสินใจที่จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หรือเชิงคุณภาพ(Quantitative data) ขึ้น อยู่
กับธรรมชาติหรือลักษณะของค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยของ แต่ละคน เห็นได้ชัดว่า    
ถ้าเราสนใจในการวัดปรากฏการณ์บางอย่าง ถ้าอย่างนั้นเราจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ถ้าเรา
สนใจในความคิด หรือความรู้สึกของคนมากกว่า ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยากท่ีจะท าให้เป็นเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ จะมีความเหมาะสมมากกว่า ไม่มีแนวทางศึกษาใดดีกว่าวิธีอ่ืน แต่ว่าแนวทาง
การศึกษาควรถูกก าหนดโดยค าถามการวิจัย มากกว่า ตัวอย่างเช่น อย่าตัดสินใจที่จะเก็บข้อมูล เชิง
คุณภาพเพียงเพราะว่าเราไม่สบายใจกับการวิเคราะห์ด้วย วิธีการทางสถิติจงแน่ในเสมอว่าแนวทาง
การศึกษาของเรามีความเหมาะสมกับค าถามวิจัย มากกว่าทักษะหรือความ  พอใจส่วนตัว การ
ผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เราอาจตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลผสมกันระหว่างข้อมูลเชิง
ปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกัน  

นักวิชาการบางคนกล่าวว่าทั้งสองแบบเข้ากันไม่ได้เนื่องจากมันใช้สมมติฐานทางญาณวิทยาที่
แตกต่างกัน นักวิชาการท่านอ่ืนกล่าวว่าเนื่องจากปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลาความจ าเป็นที่จะจ ากัด
ขอบเขตของการศึกษาและ ความยุ่งยากของการตีพิมพ์ผลการศึกษาเหล่านั้นนับเป็นปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการวิจัยที่ใช้ข้อมูลผสมผสานกันทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การผสานกันระหว่าง
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอาจท าให้ได้ผลผลิต สุดท้ายที่สามารถแสดงให้เห็นคุณประโยชน์
อย่างส าคัญของวิธีการวิจัยทั้งสองแบบ อย่างเด่นชัด อย่างไรก็ดีสิ่งส าคัญก็คือว่า แนวทางศึกษาของเรา
จะต้องเหมาะสมกับค าถามการวิจัยมากกว่าความพอใจ ส่วนตัวของเราเอง เราสามารถใช้วิธีผสมระหว่าง
การวิจัยเชิงประมาณกับเชิงคุณภาพได้ในลักษณะต่อไปนี้  

1. วิธีการหนึ่งช่วยสนับสนุนอีกวิธีการหนึ่ง ฉะนั้น งานวิจัยเชิงปริมาณส่วนหนึ่งอาจชี้ให้เห็น
ว่ามีเหตุการณ์ บางอย่างเกิดข้ึน ซึ่งจากนั้นจะสามารถอธิบายได้โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
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2. วิธีทั้งสองศึกษาปัญหาเดียวกัน เราอาจใช้วิธีการเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างไม่
ซับซ้อน (Simple) หรือข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ในขณะที่วิธีการเชิงคุณภาพอาจจะ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ละเอียดลึกจากกลุ่ม ตัวอย่างขนาดที่เล็กกว่า สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพิจารณาตั้งแต่
เริ่มแรกก็คือว่า เรามีเวลาและทรัพยากรที่จะด าเนินการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi Methods) คือ การใช้
วิธีวิจัยต่างๆ เพ่ือศึกษาค าถามการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างเดียวกัน) หรือแบบวิธีผสม 
(Mixed Methods) คือ ซึ่งใช้สองวิธีวิจัยศึกษาค าถามการวิจัยอย่างเดียวกัน) บ่อยครั้งที่วิธีการศึกษา
เช่นนั้นต้องใช้เวลาและเงินมากกว่า และเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างส าคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้า เรามีข้อจ ากัดเก่ียวกับเวลาและทรัพยากร 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธี ได้แก่  

1. การทดสอบเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคล ท าการ
ทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ก าหนดเครื่องมือทีใช้เรียกว่าแบบทดสอบ 

2. การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการพูดคุย มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้
สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เครื่องมือทใีช้เรียกว่าแบบสัมภาษณ์ 

3. การสอบถาม เป็นการส่งเอกสารค าถามที่เรียกวา แบบสอบถาม ไปให้กลุ่มเป้าหมายตอบกลับมา 
4. การสังเกต เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเข้าไปท าการสังเกตพฤติกรรมของ 

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้เรียกว่า แบบสังเกต  
5. การเก็บรวบรวมจาก เอกสาร หลักฐาน ร่อยรอย ผลงาน ชิ้นงาน  
6. การเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนอ่ืนผู้วิจัยจะต้องพิจารณาเลือกวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเสียก่อน เพราะการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อข้อมูลทีได้ เช่น การใช้
แบบสอบถามทัศนคติของ ชาวบ้านทีมีต่อการปฏิรูปทางการศึกษา ในการตอบของชาวบ้านอาจมีปัญหา
เกี่ยวกับการอ่านและ ความเข้าใจต่อค าถาม อาจท าให้ค าตอบที่ได้รับกลับมาไม่ตรงกบความเป็นจริง 
ดังนั้นในการเลือกใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

6.1 ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาวาเป็นคนกลุ่มใด มีระดับการศึกษา
เป็นอย่างไร มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร ในบางครั้งอาจจะต้องค านึงถึงความเชื่อและ
ค่านิยมอีกด้วย เช่น การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกบการพัฒนาแหล่งน้ าของชาวชนบท ควรใช้การ
สัมภาษณ์จะเหมาะสม กว่าการสอบถาม เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไม่ออกและความเข้าใจ
ในค าบางค า 

6.2 ตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา เช่น การศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียน ตัวแปร
ที่ศึกษาคือ ภาวะโภชนาการ ซึ่งเป็นลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรม การสัมภาษณ์หรือการ
สอบถาม อาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงจ าเป็นต้องใช้การสังเกต 

6.3 ระยะเวลาทีใช้ ในกรณีทีผู้วิจัยมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ท าให้ไม่สามารถใช้วิธีการและ
เครื่องมือ ที่เหมาะสมที่สุดได้ แต่กลับต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตามเวลาที่-
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ก าหนด เช่น การส ารวจความสนใจในรายการโทรทัศน์ของชาวบ้าน แม้วาการสัมภาษณ์จะท าให้ได้ข้อมูล
ที่แม่นย ากว่าแต่ต้องใช้เวลามากไม่ทันต่อความต้องการที่จะน าผลไปใช้ จึงอาจต้องเปลี่ยนมาใช้การ
สอบถามให้ชาวบ้านกรอกข้อมูลแทนซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่ได้จะต้องมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า ผู้วิจัย
จึงต้องพิจารณาตัวค าถามโดยค าถามต้องชัดเจน ไม่ซับซ้อน ท าให้ผู้อ่านสามารถ เข้าใจได้ง่าย และไม่
ควรมีค าถามมากจนเกินไป  

นอกจากนี้ตัวแปรบางอย่างอาจต้องใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี จึงจะท าให้ได้
ข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลการวิจัยได้ เช่น การวัดความรู้ความสามารถในด้านการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน การใช้แบบทดสอบไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการทดสอบภาคปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ก็ยังสรุปผล 
ได้เพียงบางส่วนเพราะนักเรียนบางคนมีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีแต่อาจจะไม่มีความถนัดใน  
การปฏิบัติจริง การเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอย่างนี้จึงต้องใช้มากกว่า 1 วิธี 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล  

1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents)  
  เอกสารเป็นหลักฐานส าคัญที่ จะท าให้ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมองเห็นภาพรวม
ทั้งระบบ ทั้งที่เป็นปัจจัย กระบวนการ และผลลัพธ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งเอกสาร
หลักฐานยังสามารถชี้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ความมุ่งมั่นตั้งใจ หรือความรู้ 
ความสามารถได้อีกด้วย เปรียบเสมือนแผนที่น าทางที่จะช่วยให้ กระบวนการเริ่มต้นได้ ตรงจุดที่
ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเหล่านี้ต้องมีการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอน ผู้รวบรวมข้อมูลต้องก าหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการ เมื่อได้ ส ารวจและ
ทราบแหล่งของเอกสารหลักฐานแล้วก็ ท าการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และควรจัดท ารายการ
เอกสารหลักฐานให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหาและศึกษาในรายละเอียดต่อไป   

หลักการส าคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารหลักฐานคือ ผู้รวบรวมข้อมูลต้องคัดเลือก
ก่อนว่าเอกสารหลักฐานเหล่านั้นให้ ข้อมูลที่มีคุณภาพหรือไม่ และต้องศึกษาเอกสารหลักฐานอย่าง
ละเอียดรอบคอบพยายามค้นหาความหมายหรือข้อเท็จจริงที่ ปรากฏชัดเจนหรือแฝงอยู่ในเอกสาร
หลักฐานเหล่านั้น แล้วท าการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจดบันทึกอย่างละเอียด หรือเลือกบันทึกเฉพาะ
ประเด็นที่ สนใจตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ ตาม
การใช้ วิธี รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานก็มี ข้อดีและข้อจ ากั ดที่ต้องพิจารณาดังตาราง  
(Schmuck, 2006) 
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ตาราง 1 ข้อดี และข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. ข้อมูลที่ ได้  ปราศจากความล าเอียงของผู้
รวบรวม เพราะข้อมูลเป็นเอกสารหลักฐานโดยตรง   

1. การบันทึกจากตัวเอกสารหลักฐานอาจไม่
สมบูรณ์ ได้หากเอกสารหลักฐานนั้นมีรายละเอียด
มาก หรืออาจมีความล าเอียงจากการเลือกบันทึก
เฉพาะที่ ส าคัญหรือผู้บันทึกให้ความสนใจ 

2. สามารถศึกษาข้อมูลเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นผ่าน
มาแล้วในอดีตได้    

2. การตรวจสอบความเที่ ยงตรงของข้อมูล
เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตเป็นไปได้ยาก  

2. การสังเกต (Observation)    
  การสังเกตเป็นวิธี การรวบรวมข้อมูลที่ใช้มากส าหรับการวิจัยปฏิบัติการเพราะเป็นวิธีที่ 
เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม การกระท ากิริยาอาการหรือการแสดงออกทั้งของบุคคลและของ
กลุ่มบุคคลซึ่งสามารถใช้ ประสาทสัมผัสต่างๆรับรู้ และท าความเข้าใจได ้ (Macintyre, 2000)   

ตาราง 2 ข้อดี และข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต  
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. เหมาะกับข้อมูลที่  เป็นพฤติกรรมมากกว่า
ข้อมูลที่ เป็นความรู้ สึกหรือการรับรู้ 

1. ผู้สังเกตอาจดัดแปลงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ถูก
สังเกตได้   

2. สามารถสังเกตข้อมูลบางอย่างจากผู้ อ่ืนที่ไม่ใช่
ผู้ ถูกสังเกตได้ 

2. ผู้สังเกตต้องใช้ เวลารอคอยนาน  
 

3. สามารถรวบรวมโดยอ้อมจากวีดีทัศน์   3. หากมี ผู้ สังเกตหลายคน ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน 
4. สามารถเลือกสังเกตได้ อย่างเฉพาะเจาะจง 4. ข้อมูลบางส่วนอาจขาดหายไป ขณะเพ่ง 

สังเกตไปเฉพาะที ่ใดที่ หนึ่ง  
2.1 วิธีการสังเกต  
1) การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและไม่รู้ตัว (known or unknown observation)  
การสังเกตโดยผู้ ถูกสังเกตรู้ ตัวนั้น ผู้สังเกตต้องเข้าไปมี ส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์  

และใกล้ ชิดกับผู้ถูกสังเกต ข้อดีคือ สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วน แต่มีข้อเสียคือ ผู้ถูกสังเกต
อาจแสดงพฤติกรรมไม่เป็นธรรมชาติ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียน อาจท าให้
ครูแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากการสอนปกติก็ได้ ส่วนการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวนั้น ใน
บางครั้งผู้สังเกตอาจไม่สามารถเข้าไปอยู่ใกล้ ชิดในสถานการณ์ นั้นได้แต่มีข้อดี คือท าให้  ได้ 
พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติแท้จริง  
       2) การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม (participant or non-participant 
observation) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ เหมือนเป็นสมาชิก
คนหนึ่ง ซึ่งต้องท ากิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มด้วย ซึ่งผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ วิธีนี้จะได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนเป็นธรรมชาติ ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตไม่ได้ร่วมกิจกรรมเป็นเพียงผู้ดู
อยู่ห่างๆ การไม่มีส่วนร่วมนี้อาจได้ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติแต่อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
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       3) ก ารสั ง เกต แบ บ มี ระบ บ  และ ไม่ มี ระบ บ  (structured or unstructured 
observation)  การสังเกตแบบมีระบบเป็นวิธี ที่ผู้สังเกตก าหนดแนวทางรูปแบบของการสังเกตให้เป็น
ระบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องทราบว่าจะสังเกตอะไร ในเวลาใด โดยจัดเตรียมแบบบันทึกการสังเกตไว้ อย่าง
ชัดเจนว่าจะบันทึกพฤติกรรมใด และตัวผู้ ถูกสังเกตคือใคร และอาจมี การซักซ้อมการสังเกตไว้ ล่วงหน้า 
ซึ่งจะท าให้ ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าการสังเกตแบบไม่มีระบบที่มี ลักษณะ
ตรงกันข้าม ไม่สามารถวางแผนการสังเกตไว้ ล่วงหน้าได้  และควรใช้ กับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือใน
สถานการณ์ท่ีไม่อาจวางระบบการสังเกตได้เท่านั้น 
   4) การสังเกตโดยตรง และโดยอ้อม (direct or indirect observation) การสังเกต
โดยตรงเป็นวิธีที่ผู้สังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงและรวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมดได้  เช่น  
อยู่ในห้องประชุมขณะที่มีการประชุม เป็นต้น ส่วนการสังเกตทางอ้อมเป็นการสังเกตผ่านเครื่องมือ
บันทึกข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การใช้ เทคนิคบันทึกภาพวีดีทัศน์  และเสียง (audio and video tape) หรือ
สังเกตจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถสังเกตซ้ าได้หลายครั้งในภายหลัง 
ขจัดความล าเอียงในการบันทึกข้อมูลของผู้สังเกต มีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์ที่หากสังเกต
โดยตรงอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ แต่มี ข้อจ ากัดคือข้อมูลที่ได้ อาจไม่ครบถ้วน คุณภาพของเสียง
และภาพอาจไม่ ชัดเจน และอาศัยผู้เข้าไปบันทึกภาพและเสียงแทนผู้สังเกต (Macintyre, 2000)   

2.2 หลักการสังเกต  
ในการสังเกต ผู้สังเกตต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะมีคุณภาพหรือ

ถูกต้องแม่นย ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้สังเกตเป็นหลัก ดังนั้นในการสังเกตจึงมีข้อควรค านึงดังนี้ 
    1) ผู้รวบรวมข้อมูลต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมาย
จะต้องสังเกตคือใครบ้าง แล้วก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมที่จะสังเกตออกเป็นหน่วยย่อย ๆ และให้
เป็นรูปธรรมมากที่สุด  
     2) ควรมีการเตรียมการสังเกตโดยวางระบบการสังเกตไว้ ล่วงหน้า หากมี ผู้ สังเกต
หลายคนควรมีการฝึกซ้อมก่อนการสังเกตจริง เพ่ือให้การสังเกตมีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลที่ได้มี
ความเป็นปรนัยมากที่สุด 
      3) ขณะท าการสังเกต ผู้รวบรวมข้อมูลควรมีสมาธิ จดจ่อกับสถานการณ์ ตื่นตัว
ตลอดเวลา และเก็บรายละเอียดให้ได้มากท่ีสุด   
    4) ในการการสังเกตต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ จะรบกวนผู้ถูกสังเกตให้น้อยที่สุด เช่น การ
ถ่ายภาพบันทึกเสียงสนทนาจะต้องระมัดระวังเพ่ือให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 
     5) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสังเกต หากเป็นการสังเกตแบบรู้ตัวจะต้องขออนุญาตผู้
ถูกสังเกตทุกครั้งก่อนใช้    
    6) การบันทึกการสังเกตต้องท าอย่างความรอบคอบให้ ข้อมูลตรงตามสภาพความ
เป็นจริง และควรบันทึกรายละเอียดให้เร็วที่สุด เพ่ือป้องกันการลืม   

2.3 แบบบันทึกการสังเกต  
แบบบันทึกการสังเกตเป็นเครื่องมือวิจัยที่ต้องสร้างขึ้นให้ เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของ

การสังเกตและลักษณะข้อมูลที่ ต้องการ ซึ่ งแบ่งออกได้ เป็น 3  แบบ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ  
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(checklists)  แบบมาตรประมาณค่า (rating scales) และแบบบันทึกพฤติกรรม  (anecdotal records)  
แต่ละแบบมี รายละเอียดดังนี้ 
  1) แบบตรวจสอบรายการ 
     แบบตรวจสอบรายการ เป็นแบบบันทึกที่ ก าหนดพฤติกรรมที่ จะสังเกตออกเป็น
หน่วยย่อยๆ และผู้สังเกตก็ตรวจสอบว่ามี พฤติกรรมเกิดขึ้นหรือไม่ความถี่ ของการเกิดขึ้นเป็นจ านวน
มากน้อยเพียงใดผู้สังเกตเพียงแต่ตรวจสอบและท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมซึ่งแบบ
ตรวจสอบรายการนี้เป็นแบบที่ใช้ง่ายสะดวก เหมาะส าหรับการสังเกตแบบมี ระบบที่มีการวางแผน
ล่วงหน้าไว้  

2)  แบบมาตรประมาณค่า  
     แบบบันทึกการสังเกตที่เป็นแบบมาตรประมาณค่านั้นจะก าหนดระดับความเข้ม
ของพฤติกรรมของผู้ ถูกสังเกตออกเป็นช่วงคะแนน โดยผู้สังเกตจะเป็นผู้ตัดสินว่าพฤติกรรมที่ แสดง
ออกมานั้นมีความเข้มอยู่ในระดับใด ตามการก าหนดน้ าหนักความเข้มของผู้สังเกต  ซึ่งสามารถ
ออกแบบเพื่อสังเกตข้อมูลรายบุคคลและรายกลุ่มดังตัวอย่าง 
      3)  แบบบันทึกพฤติกรรม 
    แบบบันทึกพฤติกรรมเป็นแบบสังเกตที่ ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว   ขึ้นอยู่กับผู้ 
สังเกตแต่ละคนจะออกแบบอย่างไร หากออกแบบบันทึกการสังเกตที่ ได้ข้อมู ลพฤติกรรมอย่าง
ละเอียดเที่ยงตรง ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ ข้อดีของแบบบันทึกพฤติกรรมคือการได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดไม่จ ากัดขอบเขต 

การสร้างแบบบันทึกการสังเกตมีหลักการดังนี้ 
1) ศึกษาและก าหนดโครงสร้างพฤติกรรมที่ จะสังเกต แยกองค์ประกอบให้ เห็นรายละเอียด

ของพฤติกรรมทั้งหมดตามระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม 
2) ก าหนดหน่วยสังเกต ซึ่งมักใช้ หน่วยเวลา หรือหน่วยเหตุการณ์ หรือหน่วยบุคคลที่จะสังเกต    
3) ออกแบบและจัดท าแบบบันทึกการสังเกตฉบับร่าง และควรน า ไปทดลองใช้  ใน

สถานการณจ์ริงเพื่อให้ทราบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไร 
    4) ปรับปรุงแก้ไขจัดท าแบบบันทึกฉบับจริง  

3. การสัมภาษณ์ (Interviews)  

  การสัมภาษณ์เป็นวิธี การรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ ตอบระหว่างผู้
รวบรวมข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์  (interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์  (interviewee) วิธีนี้
ผู้รวบรวมข้อมูลมีโอกาสสังเกตบุคลิกภาพอากัปกิริยา  ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจาขณะ
สัมภาษณ์ซึ่งอาจใช้ เป็นข้อมูลที่ใช้ตีความหมายพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบค าสัมภาษณ์ได้
ด้วย การใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลนั้นมีข้อดีและข้อจ ากัดดังตาราง (Macintyre, 2000; 
Schmuck, 2006) 
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ตาราง 3 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์  
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถตะล่อมถามในประเด็นส าคัญจนได้ 
รายละเอียดลึกซ้ึงและครบถ้วนสมบูรณ์  

1. ใช้ เวลานาน และเกิดความเอียงได้จากวิธีการ
ถามและจากตัวผู้สัมภาษณ์   

2. ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ถูกสัมภาษณ์ขณะท า
การสัมภาษณ์    

2. เป็นการยากในการเก็บประเด็นหรือจุดที่ส าคัญ
จากข้อมูลย้อนกลับ   

3. ผู้รวบรวมข้อมูลสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ 
ดีก่อนการสัมภาษณ์ ท าให้ได้รับความไว้ วางใจ 

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมท าได้ยาก
หากผู้ให้ข้อมลูไม่เต็มใจ  

4. เหมาะส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกออกมาได้ด้วยการเขียน 

4. ไม่เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็น
อ่อนไหวที่ผู้ให้ข้อมูลอึดอัดหากต้องพูดออกมาต่อ
หน้าผู้สัมภาษณ์    

5. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็น
อ่อนไหวที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการบันทึกไว้ เป็น
หลักฐาน แต่ต้องการพูดให้ฟัง  

5. ลักษณะทางกายภาพและต าแหน่งหน้าที่ของผู้ 
สัมภาษณ์ อาจมีผลต่อความล าเอียงในการให้
สัมภาษณ์   

6. สามารถบันทึกเสียงไว้ได้เพ่ือเปิดฟังซ้ าหาก
ต้องการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูก
ต้องในการตีความหมาย  

6. การบันทึกเสียงอาจท าให้ เกิดความกลัวที่ จะมี
ผลกระทบจากสิ่งที่ ให้สัมภาษณ์ได้ และไม่สามารถ
บั นทึ กบรรยากาศอ่ืนๆ ไว้ ได้  ต้ องใช้ วิ ธี การจด
รายละเอียดประกอบ 

  3.1 วิธีการสัมภาษณ์  
    1) การสั มภ าษ ณ์  แ บ บ มี  / ไ ม่ มี ระบ บ  (structured or unstructured 
interviews) การสัมภาษณ์แบบมีระบบเป็นวิธีการที่ผู้รวบรวมข้อมูลได้ ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์  
รายการค าถาม เวลาและสถานที่ สัมภาษณ์ ไว้ เรียบร้อยแล้ว มักใช้กับกรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์ หลายคน
แต่สัมภาษณ์ ในเรื่องเดียวกันขณะสัมภาษณ์ ผู้รวบรวมข้อมูลจะด าเนินการตามระบบที่วางไว้  ซึ่ งท า
ให้บรรยากาศและวิธีการมีความคล้ายคลึงและมีมาตรฐานเดียวกันท าให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันไม่
เบี่ยงเบนอันเนื่องจากความแตกต่างในการสัมภาษณ์ แต่มีข้อจ ากัดคืออาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้ง
เพียงพอในบางประเด็น ตรงข้ามกับการสัมภาษณ์ แบบไม่มี ระบบที่ผู้รวบรวมข้อมูลอาจตั้งค าถาม
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้ผู้รวบรวมข้อมูลอาจท าการสัมภาษณ์ แบบลึก หรือตั้ง
ค าถามตะล่อม (probe) ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่งความสนใจไปที่ เรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการ
สัมภาษณ์ แบบรวมจุดสนใจ (focused interviews)  ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้ง แต่ข้อมูลที่ได้
จากผู้ ให้ข้อมูลแต่ละคนจะไม่เป็นระบบเดียวกันท าให้ยุ่งยากในการจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์ 
มากกว่าการสัมภาษณ์แบบมีระบบ 
        2) การสัมภาษณ์  แบบกลุ่ม/ รายบุคคล (group/ individual interviews) 
ลักษณะการสัมภาษณ์ที่แยกตามจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบกลุ่มและแบบ
รายบุคคล กรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนและสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันหรือต้องการข้อมูลที่ เป็น
ข้อเท็จจริงของกลุ่ม ก็ อาจใช้ การสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์  และ
ได้ข้อมูลครบถ้วนรวมทั้งได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลไปพร้อมกัน ส่วนการสัมภาษณ์ 
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รายบุคคลนั้นก็ มี ข้อดี คือ ผู้ ถูกสัมภาษณ์ จะให้ ข้อมูลที่ เป็นทัศนะหรือความรู้สึกได้ อย่างอิสระ
มากกว่าการสัมภาษณ์ แบบกลุ่มเพราะไม่มี การครอบง าจากกลุ่ม และเหมาะกับการสัมภาษณ์ เชิงลึก 
(in-depth interviews) มากกว่าแบบกลุ่ม แต่ก็ มี ข้อจ ากัดตรงที่อาจได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนเพราะ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ ไม่ได้รู้ทั้งหมด หรือจ าเป็นต้องตรวจสอบซ้ ากับผู้ถูกสัมภาษณ์ คนอ่ืนท าให้ เสียเวลาใน
การรวบรวมข้อมูลมาก  

3.2 หลักการสัมภาษณ์   
ในการสัมภาษณ์  ผู้รวบรวมข้อมูลควรด าเนินการดังนี้  

   1) ผู้รวบรวมข้อมูลควรก าหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ ให้ชัดเจน เตรียมแนว
ค าถามแบบบันทึก ตลอดจนอุปกรณ์ อื่นๆ ที่จะต้องใช้ในการสัมภาษณ์ให้พร้อมหากต้องสัมภาษณ์ ใน
เป็นประเด็นที่มี ความซับซ้อนหรือมีค าถามจ านวนมาก ควรมีการทดลองสัมภาษณ์ ก่อนการ
สัมภาษณ์ จริงเพ่ือทดสอบความชัดเจนของค าถาม และเวลารวมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งไม่ควรเกิน 2 
ชั่วโมงเพราะผู้ถูกสัมภาษณ์ จะมี ความเหนื่อยล้า ท าให้ข้อมูลที่ได้ อาจไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

2) ควรมีการติดต่อนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์ ล่วงหน้า ก าหนดช่วงเวลาที่จะใช้สัมภาษณ์ 
สถานที่และวิธี การสัมภาษณ์ และต้องให้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ รู้สึกสะดวก เต็มใจไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ 

3) ขณะสัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลายเป็นกันเอง และชี้แจงให้ ผู้ถูก
สัมภาษณ์ทราบว่าจะน าผลการสัมภาษณ์ ไปใช้อย่างไร ให้ค ารับรองว่าจะไม่ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ เสื่อม
เสียหรือเดือดร้อน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ เต็มใจให้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด  
   4) ในขณะสัมภาษณ์ ควรตั้งค าถามทีละค าถาม ใช้เวลารอค าตอบไม่เร่งเร้า และไม่
ใช้ ค าถามน าหรือชี้แนะ ต้องแน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ เข้าใจค าถามทุกค าถามก่อนตอบค าถามต้องตรง
ประเด็น ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมายชัดเจนและเป็นค าถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีข้อมูลเมื่อได้ฟังค าตอบ
ไม่ควรแสดงอารมณ์  หรือปฏิกิริยาใดๆ เช่น การแสดงความเห็นด้วยหรือขัดแย้งต่อค าตอบ เพราะ
อาจมีผลต่อการตอบค าถามต่อไป หากจ าเป็นต้องตั้งค าถามเพ่ือล้วงหาความจริง หรือถามลึกลงไป 
หรือเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบควรชี้แจง และ  ขออนุญาต รวมทั้งต้องกระท าด้วยความสุภาพไม่
แสดงลักษณะอาการเร่งเร้าหรืออยากรู้ อยากเห็นจนผู้ถูกสัมภาษณ์มีความอึดอัดที่จะให้ข้อมูล 

5) ผู้รวบรวมข้อมูลควรจดบันทึกการสัมภาษณ์ ทันที เพราะอาจลืมได้  พยายามจด
บันทึกให้เร็วและไม่แสดงความกังวลกับการจดบันทึกจนผู้ ถูกสัมภาษณ์ เสียจังหวะในการพูด หากจะใช้
เครื่องบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์ อย่างอ่ืนช่วยจะต้องขออนุญาตและต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ยินยอมก่อนจึง
ใช้ ได้ ห้ามลักลอบบันทึกการสัมภาษณ์ โดยเด็ดขาดเพราะเป็นการผิดจรรยาบรรณ และถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

   3.3 รูปแบบค าถามในการสัมภาษณ์  
   รูปแบบของค าถามในการสัมภาษณ์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ แบ่งออกเป็น 3 แบบ
ตามลักษณะค าถาม คือ ค าถามแบบก าหนดค าตอบ (fixed–alternative questions) ค าถามแบบ
ปลายเปิด (open end questions) และค าถามแบบมาตรประมาณค่า (scale questions) 
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การสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์มีหลักการส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมค าถามดังนี้ 
1) ค าถามเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับปัญหาวิจัยและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
2) ค าถามเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ถูกสัมภาษณ์ และลักษณะข้อมูลที่ต้องการ 
3) ค าถามชัดเจนไม่ก ากวม ไม่มีความหมายหลายนัย 
4) ไม่ใช้ค าถามชักจูงความคิดผู้ตอบ 
5) ถามในสิ่งที่ผู้ตอบรู้ หรือมีข้อมูล หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ 
6) ค าถามไม่ท าให้ผู้ตอบรู้สึกต่อต้านโรงเรียนหรือบุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
7) ไม่ควรตั้งค าถามที่จะได้ค าตอบไม่ตรงตามความจริง 
8) ใช้ค าถามหลัก และค าถามขยายเพ่ือให้ ได้ค าตอบที่กระจ่างและชัดเจนที่สุด 

นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์ อาจใช้ค าถามเพ่ือขยายความหมายหรือรายละเอียด
ของข้อมูล โดยขณะสัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์ จะถามค าถามหลักก่อน เมื่อผู้ ให้ สัมภาษณ์ ตอบค าถาม
หลักแล้ว ก็ใช้ค าถามตะล่อมเพ่ือขยายรายละเอียดตามค าถามหลัก  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
วัฒนา นนทชิต** 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรที่ได้ก าหนดขึ้นในกรอบแนวคิดของการ
ศึกษาวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน   

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หมายถึง การน า ข้อมูลที่เป็นจ านวนมาจัดหมวดหมู่ หรือ
เรียงล าดับหรือจัดระบบ สรุปสาระด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือน าไปสู่การตอบค าถามของการวิจัย 

สถิติหมายถึงวิธีการที่จัดระบบข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตอบค าถามของการวิจิยสถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติพรรณนา กับ สถิติอ้างอิง  

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ สถิติพ้ืนฐานที่มุ่งบรรยายภาพรวมของสิ่งที่
ต้องการศึกษา เป็นผลการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้นไม่น าไปอ้างอิงสู่กลุ่มอื่นได้สถิติพรรณนา
จ าแนกได้หลายประเภท ที่ส าคัญคือ 

- สถิติพรรณนาประเภทการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
- สถิติพรรณนาประเภทการวัดค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม เป็นต้น 
- สถิติพรรณนาประเภทการวัดการกระจายของข้อมูล เช่น พิสัย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เป็นต้น 
 2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) คือ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
สรุปอ้างอิงไปสู่ค่าของประชากรเป็นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นไปจนถึงระดับสูงมิใช่เป็นเรื่องที่ท าความเข้าใจได้
ยาก แท้จริงแล้วสถิติวิเคราะห์ทุกตัวมีธรรมชาติแห่งการวิเคราะห์ที่เข้าใจได้ง่าย ๆ (พลศักดิ์  จิรไกรศิริ, 
2556, หน้า 88) ดังนี้ 

1. Pearson Correalation 
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแปรต้นและตัวแปร

ตาม แต่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าท่ีได้เรียกว่า "สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์" 
โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00  
  - ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  

  - ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  

  - ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 ** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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    2. Spearman Rank Correlation  
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Ordinal 

Scale โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00  
  - ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  

  - ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  

  - ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน 

3. Kendall Tau Correlation 
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับOrdinal Scale โดย

ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00  
- ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
- ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน                                     
- ถ้ า มี ค่ า เป็ น  0 ห ม า ย ค ว าม ว่ า ตั ว แ ป ร  2 ตั ว ไม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น                                                         
- ถ้าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีดัชนี (index) ไม่เท่ากันใช้ Kendall Tau “B” ถ้า
ดัชนี เท่ากัน ใช้ Kendall Tau “C”                                                              

4. Point Biserial Correlation                                                                                                    
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปร 2 ตัว โดยตัวแปรตวัหนึ่งอยู่ในมาตรการวัดระดับInterval 

หรือ Ratio Scale และอีกตัวหนึ่งอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00                                                   

- ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม                          

- ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน                    

- ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน 

5. Simple Regression                                                                                                                 
 ใช้เมื่อต้องการสร้างสมการถดถอยอย่างง่าย ประกอบไปด้วยตัวแปรท านาย 1 ตัว และตัว
แปรเกณฑ์ 1ตัว โดยควรจะอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ทั้งคู่ 

6.  Multiple Regression Analysis 
ใช้เมื่อการสร้างสมการถดถอย ประกอบไปด้วยตัวแปรท านายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปร

เกณฑ์1ตัวโดยตัวแปรทั้งหมดควรจะอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ถ้ามี ตัว
แปรใดอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal หรือ Ordinal Scale ควรจะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรดัมมี่ 
(Dummy Variable) 
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7. Multivariate Regression Analysis 
ใช้เมื่อการสร้างสมการถดถอย ประกอบไปด้วยตัวแปรท านายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปร

เกณฑ์มากกว่า 1 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควรจะอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scaleถ้ามี
ตัวแปรใดอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal หรือ Ordinal Scale ควรจะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรดัมมี่ 
(Dummy Variable) สถิตินี้เหมาะที่จะใช้เมื่อพบว่าตัวแปรเกณฑ์แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน 

8. Multiple Correlation 
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรที่อยู่ในระดับ Interval หรือ Ratio Scale ที่

ประกอบไปด้วยตัวแปรตาม 1 ตัวและตัวแปรต้นมากกว่า 1 ตัว 
ตารางท่ี 1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์     สถิติที่ใช้วิเคราะห์  
1. เพ่ือบรรยายลักษณะของตัวแปรในกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 

 

1. การแจกแจงความถี่ ด้วยตาราง 
2. การจัดล าดับเปรียบเทียบ ด้วย Proportion, Ratio, 

Percent, Standard Score, Decile, Percentile,Quatile 
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ใช้ Mean, Median, Mode 
4. การวัดความกระจาย Standard Deviation, Quatile 

Deviation, Range, Variance, Coefficient of Variation 
2. เพ่ือเปรียบเทียบหาความแตกต่าง 
 

1. การเปรียบเทียบความถี่ ด้วย X2-test, z-test 
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วย z-test,  t-test One – way 

ANOVA 
3. การเปรียบเทียบความแปรปรวน ด้วย  F-test 

3. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 
 

1. Pearson product-moment correlation (
xyr ) 

2. Spearman rank-order correlation ( sr ) 
3. Phi correlation ( r ) 
4.  Canonical Correlation                                                                                                                  

4. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรหลายตัว  

1. Multiple correlation (R) 
2. Canonical Correlation                                                                                                                  

5. เพ่ืออธิบายความเป็นเหตุ-ผลระหว่างตัว
แปรต้นกับตัวแปรตาม 

1. t-test 
2. One-Way ANOVA 

6. เพ่ืออธิบายปฏิกิริยาร่วมระหว่างตัวแปร
ต้นกับตัวแปรตาม 

1. Two-Way ANOVA 

7. เพ่ือการท านายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นกับตัวแปรตาม 

1. Frend Analysis 
2. Regression Analysis 
3. Multiple Regression Analysis 

ที่มา:  ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ. (2558). สถิติเบื้องต้น (Basic Statistics). ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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9. Multiserial Correlation 
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยตัวแปรตัวหนึ่งจะต้องอยู่ในมาตรการวัดระดับ  

Intervalหรือ Ratio Scale และอีกชุดของตัวแปรที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Ordinal Scale                                
10. Partial Correlation                                                                                                                        
กรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัว และตัวแปรแต่ละตัวต่างก็มีความสัมพันธ์กัน หากค านวณหาค่า

สหสัมพันธ์ทีละคู่ ค่าที่ได้จะไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะได้รวมความสัมพันธ์ของตัวแปรอ่ืน ๆ ไว้
ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการขจัดอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ออกไปด้วย ส าหรับหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัวทีอ่ยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ที่มีการขจัดตัวแปรอื่นๆ ออกไป                                  

11. Path Analysis                                                                                               
เป็นการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม

ของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรที่เป็นผลหรือไม่ สัมประสิทธิ์เส้นทาง เป็นค่าที่บ่งบอก
ถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ท าให้อีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะใช้ตัวแปรต้นหลาย
ตัว ตัวแปรตามหลายตัว ให้ใช้การวิเคราะห์ Path Analysis โดยใช้ Lisrel Program เพ่ือหา Model 
ของตัวแปรต้นสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 

12. z-test  
z-test เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบต่อไปนี้                                                                                                   

     1) กรณีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม                                                                                                
        - ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับประชากร                                 
       - ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับประชากร                                
     2) กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม                                                                                                  
         - ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
   - ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม                                                              

13. t-test                                                                                                                                                  
  t-test เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบต่อไปนี้ 

 1) กรณีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง             
กลุ่มตัวอย่างกับประชากร                                                                                                                       
  2) กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม 

- ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น 
อิสระจากกัน                                                                                                                                      
- ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน                     

14. Chi-Square  
Chi-Square เป็นสถิติท่ีตัวแปรจะต้องอยู่ในระดับการวัด Nominal Scale ใช้ทดสอบต่อไปนี้  

http://www.watpon.com/Elearning/chisquare.pdf
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1. กรณีกลุ่มเดียว  
           - ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับประชากร  

          - ทดสอบความแตกต่างของความถี่ท่ีคาดหวังกับความถี่ท่ีสังเกตได้  

         - ทดสอบความข้อมูลว่ามีการแจกแจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ (Goodness of fit)  

2. ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระจากกัน  

15. Phi Coefficient  
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น                                                                                                                      

16. Contingency Coefficient  
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวทีอ่ยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale 

โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  

17. Analysis of Variance  
เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปโดยตัวแปรตาม

จะมีเพียง 1 ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale และตัวแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้น
ไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale  

     -ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way ANOVA  

     -ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way ANOVA  

     -ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way ANOVA 

18. Analysis of Covariance  
เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปรตามจะ

มีเพียง 1 ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ตัวแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ใน
มาตรการวัดระดับ Nominal Scale และตัวแปรร่วม\ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval 
หรือ Ratio Scale  

  -ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way ANCOVA  

  -ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way ANCOVA  

  -ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way ANCOVA 

 
 

http://www.watpon.com/Elearning/chisquare.pdf
http://www.watpon.com/Elearning/chisquare.pdf
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19. Analysis of variance with Repeated measures                                                             
เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซ้ ามากกว่า 1 ครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 1 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปรตามจะมีเพียง 1 ตัว อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval 
หรือ Ratio Scale ที่มีการวัดซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง ถ้ากลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มจะไม่ปรากฏตัวแปรอิสระ  

20. Factorial ANOVA                                                                                                                 
เป็นค าท่ีใช้เรียกสถิติในกลุ่มของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทั้ง ANOVA, ANCOVA และ 

Repeated Measure ที่มีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 

21. Discriminant Analysis                                                                                                             
เป็นการศึกษาว่ามีตัวแปรท านายตัวใดบ้างที่สามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่มของตัวแปรเกณฑ์ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตัวแปรท านายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้น
ไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale และตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ 
Nominal Scale                                                                                    

22. Factor Analysis                                                                                                                        
เป็นการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรว่าตัวแปรที่ศึกษา สามารถจัดกลุ่มได้เป็นกี่องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ชนิด คือ                                                                     
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นการค้นหาหรือ

ส ารวจว่าตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ                       
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการตรวจสอบ

หรือยืนยันทฤษฎีที่มีผู้ค้นพบไว้แล้ว                                                                                                           

23. Canonical Correlation                                                                
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรอิสระและชุดของตัวแปรตาม โดยตัวแปร

อิสระจะมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตามมีมากกว่า 2 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควรอยู่ในมาตรการ
วัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale                                                                                                                                       

24. Hotelling T2                                                                                                                                
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยมีตัวแปรอิสระ 

1ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัว
อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale  

 

http://www.watpon.com/journal/factor1.pdf
http://www.watpon.com/journal/twosampleT.pdf
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25. Multivariate Analysis of Variance 
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัว

แปรอิสระ จะมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ในมาตรการวัดระดับ Nominal Scale และตัวแปรตามมากกว่า 
1 ตัวอยู่ในมาตรการวัด  ระดับ Interval หรือ Ratio Scale                                                                          

- ถ้ามีตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way MANOVA                                                                         
- ถ้ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way MANOVA                                                                       
- ถ้ามีตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way MANOVA                                                         
- ถ้ามีตัวแปรร่วม จะเรียกว่า "Multivariate Analysis of Covariance"                               

26. Binomial Test                                                                                                                          
เป็นการทดสอบความน่าจะเป็นของข้อมูลระดับ Nominal Scale ที่มีโอกาส เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้

เพียง 2 อย่าง (Dichotomous)                                                                                                                              

27. Kolmogorov Smirnov Test                                                                                                        
1) Kolmogorov Smirnov One Sample Test เป็นการทดสอบตัวแปรว่ามีการแจก

แจงเป็นโค้งปกติหรือไม่ (Goodness of fit) โดยตัวแปรจะต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale   
2) Kolmogorov Smirnov Two-Sample Test เป็ นการทดสอบความแตกต่ าง 

ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยตัวแปรที่น ามาทดสอบจะต้องอยู่ในมาตรการวัด 
Ordinal Scale                                                                         

28. Wilcoxon matched-pairs Test 
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่น ามา

ทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale                                                                                                                 

29. Sign Test 
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่น ามา

ทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale                                                                                                                                                                                                                                                      

30. McNemar Test 
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน 

ข้อมูลที่น ามาทดสอบอยู่ในมาตรการวัด Nominal หรือ Ordinal Scale                                                                       
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31. Mann Whitney U Test                                                                                                               
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยข้อมูลที่

น ามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale  

32. Median Test                                                                                                                                     
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปที่เป็นอิสระจากกัน 

โดยข้อมูลที่น ามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale                                                                                   

33. Friedman Test                                                                                                          
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่

น ามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale                                                                                       

34. Cochran Q Test                                                                                        
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่

น ามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Nominal Scale                                                                     

35. Kruskal Wallis Test                                                                                  
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกัน โดย

ข้อมูลที่น ามาทดสอบต้องอยู่ในมาตรการวัด Ordinal Scale 
สถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับมาตรวัดของตัวแปร กล่าวคือสถิติเชิงบรรยาย 

(Discriptive Statistics) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากประชากรทั้งหมด การแปรผลของการ
วิเคราะห์จึงครอบคลุมประชากรทั้งหมดของพ้ืนที่นั้น สถิติที่ใช้ก็มีการรัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
(Measure of Central Tendency) การวัดการกระจาย (Measure of Variability) และสหสัมพันธ์ 
(Correlation)  

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท างานวิจัยนั้น  ผู้วิจัยควรจะรู้จัก
ชนิดของข้อมูล เนื่องจากสถิติบางอย่างไม่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกชนิด ชนิดของข้อมูลจ าแนก
ตามมาตราการวัด (Scale of Measurement) แบ่งได้เป็น 4 ชนิดดังนี้ 

1. ข้อมูลนามบัญญัติ  (Nominal data) คือข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้มาตรานามบัญญัติ 
(Nominal scale) ซึ่งการวัดแบบมาตรานามบัญญัตินั้น เป็นการวัดที่จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม 
หรือประเภท โดยการก าหนดชื่อ หรือตัวเลขให้แต่ละกลุ่ม เพ่ือให้แยกกลุ่มต่างๆ  ออกจากกัน ดังนั้น
ข้อมูลนามบัญญัติ จึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่ม หรือประเภทเท่านั้น ซึ่งค่าต่าง ๆ หรือตัว
เลขที่ก าหนดให้นั้น น ามาบวก ลบ คูณ หาร กันไม่ได้ ตัวอย่างของข้อมูลนามบัญญัติ ได้แก่ เพศ ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ชาย และหญิง ประเภทของโรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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2. ข้อมูลเรียงล าดับ (Ordinal data) คือข้อมูลที่ได้จากการวัด โดยใช้มาตราเรียงอันดับ 
(Ordinal scale) ซึ่งเป็นการวัดโดยการก าหนดอันดับให้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นข้อมูลเรียงอันดับ จึงเป็น
ข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่ม หรือประเภท และสามารถเรียงอันดับความมาน้อยได้ด้วย ตัวอย่างของ
ข้อมูลเรียงอันดับ ได้แก่ ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่ 1 ที ่2 ที่ 3 และ อันดับอื่น ๆ ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา มาก ปานกลาง น้อย ต าแหน่งทางวิชาการแบ่งเป็นศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ เป็นต้น 

3. ข้อมูลแบ่งช่วง (Interval data) คือข้อมูลที่ ได้จากการวัดโดยใช้มาตราแบ่งช่วง 
(Interval scale) ซึ่งเป็นการวัดโดยแบ่งค่าของตัวแปรที่ต้องการศึกษาออกเป็นช่วง ๆโดยแต่ละช่วงมี
ขนาดเท่ากัน ดังนั้นข้อมูลแบ่งช่วงจึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่ม เรียงอันดับความมากน้อยได้ 
และช่วงของความแตกต่างแต่ละช่วงสะท้อนถึงความแตกต่างที่เท่ากันจริง  ๆ  แต่ศูนย์ของข้อมูล
ประเภทนี้ไม่ใช่ศูนย์แท้ เป็นศูนย์สมมุติ เช่นคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน ถ้านักเรียนสอบได้
คะแนนศูนย์ ไม่ได้หมายความว่านักเรียนเรียนแล้วไม่มีความรู้อะไรเลย  ในวิชานั้น  ถ้าผู้สอนออก
ข้อสอบใหม่ในวิชาเดิมนักเรียนอาจจะไม่ได้ศูนย์ก็ได้  คะแนนศูนย์บอกได้ แต่เพียงว่านักเรียนตอบ
ข้อสอบผิดหมดในครั้งนี้เท่านั้น ตัวอย่างของข้อมูลแบ่งช่วง ได้แก่ คะแนนสอบ ปีปฏิทิน อุณหภูมิ
องศาฟาเรนไฮท์ อุณหภูมิองศาเซลเซียส คะแนนเจตคติ เป็นต้น 

4. ข้อมูลอัตราส่วน (Ratio data) คือข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้มาตราอัตราส่วน (Ratio 
data) ซึ่งเป็นการวัดโดยแบ่งค่าของตัวแปรที่ต้องการศึกษาออกเป็นช่วง  ๆ  โดยแต่ละช่วงมีขนาด
เท่ากัน เหมือนกับการวัดมาตราแบ่งช่วง   แต่ศูนย์ของข้อมูลอัตราส่วนเป็นศูนย์แท้ค่าศูนย์ของข้อมูล
อัตราส่วนหมายถึงว่างเปล่า  ไม่มีอะไรเลย ดังนั้นข้อมูลอัตราส่วนจึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ าแนกกลุ่ม 
เรียงอันดับความมากน้อยได้ ช่วงของความแตกต่างแต่ละช่วงสะท้อนถึงความแตกต่างที่เท่ากันจริง ๆ  
และค่าศูนย์เป็นศูนย์แท้  ข้อมูลประเภทนี้สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้ เช่น พ่ีอายุ 20 ปี น้อง
อายุ 10 ปี ดังนั้นพ่ีมีอายุเป็น 2 เท่า ของน้อง ตัวอย่างของข้อมูลอัตราส่วนได้แก่ ระยะทาง เวลา น้ าหนัก 
ส่วนสูง เป็นต้น 

ชนิดของข้อมูล คุณสมบัติ ตัวอย่าง มาตรการวัด 

นามบัญญติั 
(Nominal) 

- ข้อมูลมีการจ าแนกเป็นกลุ่ม พวก       

  หรือจัดเป็นประเภทต่าง ๆ 

- ตัวเลขหรือค่าต่าง ๆ ที่ก าหนดให้  

   ซึ่งไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ 

- เพศ 

- ศาสนา 

- อาชีพ 

- จังหวัด 

- ชาย/หญิง 

- พุทธ/อิสลาม/คริสต์ 

- เกษตรกร/ราชการ 

- ระนอง/ระยอง/ยะลา 
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ชนิดของข้อมูล คุณสมบัติ ตัวอย่าง มาตรการวัด 

เรียงล าดับ 
(Ordinal) 

- ข้อมูลมีลักษณะจ าแนกเป็นกลุ่ม  

   พวกหรือประเภท และเรียงล าดับกัน 

- ตัวเลขที่บอก แสดงว่าอันดับ    

   ต่างกันแต่ไม่ได้สรุปว่าต่างกัน 

    ปริมาณเท่าใด 

- ขนาด 

- รายได ้

- ความชอบ 

- การประกวด 

- ใหญ/่กลาง/เล็ก 

- สูง/ปานกลาง/ต่ า 

- ล าดับที่ 1/2/3 … 

- อันดับที่ 1/2/3 … 

แบ่งช่วง 
(Interval) 

- ข้อมูลมีลักษณะจ าแนกเป็นกลุ่ม  

   พวกหรือประเภท 

- ช่วงห่างระหว่างคะแนนมีค่าเท่ากัน 

- ไม่มีศูนย์แท้หรือศูนย์สมบูรณ์ 

- สามารถก าหนดตัวเลขแทนสิ่งของ     

   วัตถุหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ 

- เจตคติหรือความ 

   คิดเห็น 

- เห็นด้วยมากที่สุด 5 

- เห็นด้วยมาก 4 

- เห็นด้วยปานกลาง 3 

- เห็นด้วยน้อย 2 

- เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 

อัตราส่วน 
(Ratio) 

- ข้อมูลมีลักษณะจ าแนกเป็นกลุ่ม 

- ช่วงห่างระหว่างคะแนนมีค่าเท่ากัน 

- มีศูนย์แท้ (ไม่มีอะไรเลย) 

- สามารถเปรียบเทียบในเชิงอันตรา    

   ส่วนได ้

- เป็นมาตรการวัดระดับสูงที่สุด 

- ตัวเลขที่ระบุแสดงถึงความมาน้อย 

- ความสูง 

- รายได ้

- อายุ 

- น้ าหนัก 

- 175 ซม. 

- 100,000 บาท 

- 35 ปี 

- 75 กิโลกรัม 
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  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด (ตัวแปร) เพ่ือเป็นตัวชี้
ว่าข้อมูลชุดนั้นมีค่ามากน้อยเพียงใดที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) มัธยฐาน 
(Median) และฐานนิยม (Mode) ส่วนการวัดการกระจายเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลว่ามีค่า
ใกล้เคียงกันเพียงใด เป็นต้นว่าการวัดพิสัย (range) ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวัดสหสัมพันธ์  (Correlation) เป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด หรือสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใด ปริมาณของความสัมพันธ์ดูได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีตั้งแต่ตัวแปร 2ตัวแปรเรียกว่า Simple Correlation ตัวแปรต้นหรือตัวแปร
ตามมีมากกว่า 1 ตัวแปร เรียกว่า Multiple Correlation ถ้าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีมากกว่า 2 ตัว
แปรทั้ง 2 แบบ เรียกว่า Multiple – variate Correlation โดยสรุปแบบสถิติเชิงบรรยายจะไม่มีการ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิต ิ
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อสรุปผลออกมาแล้วสามารถอ้างอิงไปถึงกลุ่มประชากรได้ สถิต
เชิงอนุมานจึงมีการทดสอบค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significant : sig.หรือp) 
         สถิติเชิงบรรยายมักใช้วิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียว ในกรณีที่มีทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เรา
สามารถใช้สถิติทั้งเชิงบรรยายและเชิงอนุมาน แต่จะใช้สถิติเชิงบรรยายกับข้อมูลที่เป็นประชากรทั้งหมด
และใช้สถิติเชิงอนุมานเป็นข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนจะใช้สถิติแบบใดย่อมข้ึนอยู่กับระดับการวัดหรือ
มาตรวัด (Scale) ของตัวแปรแต่ละตัว จ านวนตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่คูณไขว้กันและจ านวนประชากร  
 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงบรรยายที่ใช้กับตัวแปรเดี่ยว 

  

 

ระดับการวัด 

สถิติเชิงบรรยาย 

ความถี่ ร้อยละ ค่ากลาง การกระจาย 

กลุ่ม 
( NOMINAL ) 

f % ฐานนิยม
MODE 

พิสัย 
RANGE 

จัดอันดับ 
( ORDINAL) 

f % มัธยฐาน
MEDIAN 

ส่วนเบี่ยงเบน  
ควอไทล ์

Q.D. 
ช่วง INTERVAL & 
อัตราส่วน RATIO 

- - ค่าเฉลี่ย 
MEAN 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 
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 ตัวแปรเดี่ยวของสถิติเชิงบรรยาย หมายถึง ตัวแปรที่มีลักษณะประชากรทั่วไปก็ได้  หรือเป็น
ตัวแปรต้นหรือเป็นตัวแปรตามก็ได้  ถ้าเป็นตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะประชากร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเกณฑ์วัด
เป็น nominal และ ordinal เป็นต้นว่า ประเภทของบุคลากร เป็น nominal หรือ ระดับการศึกษาและ
ระดับต าแหน่งงาน เป็น ordinal ตัวแปรแบบนี้จะแสดงค่าบรรยายเป็นความถี่และร้อยละ ดังตัวอย่าง 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 

เจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล 
1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและ

บัญช ี 
2. เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
3. พนักงานจ่ายยา พนักงาน

ขับรถ  
4. พนักงานท าความสะอาด  
5. เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัย 

 
47 
 
3 

61 
18 
21 

 

 
31.3 

 
2.0 

40.7 
12.0 
14.0 

ระดับการศึกษา 
1. ประถมศึกษา 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 

เทียบเท่า 
4. อนุปริญญา/เทียบเท่า 
5. ปริญญาตร ี

 6. ปริญญาโท 

 
11 
99 
10 

 
25 
3 
2  

 
 7.1 
66 
6.7 

 
16.3 
1.7 
1.3 
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ของโรงพยำบำล. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, นครปฐม. 
 ตามตารางตัวอย่าง ประเภทของบุคลากรเป็น nominal เพราะแบ่งประเภทของคนท างาน
ออกเป็น 5 กลุ่มตามกฎหมาย ส่วนระดับการศึกษาเป็น ordinal เพราะจัดเป็นระดับ 3 ชั้น  การ
แสดงจ านวนและร้อยละมีจุดประสงค์เพ่ืออธิบายว่า ลักษณะของประชากรที่น ามาศึกษานั้นเป็น
อย่างไร  โดยเฉพาะการสังเกตร้อยละที่ปรากฏอยู่ว่า ข้อมูลที่น ามาใช้สามารถเชื่อมั่นได้หรือไม่ ถ้า
ข้อมูลมีลักษณะกระจายอย่างระดับการศึกษา ก็เชื่อมั่นได้มาก แต่การกระจายของข้อมูลประเภท
บุคลากรมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ที่ลูกจ้างงบรายได้และข้าราชการ ถ้าน าข้อมูลนี้ไปใช้ ค่าความเชื่อมั่น
จะต่ า โอกาสที่จะพบนัยส าคัญก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ การตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นนี้มีประโยชน์ในกรณีที่
พบค่านัยส าคัญที่ 0.05 หรือ 0.01  แล้วต้องอธิบายสมการว่า ท าไมจึงเกิดขึ้นได้ ทั้งที่ข้อมูลกระจุกตัว 
ซึ่งเป็นปัญหาทางการวิเคราะห์ที่ตอบได้ยากมาก  นอกจากจะอธิบายด้วยความถี่และค่าร้อยละแล้ว 

ถ้าพบข้อค าถามที่มีเกณฑ์วัดเป็น interval โดยทั่วไปจะอธิบายด้วยค่า mean  (สัญลักษณ์ x : 
ส าหรับประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง, สัญลักษณ์ µ : ส าหรับประชากรที่ศึกษาทั้งหมดใน
พื้นที่)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนของ interval ส่วนใหญ่จะจัดเป็น 5 อันดับตั้งแต่ 
1-5 การตั้งคะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายของคะแนนนี้เรียกว่า วิธีการอิงเกณฑ์ ซึ่งแปล
ความหมายของคะแนนได้ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 มีมาตรฐานด าเนินการระดับมากที่สุด   ระหว่างร้อยละ  81- 100 
3.50 – 4.49 มีมาตรฐานด าเนินการระดับมาก    ระหว่างร้อยละ 61 -80  
2.50 – 3.49 มีมาตรฐานด าเนินการระดับปานกลาง  ระหว่างร้อยละ 41 -60 
1.50 – 2.49 มีมาตรฐานด าเนินการระดับน้อย   ระหว่างร้อยละ 21-40 
1.00 – 1.49 มีมาตรฐานด าเนินการระดับน้อยมาก  ระหว่างร้อยละ 1-20 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

มากกว่า 1.75 มีความแตกต่างมาก  
1.25 – 1.75   มีความแตกต่างปานกลาง  
น้อยกว่า 1.25   มีความแตกต่างน้อย หรือใกล้เคียงกัน เหมือน ๆ กัน 

การใช้คะแนนการอิงเกณฑ์ปรากฏอยู่ในตารางตัวอย่างข้างล่างนี้ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น x  S.D. การแปลความ 

  IV1   การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น 
 IV1.1 ก่อนการเลือกตั้ง 
    1.1.1  ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่น 
    1.1.2  สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ การเลือกตั้งท้องถิ่น              
    1.1.3  การรณรงค์ เผยแพร่ ความรู้และเห็น    
              ความส าคัญของการเลอืกตั้งท้องถิ่น     
     1.1.4  สมัครลงรับเลือกตั้งเปน็ผู้แทนท้องถิ่น 
     1.1.5 สนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น        
     1.1.6 ตรวจสอบทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 IV1.2 ระหว่างการเลือกตั้ง 

 1.2.1 ติดตามการหาเสยีงของผู้สมัครผู้แทนท้องถิ่น                  
 1.2.2 เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้สมัคร                                                                           
 1.2.3 เฝ้าระวังสังเกตการณ์การเลือกตั้ง      
 1.2.4 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น 

     1.2.5 สมัครเป็นกรรมการนับคะแนน                                                 
     1.2.6 เฝ้าดูการนับคะแนน                                                       
     1.2.7 ติดตามการประกาศผลนับคะแนน 
   IV1.3 หลังการเลือกตั้ง 
     1.3.1 ติดตามผลและพฤติกรรมของผู้แทนท้องถิ่นที่ได้รับ   
            การเลือกตั้ง 

1.39  
1.57 
1.93 
1.61 
1.39 

 
1.14 
1.61 
1.76 
1.31 
1.47 
1.16 
1.17 
2.06 
0.88 
1.17 
1.30 
1.29 
1.29 

 

0.958 
0.880 
0.715 
0.700 
0.930 

 
1.055 
0.998 
0.890  
1.022 
1.360 
0.866 
0.950 
0.911 
0.991 
1.013 
1.063 
0.974 
0.974 

 น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
 

น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

 

ที่มา :  วัฒนา นนทชิต. (2558).  กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง
ท้องถิ่น. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, หน้า 95. 
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กราฟที่ 1  ตัวอย่างการเขียนแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร  

 

 

กราฟที่ 2 ตัวอย่างการเขียนแสดงการแจกแจงความถี่ของตัวแปร    

 

 

 x̅   =       S.D.=    

 
 x̅   =       S.D.=   

 

x̅  =         S.D. =   

 

 x̅   =       S.D.=    

 

 x̅   =       S.D.=    

 

x̅    

 

x̅    

 
x̅    

 

x̅    

 



159 

159 

 

 การวิเคราะห์ตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มีข้อสังเกตในการใช้สูตรสถิติ 3 ประการ กล่าวคือ
ในประการแรก ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นประชากรทั้งหมดหรือประชากรตัวอย่าง ถ้าใช้ประชากรทั้ง
กลุ่ม จะต้องใช้สถิติเชิงบรรยาย เพราะเป็นสถิติที่วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์หรือความแตกต่างโดยตรง 
ซึ่งจะสังเกตได้จากค่าสัมประสิทธิ์ แต่ถ้าใช้เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง จะต้องใช้สถิติเชิงอนุมาน 
เพราะเป็นสถิติที่ต้องอนุมานไปถึงประชากรทั้งหมด เมื่อเลือกประเภทของสถิติได้แล้ว ในประการที่
สองต้องดูแบบสอบถามว่ามีเกณฑ์วัด (Scale) เป็นอะไร ซึ่งเริ่มตั้งแต่   nominal  กับ  nominal 
nominal  กั บ  ordinal ordinal  กั บ   ordinal   nominal กั บ  interval แล ะ  interval  กั บ  
interval  ก็ให้ใช้เกณฑ์วัดเป็นตัวชี้ขาดว่าจะเลือกใช้สูตรสถิติอะไร ตาม ข้อ 1 เมื่อเลือกสูตรของสถิติ
ได้แล้ว ในประการสุดท้าย เป็นเรื่องเทคนิคทางสถิติที่จะต้องใช้แสดงในการเขียน เทคนิคทางสถิติที่ว่า
นี้มี 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ใช้ตารางไขว้เป็นตารางอธิบายถึงค่าทางสถิติต่างๆ ในช่องของตารางไขว้ 
แบบที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และแบบที่ 3 
เป็นการแสดงค่าทดสอบของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือสัมประสิทธิ์ถดถอยหรือสหสัมพันธ์แบบล าดับ 

ตารางท่ี 3 สถิติที่ใช้กับตัวแปร 2 ตัวข้ึนไป 

เกณฑ์วัด 
รูปแบบของตัว
แปรหรือตาราง 

เทคนิคทางสถิติ สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงบรรยาย 

1. Nominal  by 
Nominal 

2 คูณ 2 ตารางไขว้ 

(crosstab) 

ไคสแควร์ 

Chi-square 

 

ฟี (Phi) 

ยูลส์ คิว (Yules 
Q) 

แลมดา 
(Lambda) 

ทอ (tau) 

มากกว่า 

2 คูณ 2 

ตารางไขว้ 

(crosstab) 

ไคสแควร์ 

 

เครเมอร์ วี 
(Cramer’s V) 

2. Nominal  by 
Ordinal 

ตัวแปรต้นเป็น 
nominal และมี 
เพียง 2 รายการ 

ตารางไขว้ 

(crosstab) 

Mann-Whitney 

U-Test 

- Lambda 

- Cramer’s V 
- Kruskal’s 

 2

 2
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เกณฑ์วัด 
รูปแบบของตัว
แปรหรือตาราง 

เทคนิคทางสถิติ สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงบรรยาย 

ตัวแปรต้นเป็น 
nominal และมี 
3รายการขึ้นไป 

ตารางไขว้ 

(crosstab) 

-K 
Samplemedian 

test 
- Kruskal Wallis 

test 

tau 

coefficient 

 

3.Ordinal by 
ordinal 

ตัวแปรต้น/ตามมี
น้อยรายการ 

ตารางไขว้ 

(crosstab) 

แกมม่า (Gamma) 

ทอ บี (Tau’s b) 

ทอ ซี (Tau’s c) 

Gamma 
coefficient 

Tau’s b 
coefficient 

Tau’s c 
coefficient 

ตัวแปรต้น/ตามมี
หลายรายการ 

ทดสอบค่า
สัมประสทิธิ์

สหสัมพันธ์แบบ
ล าดับ 

สเปียร์แมนโรว
(Spearman’s 

rho: RS) 

 

rho coefficient 

4. Nominal by 
Interval 

หรือ 
Ordinal byInterval 

ตัวแปรต้นเปน็ 
nominal หรือ 
ordinal และมี
เพียง 2 รายการ 

เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 

กลุ่ม 

T - Test eta 

              

  

 ตัวแปรต้นเปน็ 
nominal หรือ 

ordinal และม ี3 
รายการขึ้นไป 

เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ย
ของประชากร  3 

กลุ่มขึ้นไป 

One-way 
ANOVA 
F - Test 

5. Interval by 
Interval หรือ 

 Ratio by Interval 

ไม่สนใจว่าตัวแปร
ใดเป็นตัวแปรต้น
ตัวแปรใดเป็นตัว

แปรตาม 

ทดสอบค่า
สัมประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ (r) 

เพียร์สัน   
คอรีเลชั่น    

(Pearson’s 
Correlation) 

r coefficient 
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เกณฑ์วัด 
รูปแบบของตัว
แปรหรือตาราง 

เทคนิคทางสถิติ สถิติเชิงอนุมาน สถิติเชิงบรรยาย 

รู้ว่าตัวแปรใด
เป็นตัวแปรตน้ตัว

แปรใดเป็นตัว
แปรตาม 

ทดสอบค่า
สัมประสทิธิ์ถดถอย 

(b) 

รีเกรสชั่น
(Regression) 

b, beta,r
2  

ตัวแปรอิสระจะมี
ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป 
และตัวแปรตามมี
มากกว่า 2 ตัว   

 

เป็นการหา
ความสัมพันธ์

ระหว่างชุดของตัว
แปรอิสระและชุด
ของตัวแปรตาม 

ค่าดัชนสีหสัมพันธ ์

คาโนนิคอล  

(Canonical  

 correlation - r) 

(Canonical  

 correlation - r) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก L.Cohen and M. Holliday(1982). Statistics for Social Scientist. London : 
Harper and Row. 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะก าหนดตัวแปรที่มีความ
หลากหลายในดัชนีและตัวชี้วัด ดังนั้นจึงขออธิบายเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง
แนวทางการศึกษาทางสังคมศาสตร์  และรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับสถิติ T-Test  และ F-Test 
(One-way ANOVA)  และในแบบที่ 3 เกี่ยวกับ Pearson’s Correlative Regression  Canonical 
Correlation และการวิเคราะห์เส้นทาง Path  Analysis ดังนี้ 

 1. T-Test  
 เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ซึ่ง
หมายถึงตัวแปรต้นที่เป็น nominal หรือ ordinal และมีเพียง 2 รายการ   

 

ตัวแปรต้น N 
x  S.D. t Sig. 

ชาย 

หญิง 

24 

57 

3.14 

2.83 

.65 

.60 

2.04 .04 
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  เทคนิคทางสถิติแบบ T-Test  จะแสดงค่า N, x ,S.D., t และ Sig.  โดยมีความหมายดังนี้ 

  N = จ านวนประชากรในแต่ละรายการ 

  x  = ค่าเฉลี่ย 

  S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t = ค่าของ  t 

  Sig. = ค่านัยส าคัญแห่งความแตกต่าง 

  ค่าของ Sig. ในระดับปริญญาโทยอมรับที่ 0.05 ส่วนปริญญาเอกสมควรก าหนดไว้ที่ 
0.01 เพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องละเอียดถี่ถ้วนมากข้ึน หมายความว่าใน 100 ตัวอย่างยอม
ให้แตกต่างได้ไม่เกิน 1 คน    

 2. F – Test (One – way ANOVA)  
 เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่ม
ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงตัวแปรต้นที่เป็น nominal หรือ ordinal และมีตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป   

แหล่งความ 

แปรปรวน 

Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 5.574 

48.881 

54.455 

2 

109 

111 

2.787 

0.448 

6.220 0.003 

 จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการมีส่วนร่วมในบรรยากาศองค์การใน
มิติการรับรู้ผลงาน มีข้อที่น่าสังเกตทางสถิติในตารางดังนี้ 

1) แหล่งความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ F-Test มีลักษณะเป็น 

การวิเคราะห์ค่า x  ของแต่ละกลุ่ม parameter ของตัวแปรต้น ปกติจะมีตั้งแต่ 3 

กลุ่ม ขึ้นไป และหาค่า x  ภายในกลุ่มทั้งหมด  ANOVA  จึงต้องสร้าง F-ratio ขึ้นมาค านวณอีกทอด
หนึ่ง  แหล่งความแปรปรวนแบ่งออกเป็น 2 แบบ  



163 

163 

 

แบบที่ 1 ผลระหว่างกลุ่ม (between-group effects) ผลนี้เกี่ยวเนื่องจาก model ซึ่งเป็นผลการ
ทดลอง 

แบบท่ี 2 ผลภายในกลุ่ม (within-group effects)  ผลนี้เกิดจากความแปรปรวนอย่างไม่เป็นระบบใน
ข้อมูลภายใน 

2) Sam of Squares (SS)  ในการค้นหาจ านวนทั้งหมดของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
เราต้องค านวณความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละกลุ่ม     

 3) Degrees of Freedom (df) ดีกรีของความเป็นอิสระ หมายถึง ดีกรีของทางเลือก 
(degree of choice) ที่เป็นอิสระ ในกรณีของตารางที่พบ df = 2 ในระหว่างกลุ่ม หมายถึง กลุ่มมี 3 
รายการ เมื่อค านวณไป 1 รายการแล้วจะเหลือที่เป็นอิสระที่สามารถค านวณได้อีก 2 รายการ ดีกรี
รวมของความเป็นอิสระ (dfr) จะน้อยกว่าขนาดตัวอย่างรวมอยู่ 1 เสมอ 

4) Mean Square เป็นค่าที่ได้จากผลบวกของคะแนนแต่ละกลุ่มยกก าลังสอง แล้วหาร   
ด้วยดีกรีของความเป็นอิสระ ดังสูตร MS  =  SS  จากตารางมีค่า MS 2 ค่า  

   ค่าแรกเป็น     MSm  =  2.787  และค่า  MSR
df  = 0.448    

   ซึ่งมาจากสูตร  MSm  =  SSm  =   5.574  =  2.787 

                                   dfm       2   

                                           MSR   =  SSR    =  48.881  =  0.448 

       dfR         109 

 5) F – Ratio (F)  เป็นการวัดอัตราส่วนของความแปรปรวนระหว่างความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนโดยปัจจัยภายในกลุ่ม ซึ่งสามารถค านวณโดยการน า   
                       MSm  หารด้วย  MSR  โดยมีสูตรดังนี้  F  =  MSm  =  2.787  = 6.214 

                                                                            MSR      0.448 
     เมื่อ  MSm  คือ  Mean Square  ระหว่างกลุ่ม 

            MSR  คือ  Mean Square  ภายในกลุ่ม 

   MSm  =  Model Mean Square 

    MSR  =  Residual Mean Square 
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 6) Significance (Sig.) เป็ น ค่ า ข อ ง ค ว า ม เป็ น ไป ได้ ข อ ง อั ต ร า ส่ ว น  F ซึ่ ง นั ก                        
สังคมศาสตร์จะก าหนดไว้ที่ ค่านัยส าคัญ 0.05 ของการเปลี่ยนแปลง ถ้าค่านัยส าคัญได้ต่ ากว่า 0.05 
หมายความว่า ผลของ F มีนัยส าคัญหรือยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลงที่ต่ ากว่าร้อยละ 5 จากตาราง 
ค่า Sig.  = 0.003  แสดงว่า ผลของการทดสอบอัตราส่วน F ยอมรับได้ หมายความว่า ระดับ
การศึกษาของข้าราชการต ารวจที่แตกต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในบรรยากาศในมิติการรับรู้ผลงาน
แตกต่างกัน 
 F – Test ที่กล่าวมานั้นเป็นการหาค่านัยส าคัญแห่งความแตกต่าง แต่ไม่สามารถบวกปริมาณ
ความแตกต่าง เพราะค่าที่ได้เป็นค่าอัตราส่วน F แต่การจะหาค่า Sig. ได้ถูกต้องนั้น เป็นการยากมาก
เพราะมีค่า error  อยู่ ใน Type I (α)  และ Type II  Error Rates  เสมอ  ซึ่ งเกิดจากปริมาณ
ประชากรตัวอย่างที่มีน้อยเกินไป  ประกอบกับการทดสอบค่า Sig.  ของ F-Test ทดสอบกับตัวแปร
ต้นที่มีหลายรายการ เมื่อพบตารางใดมีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 หรือ 0.01 ตามที่ก าหนด นักศึกษาจึง
ต้องค านวณต่อไปว่า รายการใดมีผลต่อรายการใด ถ้ามีเพียง 2 รายการอย่าง T –Test ก็ไม่ต้อง
ค านวณต่อไป เพราะได้แก่ทั้ง 2 รายการนั้นอยู่แล้ว แต่ถ้ามีหลายรายการ เราจึงไม่รู้ว่าการยอมรับ 
Sig. รวมจะน ามาอธิบายตัวแปรต้นระหว่างรายย่อยได้อย่างไร จึงต้องใช้ LSD (Least – significance 
difference) มาค านวณเป็นรายคู่ว่า คู่ใดมีผลต่อกันแน่ๆ   

ระดับการศึกษาของต ารวจ x  ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

2.59 

2.27 

2.91 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. Pearson’s Correlation   
 เป็นเทคนิคทางสถิติที่ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) โดยไม่สนใจว่าตัวแปรใดจะเป็น
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม และใช้กับข้อมูลพารามิเตอร์เท่านั้น  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ซึ่งจะบอกว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังนี้   
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การแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ค่า r ค่าสัมประสิทธิ์ ค าอธิบาย 

ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง 

 

ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง 

 

ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 

 

ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 

-1 ถึง 0 

 

  0 ถึง 1 

 

1 

 

-1 

แสด งว่ าตั วแป รต้ น และตั วแป รตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 

แสด งว่ าตั วแป รต้ น และตั วแป รตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

แสด งว่ าตั วแป รต้ น และตั วแป รตามมี
ความสัมพั น ธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกันและมี
ความสัมพันธ์กันมาก 

แสด งว่ าตั วแป รต้ น และตั วแป รตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามและมี
ความสัมพันธ์กันมาก 

ที่ ม า  : E.H. Dennis and Others.(1979). Applied Statistics for the Behavioral Sciences. 
Chicago: Rand McNally College Publishing Company. p.85. 

  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.00 – 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.31 – 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.51 – 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.71 – 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.91 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
 
 ในกรณีแรก การทดสอบ one – tailed  ควรใช้เมื่อมีทิศทางเฉพาะที่จะทดสอบความเป็น
จริงของสมมติฐาน เป็นต้นว่านักวิจัยได้ท านายว่า ยิ่ งมีความวิตกกังวลมากขึ้น การสอบจะยิ่งแย่ลง 
การทดสอบตัวแปรลักษณะนี้ควรใช้ one – tailed  เพราะก่อนที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมมา นักวิจัยได้
ท านายรูปแบบความสัมพันธ์อย่างจ าเพาะไว้แล้ว หรือมีการท านายต่อไปว่า ถ้าให้เวลาแก้ไขในการ
สอบมากขึ้น การสอบก็จะท าได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างที่ 50  ของ Andy Field ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเดี่ยวระหว่างการท าข้อสอบความวิตกกังวลการสอบ 

 และการใช้เวลาแก้ไขของนักศึกษา 103 คน 

Pearson Correlation Analysis Exam 

Performa 

Exam 

Anxiety 

Time spent 

revising 

Exam Performance (%) Pearson 
Correlation 
                               Sig. (1- tailed) 
                               N 

1.000 
 

103 

-.441* 
      .300 

103 

.397* 
.000 
103 

Exam Anxiety              Pearson 
Correlation 
                               Sig. (1- tailed) 
                               N 

-.441* 
.000 
103 

1.000 
 

103 

-.709* 
.000 
103 

Time spent revising      Pearson 
Correlation 
                               Sig. (1- tailed) 
                               N 

.397* 
.000 
103 

 .709* 
.000 
103 

1.000 
 

103 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (1- tailed) 

ที่ ม า  : Andy Field. (2000). Discovering Statistics.Thousand Oaks, California: SAGE 
Publications. p. 89. 

  ในกรณีที่ 2 การทดสอบ two – tailed  ควรใช้เมื่อต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
2 กลุ่ม โดยไม่ได้ระบุทิศทางของความสัมพันธ์ตั้งแต่เบื้องแรก คือไม่มีการท านายทิศทางของ
ความสัมพันธ์ หรือไม่รู้ทิศทางของความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นการวิเคราะห์ ซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้ 

  แบบที่ 1 การใช้สถิติเชิงบรรยาย  เมื่อผู้วิจัยใช้ประชากรจริงในการศึกษาทั้งหมด การ
วิเคราะห์จึงต้องวิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r (r coefficient) ของ Pearson Correlation 
ดังตัวอย่างของศุภลักษณ์ ค าสุพรม ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท นิวทรีครีเอท 
จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติIV1 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติDV1 
 

N 
r Coefficient 
of Pearson 
Correlation 

 
Level of 
relation 

1.1 ความมีอิสระในการท างาน 
1.2 ความหลากหลายของงาน 
1.3 ความมีเอกลักษณ์ของงาน 
1.4 งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

152 
152 
152 
152 

0.269 
0.209 
0.105 
0.402 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ปานกลาง 
รวม 152 0.360 ปานกลาง 

ที่มา : ศุภลักษณ์  ค าสุพรม.(2549). ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนบริษัท นิวทริคริเอท จ ำกัด 
(มหำชน) การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, หน้า 82. 

จากตัวอย่างผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  (r = 
0.360) กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ และเมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติพบว่า เฉพาะงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.402) 
กับความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติเท่านั้น นอกนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 

จากตัวอย่างนักวิจัยพบว่ามีจุดอ่อนอยู่ที่ไม่ได้แยกแยะเรื่องความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ 
ซึ่งแบ่งทัศนคติออกเป็น 3 แบบ คือ ความเชื่อมั่นในองค์กร การทุ่มเทการท างานให้องค์การและความ
ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วยค าสั่ง Pearson Correlation 
จึงมีจุดอ่อน ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยค าสั่ง MANOVA ที่สามารถแสดงการวิเคราะห์  Canonical 
Correlations โดยแสดงค่า r coefficient ได้ทุกตัวย่อยของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติชั้นสูง 
 แบบที่ 2 การใช้สถิติเชิงอนุมาน เมื่อผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างในการวิเคราะห์ซึ่ง
จะต้องมีการอนุมานไปถึงประชากรจริงในกรณีเช่นนี้ การวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาจากค่า Sig.เป็น
หลัก เพราะค่า Sig. เป็นค่าที่บ่งบอกถึงโจทย์หรือความเป็นไปได้ว่าใน 100 คน มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้น 95 คน หรือไม่ (Sig. 0.05) ของความสัมพันธ์ในระดับที่ค้นพบ แสดงว่าการใช้สถิติเชิงอนุมาน
ของ Pearson Correlation สามารถบอกทั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ระดับความสัมพันธ์และ
ทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังตัวอย่างตัวอย่าง  
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 สมมติฐานที่ 2  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น (IV2)   ทั้ง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ   
มีความสัมพันธ์กับการการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล (DV1)  ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล  
และการสื่อสารภายในกลุ่ม 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น 
กับการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล 

การก ากับดูแล
การปกครอง
ท้องถิ่น IV2 

N 

การสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบคุคล  DV1 

การสื่อสารระหว่างบุคคล DV1.1 
การสื่อสารภายในกลุ่ม 

 DV1.2 
รวม 

r Sig. Relation r Sig. Relation r Sig. Relation 

1.การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ IV2.1 

400 0.55
7 

0.00
0 

มี/ปาน
กลงา/+ 

0.47
8 

0.00
0 

มี/ต่ า/+ 0.56
1 

0.00
0 

มี/ปาน
กลาง/+ 

2. การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ V2.2 

400 0.56
7 

0.00
0 

มี/ปาน
กลาง/+ 

0.48
4 

0.00
0 

 มี/ต่ า/+ 0.57
0 

0.00
0 

มี/ปาน
กลาง/+ 

2. การมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ   V2.3 

400 0.58
1 

0.00
0 

มี/ปาน
กลาง/+ 

0.50
9 

0.00
0 

มี/ต่ า/+ 0.59
1 

0.00
0 

มี/ปาน
กลาง/+ 

รวม 400 
0.62
0 

0.00
0 

มี/ปาน
กลาง/+ 

0.53
6 

0.00
0 

มี/ปาน
กลาง/+ 

0.62
7 

0.00
0 
มี/ปานกลาง/+ 

ที่มา :  วัฒนา นนทชิต. (2558).  กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง
ท้องถิ่น. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, หน้า 95. 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นใน

การก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น (IV2) มีค่านัยส าคัญอยู่ที่ระดับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าที่ตั้งไว้ที่ 
0.05 แสดงว่า IV2 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคลของ
ประชาชน (DV1) (r = -0.627) และเมื่อพิจารณาจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ในการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นรายด้าน  พบว่า  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (r = 0.561)   
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการร่วมด าเนินกิจการของท้องถิ่น (r = 0.570) และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตรวจสอบของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่น ( r = 0.591)  มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคลของประชาชน   
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ส่วนการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล (DV1) จากการศึกษาการสื่อสารแต่ละประเภท  
พบว่า การสื่อสารทางการเมืองระหว่างบุคคล (r = 0.620 )  การสื่อสารภายในกลุ่ม  (r = 0.536 )  มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ในการก ากับดูแลการปกครอง
ท้องถิ่น  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวกจึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน    กล่าวคือ  เมื่อประชาชนมีพฤติกรรมและปริมาณการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจาก
สื่อบุคคล  ได้แก่การสื่อสารระหว่างบุคคลโดยการพูดคุยกับบุคคลในชีวิตประจ าวัน  และการสื่อสาร
ภายในกลุ่มบุคคลโดยการเข้าร่วมพูดคุยในที่สาธารณะมีปริมาณมากขึ้น  จะส่งผลต่อระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น  ทั้งการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินกิจการของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้นตามไปด้วย  สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นมีผลมาจากพฤติกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองของประชาชนจากสื่อสารบุคคลในการพบปะพูดคุยกัน  ถ้าปริมาณการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น  ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น
ของประชาชนมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย 

  4. Regression (การถดถอย)   
  ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ได้ดีมากดังที่อธิบาย
มาแล้ว แต่ค่าสัมพันธ์ไม่สามารถบอกเราได้ว่าตัวแปรต้นใดเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
สหสัมพันธ์จึงไม่มีอ านาจของการท านาย ส่วนการวิเคราะห์การถดถอย เราสามารถก าหนดโมเดลการ
ท านายลงในข้อมูลของเราได้ และใช้ model ในการหาค่าท านายของตัวแปรตาม (DV) จากตัวแปรต้น 
(IV) หนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้ ในกรณีถ้าเป็น Simple Regression หรือการถดถอยอย่างง่าย เรา
สามารถท านายผล (outcome) จากเหตุ (predictor) ตัวเดียวได้ ส่วนในกรณีถ้าเป็น Multiple 
Regression หรือการถดถอยพหุคูณ เราสามารถท านายผล (outcome) จากเหตุ (predictor) หรือตัว
ท านายหลายตัวได้ การวิเคราะห์การถดถอยจึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความเชื่อถือมาก เพราะมีอ านาจ
แห่งการท านายทีละตัวแปรต้น (Andy Field, 2000, p. 103.) 
  การวิเคราะห์ถดถอยเป็นการวิเคราะห์เชิงเส้นตรง เป็นการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างตัว
แปรต้นกับตัวแปรตามอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดตัวแปรต้นคงที่ (fixed) และตัวแปรตามเป็นตัวสุ่ม 
(random) ตามสมการ Y1 = a + bX  เมื่อ X  เป็นตัวแปรต้นและ Y เป็นตัวแปรตาม โดยให้แกน Y 
ถดถอยไปบนแกน X ในกรณีการวิเคราะห์ Simple Regression เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรต้น X และตัว
แปรตาม Y อย่างละหนึ่งตัว ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ และโอกาสจะเกิดการวิเคราะห์แบบนี้ก็
เป็นไปได้ยาก ส่วนในกรณีการวิเคราะห์ Multiple Regression จะพบได้ทั่วไปในปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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  กรณีที่ 1 Simple Regression  เป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างงง่าย เป็นการวิเคราะห์
ตัวแปรเพียง 2 ตัว ระหว่างตัวแปรต้น (predictor variable) กับตัวแปรตาม (outcome variable) 
โดยจะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์งบประมาณการโฆษณากับบันทึกการขายของบริษัทหนึ่งว่า จะมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ กล่าวคือ งบประมาณการโฆษณามีผลต่อบันทึกการขายหรือไม่ ผลการ
วิเคราะห์โดย SPSS ได้ตาราง ดังนี้ 

Table 1 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error 
of the Estimate 

1 0.578a 0.335 0.331 65.9914 

a. Predictors (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds). 

Source : Andy Field, 2000, p.111. 
  จาก Table 1 โมเดลสรุปค่า R มีเพียงค่าเดียวคือ 0.578 เพราะมีตัวแปรท านายตัว
เดียว คือ ตัวงบประมาณการโฆษณา จากค่า R = 0.578  อธิบายได้ว่า ตัวแปรท านาย (ต้น) มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรผล (ตาม) 57.8 %  ส่วนค่า R2 = 0.335 อธิบายได้ว่า ค่าใช้จ่ายการโฆษณา มี
ผล 33.5 % ต่อการแปรปรวนของบันทึกการขาย แสดงว่ายังมีตัวแปรท านายอ่ืนๆ ที่ยังไม่รู้อีก ที่มีผล
ต่อการแปรปรวนของบันทึกการขายถึง 66% ส่วนค่า Adjustice R2 = 0.331 อธิบายได้ว่า ค่า R2  
เมื่อปรับ (adjusted) แล้ว จากการค านึงว่า ถ้าน าสมการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
อ่ืน ค่าอ านาจของการท านายจะลดลงเหลือ 33.1% จาก 33.5%  ซึ่งลดลงเล็กน้อยมาก ส่วนค่า Std. 
Error of the Estimate = 65.9914 อธิบายได้ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ
ค่าตัวแปรผลหรือบันทึกการขายค่อนข้างสูงถึง 65.99% แสดงว่า ค่าใช้จ่ายการโฆษณาเป็นเพียงปัจจัย
เล็กปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการขาย ยังต้องมีตัวแปรท านายอื่นๆ อีกท่ีจะต้องน ามาวิเคราะห์ร่วม 

Table 2  ANOVAb 

Model Sum of Square df Mean Square F Sig. 
1. Regression 
    Residual 
    Total 

SSm = 433687.833 
SSR = 862264.167 
SST = 1295952.0 

1 
198 
199 

MSM = 433687.833 
MSR  = 4354.870 

99.587 0.000a 

a. Predictors : (Constant), Advertising Budget (thousand of pounds) 
b. Dependent Variable : Record Sales (thousands).  
Source : Andy Field, 2000, p. 112. 
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 จาก Table 2 ANOVA 6  ผู้ เขียนได้เพ่ิมเติม SSm , SSR , SST , MS และ MSR  ลงไปใน
ตาราง เพื่อให้รู้ว่าค่าในแต่ละช่องค านวณมาได้อย่างไร โดยมีสูตรดังนี้ 

  Totel Sum of Squares (SST)    = Σ     ( xr – x grand)2 

Model Sum of Squares (SSm)    =  Σ nr  ( x i –  x grand)2 

Residual Sum of Squares (SSR) =     Σ    ( xi – x i)2 
 
Model Mean Squares  (MSM)      = SSm 

  
    dfm 

 Residual Mean Squares (MSR)   = SSR 
       dfR 
  F     = MSM 
      MSR 

 การอ่านค่าใน Table 2 สิ่งแรกที่ต้องแปลกใจ คือว่า ท าไมการวิเคราะห์การถดถอยต้องใช้
โปรแกรม ANOVA เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ variance – ratio method ที่สามารถประยุกต์ไปใช้กับ 
Regression ได้ ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลหลากหลาย เมื่อพิจารณา Table2 จะพบว่า ค่า F = 99.59 
และมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งต่ ากว่า P < 0.001 อธิบายได้ว่างบประมาณการโฆษณามี
ผลต่อการขาย และผลนี้มีโอกาสไม่เป็นเช่นนี้เพียง 0.1% เท่านั้น และค่า F ratio ที่สูงเช่นนี้แสดงให้เห็น
ว่างบประมาณการโฆษณามีผลต่อการขายเพียงล าพังได้จริง 

Table 3 Coefficientsa 
  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std.Error Beta 
1. (constand) 

   Advertising Budget 

   (thousands of 
pounds) 

134.140 

9.612 E-02 

7.537 

0.010 

 

0.578 

 

17.799 

9.979 

.000 

.000 

a. Dependent Variable : Record Sales (thousands) 
Source : Andy Field, 2000, p.113. 
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จาก Table 3 อ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 1. ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) หมายถึง ค่าตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม เมื่อ
ตัวแปรต้นเปลี่ยนไป 1 หน่วย ของการวัด โดยขจัดอิทธิพลของตัวแปรต้นอ่ืนๆ ออกแล้ว ค่า B = 
134.140 อ่านได้ว่า เมื่อไม่มีเงินที่จะใช้โฆษณา (เมื่อตัวแปรต้น X = 0) ตามโมเดลท านายว่า การขายจะ
คงที่อยู่ที่ 134,140 หน่วย ส่วนค่า B = 9.612 E-02 หรือ = 0.09612 ค่านี้เป็นค่า Slope ของเส้น
ถดถอย กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขายจะมีความสัมพันธ์ทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกหน่วยของงบประมาณโฆษณา ถ้าเพ่ิมงบประมาณการโฆษณาขึ้นอีก 1 หน่วย บันทึกการขายจะ
เพ่ิมข้ึน 0.096 จึงเป็นการไม่ค่อยคุ้มทุนที่จะเพ่ิมค่าโฆษณาในกรณีนี้ 
 2. ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอย (Standard Error of B, SEb) 
หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงของ B เมือ่มีการสุ่มตัวอย่างหลายๆ ครั้ง ค่านี้ควรมีค่า
น้อย ถ้าตัวแปรต้น (งบประมาณการโฆษณา) และตัวแปรตาม (บันทึกการขาย) มีความสัมพันธ์กันสูง 
ค่าสถิติตัวนี้ใช้ในการทดสอบค่านัยส าคัญของ B หรือประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธิ์ถดถอย ในที่นี้ 
SEb = 0.010 แสดงว่างบประมาณการโฆษณามีความสัมพันธ์อย่างมากกับบันทึกการขาย 
 3. ค่า t-ratio ของ B หมายถึง ค่าสถิติที่ได้จาก B/SEb จากกลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานว่า  B = 0 หรือไม่ โดยใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นของ t ที่ df = N -1 เมื่อ  N = ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ถ้าปฏิเสธสมมติฐานแสดงว่า B ≠ 0  หรือตีความได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต้น 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามใน Table ที่ 3 ค่านัยส าคัญ (Sig.) ของ t = 0.000  ตีความได้
ว่า การเปลี่ยนแปลงในงบประมาณการโฆษณามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบันทึกการขายอย่างแน่นอน 
 4. ค่า Beta (β) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเมื่อค านวณโดยการแปลงค่าของตัวแปร
ตาม และตัวแปรต้นเป็นคะแนนมาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากค่า B ที่ค านวณจากคะแนนดิบ และเนื่องจาก
คะแนนมาตรฐาน (Z) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 ดังนั้น การตีความของ Beta = 0.578 จะ
หมายถึง ถ้ามีการเพ่ิมค่าการโฆษณา 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บันทึกการขายจะเพ่ิมขึ้น 0.578 เท่า
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่า Beta = B (SX) / (Sy)) 
 โดยสรุปก็คือ การเพ่ิมงบประมาณการโฆษณาทุก 1 บาท จะมีบันทึกการขายเพ่ิมขึ้น 0.58 
บันทึก ซึ่งไม่คุ้มทุนต่อการเพ่ิมการโฆษณา การอ่านค่า Beta และ Sig. of t-ratio จึงมีความส าคัญมาก 
ส่วนค่า B มีความส าคัญตรงค่า constant ซึ่งจะบอกเราว่า ถ้าไม่มีการเพ่ิมการโฆษณา แล้วบันทึกการ
ขายยังจะเป็นเท่าไร ถ้าบันทึกการขายปกติก็ไม่ควรไปใส่ใจการโฆษณาให้มากนัก 
 กรณีที่ 2 Multiple Regression  เป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่มีตัวแปรต้นหลายตัว 
หรือมีตัวแปรท านายหลายตัวและมีตัวแปรผล (ตาม) ตัวเดียว โดยจะขอยกตัวอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่ 
1 ที่มีตัวแปรท านาย 1 ตัว คือ งบประมาณการโฆษณาเพ่ิมตัวแปรท านายเข้าไปอีก 2 ตัว คือ จ านวน
ครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ กับความชื่นชอบยี่ห้อ ส่วนตัวแปรตามคือการบันทึกการขาย 
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 จากการท า Simple Regression ของสมการถดถอยที่ผ่านมา พบว่าตัวแปรท านายหรือ
งบประมาณการโฆษณา ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับการขายอย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็พบอีกเช่นกันว่า ตัว
แปรท านายตัวนี้อธิบายการมีผลได้เพียง 33% เท่านั้น แสดงว่าน่าจะยังมีตัวแปรท านายตัวอ่ืนๆ อีก จึง
ได้เพ่ิมตัวแปรการท านายเข้าไปอีกสองตัว และผลการวิเคราะห์โดย SPSS สามารถสรุปตารางการ
วิเคราะห์ได้ 5 ตาราง ดังนี้  

Table1  Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

Record Sales 

(thousands) 

Advertising Budget 

(thousands of pounds) 

No. of plays on Radio 1  

per week 

Attractiveness of Band 

193.2000 

 

614.4123 

 

 27.5000 

   6.7700 

  80.6990 

 

485.6552 

 

  12.2696 

    1.3953 

200 

 

200 

 

200 

200 
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Table 2  Correlations 
 Record 

Sales 
(thousands) 

Advertising 
Budget 

(thousands 
of pounds) 

No. of 
plays on 
Radio 1 

per week 

Attractiveness 
of Band 

Pearson Correlation Record Sales 
(thousands) 
 
Advertising Budget 
(thousands of pounds 
 
No. of plays on Radio 1per week 
Attractiveness of Band 

1.000 

 

.578 

 
.599 
.326 

.578 

 

1.000 

 
.102 
.081 

.599 

 

.102 

 
1.000 
.182 

.326 

 

.081 

 
.182 
1.000 

Sig. (1-tailed)         Record Sales 
(thousands) Advertising  
Budget 
(thousands of pounds) 
No. of plays on Radio 1per week 
Attractiveness of Band 

- 
.000 
.000 

 
.000 

.000 
- 

.076 
 

.128 

.000 

.076 
- 
 

.005 

.000 

.128 

.005 
 
- 
 

N                       Record Sales 
                         (thousands) 
                         Advertising 
Budget 
                         (thousands of 
pounds) 
No. of plays on Radio 1per week 
 Attractiveness of Band 

200 
 

200 
 

200 
 

200 

200 
 

200 
 

200 
 

200 

200 
 

200 
 

200 
 

200 

200 
 

200 
 

200 
 

200 

SPSS Output 4.4 : Descriptive statistics for regression analysis 
Source : Andy Field. (2000). p.144. 
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 จาก Table 1 อธิบายได้ว่า จ านวนประชากรตัวอย่างที่น ามาศึกษามี 200 คน ส่วนค่า 
Mean ของการบันทึกการขายอยู่ที่ 193,000 ของงบประมาณการโฆษณา = 614.4123 ของจ านวน
ครั้งการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ = 27.50 และของความชื่นชอบในยี่ห้อ = 6.77  ส่วน Table 2 
เป็นการแสดงค่าสหสัมพันธ์ของตารางไขว้ทั้งตัวแปรท านายและตัวแปรผล พบว่า ตัวแปรท านาย
ทั้งหมดมีตัวแปรท านายจ านวนครั้งการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์มีสหสัมพันธ์มากที่สุดกับตัวแปรผล
บันทึกการขาย (R =0.599, P<0.001)  จึงตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่า จ านวนครั้งการโฆษณาทางวิทยุ
ต่อสัปดาห์เป็นตัวท านายได้ดีที่สุดเกี่ยวกับการขาย 

Table 3 Model Summary 

Mode
l 

R R Square Adjuste
d R 
Square 

Std.Error 

of  the 
Estimate 

Change Statistics Durbin
-
Watso
n 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df 1 df 2 Sig. F 
Change 

1 

2 

.578a 

.815b 

.335 

.665 

.331 

.660 

65.9914 

47.0873 

.335 

.330 

99.587 

96.447 

1 

2 

198 

196 

.000 

.000 

 

1.950 

a. Predictors : (Constand), Advertising Budget (thousands of pounds) 
b. Predictors : (Constand), Advertising Budget (thousands of pounds), Attractiveness of 
Band, No. of plays on Radio 1 per week. 
c. Dependent Variable : Record Sales (thousands) 

 จาก Table 3 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1) Model  การวิเคราะห์แยกออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเปรียบเทียบกันใน Model 1 มีตัวแปร
ท านายเพียงตัวเดียว (a) ส่วน Model 2 มีตัวแปรท านาย 3 ตัว (b)  Model 1 เป็นโมเดลที่อธิบาย
ผ่านมาแล้วในกรณีที่ 1 

 2) R  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ เป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ท านายกับตัวแปรผล มีค่าตั้งแต่ 0-1 ค่าที่ใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง ในที่นี้
พบว่า เมื่อเพ่ิมตัวแปรท านายเป็น 3 ตัว ค่า R = 0.815 ซึ่งเพ่ิมจากการใช้ตัวแปรท านายตัว 1 คือ ที่มี
ค่า R = 0.578 แสดงว่าตัวแปรท านายทั้ง 3 ตัว มีผลต่อการท านายตัวแปรผลได้มากกว่าตัวแปร
ท านายตัวเดียว (ตัวแปรท านายตัวเดียวคืองบประมาณการโฆษณา และตัวแปรท านาย 3 ตัว คือ 
งบประมาณการโฆษณา จ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ กับความชื่นชอบในยี่ห้อ) 
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 3) R2  คือ ค่าอ านาจในการท านาย ซึ่งดูได้จากสัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรผลที่
อธิบายได้ด้วยตัวแปรท านาย จากการเปรียบเทียบ Model 1 กับ Model 2 พบว่าค่า R2 = 0.335a  
เพ่ิมเป็น R2 = 0.6656  ความแปรปรวนในตัวแปรผลเพ่ิมจาก 33.5% เป็น 66.5% แสดงว่าตัวแปร
ท านายของ Model 2 มีอ านาจในการท านายมากกว่าตัวแปรท านายของ Model 1 

 4) Adjusted R2  คือ ค่าอ านาจในการท านายที่ปรับแล้ว เมื่อค านึงถึงการน าสมการการ
ท านายจากกลุ่มตัวอย่างหนึ่งไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ โดยปกติแล้ว R2 adjusted จะมีค่าต่ ากว่า R2 
เสมอ ในกรณีนี้ก็เช่นกัน ค่า adjusted R2 = 0.660 ลดลงจาก R2 = 0.665 แสดงว่าค่าอ านาจในการ
ท านายที่ปรับแล้วลดลงเล็กน้อยมาก จนไม่มีผลกระทบ 

 5) Standard Error of the Estimate  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ
ค่า คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้สมการถดถอยเพ่ือประมาณค่าของตัวแปรผล หรือ หมายถึง 
ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริง (Y) กับค่าท านาย (Yi) ของตัวแปรผล ในกรณีนี้พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าใน Model 2 = 47.0873 ลดลงจาก Model 
1=65.9914 แสดงว่า Model ท านายได้คลาดเคลื่อนของการประมาณค่าได้น้อยกว่า Model 1 

 6) Change Statistics  คือค่าความเปลี่ยนแปลงทางสถิติท้ัง R2, F, df1, df2  และ Sig.F  
การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอยู่ที่ R2  เพราะ R2 of Model 2 ได้มีค่าเปลี่ยนแปลง 0.330 หมายความ
ว่า เมื่อเพ่ิมตัวแปรท านาย 2 ตัว คือ จ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์กับความชื่นชอบ
ในยี่ห้อ จะพบว่ามีอ านาจในการท านายบันทึกการขายได้เพ่ิมอีก 33% จากเดิม 33.5% รวมอ านาจใน
การท านายการขายใน Model 2 ถึง 66.5% 

 7) Durbin – Watson  ค่าสถิติที่บอกค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท านายที่ยอมรับ
ได้ทางการค านวณ ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 หมายความว่า ถ้า D-W ใกล้ 2 จะแสดงว่า ข้อสันนิษฐานของ
การท านายจะมีความแน่นอนยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ค่า D-W = 1.950 แสดงว่าข้อสันนิษฐานของการท านาย
ใน Model 2 ที่ว่าตัวแปรท านายทั้ง 3 ตัว มีอ านาจการท านายตัวแปรผลได้ถึง 66.5% นั้นมีความ
แน่นอนหรือเชื่อถือได้ 
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Table 4 ANOVA 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1      Regression 
        Residual 
        Total 

433687.833 
862264.167 
1295952.0 

1 
198 
199 

433687.833 
4354.870 

99.587 .000a 

2      Regression 
        Residual 
        Total 

861377.418 
434574.582 
1295952.0 

3 
196 
199 

287125.806 
2217.217 

129.498 .000b 

 a. Predictors :  (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds) 
 b. Predictors :  (Constant), Advertising Budget (thousands of pounds),  
                       Attractiveness of Band,No. of Plays on Radio 1 per Week 
 c. Dependent Variable: Record Sales (thousands) 

 Source : Andy Field, 2000, p.147. 

 จาก Table 4 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  เมื่อเปรียบเทียบ Model 1 กับ 
Model 2 จะพบว่ามีคามแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะค่า F-ratio ที่เกิดจาก df = 3 มีค่า
เท่ากับ 129.498  ซึ่งมากกว่าค่า F-ratio = 99.587 ที่เกิดจาก df = 1 และมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 ซึ่งต่ ากว่า P<0.001  อธิบายได้ว่า เมื่อเพ่ิมตัวแปรท านายเป็น 3 ตัว ปรับความสามารถ
ในการท านายตัวแปรผลได้มากกว่าตัวแปรท านายเพียงตัวเดียว จึงตีความได้ว่าตัวแปรท านาย 3 ตัว 
ได้แก่ งบประมาณการโฆษณา จ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์และความชื่นชอบใน
ยี่ห้อ สามารถท านายยอดการบันทึกการขายได้เพ่ิมข้ึน มากกว่าตัวแปรท านาย 1 ตัว คือ งบประมาณ
การโฆษณาอย่างมีนัยส าคัญ 
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Table 5  Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardize
d 

Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficien
ts 

 
t 

 
Sig. 

95% 
Confidence 

Interval for B 

B Std.Err
or 

Beta Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1     (Coustand) 
       Advertising Budget 
       (thousands of pounds) 

134.140 
 

9.612E-
02 

7.537 
 

.010 

 
 

.578 

17.7
99 
 

9.97
9 

.000 
 

.000 

119.27
8 
 

.077 

149.00
2 
 

.115 

2       (Coustand) 
         Advertising Budget 
         (thousands of 
pounds) 
         No. of plays on Radio 
1 per week 
         Attractiveness of Band 

-
26.623 

 
8.488E-

02 
3.367 
11.086 

17.350 
 

.007 

.278 
2.438 

 
 

.511 

.512 

.192 

-
1.53

4 
 

12.2
61 

12.1
23 

4.54
8 

.127 
 

.000 

.000 

.000 

-
60.830 

 
.071 
2.820 
6.279 

7.604 
 

.099 
3.915 
15.894 

a. Dependent Variable: Record Sales (thousands) 

 จาก Table 5 สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1) งบประมาณการโฆษณา (B = 0.085) ค่านี้ชี้ให้เห็นว่าถ้างบประมาณการโฆษณา
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย การบันทึกการขายจะเพ่ิมขึ้น 0.085 หน่วย เมื่อหน่วยวัดเป็น 1,000 ดังนั้น ทุกๆ 
1,000 ปอนด์ ที่ใช้โฆษณาเพ่ิมขึ้น บันทึกการขายจะเพ่ิมขึ้น 85 บันทึก การตีความนี้จะเป็นจริง เมื่อ
ความชื่นชอบยี่ห้อและจ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุมีค่าคงท่ี (P<0.001) 

 2) การโฆษณาทางวิทยุ (B = 3.367)  ค่านี้แสดงว่าจ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุ
ต่อสัปดาห์ก่อนออกอากาศเพ่ิมขึ้น1 หน่วย บันทึกการขายจะเพ่ิมขึ้น 3.367 หน่วย ดังนั้น ทุกๆ การ
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เพ่ิมการเล่นเพลงโฆษณาทางวิทยุ 1 ครั้ง (ในหนึ่งสัปดาห์ก่อนออกอากาศ) จะมีความสัมพันธ์กับการ
เพ่ิมการบันทึกการขายขึ้นอีก 3,367 บันทึก (3.367 x 1,000)  การตีความนี้จะเป็นจริงเมื่อผลของ
ความชื่นชอบในยี่ห้อกับงบประมาณการโฆษณามีค่าคงที่ (P<0.001) 
 3) ความชื่นชอบยี่ห้อ (B = 11.086)  ค่านี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อ
สูงขึ้น 1 หน่วย ก็คาดได้ว่าบันทึกการขายจะเพ่ิมขึ้น 11.086 หน่วย ดังนั้น ทุกๆ หน่วยที่เพ่ิมขึ้นใน
เกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อ จะมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมการบันทึกการขาย 11,086 บันทึก (11.086 x 
1,000) การตีความนี้จะเป็นจริงเมื่อผลของการโฆษณาทางวิทยุและงบประมาณการโฆษณามีค่าคงที่ (P 
<0.001) 
 4) เมื่อเปรียบเทียบค่า Beta จะพบว่า ค่า Beta ของงบประมาณการโฆษณา = 0.511 และค่า 
Beta ของจ านวนครั้งที่โฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์ = 0.512 ซึ่งมากกว่าค่า Beta ของความชื่นชอบในยี่ห้อ 
= 0.192 หมายความว่า ถ้าเพ่ิมเงินการโฆษณาขึ้นอีก 1 หน่วย จะเพ่ิมบันทึกการขายอีก 0.512 บันทึกและ
ถ้าเพ่ิมจ านวนครั้งที่โฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์อีก 1 หน่วยจะเพ่ิมบันทึกการขายอีก 0.512 บันทึก แต่ถ้า
เพ่ิมเกณฑ์ความชื่นชอบในยี่ห้ออีก 1 หน่วย จะเพ่ิมบันทึกการขายอีกเพียง 0.192 บันทึกเท่านั้น 
 5) กรณีของข้อ 4 สามารถยืนยันด้วยการเปรียบเทียบค่า t และ Sig.  กล่าวคือ ค่า t ของ
งบประมาณการโฆษณา = 12.26 และ Sig. = 0.000 (P<0.001)  และค่า t ของจ านวนครั้งการโฆษณาทาง
วิทยุ = 12.12 และ Sig. = 0.000 (P<0.001) ส่วนค่า t ของความชื่นชอบในยี่ห้อ = 4.55 และ Sig. = 0.000 
(P<0.001)  หมายความว่า งบประมาณการโฆษณา และจ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุมีผลต่อกระทบ
ต่อบันทึกการขายคล้ายคลึงกัน ในขณะที่ความชื่นชอบในยี่ห้อมีผลกระทบต่อบันทึกการขายน้อยกว่า 
 6) งบประมาณการโฆษณา (Beta = 0.511) ค่านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่องบประมาณการ
โฆษณาเพ่ิมโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 485,655 ปอนด์ (ดู Table 1) บันทึกการขายจะเพ่ิมขึ้นโดยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.511 บันทึก ถ้าการเบี่ยงเบนมาตรฐานของบันทึกการขายเป็น 80,699 (ดู 
Table 1) จะมีการเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขาย 41,240 บันทึก (0.511 X 80,699)  ดังนั้น ทุกๆ 
485,656 ปอนด์ ที่ใช้โฆษณาเพ่ิมขึ้น จะท าให้มีบันทึกการขายเพิ่มข้ึน 41,240 บันทึก การตีความนี้จะ
เป็นจริงเมื่อผลของความชื่นชอบยี่ห้อและการโฆษณาทางวิทยุมีความคงที่ 
 7) การโฆษณาทางวิทยุ (Beta = 0.512) ค่านี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อจ านวนเพลงโฆษณาทาง
วิทยุต่อสัปดาห์ก่อนการออกอากาศเพ่ิมขึ้น 12.27 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ดู Table 1) บันทึกการ
ขายจะเพ่ิมขึ้น 0.512 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของบันทึกการขายเป็น 
80,699 จะมีการเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขาย 41,320 บันทึก (0.512 x 80,699) ดังนั้น ถ้าวิทยุเปิด
เพลงโฆษณาเพ่ิมขึ้น 12.27 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็คาดได้ว่าจะมีการบันทึกการขายเพ่ิมขึ้นอีก 41,320 
บันทึก การตีความนี้จะเป็นจริง ถ้าผลของความชื่นชอบยี่ห้อและงบประมาณการโฆษณามีความคงท่ี 
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 8) ความชื่นชอบยี่ห้อ (Beta = 0.192)  ค่านี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเกณฑ์ความชื่นชอบยี่ห้อ
เพ่ิมขึ้น 1.395 หน่วย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ดู Table 1) ก็คาดได้ว่าบันทึกการขายจะเพ่ิมขึ้น 
0.192 หน่วย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าการเบี่ยงเบนมาตรฐานของบันทึกการขายเป็น 80,699 (ดู 
Table1) จะมีการเปลี่ยนแปลงในบันทึกการขาย 15,490 บันทึก (0.192 x 80,699)  ดังนั้นถ้าเกณฑ์
ความชื่นชอบยี่ห้อเพ่ิมขึ้น 1.40 หน่วยวัด ก็คาดได้ว่าจะมีการเพ่ิมบันทึกการขาย 15,490 บันทึก การ
ตีความนี้จะเป็นจริง เมื่อผลของการโฆษณาทางวิทยุและงบประมาณการโฆษณามีความคงที่ 
 

Table 6 Coefficientsa 

 

Model 

Correlations Colinearity 
Statistics 

Zero-
order 

Partial Part Tolerance VIF 

1     Advertising Budget (thousands of 
pounds) 

.578 .578 .578 1.000 1.000 

2     Advertising Budget 

       (thousands of pounds) 

       No. of plays on Radio 1 per week 

       Attractiveness of Band 

.578 

 

.599 

.326 

.659 

 

.655 

.309 

.507 

 

.501 

.188 

.986 

 

.959 

.963 

1.015 

 

1.043 

1.038 

a. Dependent Variable: Record Sales (thousands) 

 จาก Table 6 ค่าที่ สมควรอ่านมี  2 ค่ า คือ  VIF และ Tolerance  ค่ า Tolerance  
ค านวณมาจากสูตร 1 – R2  โดยน าตัวแปรท านายทั้ง 3 ตัวมาค านวณร่วมกัน ในลักษณะที่ก าหนดให้
ตัวแปรท านายตัวที่ 1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรท านายอีก 2 ตัวที่เหลือ ว่ามีระดับความสัมพันธ์สูง
เท่าใด ค่า Tolerance ก าหนดค่าตั้งแต่ 0-1 ยิ่งใกล้ 0 ยิ่งมีความสัมพันธ์สูง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่น่า
เป็นห่วง เพราะค่า VIF = 1 / Tolerance เมื่อค่า Tolerance ยิ่งใกล้ 0 ค่า VIF จะยิ่งสูง ถ้าค่า VIF 
สูง จะส่งผลท าให้การทดสอบนัยส าคัญของ B ไม่มีนัยส าคัญ แม้ว่าค่า B จะสูง เมื่อวิเคราะห์ค่า 
Tolerance ของตัวแปรท านายทั้ง 3 ตัว อยู่ในระดับที่ 0.986,0.959 และ 0.963 ซึ่งใกล้ค่า 1 ท าให้ 
VIF = 1.015, 1.043 และ 1.038 ซึ่งเป็นค่าที่ต่ า ท าให้ค่า B ของตัวแปรท านายทุกตัว มีค่า Sig. = 
0.000 ทุกตัว 
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 โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรท านายทั้ง 3 ตัว กับตัวแปรผล 1 
ตัว พบว่า งบประมาณการโฆษณาและจ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อสัปดาห์มีผลต่อการเพ่ิม
บันทึกการขายอย่างมีนัยส าคัญ มากกว่าความชื่นชอบในยี่ห้อ ดังนั้น ถ้าต้องการเพ่ิมการขายอย่างมี
นัยส าคัญ ต้องเพ่ิมงบประมาณการโฆษณา เท่าๆ กับการเพ่ิมจ านวนครั้งของการโฆษณาทางวิทยุต่อ
สัปดาห์ โดยให้ค านึงถึงความชื่นชอบหรือความจงรักภักดีต่อยี่ห้อให้น้อยลง 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   Canonical Correlation  
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรต้นและชุดของตัวแปรตาม โดยตัวแปรต้นจะมี

ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตามมีมากกว่า 2 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควรอยู่ในมาตราการวัดระดับ 
Interval หรือ Ratio Scale  เป็นการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของ
การศึกษาโดยการวิเคราะห์หาขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตาม
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิธีสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ลักษณะ
การวิเคราะห์  Canonical Correlation  สามารถแสดงให้เห็นโมเดลเส้นทาง (Path diagram) ตาม 

ตัวแบบท่ี 1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Canonical   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นการจัดการสารสนเทศของโรงพยาบาล 
ทั้งหมดกับตัวแปรตามทั้งหมดมาตรฐานบริการสุขภาพ ได้ใช้ค่าความสัมพันธ์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 
ได้ให้ระดบัของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไว้ดังนี้  

 
First 

Canonical 

 

First 

Canonical 

Variate Y 

Y1 

Y2 

ay1 

ay2 

X1 

X2 

ax1 

ax2 

 

 Xi    =    variable in X set 

 Yi    =    variable in Y set 

 a x i  =   loading of (correlation with) i th X variable on canonical variate X 

 a y i   =    loading of (correlation with) i th Y variable on canonical variate Y 

     =    Canonical correlation for the first pair of canonical variates  
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความหมาย 

(-) 0.00 ถึง (-) 0.30   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ ามาก  

(-) 0.31 ถึง (-) 0.50   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ า  

(-) 0.51  ถึง (-) 0.70   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง        

(-) 0.71 ถึง (-) 0.90   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง  

(-) 0.91 ขึ้นไป          มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก 

ล าดับขั้นตอน ค่าสถิติและเกณฑ์ที่ใช้อภิปรายผลส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Canonical 
correlation. 

ล าดับขั้นตอน ค่าสถิต ิ เกณฑ์ในการอภิปรายผล 

1. ทดสอบนัยส าคญั 

    ทางสถิติเพื่อระบุว่า  

    ตัวแปรทั้ง 2 ชุด 

    มีความสัมพันธ์ 

    เชิงเส้นตรง 

ค่า Significance (p <) 

(ข้อมลูจาก   Dimension 
Reduction Analysis : Sig. of 
F ) 

 

ทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอลโดยรวมของชุดตัว
แปรต้นกับชุดตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันเชิง
เส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถติหิรือไม่  

เกณฑ์ที่ใช้ คือ 
ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่  p < 0.01 

หากพบว่า เป็นความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติก็จะด าเนินการในข้ันตอนไป 

  2. ระบุระดับความ 

      สัมพันธ์โดยรวมของชุด 

      ตัวแปรต้นกับชุดตัว 

      แปรตาม 

ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล  

(Canonical  correlation - r)  

(ข้อมูลจาก Eigenvalues and 
Canonical Correlations : .    
Canon Cor) 

 

 

อธิบายระดับความสมัพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น
กับชุดตัวแปรตามที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เชิง
เส้นของตัวแปรต้นและของตัวแปรตาม   และ
พิจารณาจากข้อมูลชุดที่มคี่า   p < 0.01 
เกณฑ์ที่ใช้ คือ  
1. ค่า r มีค่าเป็นบวก หมายถึง ตัวแปรต้น 
      และตัวแปรตามสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกัน  
       ถ้าค่า r มีค่าเป็นลบ หมายถงึ ตัวแปรต้น 
       และตัวแปรตาม สัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกัน 
2   ค่าคะแนนแสดงระดับความสมัพันธ์  มีดังนี้ 
        ค่า  r                 ระดับความสัมพันธ ์
(-) 0.91 ขึ้นไป               สูงมาก 
(-) 0.71 ถึง (-) 0.90       สูง 
(-) 0.51 ถึง (-) 0.70       ปานกลาง 
(-) 0.31 ถึง (-) 0.50        ต่ า 
(-) 0.00 ถึง (-) 0.30        ต่ ามาก 
3. การอภิปรายความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรจะ
พิจารณาจากค่าดัชนีสัมประสิทธ์ิคาโนนิคอล  
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ล าดับขั้นตอน ค่าสถิต ิ เกณฑ์ในการอภิปรายผล 

3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ 

   ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล     

  ที่จะอธิบายความแปรปรวนที่ 

  เกิดขึ้นในตัวแปรคาโนนิคอล 

ค่า Eigenvalue 

(ข้อมลูจาก Eigenvalues and 
Canonical Correlations : 
Eigenvalues) 

ระบุค่าสัดส่วนความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นจาก     ตัว
แปรคาโนนิคอลกลุม่ตัวแปรต้นที่สามารถท านาย
ความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอล กลุ่มตัว
แปรตาม  เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ 

4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ   

    ของตัวแปรคาโนนิคอล 

   ที่จะอธิบายตัวแปเริ่มต้น    

   (พิจารณาทั้งตัวแปรต้น 

   และตัวแปรตาม) 

ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
(Variance extracted) 

4.1 ตัวแปรต้นพิจารณาจาก 
Variance in covariates 
explained by canonical 
variables:  Pct Var DEP 

4.2 ตัวแปรตามพิจารณาจาก 
Variance in dependent 
variables explained by 
canonical variables  : Pct Var 
DEP    

ระบุสดัส่วนความแปรปรวนของตัวแปรเริม่ต้น   

ที่สามารถอธิบายไดด้้วยตัวแปรคาโนนิคอล 

ของตัวแปรนั้นๆ ว่าสามารถอธิบายได้มากน้อย
เพียงใด  

เกณฑ์อภิปรายผล ใช้ค่าร้อยละ 

 

5. วิเคราะห์ความทับซ้อน
ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุด
ตัวแปรตาม 

      

     

 

ค่าดัชนีความทับซ้อน  

 (Redundancy index)  

5.1 ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปร
ตามที่สามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรต้นใช้ข้อมูลจาก Variance in 
covariates explained by 
canonical variables: Pct Var 
COV    

5.2  ตัวแปรคาโนนิคอลของตัวแปร
ต้นที่สามารถท านายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตามใช้
ข้อมูลจาก 

Variance in dependent 
variables explained by 
canonical variables: Pct Var 
COV       

การระบสุัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรต้น
เริ่มต้นท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรคาโนนิคอ
ลของตัวแปรตาม หรือสดัส่วนความแปรปรวนของ
ตัวแปรตามเริม่ต้นท่ีสามารถอธิบายไดด้้วยตัวแปร
คาโนนิคอลของตัวแปรต้นว่าสามารถอธิบายไดม้าก
น้อยเพียงใด  

เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ  โดยดัชนีความทบัซ้อนที่
เหมาะสม จะต้องสูงกว่าร้อยละ 1.5  

ดัชนีความทับซ้อนเป็นการพิจารณานัยส าคญั
ในทางปฏิบัติ (Practical significance) เพื่อเสริม
การทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ   
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ล าดับขั้นตอน ค่าสถิต ิ เกณฑ์ในการอภิปรายผล 

6.  อธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 

6.1  อธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรต้นกับตัวแปรต้น   และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเริ่มต้นของตัวแปรตามกับ
ตัวแปรตาม  

6.2  อธิบายความสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตาม 

    

 

6.1ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบ
คะแนนเชิงโครงสร้าง 

- ตัวแปรต้น  (ข้อมูลจาก  
Correlations between 
COVARIATES and canonical 
variables) 
- ตัวแปรตาม  (ข้อมูลจาก 
Correlations between 
DEPENDENT and canonical 
variables) 
6.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบคะแนนมาตรฐาน  
- ตัวแปรต้น 
(ข้อมูลจาก Standardized 
canonical coefficients for 
COVARIATES) 
- ตัวแปรตาม  
(ข้อมูลจาก  Standardized 
canonical coefficients for 
DEPENDENT variables) 

 

 

6.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นกับ
ตัวแปรโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบ
คะแนนเชิงโครงสร้างหากค่าคะแนนมากกว่า  0.30  
หมายถึงตัวแปรเริ่มต้นนั้นเป็นตัวแปรย่อยที่
ก่อให้เกิดตัวแปร 

6.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้น
ของตัวแปรต้นกับตัวแปรเริม่ต้นของตัวแปรตาม  
ในเชิงการท านายความสมัพันธ์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแบบคะแนนมาตรฐาน  

ตัวแปรย่อยที่มีคา่สัมประสิทธ์ิตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไป  
จะมีความเหมาะสมในการท านายความสัมพันธ์   

 

  6. การวิเคราะห์เส้นทาง Path  Analysis สร้างตัวแบบการวิจัย    
ในการวิจัยจากผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ท าให้ทราบถึง

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และทราบถึงล าดับขององค์ประกอบภายในของ
ตัวแปรที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  ดังนั้น จากผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเบื้องต้นนั้น  ผู้วิจัยสามารถพัฒนามาสู่การสร้างตัวแบบ
ผลการวิจัย โดยวิธีการวิเคราะห์ในลักษณะตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง (Path  Analysis  Model)  
เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติที่มาจากการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยอาศัยตัว
แบบและสมการโครงสร้าง เพ่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ  ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 น ามาสู่การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง
ใหม่ สามารถแสดงให้เห็นแผนภาพเส้นทาง (Path diagram) ตามตัวแบบ  
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ตัวแบบท่ี 2  ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์เส้นทาง 

 

ที่มา:  Muthen, B. (1987). LISCOMP: Analysis of Linear Structural Equations with a 
Comprehensive Measurement Models. Mooresville: Scientific Software, Inc.. 

 จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ตามทฤษฎีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (path coefficient 
theory) สามารถอธิบายการค านวณเส้นทางความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

DIRECT EFFECT   = DE 

INDIRECT EFFECT   = IE 

SPURIOUS CORRELATION  = SC 

CORRELATION   = DE + IE + (SC + UE) 

Y1   = GA(1,1)X1 + z1 

Y2   = GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2 

r (X1, Y1)  = Σ(X1)(Y1) / N 

  = [Σ(X1) {GA(1,1)X1 + z1}] /N 

  = GA(1,1) {Σ(X1)2}/N  = GA(1,1)  = DE 

r (X1, Y2)  = Σ(X1)(Y2) / N 

  = [Σ(X1) {(GA(2,1)X1 + BE(2,1)Y1+ z2}]/N 

  = GA(2,1){Σ(X1)2}/N + BE(2,1)[ Σ(X1)(Y1) / N]+ [ Σ(X1)(z2) / N] 

  = GA(2,1) + BE(2,1)[ GA(1,1)]  = DE + IE 

Y2 X1 

 

 

Y1 

z2 

z1 

CA(2,1) 

BE(2,1) GA(2,1) 
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 การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางใช้ค่าความสัมพันธ์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ ได้ให้ระดับ
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ไว้ดังนี้  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ความหมาย 

 0.00 ถึง  0.19   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ ามาก  

 020 ถึง   0.39   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ า  

 0.40  ถึง  0.69   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง        

 0.70 ถึง  0.89   มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง  

 0.90 ขึ้นไป          มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก 

 
ที่มา: Saris, W.E. and Stronkhorst, L.H. (1984). Causal Modeling in Non experimenta 

lResearch : An Introduction to the LISREL Approach. Amsterdam: Sociometric  
Research Foundations. 
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การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการวิจัยคุณภาพ 

ดร.เบญจ์ พรพลธรรม** 

บทน า 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่นักวิจัยควรท าความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย โดยชัดเจนก่อนในหลักการทั่วไป  เพื่อจะได้ใช้ประเภทการวิจัยได้ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1.อธิบายกระบวนการวิจัยทั่วไป 
2.อธิบายกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามประเภทของงานวิจัย 

1. กระบวนการวิจัยท่ัวไป 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

บทบาทปัจจุบันของการแสวงหาความรู้โดยถือความรู้ที่ได้นั้น ต้องเป็นความรู้ที่ได้มาโดย
วิธีการเชิงประจักษ์ หรือแหล่งความรู้ที่ต้องเป็นทุติยภูมิ โดยถือเป็นองค์ความรู้ที่น ามาเพ่ือความเข้าใจ
กับกระบวนการจัดการภายในองค์กรที่แสวงหารความรู้เหล่านี้ การแสวงหาความรู้จึงต้องมีการ
ก าหนดการได้มาของความรู้ ต้องมีขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ โดยกระบวนการได้นิยาม
ของการแสวงหาว่าการวิจัย โดยขั้นตอนของกระบวนการวิจัยจึงมีการจัดขั้นตอนให้มีมาตรฐานระดับ
หนึ่ง ให้มีการจัดการที่เป็นแนวคิดของการแสวงหานี้ ต้องเริ่มจากกระบวนการเข้าใจเรื่องการวิจัย
โดยทั่วไปดังนี้ 
ขั้นตอนของกระบวนการท าวิจัยสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  
 1.  การก าหนดปัญหาการวิจัย (Research problem definition) จุดเริ่มต้นแห่งการ
แสวงหาความรู้ ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย จุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานของการ
วิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหาการวิจัย (Research Problem) เป็นนิยามของการก่อให้เกิด
ความสงสัย ต้องได้มาซึ่งค าตอบ   การก าหนดปัญหาการวิจัย หมายถึง การระบุประเด็นที่นักวิจัย
ประสงค์ที่จะหาค าตอบ นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องระบุปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนทุกครั้งที่ด าเนินการวิจัย 
เพ่ือได้มาขององค์ความรู้   

ก าหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้ตามความประสงค์แล้ว  ขั้นต่อไปจะต้องก าหนดประเด็น
ปัญหาของการท าวิจัยในชัดเจน  สร้างกรอบปัญหาให้อยู่ในวงจ ากัด  กรอบปัญหาต้องชัดเจนจะช่วยให้
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกมา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยและวางแผนงานของ
การวิจัยในล าดับต่อไป   

 
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตศาลายา  วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
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การก าหนดปัญหาการวิจัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการวิจัย ทั้งนี้ การจะตั้งปัญหาการวิจัย
อย่างไรนั้น ผู้ท าวิจัยควรมีความชัดเจนว่า อยากรู้อะไรโดยประมวลความรู้จากแหล่งต่างๆ และใช้เวลา
ในการคิด วิเคราะห์เพ่ือให้ประเด็นปัญหามีความกระชับชัด ลุ่มลึกตรงกับความสนใจ เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการวิจัยได้  นอกจากนี้ ปัญหาการวิจัยยังเป็นตัวก าหนดระเบียบวิธีที่ใช้  
ดังนั้นการก าหนดปัญหาการวิจัยจึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรก 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review related literature) อีกนัยคือการ
ทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีใครท าวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
ปัญหานั้น ๆ ไว้บ้าง ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรบ้าง การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร ตัวแปรที่
ศึกษามีอะไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นอย่างไร เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ท าวิจัยมีอะไร  

การทบทวนวรรณกรรม วรรณกรรมในที่นี้ หมายถึง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ  
การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่
ต้องการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่า ประเด็นที่ตนสนใจนั้นอยู่ในสถานภาพใด อะไรที่
ท ากันไปแล้ว ท าอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่ส าคัญในการท าวิจัย แบ่งเป็น 2 ภาคของ
วิธีการ คือ 

กระบวนการแรก  ทบทวนก่อนก าหนดปัญหาการวิจัย ในระยะนี้จะเป็นการศึกษาค้นคว้า 
เพ่ือมองหาปัญหาการวิจัย หรือท าให้ปัญหาการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับตรวจสอบว่างานวิจัยที่จะ
ท านั้นมีผู้ใดท ามาก่อนหรือไม่อย่างไร เข้าใจจนตกผลึกของความรู้ 

กระบวนการที่สอง  เป็นการทบทวนหลังจากก าหนดปัญหาการวิจัยแล้วเพ่ือศึกษาแนวคิด 
และหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง และส่วนไหนของทฤษฎีหรือแนวคิด
ที่เก่ียวข้องที่จะน ามาใช้ในการวิจัย ให้ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่องที่จะศึกษามากพอที่จะเกิดความรู้นี้ 

การทบทวนการเรียนรู้จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ เท่านั้น ท าให้รู้การวิจัยประเภทไหน
ที่มีผู้ท าแล้ว  ในประเด็นนั้นข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งก่อนๆ มีอะไรบ้าง ข้อเสนอแนะที่นักวิจัย
เสนอไว้ในการวิจัยครั้งต่อไปคืออะไร มีประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ได้ศึกษา ประเด็นที่นักวิจัยสนใจจะช่วย
เพ่ิมองค์ความรู้ในสาขานั้นๆ อย่างไร และการศึกษาท่ีผ่านมาใช้วิธีการศึกษาอย่างไร 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจนตกผลึก เห็นแนวทางว่าประเด็นที่สนใจ
ศึกษานั้นจะมีผลออกมาเป็นเช่นไร ท าให้ได้สมมติฐาน สมมติฐานเป็นการคาดเดาหรือท านายค าตอบ
ของปัญหาการวิจัยซึ่งอาศัยเหตุผลจากทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เก่ียวข้องนั่นเอง โดยเขียนในลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ความรู้ที่ต้องการ 

3. การออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) เป็นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(conceptual framework) ว่าการวิจัยมีประเด็นและสาระส าคัญ และขอบเขตการวิจัย ตัวแปรที่
ศึกษาและนิยามมีอย่างไร แบบแผนการวิจัย (Research design) เป็นอย่างไร การก าหนดประชากร
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และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแหล่งที่มาต้องมี 

การออกแบบการวิจัยก็เป็นการก าหนดแผนงาน ยุทธวิธีการด าเนินงานเพ่ือตอบปัญหาการ
วิจัย แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพ่ิมเติมในระหว่างการท าวิจัยได้ เพราะอาจมีเงื่อนไข
หรือปัญหาอุปสรรคในระหว่างท าวิจัย โดยมิได้คาดหมายล่วงหน้า แบบการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัย
เรื่องใดจะไม่มีแผนการวิจัยแบบใดที่ถูกต้องและดีที่สุดเพียงแบบเดียว   

การออกแบบการวิจัยใช้ในความหมายของการออกแบบการทดลอง (Experimental 
design) เพ่ือควบคุมให้ผลการวิจัยได้ผลที่เที่ยงตรง (validity) ทั้งความเที่ยงตรงภายในและความ
เที่ยงตรงภายนอกด้วยการจัดการกระบวนการความแตกต่างหรือความแปรปรวน (Variance) ที่เกิด
ขึ้นกับตัวแปรตาม (Dependent variable) เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ ( Independent 
variable) ของการวิจัยเท่านั้น ซึ่งสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ ผู้วิจัยสามารถวัดค่าตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตามได้อย่างมีความคลาดเคลื่อนต่ า ลอดจนสามารถควบคุมตัวแปรตามได้  

ในการออกแบบการวิจัยที่ให้ความตรงภายในสูงนั้น ผู้วิจัยสามารถออกแบบการวัด เพ่ือวัด
ค่าตัวแปรและควบคุมตัวแปรได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องสามารถออกแบบการใช้สถิติ เพ่ือ
เลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 
1. การออกแบบการวัด (measurement design) ประกอบด้วย 
 1.1 การก าหนดรูปแบบและวิธีการการวัดค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

1) ระบุโครงสร้าง และความหมายของตัวแปร 
2) การสร้างสเกล และเครื่องมือวัดค่าตัวแปร 
3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.2 การก าหนดรูปแบบ และวิธีวัดค่า หรือควบคุมตัวแปรเกิน 
1) จัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม (random assignment) 
2) น าตัวแปรเกินมาใช้เป็นตัวแปรอิสระ 
3) จัดสภาพการณ์นั้นให้คงที่ เพ่ือขจัดอิทธิพลของตัวแปรเกิน 
4) การควบคุมตัวแปรเกินทางสถิติ 

2 การออกแบบการใช้สถิติ 
 2.1 การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยายที่เหมาะสมกับสเกลการวัดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.2การวิเคราะห์และบรรยายข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกต้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องค านึงถึงได้แก่ลักษณะของข้อมูล ต้องแบ่งเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ต้องการจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ
เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยว่าเป็นเรื่องใดในการท าวิจัย 

อนึ่ง ความแตกต่างของข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่เป็น
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ข้อความ ซึ่งจะต้องน าไปตีความเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในการอธิบายค าถามในการวิจัย วิธีการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้การสอบถาม การสัมภาษณ์เป็นหลักโดยใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่เตรียมการไว้จากการทบทวนตัวแปรและวรรณกรรม ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการที่ไม่ก าหนดโครงสร้าง โดยใช้ตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การเก็บข้อมูล หรือใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่ก าหนดโครงสร้างไว้แน่นอน
เป็นหลัก   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลคือการน าเอาข้อมูลมาเรียบเรียง ผสมผสานเพื่อให้
เกิดเป็นแนวความคิดและน าแนวความคิดเหล่านั้นมาจัดเรียงผสมผสานประกอบกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ใช้อธิบายและตอบปัญหาการวิจัย จะเน้นบทการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัยจะต้อง
จัดข้อมูล เรียบเรียงให้ได้ข้อมูล โดยอาจต้องเก็บข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าไปพร้อมๆ กัน โดยในแต่ละครั้งของการเก็บ
ข้อมูลเสร็จ ผู้วิจัยจะเขียนบันทึกอย่างละเอียด พร้อมกับจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในลักษณะนี้ ผู้วิจัยจะแสวงหาปัจจัยหรือตัวแปร ขั้นตอนหรือกระบวนการ 
และประเด็นหลักๆ ในหัวข้อที่ก าลังวิจัย ผู้วิจัยอาจจะคาดหมายหรือไม่ได้คาดหมายมาก่อน 

5. การจัดท าและน าเสนอผลการวิจัย สามบทแรกเป็นโครงร่างการวิจัย คือส่วนที่เป็นบทน า 
การทบทวนวรรณกรรม และวิธีด าเนินการวิจัย ส่วนบทที่สี่และห้า การวิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุป
อภิปรายผล ดังนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรก เป็นโครงร่างการวิจัย ที่
ผู้วิจัยได้จัดท าก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล และส่วนที่สอง เป็นส่วนที่เสนอผลงานการวิจัยและการ
สรุป อภิปรายผล  

ผลการวิจัย เป็นการรายงานผลการวิจัยโดยบรรยายหรืออธิบายข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ โดยเอาวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาเป็นหัวข้อหลักในการน าเสนอข้อมูล การเขียน
ผลการวิจัยที่ส าคัญคือต้องเขียนรายงานตามข้อมูลที่ได้เท่านั้น ไม่ควรแต่งเติมใดๆ ในข้อมูลที่ได้มา 

สรุปและอภิปรายผล ต้องน าผลการวิจัยข้างต้นมาสรุปตามประเด็นต่างๆ ว่าได้ตอบ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ส่วนการอภิปรายผลเป็นการตีความ แปลความผลการวิจัยที่วิเคราะห์ได้จาก
ข้อมูล และเชื่อมโยงกับข้อสรุปที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกัน โดยพยายามแยกแยะวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผลและวิธีการศึกษาของตนเองและของผู้อ่ืน 
การวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการคิด 

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นอธิบายกระบวนการของปรากฏการณ์ทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม  โดยอาศัยมิติทางสังคม  และวัฒนธรรมเป็นหลักใน
การศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์แล้วโดยที่ผ่านมา  

การวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อดี อาทิเช่น ช่วยให้นักวิจัยได้มองเห็นพฤติกรรมของการวิจัย  
ในสภาพที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่มีสิ่งปรุงแต่งหรือแปลกปลอม บางครั้งอาจจะมีอยู่ในการวิจัย

เชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงส ารวจ นอกจากนี้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพยังช่วยให้นักวิจัยเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ตนศึกษาอย่างลึกซึ้ง วิธีการเชิงคุณภาพยังยืดหยุ่นและอ านวยโอกาสให้นักวิจัยศึกษา
เรื่องใหม่ๆ ซึ่งถ้าใช้แบบสอบถามเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เราไม่ได้ถาม แต่ผู้ที่ใช้วิธีสังเกตหรือสนทนา
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กลุ่มอาจได้เนื้อหาหรือประเด็นที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนที่จะศึกษา โดยอาจเป็นปรากฏการณ์ที่ใหม่เป็ น
ผลของการวิจัย ผู้วิจัยอธิบายเหตุการณ์เฉพาะ (Unique Events) วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพต้องเข้าไป
ใกล้ชิดผู้ให้ข้อมูล การวางแผนการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยความรอบคอบจะได้ประโยชน์
เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพ ดูเหมือนจะง่ายต่อการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะเน้นหรือให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาที่ได้มา ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ต้องมีหลักการปฏิบัติเป็นกระบวนการ ดังต่อไปนี้  

กระบวนการแรกความเข้าใจในบริบทของสังคม ความต้องการข้อมูลที่รอบด้าน (holistic) 
เพ่ือเข้าใจบริบทของสังคมอันเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่เห็นได้ในงานวิจัย การศึกษาชุมชนหรือสังคมอย่าง
รอบด้านทุกแง่ทุกมุม ในการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลจะมีการเก็บรายละเอียดทางด้านสภาพ
สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และอ่ืนๆ ที่ศึกษาที่
มีการเสนอรายละเอียดจากแง่มุมต่างๆที่เรียกว่า Ethnography หรือรายงานเกี่ยวกับชาติพันธุ์ 
งานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์หลักในประเด็นของการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 
(Contextual) แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมบางประการไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาทั่วไปได้  
นักวิจัยต้องพยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือน ามาอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมมีอิทธิพลต่อการวิจัยเชิง
คุณภาพ  การศึกษาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนั้น ข้อมูลที่เก็บได้ต้องเรียบเรียงเป็น
ข้อมูลระดับปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวัน (Actual) และข้อมูลที่เป็นหลักของตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี (Ideal) ความแตกต่างในข้อมูลสองระดับนี้เป็นผลท าให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
สังคมแตกต่างกันในผลการวิจัย ดังนั้น ในการศึกษาหาเหตุผลของปรากฏการณ์ทางสังคมจึงจ าเป็นที่
จะต้องเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   

งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานที่ต้องการที่จะเข้าใจระบบความคิด ระบบความเชื่อและตรรกะ
ของประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน การศึกษาระบบความคิดนี้ที่ต้องศึกษาจากการเก็บข้อมูลที่
ซับซ้อน หรือโดยการใช้แบบสอบถาม  ทั้งนี้เพราะผู้วิจัย จ าเป็นจะต้องซักถามผู้ ตอบอย่างละเอียดถี่
ถ้วน ให้เข้าใจถึงของค าถามและค าตอบเข้าใจทั้งผู้ถามและผู้ตอบค าถามตรงกัน ข้อมูลที่ได้ต้องเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนระบบคิดของผู้ตอบโดยตรงเป็น Emicย และ Etic ที่สาขาวิชามานุษยวิทยาแยกข้อ
แตกต่างระหว่างข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่มาจากค าตอบแนวคิดของชาวบ้านโดยตรงว่า emic ผลการ
วิเคราะห์ที่มาจากการเรียบเรียงนักวิจัยว่า etic ข้อแตกต่างของระดับของการตีความนับเป็นเรื่อง
ส าคัญที่นักวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องสามารถที่จะแยกออกจากกัน เพ่ือจะให้ได้ผลการวิเคราะห์เป็น
ปรากฏการณ์และความเป็นจริงของชุมชนในสังคมที่ด าเนินการวิจัย 

กระบวนการที่ สอง การศึกษาความสัมพันธ์ของบริบทของประชากรในสังคมและ
ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นการศึกษาระบบเครือญาติหรือระบบความสัมพันธ์อ่ืนๆ เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์  ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติอธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์หรือสหสัมพันธ์ระหว่าง
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ปัจจัยกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และปรากฏการณ์ โดยการวิเคราะห์สร้างความลึกซ้ึงมากขึ้นโดยการ
เรียบเรียงรายละเอียดในระดับชุมชนอ่ืนๆ ที่สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ที่
เข้าใจยากอ่ืนๆ  

การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือทราบว่าแนวทางการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาจะช่วยให้
ค าตอบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นกระบวนการ  ความจ าเป็นที่จะต้องหาค าตอบหรือท าความ
เข้าใจกับเหตุการณ์ย่อยที่มารวมเป็นปรากฏการณ์รวม  และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
กระบวนการที่สาม การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเฉพาะเจาะจง (Key Informant) การเก็บข้อมูลที่
ต้องการจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่เลือกสรรผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะ (key 
informant) วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ระบุเฉพาะคน ในเรื่องที่คนอ่ืนไม่รู้ ถือ
ได้ว่าเป็นเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเฉพาะเจาะจง 

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นลักษณะที่มีวิธีการเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ โดยที่มีวิธีการสังเกต
และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลไม่ได้
ก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า (unstructured) มีความยืดหยุ่นส าหรับผู้วิจัยในการที่จะตั้งค าถามหรือการ
สังเกตได้เองตามเนื้อหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง เฉพาะคน เวลา และวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับข้อมูลหรือ
ปรากฏการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายและเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจในสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่
นักวิจัยก าลังศึกษาอยู่ 

กระบวนการที่สี่ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบปรัชญาในเรื่องความเป็นจริง (Reality) คือ 
นักวิจัยเชิงคุณภาพจะพิจารณากระบวนการทั้งหมดโดยมีความเชื่อว่าความจริงเป็นองค์รวมและไม่
สามารถแยกส่วนได้ นักวิจัยเชิงคุณภาพพยายามที่จะให้ค าอธิบายเฉพาะส าหรับคนๆ หนึ่งใน
สถานการณ์หนึ่งโดยอธิบายในเชิงลึก ต้องการความเป็นปรนัย และตัวผู้วิจัยอยู่ห่างจากข้อมูล แต่ถือ
ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลซึ่งหมายความว่าหากนักวิจัยมีส่วนร่วมได้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นปรัชญา
แห่งความเป็นจริง 

สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นวิธีการที่ดีในการรวบรวมและวิเคราะห์มีข้อจ ากัดในการ
แปลผล เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้กลุ่มตัวอย่างเล็กๆ แต่เจาะลึก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหรือหน่วยที่
ศึกษามิใช่ตัวแทนของประชากร การน าผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ ไปใช้จะท าให้เกิดปัญหา
เพราะมีโอกาสสูงที่จะตัดสินผิดพลาด 

ด้วยเหตุผลของลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการเชิง
ประจักษ์หรือจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือท าความเข้าใจกับระบบ กระบวนการด าเนินงานขององค์กร 
ความหมายของพฤติกรรมของบุคคล หรือของวัฒนธรรมของชุมชนที่ท าการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่
เป็นไปตามธรรมชาติ วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างกฎเกณฑ์ สร้างแนวคิดหรือสมมติฐานใหม่จากแหล่งที่
ท าการศึกษา 
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ขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.  การก าหนดปัญหาการวิจัย (Research problem definition) จุดเริ่มต้นแห่งการ

แสวงหาความรู้ ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย จุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานของการ
วิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหาการวิจัย (Research Problem) เป็นนิยามของการก่อให้เกิด
ความสงสัยต้องได้มาซึ่งค าตอบ การก าหนดปัญหาการวิจัย หมายถึง การระบุประเด็นที่นักวิจัย
ประสงค์ที่จะหาค าตอบ นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องระบุปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนทุกครั้งที่ด าเนินการวิจัย 
เพ่ือได้มาขององค์ความรู้   

ก าหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้ตามความประสงค์แล้ว ขั้นต่อไปจะต้องก าหนดประเด็น
ปัญหาของการท าวิจัยในชัดเจน สร้างกรอบปัญหาให้อยู่ในวงจ ากัด  กรอบปัญหาต้องชัดเจนจะช่วยให้
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกมา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยและวางแผนงานของ
การวิจัยในล าดับต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ การก าหนดปัญหาการวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการวิจัย การจะตั้งปัญหาการ
วิจัยอย่างไรนั้น ผู้ท าวิจัยควรมีความชัดเจนว่า อยากรู้อะไรโดยประมวลความรู้จากแหล่งต่างๆ และใช้
เวลาในการคิด วิเคราะห์เพ่ือให้ประเด็นปัญหามีความกระชับชัด ลุ่มลึกตรงกับความสนใจ เงื่อนไข
และทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการวิจัยได้  ปัญหาการวิจัยเป็นตัวก าหนดระเบียบวิธีที่ใช้  ดังนั้นการ
ก าหนดปัญหาการวิจัยจึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรก   

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review related literature) อีกนัยหนึ่งคือ 
การทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องว่ามีใครท าวิจัยในประเด็น
เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ ไว้บ้าง ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรบ้าง การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร  ตัว
แปรที่ศึกษามีอะไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นอย่างไร เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ท าวิจัยมีอะไร การ
สร้างเหตุเริ่มต้นการทบทวนวรรณกรรม วรรณกรรมในที่นี้เป็นพื้นฐานแรกอันหมายถึง แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบว่า ประเด็นที่ตนสนใจนั้นอยู่ใน
สถานภาพใด อะไรที่ท ากันไปแล้ว ท าอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่ส าคัญในการท าวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ภาคของวิธีการ ในขั้นตอนนี้เพื่อความสะดวกในการท าวิจัยในล าดับขั้นต่อไป 

1. การทบทวนก่อนก าหนดปัญหาการวิจัย ในระยะนี้จะเป็นการศึกษาค้นคว้า เพ่ือมองหา
ปัญหาการวิจัย หรือท าให้ปัญหาการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับตรวจสอบว่างานวิจัยที่จะท านั้นมีผู้ใด
ท ามาก่อนหรือไม่อย่างไร เข้าใจจนตกผลึกของความรู้จากการทบทวนการท าวรรณกรรม 

2. เป็นการทบทวนหลังจากก าหนดปัญหาการวิจัยแล้วเพ่ือศึกษาแนวคิด และหรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง และส่วนไหนของทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่จะ
น ามาใช้ในการวิจัย ให้ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่องที่จะศึกษามากพอท่ีจะเกิดความรู้นี้  การทบทวน
วรรณกรรมเรียนรู้จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ เท่านั้น ท าให้รู้การวิจัยประเภทไหนที่มีผู้ท าแล้ว
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ในประเด็นนั้น ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งก่อนๆ มีอะไรบ้าง ข้อเสนอแนะที่นักวิจัยเสนอไว้ในการ
วิจัยครั้งต่อไปคืออะไร มีประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ได้ศึกษา ประเด็นที่นักวิจัยสนใจจะช่วยเพ่ิมองค์ความรู้
ในสาขานั้นๆ อย่างไร และการศึกษาที่ผ่านมาใช้วิธีการศึกษาอย่างไร และผลของการวิจัยนั้นน ามาใช้
ประโยชน์ได้หรือเป็นเพียงงานวิจัยที่อยู่ในกระดาษเท่านั้น 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจนพอจะมองเห็นแนวทางว่า ประเด็นที่
สนใจศึกษานั้นจะมีผลออกมาเป็นเช่นไร ท าให้ได้สมมติฐาน สมมติฐานเป็นการคาดเดาหรือท านาย
ค าตอบของปัญหาการวิจัยซึ่งอาศัยเหตุผลจากทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั่นเอง โดยเขียนใน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบได้ด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ความรู้ที่ต้องการ และน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

3. การออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) เป็นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) ว่าการวิจัยมีประเด็นและสาระส าคัญ และขอบเขตการวิจัย ตัวแปรที่
ศึกษาและนิยามมีอย่างไร แบบแผนการวิจัย (Research Design) เป็นอย่างไร การก าหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแหล่งที่มาต้องมี 

การออกแบบการวิจัยก็เป็นการก าหนดแผนงาน ยุทธวิธีการด าเนินงานเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย 
แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพ่ิมเติมในระหว่างการท าวิจัยได้ เพราะอาจมีเงื่อนไขหรือ
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างท าวิจัย โดยมิได้คาดหมายล่วงหน้า แบบการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเรื่อง
ใดจะไม่มีแผนการวิจัยแบบใดที่ถูกต้องและดีที่สุดเพียงแบบเดียว ด้วยเหตุนี้ผู้ท าการวิจัยจะต้องท าการ
ตกผลึกจากการทบทวนวรรณกรรมในขั้นตอนก่อนหน้านี้   

การออกแบบการวิจัยใช้ในความหมายของการออกแบบการทดลอง (Experimental 
Design) เพ่ือควบคุมให้ผลการวิจัยได้ผลที่เที่ยงตรง (Validity) ทั้งความเที่ยงตรงภายในและความ
เที่ยงตรงภายนอก เพื่อลดกระบวนการแปรปรวนในการท าวิจัยอันเป็นผลของความล้มเหลวในผลลัพธ์
ของการวิจัยนั้น 

ด้วยการจัดการกระบวนการความแตกต่างหรือความแปรปรวน (Variance) ที่เกิดขึ้นกับตัว
แปรตาม (dependent variable) เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ (independent variable) ของ
การวิจัยเท่านั้น ซึ่งสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ ผู้วิจัยสามารถวัดค่าตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามได้
อย่างมีความคลาดเคลื่อนต่ า ตลอดจนสามารถควบคุมตัวแปรตามให้หนีกระบวนการแปรปรวนในการ
ท าวิจัย  

ในการออกแบบการวิจัยที่ ให้ความเที่ ยงตรงภายในสูงนั้น จะออกแบบการวัดได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือวัดค่าตัวแปรและควบคุมตัวแปรให้เหมาะสม ตลอดจนต้องสามารถออกแบบการใช้
สถิติเชิงบรรยาย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินงานในลักษณะที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์ทางการศึกษา ด าเนินไปตามสภาพความเป็นจริงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ
รวบรวมหลักฐาน และข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่ท าการศึกษา  

กระบวนการด าเนินงานส่วนใหญ่จะไม่มีทฤษฎีหรือสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นที่ท าการศึกษา
วางไว้เป็นกรอบอย่างแน่ชัด มีกระบวนการรวบรวมความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา เพ่ือวางกรอบ
แนวคิดในการด าเนินงาน หรือหากจะตั้งสมมติฐานไว้ก่อน ก็จะเป็นไปในลักษณะสมมติฐานเชิงปฏิบัติ 
(Working hypothesis) สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อท าการวิจัยจริง และมีข้อมูลเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยในสภาพธรรมชาติ ให้ความส าคัญ
กับสภาพแวดล้อม และข้อมูลภาคสนามโดยที่ไม่มีการควบคุมตัวแปรหรือก าหนดมิติของปรากฏการณ์
ไว้ปรากฏการณ์เป็นภาพรวม (Holistic viewpoint) จากหลายแง่หลายมุม  

นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องเข้าสัมผัสปรากฏการณ์และมีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับบุคลที่ถูก
วิจัย ข้อก าหนดที่ส าคัญก็คือ การด าเนินวิจัยจะต้องไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือทัศนะของตนเอง 
แต่จะต้องท าความเข้าใจและยอมรับแนวคิดรวมทั้งวัฒนธรรมของบุคคล องค์ กรหรือชุมชนที่
ท าการศึกษา โดยการยอมรับ เข้าถึงระบบความคิดของบุคคลที่ถูกศึกษา และสามารถสะท้อนความ
เป็นจริงของปัญหา ได้จากทัศนะของคนในองค์กรหรือชุมชน  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลคือการน าเอาข้อมูลมาเรียบเรียง ผสมผสานเพื่อให้
เกิดเป็นแนวความคิดและน าแนวความคิดเหล่านั้นมาจัดเรียงผสมผสานประกอบกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ใช้อธิบายและตอบปัญหาการวิจัย จะเน้นบทการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัยจะต้อง
จัดข้อมูล เรียบเรียงให้ได้ข้อมูล โดยอาจต้องเก็บข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าไปพร้อมๆ กัน โดยในแต่ละครั้งของการเก็บ
ข้อมูลเสร็จ ผู้วิจัยจะต้องเขียนบันทึกอย่างละเอียด พร้อมกับจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในลักษณะนี้ ผู้วิจัยจะแสวงหาปัจจัยหรือตัวแปร ขั้นตอนหรือกระบวนการ 
และประเด็นหลักๆ ในหัวข้อที่ก าลังวิจัย ผู้วิจัยอาจจะคาดหมายหรือไม่ได้คาดหมายมาก่อน 

นักวิจัยเชิงคุณภาพนิยมน าเสนอข้อมูลออกมาในรูปที่ไม่ใช่ตัวเลข โดยเป็นรูปแบบของการ
พรรณนาข้อความหรือภาพประกอบ เป็นการสร้างโครงสร้างอธิบายความสลับซับซ้อนและประเด็น
ต่างๆ ของประสบการณ์ของมนุษย์ได้ดีกว่าการวิเคราะห์ในรูปสถิติ การวิเคราะห์โดยดึงข้อมูลที่มี
ความหมายออกมาเป็นชุดๆ มองหาข้อเหมือนกัน ความคล้ายคลึงกัน และข้อแตกต่างระหว่างแบบ
แผนของความหมายชุดต่างๆ และพยายามจัดให้แบบแผนของความหมายอยู่ในรูปหมวดหมู่ 
(Categories) และนาหมวดหมู่หลายๆ ชุดมาประกอบกันเป็นประเด็นรอง (Sub-themes) และ
ประเด็นหลัก (Themes) โดยเทคนิคของแต่ละนักวิจัย อันเป็นรูปแบบที่เปิดประเด็นกว้างให้ส าหรับผู้
ที่ศึกษาวิจัยได้ก าหนดแบบอธิบายได้ 
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5. การจัดท าและน าเสนอผลการวิจัย สามบทแรกเป็นโครงร่างการวิจัย คือส่วนที่เป็นบทน า 
การทบทวนวรรณกรรม และวิธีด าเนินการวิจัย ส่วนบทที่สี่และห้า การวิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุป
อภิปรายผล ดังนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรก เป็นโครงร่างการวิจัย ที่
ผู้วิจัยได้จัดท าก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล และส่วนที่สอง เป็นส่วนที่เสนอผลงานการวิจัยและการ
สรุป อภิปรายผล โดยการวิเคราะห์โดยดึงข้อมูลที่มีความหมายออกมาเป็นชุดๆ มองหาข้อเหมือนกัน 
ความคล้ายคลึงกัน และข้อแตกต่างระหว่างแบบแผนของความหมายชุดต่างๆ และพยายามจัดให้แบบ
แผนของความหมายอยู่ในรูปหมวดหมู่ (Categories) และนาหมวดหมู่หลายๆชุดมาประกอบกันเป็น
ประเด็นรอง (Sub-themes) และประเด็นหลัก (Themes) โดยเทคนิคของแต่ละนักวิจัย อันเป็น
รูปแบบที่เปิดประเด็นกว้างให้ส าหรับผู้ที่ศึกษาวิจัยได้ก าหนดแบบอธิบายได้ 

วิธีปฏิบัติของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก. สังเกตเหตุการณ์ สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ตั้งแต่กิจกรรมปกติในชีวิตประจ าวันไปจนถึง

เหตุการณ์พิเศษ โดยนักวิจัยต้องเข้าใจให้ได้ว่าอะไรเป็นเชิงประจักษ์ในนิยาม ดังนี้ 
สังเกตเหตุการณ์ หมายถึง เฝ้าดูเรื่องราวต่างๆ พอให้รู้เรื่อง บุคคลผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิ

ออกเสียง (พจนานุกรมไทย อ.เปลื้อง ณ.นคร) 
สถานการณ์   หมายถึง เหตุและเรื่องราวที่ก าลังเป็นอยู่, เหตุการณ์ท่ีก าลังเป็นอยู่, เหตุการณ์

ที่ก าลังเป็นไป (พจนานุกรมไทย อ.เปลื้อง ณ.นคร) 
ปรากฏการณ์  หมายถึง สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น (พจนานุกรมไทย อ. เปลื้อง ณ.นคร) 
ข. สนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

 ปฏิสัมพันธ์  หมายถึง ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง (พจนานุกรมไทย อ.เปลื้อง ณ.นคร) 
ค. มีการท าความเข้าใจแบบ “คนใน” (Emic view) และมีการวิเคราะห์จากมุมมองของ “คน

นอก” (Etic view) 

“คนใน” (Emic view) หมายถึง มุมมองในการตีความหรือให้ความหมาย (meaning) ของผู้ให้ข้อมูล
หรือชุมชน ที่สะท้อนวิธีคิดที่มีต่อสถานการณ์ในจริงหรือสมมติภายใต้บริบทหนึ่งๆ โดยนักวิจัยไม่
ตัดสิน “ถูก/ผิด”    แต่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อถือข้อมูลได้เลยเพราะผู้ให้ข้อมูลอาจมีฐานความคิด/
การเรียนรู้/ประสบการณ์ต่างกัน   จึงอาจให้ข้อมูลที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์และบริ บท
เดียวกัน   กรณีที่ข้อมูลพาดพิงในลักษณะขัดแย้งกัน  ถ้าเป็นข้อมูลความเห็นก็เป็นเรื่องธรรมดา  แต่
ถ้าเป็นการอ้างอิงข้อมูลที่มีการบันทึกก็ควรสอบทานข้อมูลกับหลักฐาน/เอกสารที่มี หากเป็นข้อมูลที่
ไม่มีการบันทึกไว้ก็ควรสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ผู้ถูกพาดพิง เพิ่มเติม จากนั้นจึงวิเคราะห์เนื้อหาจาก
ข้อมูลที่ได้มาซึ่งอาจมีนัยยะแฝง (เพ็ญแข ลาภยิ่ง, https://www.gotoknow.org/posts/426421) 

“คนนอก” (Etic view) หมายถึง การตีความหรือให้ความหมายของข้อมูลที่ได้มาในมุมมอง
ของผู้วิจัยหรือผู้สังเกตการณ์เอง (เพ็ญแข ลาภยิ่ง, https://www.gotoknow.org/posts/426421) 

https://www.gotoknow.org/posts/426421
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ง. ผลิตข้อมูลในรูปของการพรรณนาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต้องมองปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ในเชิงองค์รวม 

การวิจัยเชิงพรรณา หมายถึง เป็นการบรรยายและแปลความหมายของปรากฏการณ์  
ที่เกิดขึ้นตามสภาพ ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระท าใดๆ เพียงแต่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์น ามา

เสนอเท่านั้น ผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆ ปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้นเป็นสภาพตามธรรมชาติ (ประภัส
รา โคตะขุน, https://sites.google.com/site/prapasara/p8-3) 

เชิงองค์รวม หมายถึง ความเป็นจริงหรือความสมบูรณ์ทั้งหมดของสรรพสิ่ง มีเอกลักษณ์และ
เอกภาพที่มิอาจแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้ หรือ มีความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซ์
ฟอร์ดว่า "แนวโน้มตามธรรมชาติในการสร้างองคาพยพ (wholes) ที่มีคุณสมบัติมากกว่าผลรวมของ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ "  ( บ ท ค ว า ม :  แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ อ ง ค์ ร ว ม  ( Holistic), 
http://www.m.ryt9.com/s/ryt9/75149) 

จ. พัฒนาความเข้าใจแบบ empathy หรือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” มีชีวิตชีวา ไม่แห้งแล้ง 
ฉ. ต้องสนใจและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆทางวัฒนธรรมประเพณี สังเกตกระบวนการ

ทางสังคม โดยไม่แทรกแซงหรือยัดเยียดทัศนะของคนนอก 
วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิด และการกระท าที่แสดงออก

ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบ
กฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยี
ต่ า ง  ๆ  ใน ก า ร ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ จ า ก ธ ร ร ม ช าติ  (สุ พั ต ร า  สุ ภ าพ , 2 5 2 8 : 
https://blog.eduzones.com/winny/3623) 

ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่หมู่ชนหมู่หนึ่งถือเป็นธรรมเนียม หรือเป็นแบบแผนสืบ
ต่อกันมาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน ถ้าใครในหมู่ประพฤตินอกแบบก็เป็นการผิดประเพณี (เสฐียรโกเศศ, 
2500/ประเพณีไทย/บทน า) 

2.  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามประเภทงานวิจัย 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบข้อมูลศึกษาด้านประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิ งคุณภาพที่ ใช้ยุทธศาสตร์แบบการศึกษาปรากฎการณ์  (Phenomenology) นั้น 
Moustakas (1994) ได้น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่ ใช้ยุทธศาสตร์แบบการศึกษา
ปรากฎการณ์ ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาสองวิธีคือวิธีแรกเรียกว่า Modification of the Van 
Kaam Method of Analysis of  Phenomenological Data ซึ่งมีขั้นตอนส าคัญเจ็ดขั้นตอน และวิธี
ที่ ส อ ง เ รี ย ก ว่ า  Modification of the Stevick-Colaizzi-keen Method of Analysis of 
Phenomenological Data ซึ่งมีขั้นตอนสี่ขั้นตอน (Creswell 1998) พบว่าวิธีการวิเคราะห์ของ 
Moustakas (1 9 9 4 , cited in Creswell 1 9 9 8 )  ที่ เรี ย ก ว่ า  Modification of the Stevick- 
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Colaizzi-Keen Method มีผู้ใช้บ่อยมากในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ยุทธศาสตร์ 
แบบศึกษาปรากฎการณ์ (Phenomenology) วิธีการนี้มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นที่หนึ่ง ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการบรรยายอย่างละเอียดถึงประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับ
ปรากฎการณ์  

ขั้นที่สอง ผู้วิจัยค้นหาข้อความ (ในการสัมภาษณ์) ว่าบุคคลผู้นั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
หัวข้อวิจัยอย่างไร ต่อจากนั้นก็ท าการระบุข้อความส าคัญ (horizonalization of the data) และถือ
ว่าข้อความแต่ละข้อความมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และท าบัญชีของข้อความท่ีไม่ซ้ ากันและที่ไม่เหลื่อมกัน
ออกมา  
 ขั้นที่สาม เป็นการน าเอาข้อความในขั้นที่สองมารวมเข้าด้วยกันเป็นหน่วยความหมาย 
(Meaning units) นักวิจัยจะท าบัญชีรายชื่อหน่วยความหมายเหล่านี้ออกมาแล้วท าการบรรยาย
เนื้อหา (Textural description) ของประสบการณ์ ว่าเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งตัวอย่างค าพูด(verbatim) 
 ขั้นที่สี่ ในขั้นนี้นักวิจัยจะสะท้อนความคิดของตนเองต่อค าบรรยายที่ได้ท าไว้  ในขั้นตอนที่
สาม และใช้วิธีการจินตนาการหลายอย่างหรือการบรรยายโครงสร้าง ( Imaginative variation or 
structural description) เพ่ือค้นหาความหมายที่เป็นไปได้และปรับเปลี่ยนทิศทางของมุมมอง 
(divergent perspectives) ใช้กรอบการอ้างอิงที่หลากหลายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ และท าการ
บรรยายว่าได้รับประสบการณ์จากปรากฎการณ์นี้อย่างไร 
 ขั้นที่ห้า เป็นขั้นที่นักวิจัยท าการบรรยายความหมายและสาระส าคัญของประสบการณ์ใน
ภาพรวม 
 ขั้นที่หก เป็นขั้นการน าเสนอประสบการณ์ของวิจั ยเกี่ยวกับปรากฎการณ์ตามมาด้วย
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นจึงเป็นการเขียนการบรรยายแบบเรียงความ 
(Composite) 

2.2  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือการสร้างทฤษฎี 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ยุทธศาสตร์แบบการศึกษาเพ่ือสร้างทฤษ ฎี 

(Grounded Theory) มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน กระบวนการนี้ได้คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรก
โดย Glaser and Strauss(1967) ต่อมาได้มีการขยายวิธีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้นโดย Strauss and 
Corbin (1990) ซึ่ง Creswell (1988) ได้น ามาอธิบายว่าเริ่มต้นด้วย  

1. การก าหนดประเภทของข้อมูล (categories of information) โดยวิธีการลงรหัสเปิด 
(open Coding) ติดตามมาด้วย  

2. การเชื่อมโยงประเภทของข้อมูล (categories) ต่างๆ เข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่าการลงรหัสรอบ
แกน (Axial Coding) ต่อจากนั้นก็เป็น 
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3. การสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประเภทของข้อมูล(categories) ต่างๆ ซึ่งเรียกว่าการลง
รหัสแบบคัดเลือก  (Selective Coding) และจบลงด้วย 

4. การน าเสนอชุดของข้อเสนอทางทฤษฎีที่ เรียกว่าประพจน์ทางทฤษฎี (Theoretical 
Propositions) (Strauss and Corbin 1990)  

การลงรหัสเปิด (open  coding) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการศึกษาเพ่ือ
สร้างทฤษฎี (Grounded Theory) เป็นการน าเอาข้อมูลเช่น ผลการถอดเทปมาแยกเป็นประเภทของ
ข้อมูล เป็นประเภทต่าง ๆ  ซึ่ง แนะน าว่าให้ก าหนดจ านวนประเภทไว้ในจ านวนไม่มากนักโดยการลด
จ านวนลงเช่น จากประมาณ 30 ประเภทลงมาเหลือห้าหรือหกประเภทซึ่งเป็นหัวข้อเรื่อง ที่เป็นแก่น
สารของเรื่องที่ศึกษา 
 ในขั้นการลงรหัสเปิดนี้ผู้วิจัยจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารข้อมูล  ได้แก่ ผลการถอดเทป 
การสัมภาษณ์ บันทึกภาคสนาม เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาประเภทของข้อมูลที่มีความโดดเด่นที่
ปรากฏในเนื้อหาของเอกสารข้อมูล การตรวจสอบนี้จะใช้วิธีการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิจัย
จะท าเช่นนี้ เรื่อยไปจนกว่าจะเห็นว่าเป็นการเพียงพอแล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้วิจัยจะต้องคุ้นหา
เหตุการณ์ที่เป็นตัวแทนประเภทของข้อมูลนั้นอย่าต่อเนื่อง(หรือท าการสัมภาษณ์) จนกระทั่งข้อมูลที่
ได้เพ่ิมเติมมานั้นไม่ได้เพ่ิมความหมายใดๆ  แก่ประเภทของข้อมูลนั้นอีก ประเภทของข้อมูลเหล่านี้
ประกอบด้วยประเภทข้อมูลรองซึ่งเรียกว่า “properties” ซึ่งเป็นตัวแทนหลายด้านของประเภทของ
ข้อมูล และประเภทข้อมูลรอง (properties) นี้จะเป็นตัวก าหนดทิศทา และเป็นความต่อเนื่อง 
โดยรวมแล้วกระบวนการนี้เป็นกระบวนการตัดทอนข้อมูลในฐานข้อมูลให้เล็กลงเหลือเพียงหัวข้อเรื่อง 
หรือประเภทของข้อมูลที่เป็นแก่นสารของเรื่องที่ศึกษาซึ่งถือว่าเป็นลักษณะส าคัญของกระบวนการ
หรือการกระท าที่ เกิดขึ้น ในการวิจัยแบบ การศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎี  (Grounded Theory) 
(Cresweell 1998) 

2.3กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเภทวัฒนธรรม (Ethnography) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ยุทธศาสตร์แบบการศึกษาวัฒนธรรม

(Ethnography) นั้น Creswell (1998) ได้เสนอแนะให้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสามด้านตามแนวทาง
ของ Wolcott (1994b,cited in Creswell 1998) ประกอบด้วย การบรรยาย(description) 
วิเคราะห์ (analysis) และ การตีความหมายของกลุ่มผู้ที่ร่วมวัฒนธรรมเดียวกัน ( interpretation of 
the culture-sharing group) 

การบรรยาย (description) ลักษณะกลุ่มผู้ที่ร่วมวัฒนธรรมเดียวกันนี้อาจท าโดยการ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเรียงล าดับตามวันเดือนปี (chronological order) หรืออาจจะใช้การ
ล าดับของผู้วิจัยหรือผู้บรรยาย (the researcher or narrator order) ก็ได้ดังกรณีตัวอย่างของ 
Wolcott (1994a, cited in Creswell 1998) 
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การวิเคราะห์ (analysis) Creswell (1998) ได้อธิบายกระบวนการวิเคราะห์ของ Wolcott 
(1994b, cited in Creswell 1998) โดยให้ใช้ด้านเชิงปริมาณของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การใช้
ตารางแผนภูมิ ภาพไดอะแกรม และตัวเลข โดยระบุว่า “This involves highilighting specific 
material introduced in the descriptive phase or displaying findings through tables, 
charts, diagrams, and figures” (Creswell 1998 , p. 152) นอกจากนี้นักวิจัยอาจใช้วิธีการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่คิดค้นขึ้นโดย Spradley(1979, 1980 cited in Creswell 1998) ซึ่ง
ก าหนดให้มีการท าการเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบ และตารางอรรถศาสตร์ โดยระบุว่า 
“...building taxonomies,  generating comparison tables, and developing semantic 
tables” (Creswell 1998, p.152) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ในรูปแบบอ่ืนๆ รวมทั้งการวิจารณ์
กระบวนการวิจัยและการเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบการวิจัย (Creswell 1998)  
 การตีความหมายของกลุ่มผู้มีวัฒนธรรมร่วม ( interpretation of the culture-sharing 
group) เป็นขั้นตอนการแปลงโฉมข้อมูลด้วย (Creswell 1998) ได้อาศัยแนวคิดของ Wolcott 
(1994b, cited in Creswell 1998 ) ม าอธิบ าย เพ่ิ ม เติ ม ว่ า  “The tesearcher speculates 
outrageous, cornparative interpretations theat raise doubts or questions for the 
reader. The researcher draws inferences from the data or turns to theory to provide 
structure for his or her interpretations (Wolcott 1994b, cited in Creswell 1998, p. 153)  
กล่าวคือนักวิจัยน าเสนอการคาดการณ์ความรุนแรง  ท าการเปรียบเทียบซึ่งก่อให้เกิดค าถามหรือข้อ
สงสัยส าหรับผู้อ่าน นักวิจัยแสดงความเห็นจากข้อมูลหรือหันไปหาทฤษฎีเพ่ือน าเสนอโครงสร้างของ
การอธิบายของตน และในท้ายที่สุดนักวิจัยจะท าการตีความหมายโดยผ่านการแสดงออกในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น โคลง นวนิยาย หรือ การแสดง (Creswell 1998) 

2.4กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามแบบกรณีศึกษา (Case Study) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในยุทธศาสตร์แบบกรณีศึกษา (Case Study) Yin (2003; 

Yin 2003) เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญห้าเทคนิค คือ  
1.การเปรียบเทียบแบบแผน  (paltern matching)  

2.การสร้างค าอธิบาย (explanation building)  

3.การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time-serues abaktsus)  

4.แบบบจ าลองตรรกวิทยา (logic model) และ 

5.การสังเคราะห์ข้ามกรณี (cross-case synthesis)  
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Creswell (1998) เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในยุทธศาสตร์แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมือนกันกับ ยุทธศาสตร์แบบการศึกษา แบบ
การศึกษาวัฒนธรรม กล่าวคือ การวิเคราะห์ประกอบด้วยการบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่
ศึกษาและสถานที่ของกรณี (Seltting) ถ้าข้อมูลมีลักษณะที่แสดงให้เหตุการณ์ตามล าดับวันเดือนปีได้ 
Creswell (1998) เสนอแนะให้ใช้ข้อมูลจากแหล่างต่างๆ  มาใช้เป็นการแสดงเช่นในการวิจัยแบบ
กรณีศึกษา เรื่อง Campus Response to a Student Gunman (Asmussen, K.J. and Creswell 
1995, cited in cited Creswell 1998)นั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดว่าเหตุที่เกิดขึ้น
เข้ากับสถานที่อย่างไร(how the incident fit into the setting) (Creswell (1998) 

บทสรุป 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพตามประเภทยุทธศาสตร์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วย ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
(1)  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบการศึกษาปรากฏการณ์  
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบการศึกษาวัฒนธรรม  
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบการศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎี 
(5) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบกรณีศึกษา  

เพ่ือการท าวิจัยเชิงคุณภาพ ผลที่ ได้จากการศึกษากรณีหนึ่ งไปอธิบายหรือท านาย
ปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ หากแต่โดยทั่วไป
แล้ว การที่จะสามารถอนุมานผลที่ได้จากการวิจัยเรื่องหนึ่งไปยังกรณีอ่ืนๆ  ได้ขึ้นอยู่กับวากรณีที่
นักวิจัยเลือกมาท าการศึกษานั้นเป็นตัวแทนอ่ืน ๆ ได้มากน้อยเพียงใด (representativeness) หาก
เป็นตัวแทนได้ก็สามารถสรุปทั่วไปให้ครอบคลุมถึงกรณีเหล่านั้นได้ 
 อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเชิงคุณภาพมิได้ค านึงประเด็นการสรุปทั่วไปได้ดังกล่าวมานั้น หากแต่
ให้ความสนใจที่จะได้มาซึ่งข้อความที่เป็นสากล หรือธรรมชาติที่แท้จริงของกระบวนการทางสังคมจาก
กรณีศึกษาหนึ่ง ๆ ยิ่งกว่าที่จะได้ข้อความอธิบายคุณลักษณะร่วม ของกรณีต่าง ๆ ที่คล้ายกัน ฐานคติ
ที่ส าคัญของประเด็นนี้ก็คือ พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปอย่างเดาสุ่ม หรือขาดเหตุผลนั่นคือการ
กระท าในทุกกรณีของมนุษย์ต่างมีเหตุมีผลเฉพาะกรณีโดยทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่มุ่ง
ไปว่า ผลการวิจัยของเขาสามารถสรุปทั่วไปได้หรือไม่ หากแต่มุ่งศึกษาลึกไปประเด็นที่ว่ากรณีที่
นักวิจัยคนอ่ืน ๆ ศึกษานั้นคืออะไร 
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การสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย 

                ดวงเนตร ส าราญวงศ์** 

รายงานการวิจัย 
 “การวิจัย” หรือ “Research” มีความหมายที่สอดคล้องกัน ซึ่งสรุปได้ว่า การวิจัยเป็นการ
ค้นคว้าหรือแสวงหาความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าโดยตลอดทุก
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และมีแนวคิดหรือทฤษฏีมาสนับสนุนสมมติฐานที่ทดสอบ เพ่ือให้องค์
ความรู้ที่ค้นพบมีความน่าเชื่อถือ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ 

รายงานการวิจัยโดยทั่วไปจะมีอยู่ 5 บท และสามบทแรกอยู่ในโครงร่างการวิจัย ฉะนั้นเมื่อ
รวบรวมข้อมูลแล้ว จึงเขียนบทที่สี่เพ่ือเสนอผลงานวิจัย และบทที่ห้าสรุปและอภิ ปรายผล ซึ่งมี
แนวทางเขียนสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ความหมายการสรุปผลการวิจัย 

2. ตัวอย่างการเขียนการสรุปผลการวิจัย (แบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ) 
2.1 ตัวอย่างงานวิจัยที่ 1 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ) 
2.2 ตัวอย่างงานวิจัยที่ 2 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ) 

3. การอภิปรายผลการวิจัย 

4. ตัวอย่างการเขียนอภิปรายผลการวิจัย (แบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ) 

4.1ตัวอย่างงานวิจัยที่ 1 และงานวิจัยที่ 2 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ) 

4.2ตัวอย่างงานวิจัยที่ 3 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ) 

5. หลักการเขียนข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ 

5.1.1 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ 

5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

5.2.1 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

 6. แบบฟอร์มงานวิจัย ส่วนบทการสรุปผลการวิจัย และ การอภิปรายผลการวิจัย 

 7. เอกสารอ้างอิง 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาเขตไกลกังวลวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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1. ความหมายการสรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัย เป็นการสรุปผลของข้อมูล เป็นการท าเพ่ือหาข้อความรู้และข้อความจริง
จากตัวเลขหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการทางสถิติที่ได้ โดยมีหลักในการแปลผลและ
การสรุปผลข้อมูลคือ จะต้องแปลผลและสรุปผลให้อยู่ภายในขอบเขตของข้อมูล และจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยเป็นหลัก   ไม่ควรจะแปลผลหรือให้ข้อสรุปที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือใช้อคติส่วนตัว
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย   นั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็ได้แก่การพยายามเรียบเรียง
ใจความของผลการวิจัยที่ได้ไปท าการวิจัยมานั้นให้ชัดเจนกระชับและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สุดทุกข้อ    
การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบนั้นเองที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าตัวผู้วิจัย     ผู้ท าวิทยานิพนธ์
นั้นได้เสร็จสิ้น กระบวนการในการท าวิจัยแล้วระดับหนึ่งสิ่งที่ควรคิดอยู่เสมอนั้นก็คือผู้วิจัยไม่ควรตั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้มากเกินกว่าสองหรือสามข้อ    เพราะจะเป็นปัญหาในการด าเนินการวิจัย
และการตอบปัญหาวิจัยได้ การมีวัตถุประสงค์น้อยแต่ด าเนินการวิจัยอย่างเข้มข้น วิธีการวิจัยที่เลือก
มานั้นสามารถน าไปสู่ค าตอบของการวิจัยได้ตรงที่สุดนั้นเองที่นับว่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ส าหรับการ
ท างานวิจัยไม่ว่าชิ้นใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัย  วิธีการสรุปผลก็ควรจะเอ้ือกับ
วิธีการด าเนินการวิจัยที่ใช้ด้วย    
แนวทางหลักการสรุปผลการวิจัย 

1. การสรุปผลต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้เป็นส าคัญต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง หลักการ
ต่างๆ ของ 

ธรรมชาติ การสรุปผลเป็นเรื่องของการค้นพบข้อเท็จจริง เป็นผลเนื่องมาจากการคิดไตร่ตรองอย่ าง
รอบคอบจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้ 

2. สรุปผลตามหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/
ค าถามวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย หรือสมมติฐานที่ก าหนดไว้และต้องเป็นค าตอบที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย 
3. การสรุปผลให้สรุปเขียนระบุผลการวิจัยที่พบเป็นล าดับขั้นตอน และครอบคลุม

วัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย 

4. สรุปผลโดยไม่เน้นค่าสถิติแต่เขียนภาษาเขียนเป็นประโยคที่ง่ายแก่การเข้าใจ ต้องจ ากัด
ภายใน 

ขอบเขตของปัญหา และความรู้ที่ได้รับจริงๆ ไม่กล่าวอ้างถึงเหตุอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ผลการวิจัย 
5. สรุปผลให้กล่าวถึงปัญหา วิธีการศึกษา และผลการศึกษา โดยใช้ข้อความที่กระชับได้

ใจความไม่ 
กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องไม่รวมทัศนคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 

6. การสรุปผลการวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม บ่งบอกถึงการตอบค าถามของการ
วิจัยที่ชัดเจนหรือสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ งานวิจัยที่ 1 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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      1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์  เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
       2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนจาก    
การสอนด้วยวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ  เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

      3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่เรียนจากการสอน
ด้วยวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ  เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่เรียนจากการสอนบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์และนักเรียนที่เรียนจากการ
สอนปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน  

2. นักเรียนที่เรียนจากการสอนด้วยวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์และนักเรียนที่เรียนจากการสอน
ปกติ  มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน 

การเขียนการสรุปผลการวิจัย  
 1.  บทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.45/83.69   

 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์  เรื่อง  การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์  เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตัวอย่างเช่น  สรุปผลการวิจัยเดิม  
บทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 85.45/83.69   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในสมมติฐาน 

 สรุปผลการวิจัยท่ีปรับปรุงแล้ว  
  1.  บทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
สาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.45/83.69    
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   2.  กรณีที่ผลการวิจัยได้ผลเหมือนกัน นิสิต นักศึกษาสามารถรวมเป็นข้อเดียวกันก็ได้ เพ่ือ
ความกระชับในการเขียนสรุปผลการวิจัย ไม่จ าเป็นต้องแยกข้อจนอ่านไม่เข้าใจ ทั้งที่สามารถรวมเป็น
ข้อเดียวได้   

ดังตัวอย่าง  จากผลการวิจัยบทที่ 4  พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต  2 มี

ความพึงพอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านบุคลากร( = 
4.54) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม( = 4.38) และด้านหลักสูตร ( = 4.28) 

ผู้ก ากับลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต  2 มีความพึง
พอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านบุคลากร( = 4.45) 
รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม ( = 4.43) และด้านหลักสูตร ( = 4.27) 

รองผู้ก ากับลูกเสือหรือครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต  2 มีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก คือ ด้านบุคลากรและด้านการจัดกิจกรรม ( = 4.43) รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร ( = 4.16) และ
ด้านกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือ( = 3.95) 

จากผลการวิจัย  สรุปผลได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือ
หรือครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต  2 มีความพึง
พอใจต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 

3.  สรุปผลการวิจัยบทที่ 5 คือบทคัดย่อนั้นเอง การสรุปควรมีกระชับ รัดกุมที่ส าคัญ     การ
สรุปผลการวิจัย นิสิต นักศึกษาคือการตอบค าถามของความมุ่งหมายของการวิจัยและสมมติฐานการ
วิจัย ว่าตอบชัดเจนหรือไม่อย่างไร สามารถตรวจสอบได้โดยย้อนดูความมุ่งหมายของการวิจัยอีกครั้ง  

4. กรณีที่นิสิต  นักศึกษาสรุปผลการวิจัยแล้ว อยากตรวจสอบว่าสรุปผลครอบคลุม ชัดเจน 
รัดกุมหรือไม่  สามารถตรวจสอบได้โดยท าตารางความสัมพันธ์ระหว่าง  ความมุ่งหมายของการวิจัย  
สมมติฐานของการวิจัยและสรุปผลการวิจัย ซึ่งจะบ่งชี้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบได้ง่ายว่าการ
สรุปผลมีความชัดเจนเพียงใด   

2.2 งานวิจัยที่ 2 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ) 
ข้อสรุปผลการวิจัย  ในแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้ 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาบริบททุนของชุมชนและการบริหารจัดการกองทุน   
หมู่บ้านใน จ.อุดรธานี   เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด
อุดรธานี และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด
อุดรธานี สมมติฐาน คือความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและคุณลักษณะของกองทุนที่แตกต่างกันเพ่ือให้การศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด  ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาเป็นการปฏิบัติการ 3 ระยะ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองการวิจัย  
ครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี้ ใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กองทุนหมู่บ้าน 3 แห่งในจังหวัดอุดรธานีคือ 1) บ้านท่าสี 
กองทุนระดับ AAA (3A)  2) บ้านหนองหินกองทุนระดับ AA (2A)  และ 3) ชุมชนผาสุก กองทุน
ประเมินแล้ว      ไม่ผ่าน ท าการเลือกแบบเจาะจงกรรมการและสมาชิก โดยท าการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากนั้นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดเวทีประชาคม ส่วนการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการนั้นท าการสัมภาษณ์สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากตามบัญชีรายชื่อของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 150 คน  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการวิจัยซึ่ง
แบบสอบถามหลักๆ มี 2 ชุด คือแบบสอบถามบริบทของชุมชน และสอบถามความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการที่ดีของสมาชิกกองทุน นอกจากนั้นยังมีการใช้ข้อมูลมือสองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจากกองทุนในหมู่บ้านที่ท าการศึกษาอีกด้วย  

เทคนิควิธีการที่ใช้ คือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในชุมชน และจัดเวทีรวมกันทั้ ง 3 
กองทุนหมู่บ้าน การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้รู้เชิงลึก การสังเกต การศึกษารายกรณี รวมทั้งการใช้ 
เทคนิคต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมกับทีมวิจัย สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด ( Item-objective 
Congruence Index, IOC.) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s  Alpha Coefficient) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระ
(Independent Sample t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของกาเบียล 
(Gabriel) ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาเป็นการปฏิบัติการออกเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 



208 

208 

 

 ผลการวิจัยในที่นี้จะน าเสนอเป็นการปฏิบัติการระยะต่าง ๆ ดังนี้ 
 การปฏิบัติการระยะท่ี 1 บริบทชุมชนและการจัดการกองทุนหมู่บ้านพอสรุปได้ดังนี้  
 บริบทชุมชน จังหวัดอุดรธานีมีประวัติศาสตร์ของชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่มีการก่อตั้งกันมา
ยาวนานกว่า 70 ปี มีเฉพาะชุมชนผาสุกที่เพ่ิงมาตั้งชุมชนโดยมีการจับจองพ้ืนที่ของวัดและของกรม
ทางหลวงท าเป็นที่พักอาศัย มีข้อสังเกตว่าชุมชนที่มีประวัติของชุมชนยาวนาน คนในชุมชนจะมีความ
ผูกพันกัน มีความร่วมมือและความสามัคคีมากกว่าชุมชนที่ตั้งใหม่ ชุมชนบ้าน  ท่าสีและชุมชนบ้าน
หนองหิน เป็นชุมชนดั้งเดิมอาชีพหลักท าการเกษตรและบางส่วนเข้าไปท างานในเมือง ปัจจุบัน   ตั ว
เมืองขยายตัวออกไปท าให้สภาพชุมชนกลายเป็นเมือง ท าให้สภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพค้าขายและรับจ้าง 
 ลักษณะทางกายภาพ ชุมชนในจังหวัดอุดรธานีมักตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มที่ท ากินจะอยู่
รอบ ๆ หมู่บ้าน การท าการเกษตรต้องอาศัยน้ าฝน บางแห่งมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค เช่น สระน้ าสาธารณะ ฝายเก็บกักน้ า ขุดบ่อน้ าใกล้ ๆ บ้านเรือน 
เป็นต้น  ชุมชนบ้านท่าสีเท่านั้นที่คนในชุมชนช่วยกันรักษาผืนป่าไว้เป็นป่าชุมชนก็ยังคงมีวิถีชีวิตพ่ึงพา
ธรรมชาติได้ตามสมควร เพราะป่าเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงของ    
ผืนป่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมท าให้ชุมชนต้องพ่ึงพาภายนอก 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพหลักของชุมชนเป็นอาชีพการเกษตรเช่นการท านาซึ่งปลูกข้าวได้
ปีละครั้ง หลังจากนั้นปลูกแตงกวา ข้าวโพดและอ้อย รองลงมาเป็นอาชีพค้าขายและรับจ้าง ในขณะที่
ชุมชนผาสุกซ่ึงไม่มีที่ท ากินและอยู่ในเขตเมืองจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างมีมากที่สุด 
 ลักษณะทางสังคม  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ศึกษาเป็นแบบเครือญาติกันมีการ  ตั้ง
บ้านเรือนอยู่รวมกันในหมู่เครือญาติ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมใจและจัด        
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่วนชุมชนในเมืองและชานเมืองพบว่า ความสัมพันธ์และการพ่ึงพากันมี    
น้อยลงคนในชุมชนมุ่งเน้นเศรษฐกิจเงินตราเพื่อการเลี้ยงตนเองและครอบครัวมากขึ้น 
 ระบบการศึกษา ชุมชนมีโรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลมีความสะดวกในการเดินทาง คนในชุมชนเห็น
ความส าคัญของการศึกษามีการส่งบุตรหลานเรียนสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถ้าเป็นสายอาชีพ
และระดับอุดมศึกษาจะส่งบุตรหลานมาเรียนในตัวจังหวัด  
 ระบบอนามัย สาธารณะสุข ทุกชุมชนมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพ่ือดูแล
สุขภาพและอนามัยของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังมีสถานีอนามัยในชุมชน ชาวบ้านหันมาให้
ความส าคัญกับการพยาบาลกับแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
นอกจากนั้นยังมีแพทย์แผนไทย เช่น การนวด และการประคบ เป็นต้น 
 ระบบความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม  ชุมชนส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็น
ศูนย์กลางจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีที่ท าเป็นประจ าคืองานขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ และประเพณี
ทางพุทธศาสนาเช่น วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา เป็นต้น   
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 ด้านภูมิปัญญาจากที่ศึกษามา มีภูมิปัญญาชุมชนไม่มากนักส่วนมากเป็นเรื่องของการนวด
แผนโบราณ อีกทั้งไม่มีการอนุรักษ์สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นมีการส่งเสริม
แต่ไม่ต่อเนื่อง 
 การจัดการทุนในชุมชนและการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน 
 การจัดการทุนในชุมชนที่ศึกษา มีการด าเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง มี
เฉพาะชุมชนผาสุกที่มีการจัดการทุนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประสบการณ์การจัดการทุนใน
กลุ่มและองค์กรมีท้ังผลดีเป็นแรงเสริมในการร่วมกันท างานเป็นกลุ่มและมีท้ังแง่ลบที่เป็นประสบการณ์
ความล้มเหลวในกลุ่มที่ผ่านมา องค์ประกอบในชุมชนที่มีผลต่อการบริหารจัดการที่ดีต่อกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองดังนี้ 

1. กลุ่มองค์กรในชุมชนแบ่งเป็น 
กลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ท านา กลุ่มปลูกมันส าปะหลัง กลุ่มปลูกผักกลุ่มไร่อ้อย และ

กลุ่มจักสาน  
กลุ่มเงินทุน ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนแก้ปัญหาความยากจนหมู่บ้าน (กขคจ.) 

และกลุ่มลูกค้า ธกส. (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 
 กลุ่มทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มกองทุน
ขยะ กลุ่มแม่บ้าน และชมรมผู้สูงวัย  
 2.  ประสบการณ์ในการจัดการทุนในชุมชน หรือการร่วมกันท างานเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการเงิน เช่น หมู่บ้านท่าสี มีการท ากิจกรรมกลุ่มมากมาย เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  (กลุ่ม
เงินทุน) กลุ่มเกษตรปลูกแตงกวา (กลุ่มอาชีพ) และกลุ่มฌาปนกิจ (กลุ่มทางสังคม) เป็นพ้ืนฐาน       
ประสบการณ์ท่ีส าคัญต่อการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน 
 3.  ผู้น ากองทุนที่มีประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มทุนอ่ืนๆ มาก่อนจะเป็นที่ศรัทธาของคนใน
ชุมชนและเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการที่ดีต่อกองทุนหมู่บ้านในเวลา ต่อมา    
นอกจากนั้นแล้วความเข้มแข็งของชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนก็จะน ามาซึ่ง การก าหนด
ข้อบังคับและระเบียบของกองทุนในชุมชนได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นอกจากนี้การที่ผู้น าใจกว้างและเปิด
โอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น แม้บางครั้งจะมีข้อถกเถียงกัน แต่ทุกครั้งก็มีข้อยุติด้วยเหตุ
ด้วยผลในที่ประชุม สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนในการบริหารจัดการ 
 4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านที่มีวิธีการจัดการผืนป่าเช่นที่บ้านท่าสี  ที่มี
ข้อตกลงกันของชาวบ้านในการปิดป่าในช่วงหน้าฝนเพ่ือให้ป่าฟ้ืนตัวและเปิดป่าในหน้าหนาวให้
ชาวบ้านหาอาหารในป่าได้ การจัดการทรัพยากรผืนป่านี้เป็นผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีแก่กองทุน 
 การบริหารจัดการที่ดีของกองทุนนั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการจัดการของกลุ่มและ
องค์กรในชุมชน การมีผู้น าที่เสียสละรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นส าคัญ ผลการศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งพอสรุปได้ดังนี้ 
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กองทุนหมู่บ้านท่าสี มีจุดเด่นคือเป็นกองทุนระดับ AAA (3A) คณะกรรมการมีการประชุม
สมาชิกพร้อมทั้งแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดของกองทุนให้สมาชิกและ       
ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับทราบพร้อมทั้งการสอบถามข้อมูลได้อย่างสม่ าเสมอ สมาชิกจะมี   
การรวมกลุ่มๆ ละประมาณ 5 คน เพ่ือท าการกู้เงินและค้ าประกันเงินกู้กันภายในกลุ่มตนเองท าให้
สมาชิกสามารถรับรู้และทวงหนี้กันเองภายในกลุ่มได้โดยไม่เดือดร้อนกรรมการในการติดตามทวงถาม 

จุดด้อยของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านท่าสีคือ ประธานกองทุนหมู่บ้านไม่ได้พักอาศัย
อยู่ในชุมชนเนื่องจากไปประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในหมู่บ้านอ่ืน การช าระคืนเงินกู้นั้นถึงแม้ว่าสมาชิก
จะช าระคืนเงินได้ทุกครั้ง ก็มักเป็นการกู้ยืมเงินจากที่อ่ืนมาช าระคืนเงินกองทุนหมู่บ้าน เช่น กรณีของ
นายทองก้อน  อินทร์อุดม  ที่กู้เงินกองทุนหมู่บ้านไปเลี้ยงวัวเมื่อครบก าหนด 1 ปี ไม่มีเงินช าระคืน  ก็
ต้องไปกู้เงินจากแหล่งอื่นมาช าระคืนเงินกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

กองทุนหมู่บ้านหนองหิน มีจุดเด่นคือ เป็นกองทุนระดับ AA (2A)  มีการประชุมเครือข่าย
ระดับกองทุนเป็นประจ าทุกเดือน โดยประธานและเลขากองทุนหมู่บ้านภายในต าบลหนองไผ่ด้วยกัน 
นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านภายในต าบลเดียวกันแล้ว ยังเป็น
การสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านในเครือข่ายระดับต าบลอีกด้วย  นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นที่
คณะกรรมการได้จัดท าบัญชีรายตัวแก่สมาชิกทุกคน เหมือนสมุดคู่ฝากของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการยืนยันยอดเงินของสมาชิกและเป็นการตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการทางการเงินและการบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย 

จุดด้อยของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหนองหินคือ กรรมการบางคนมีความขัดแย้ง    
ไม่พอใจและอึดอัด ในการท างานร่วมกันโดยเฉพาะการพิจารณาเงินกู้ โดยกรรมการบางคนเห็นว่า    
ไม่เป็นธรรม มีสมาชิกบางรายช าระเงินกู้คืนช้ากว่าก าหนดเพราะได้น าเงินนั้นไปซื้อวัวมาเลี้ยง
เช่นเดียวกับบ้านท่าสี ท าให้ไม่สามารถช าระคืนได้ตามก าหนด ต้องกู้เงินจากที่อ่ืนมาช าระคืนเช่นกัน 

กองทุนหมู่บ้านชุมชนผาสุก ไม่มีการค้นพบจุดเด่นในกองทุนหมู่บ้านนี้ เท่าใดนัก ทั้งนี้
เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการภายในกองทุนค่อนข้างมีมาก  ส่วนจุดด้อยที่พบคือสมาชิกไม่มี
ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการ เนื่องจากมีกรรมการบางคนน าเงินที่สมาชิกจ่ายช าระคืนเงินกู้ไปใช้
ส่วนตัว โดยไม่น าเข้าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน ประธานชุมชนไม่ได้อยู่ในชุมชนเนื่องจากต้องไป
รับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดอ่ืน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมเพราะมีภาระหน้าที่ในการ
หาเลี้ยงครอบครัว ท าให้สมาชิกไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใดๆ ของทางกองทุนเลย  ที่ส าคัญ
สมาชิกไม่จ่ายช าระคืนเงินกู้ เนื่องจากทุกคนคิดว่า เงินนี้เป็นของรัฐบาลให้มาฟรี คนที่เคยจ่ายช าระ
คืนก็ไม่จ่ายในที่สุด ประกอบกับชาวบ้านในชุมชนผาสุกมีอาชีพหลักคือรับจ้างมีรายได้เป็นรายวัน อีก
ทั้งชุมชนแห่งนี้ถ้ามีเวลาว่างหรือเมื่อเลิกงานก็จะตั้งวงเล่นไพ่และไฮโลเป็นประจ า จึงเป็นผลท าให้ไม่มี
เงินเก็บและไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้านได้ 
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จากข้อค้นพบในการบริหารจัดการกองทุนที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละกองทุน หมู่บ้าน
พอสรุปเป็นความเหมือนและความต่างของกองทุนหมู่บ้านในการจังหวัดอุดรธานีได้ดังนี้ 
ความเหมือนของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน มีดังต่อไปนี้ 
 1.  มีระเบียบข้อบังคับและจ านวนเงินกู้ 1,000,000 บาท เหมือนกันยกเว้นบ้านท่าสีที่ได้เงิน
เพ่ิมมาอีก 100,000 บาท หลังการประเมินผลการด าเนินงาน 
 2.  คณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน 
 3.  มีระยะเวลาการกู้ยืมเงินเป็น 1ปี และอัตราดอกเบี้ยเท่ากันเฉพาะกองทุนชุมชนผาสุกยัง
สามารถจะช าระคืนเงินกู้รายเดือนโดยต้องช าระภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ความแตกต่างของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน มีดังต่อไปนี้ 
 1.  จ านวนกรรมการของแต่ละกองทุนหมู่บ้านไม่เท่ากัน กองทุนหมู่บ้านท่าสีมี 10 คน ส่วนที่
หนองหินมี 15 คน กองทุนหมู่บ้านชุมชนผาสุกปัจจุบันมีคณะกรรมการอยู่ 9 คน 
 2.  วิธีการค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่าสีจะให้สมาชิกรวมกลุ่มกันประมาณ 
5 คนและค้ าประกัน กันเองภายในกลุ่มของตน ส่วนผาสุกและหนองหินขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าจะให้ใครเป็นผู้
ค้ าประกันให ้
 3.  สมาชิกมีความไว้วางใจและเชื่อถือคณะกรรมการแตกต่างกัน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
หนองหินมีความเชื่อถือ และไว้วางใจต่อคณะกรรมการมากกว่าที่อ่ืน รองลงมาคือบ้านท่าสีเนื่องจาก
ประธานกองทุนไปประกอบอาชีพที่ชุมชนอ่ืน ส่วนที่กองทุนหมู่บ้านผาสุกนั้นก็ขาดความไว้วางใจ
คณะกรรมการ จนพร้อมใจกันไม่ช าระคืนเงินกู้ 
  4.  การให้ความร่วมมือของสมาชิก สมาชิกของกองทุนท่าสีและหนองหินให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีต่อกิจการของกองทุน ส่วนที่ชุมชนผาสุกสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือถ้ามีการ
ประชุมกองทุนหมู่บ้านเมื่อใดต้องมีการทะเลาะวิวาทถึงข้ันชกต่อยกันก็มี  
 5.  กรรมการบางกองทุนมีผลประโยชน์ซ่อนเร้นโดยเฉพาะที่กองทุนชุมชนผาสุก โดยใน
ระยะแรกของการจัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงินแก่ตนเองและพวกพ้องในวงเงินเกินกว่า
อ านาจของกรรมการที่จะท าได้กล่าวคือพิจารณาให้ตนเองกู้ได้ 30,000 บาทและให้ภรรยาหรือสามีซึ่ง
ไม่ใช่คณะกรรมการกู้ได้อีก เป็นต้น 

การปฏิบัติการระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชนในการ
บริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน มีการด าเนินการดังนี้ 
 1.  การศึกษาตนเอง  เป็นวิธีการทบทวนตนเองและชุมชนโดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
ปัญหาและความต้องการของกองทุนและสมาชิก ท าให้ทราบถึงศักยภาพชุมชน ทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ แนวทางการปรับปรุงระเบียบการด าเนินการแต่ละกองทุนหมู่บ้าน มีการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการกู้ การใช้คืน การออม และแผนการพัฒนากองทุน โดยทางกองทุนที่ศึกษาครั้งนี้ใช้
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วิธีการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน ร่วมถึงการจัดสนทนากลุ่มโดยมี    
นักวิชาการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้รู้จากภายนอก 
 2.  การศึกษาดูงาน การดูงานกองทุนที่ประสบความส าเร็จและเข้มแข็งในการบริหาร   
จัดการที่ดีเป็นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับสมาชิกกองทุน ได้เข้าใจ แนวคิด 
วัตถุประสงค์และการด าเนินงานของกองทุน ท าให้สมาชิกสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ ของตนเองและ    
เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีต่อกองทุนของตนเองได้ 
 3.  การจัดการความรู้และการประชุม เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่คณะกรรมการและ
สมาชิกของกองทุน โดยมีการจัดการความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องระเบียบกองทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุน การจัดท าบัญชี ความส าเร็จและความล้มเหลวในกองทุน 
 4.  การจัดเวทีชุมชน 3 กองทุนซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีการจัดเวทีในชุมชนที่ศึกษาและ      จัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมด 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของ    
กองทุน ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุน เช่น ระเบียบกองทุน ระบบบัญชี การกู้ และการ
ช าระคืน ตลอดจนการออม เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความตระหนักและการปลุกจิตส านึก
ให้กับสมาชิกกองทุน สุดท้ายการจัดเวทีได้สรุปบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงาน ว่ากองทุนต้องวางตัว
และปรับตัวอย่างไร 
 5.  การสร้างเครือข่าย กองทุนที่ศึกษามีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน
กับคนนอกชุมชน เช่น กองทุนอ่ืน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักวิขาการ ทนายความ นัก
บัญ ชี  สมาชิ กองค์ การบริห ารส่ วนต าบล ตลอดจนองค์กรพัฒ นาเอกชน (NGO) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการพัฒนาและการเสริมสร้างการบริหารและการจัดการที่ดีของกองทุน 
 6.  การช่วยเหลือสังคมและชุมชน  กองทุนมีการจัดสรรเงินจากการบริหารจัดการกองทุนลง
สู่ชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชน การปรับปรุงศาลากลางบ้าน บริจาค     
สมทบทบทุนในการพัฒนาวัดในชุมชน  การท าธุรกิจร้านค้าในชุมชนเป็นต้น 

การปฏิบัติการระยะที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล  พบว่าสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดี
ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายด้านหลักความคุ้มค่า ตามหลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบตามล าดับ 
 ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีจ าแนกตาม คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจ านวนเงินที่กู้ยืม) และ
คุณลักษณะของกองทุน (ที่ตั้งของกองทุน เงินเพ่ิมจากกทบ. และผลการประเมินจาก กทบ.) พบว่ามี
ความแตกต่างกันของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการที่ดีจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (เฉพาะ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จ านวนเงินที่กู้ยืม ระดับการศึกษา)  และคุณลักษณะของกองทุนที่ตั้งของ
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กองทุน เงินเพ่ิมจากกทบ. และผลการประเมินจากกทบ.)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 
0.05  ยกเว้นเพศและอายุที่ไม่พบความแตกต่าง 

สรุปภาพรวมการสรุปผลการวิจัย  เป็นการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทที่ 4 มาเขียนสรุป
ย่อเพ่ือให้ผู้อ่ืนอ่านแล้วเข้าใจว่าผลการวิจัยเป็นอย่างไร และการเขียนสรุปผลการวิจัยที่ดีนั้นต้องแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของภาพรวมของการวิจัยทั้งหมด   การเขียนสรุปผลต้องมีความสอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย(ถ้ามี) มีความกระชับ รัดกุม การเขียนสรุปจะเขียน
เฉพาะในส่วนที่ส าคัญ ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าได้ผลอย่างไรบ้าง พยายามสรุปให้ครอบคลุมครบถ้วน
ประเด็นปัญหาที่วิจัยทั้งหมด ทั้งนี้เพราะสรุปผลการวิจัยจะสามารถเชื่อมโยงหรือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความมุ่งหมายของการวิจัย  สมมติฐานของการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควร
สรุปภาพรวมของผลการวิจัย ไม่ควรยกผลการวิจัยทั้งหมดจากบทที่ 4 มาเขียนสรุปผลการวิจัยและ
อธิบายปลีกย่อยมากเกินไปจะท าให้สับสนผลการวิจัยได้   ผู้วิจัยควรใช้ภาษาเขียนที่เป็นกลาง
หลีกเลี่ยงการใช้ความ คิดเห็นส่วนตัวมาสรุปในการบรรยายและหลีกเลี่ยงการตีความเอาเองในสรุป
ผลการวิจัย  จะท าให้สรุปผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

3. การอภิปรายผล  
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยต้องน าหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ ตลอดจนผลการวิจัยมาเป็นแนวทางใน

การอภิปรายผล การอภิปรายผล  นั้นจะต้องมีการกล่าวถึงที่มาของผลการวิจัย  สิ่งที่พบในขณะที่
ก าลังด าเนินการวิจัย ตลอดจนมีการอภิปรายถึงว่าการวิจัยดังกล่าวได้ท าให้พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง หรือ
เป็นข้อความรู้ที่น่าสนใจ  เป็นประเด็นหรือเป็นกรณีที่น่าจะศึกษาต่อไปได้อีกหรือไม่อย่างไร  ซึ่ งใน
การอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวควรเป็นการน าเสนออย่างกว้างขวางและชวนให้เกิดการวิเคราะห์กัน
ต่อไปด้วย  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่าตอนของการอภิปรายผลการวิจัยนี้เองที่เป็นตอนที่นักค้นคว้าวิจัยจะ
ให้ความสนใจมากๆ เพราะเป็นตอนที่ช่วยให้เห็นแนวความคิดของผู้วิจัยได้ดีที่สุด  

การอภิปรายผลการวิจัย เป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบกับผลจาก
การวิจัยในอดีต หรือจากทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้วิจัยจะต้องระมัดระวังให้ดี อย่าวิจารณ์ให้เกินจริง ต้อง
ค านึงถึงความเหมือนและความแตกต่างกันของแนวคิดในการท าการวิจัยแต่ละเรื่อง ไม่ควรที่จะน าเอา
เรื่องที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน โดยขาดการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ทักษะขั้นตอนนี้ส าคัญ
ยิ่งเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกระบวนการ หรือองค์ความคิดของผู้วิจัยว่า มีความรู้ชัดเจนจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยมาพอเพียงหรือไม่  การวิจารณ์ที่ดีต้องยึดหลักเที่ยงตรง ถูกต้อง ไม่เอนเอียง 
นอกจากการวิจารณ์ผลที่ได้จากการวิจัยแล้ว การวิจารณ์ระเบียบวิธีวิจัย ก็เป็นเรื่องส าคัญที่ผู้วิจัยจะ
ละเลยไม่ได้ ในขั้นตอนนี้จะไม่ยุ่งยากถ้าหากผู้วิจัยได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์มา ตั้งแต่เริ่มขั้นตอน
แรกของการท าวิจัยจนกระทั้งถึงข้ันตอนสุดท้ายของบทสุดท้าย การอภิปรายผลเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจะ
ท าภายหลังจากการสรุปผลการวิจัย หรือข้อค้นพบของการวิจัยของตนแล้ว  โดยการน าหลักเหตุผล 
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ทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผู้ อ่ืนมาวิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจัยของตน ซึ่งมี
แนวทางหลักการดังนี้ 

แนวทางหลักการอภิปรายผลการวิจัย 
1. การอภิปรายผลต้องการศึกษาอะไร  เป็นการบอกว่าสมมติฐาน หรือวัตถุประสงค์ ของ

งานวิจัยในครั้งนี้คืออะไร 
2. การอภิปรายผลที่ได้เป็นอย่างไร  เป็นการกล่าวถึงข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน 

ซึ่งการทดสอบนี้จะใช้ค่าทดสอบทางสถิติและอาจจะบอกหรือไม่บอกระดับนัยส าคัญก็ได้ 
3. การอภิปรายผลบอกเหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนั้น เป็นการให้เหตุผลว่าผลการวิจัยที่ได้จาก ข้อ 

2 เกิดข้ึนได้อย่างไร และการให้เหตุผลนี้เป็นการแสดงถึงความเข้าใจของผู้ท าวิจันในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
4. การอภิปรายผลยืนยันผลที่ได้อย่างไร  เป็นการยืนยันผลการวิจัยของตนเอง โดยที่อ้างอิงจาก

งานวิจัยของบุคคลอื่นที่ท าในลักษณะเดียวกันกับของเรา 
5. อภิปรายผลถ้าข้อค้นพบขัดแย้งกับสมมติฐานหรือทฤษฏีใดๆ ให้เสนอความคิดเห็นว่าท าไมข้อ

ค้นพบจึงเป็นเช่นนั้น  เชื่อมโยงกับการทบทวนวรรณกรรม สอดคล้องกับแนวความคิด ทฤษฏีของใคร
อภิปรายความส าคัญของผลการวิจัย 

6. อภิปรายผลความคิดเห็นแนวคิดของผู้วิจัยเพ่ิมเติมในการค้นพบค าตอบต่างๆพิจารณา
ผลการวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และผลการวิจัยของผู้ใดบ้าง ให้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยและครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 

7. อภิปรายจุดอ่อนของข้อมูล วิธีวิเคราะห์ สิ่งที่ไม่ได้ควบคุมท่ีมีอิทธิพลต่อผลการศึกษา 
8. อภิปรายผลการวิจัย ในการอภิปรายผลการวิจั ย ผู้วิจัยจะต้องน าแนวคิดทฤษฏีและ

ผลการวิจัยมาสนับสนุนการอภิปราย เพ่ือให้การอภิปรายผลมีความเป็นเหตุผลเชิงวิชาการและมี
หลักการ 

9. หลักเหตุผลต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผู้อ่ืนเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการอภิปรายผลซึ่ง
ส่วนหนึ่งผู้วิจัยอาจจะศึกษามาแล้ว ในขั้นตอนการศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

10. พิจารณาขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย เพ่ือให้การอภิปรายผลอยู่ในขอบเขตของการ
วิจัย 

11. วิพากษ์วิจารณ์หรือให้เหตุผลที่ผลการวิจัยนั้น สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตลอดจนเหตุผลที่ผลการวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของผู้อ่ืน โดยใช้ทฤษฎีเหตุผลและ
ผลการวิจัยของผู้อ่ืนมาเป็นแนวทางในการอภิปรายในกรณีผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานมาเป็น
แนวทางในการอภิปรายได้เลย 

12. น าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมากล่าวถึง และแสดงความเห็นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งระบุให้เห็นว่า 
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ผลการวิจัยมีความสัมพันธ์ หรือสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยใดบ้าง 
เพราะอะไร แสดงเหตุผลประกอบ 

หลักเคล็ดลับในการอภิปรายผล 
การอภิปรายผลแบ่งเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อน ามาเขียนไม่ต้องเขียนค าว่า “จากตาราง 1 พบว่า” 
คือ น าผลการสรุปผลมาเขียนนั่นเอง 
 ส่วนที่ 2 คือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะต้องแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีของการวิจัยนั้น ในส่วนนี้ถ้าผู้วิจัยไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรลงไปให้น าประโยชน์ของ
นวัตกรรมนั้นๆ มาเขียน โดยสรุปเป็นแนวความคิดของผู้วิจัยเอง และไม่ต้องอ้างอิง 
 ส่วนที่ 3 คือ น าเสนอทฤษฏีหรืองานวิจัยที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับการวิจัยของตนเอง 
ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยที่จะน าเสนอควรเป็นงานวิจัยที่มีตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
เหมือนกัน แต่ถ้าไม่มีงานวิจัยดังกล่าว ก็ควรเป็นงานวิจัยที่มีตัวแปรต้นเหมือนกัน ส่วนงานวิจัยเชิง
ส ารวจงานวิจัยที่จะน าเสนอ ต้องเป็นงานวิจัยที่มีตัวแปรที่ศึกษาเหมือกัน ถ้าผู้วิจัยไม่สามารถที่จะ
น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ ก็ไม่ต้องน าเสนอ 

 งานวิจัยท่ี 1 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ) 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โรคขาดสารอาหาร ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยเกม 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคขาดสารอาหาร หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยเกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็น คือ การสอนด้วยเกมท าให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจ และสนุกสนานในการเรียน 

ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์  เที่ยงตรง (2550,หน้า 
52) และสุชาติ ดีแท้ (2552,หน้า 60) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยเกม จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน 
สรุปการอภิปรายผล เมื่อน ามาเขียนต่อเนื่องกันได้ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคขาดสารอาหาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยเกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การสอนด้วยเกมท าให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนดี
ขึ้น นักเรียนมีความสนใจ และสนุกสนานในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์  เที่ยงตรง 
(2550,หน้า 52) และสุชาติ ดีแท้ (2552,หน้า 60) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยเกม จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน 
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 งานวิจัยท่ี 2 (งานวิจัยแบบเชิงปริมาณ) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบแก้ปัญหา กับการ
สอนแบบปกติ ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสง ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ
แก้ปัญหาสูงกว่า แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็น คือ การเรียนแบบแก้ปัญหาท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าแบบปกติ นักเรียนมีโอกาสที่จะค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีการคาดคะเนค าตอบ หา
ค าตอบด้วยกระบวนการที่มีระบบ 

ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชิดชม้อย สร้อยศรี (2553,หน้า 
59) เพียงพูน  เยาวรส (2553,หน้า 59) และ สมชาย ไพรกว้าง (2551,หน้า 62) ที่พบว่า การเรียน
แบบแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สรุปการอภิปรายผล เมื่อน ามาเขียนต่อเนื่องกันได้ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสง ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบแก้ปัญหาสูงกว่า แบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การเรียนแบบแก้ปัญหาท าให้นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าแบบปกติ นักเรียนมีโอกาสที่จะค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีการคาดคะเนค าตอบ 
หาค าตอบด้วยกระบวนการที่มีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชิดชม้อย สร้อยศรี (2553 ,หน้า 
59) เพียงพูน  เยาวรส (2553,หน้า 59) และ สมชาย ไพรกว้าง (2551,หน้า 62) ที่พบว่า การเรียน
แบบแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 งานวิจัยท่ี 3 (งานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ) ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัย 
ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ฉลาด จันทรสมบัติ. 2550 : 266)  
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้  

1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน เป็นรูปแบบที่พบว่ามี
ความส าเร็จบังเกิดผลตามที่คาดหวังไว้ (สรุปผลการวิจัย) ทั้งนี้เนื่องจาก ในการพัฒนารูปแบบผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดมาจากการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและผลการวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล 
ทั้งในส่วนของการจัดการความรู้และในส่วนของเทคนิคการพัฒนา เช่น ใช้แนวคิดการจัดการความรู้
ของโนนากะและทาเกอุชิ วิจารณ์ พานิช และกระบวนการจัดการความรู้ของวิอิก (Wiig) บูรณาการ
กับเทคนิคการพัฒนา ได้แก่ ใช้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการ
พ่ึงตนเอง การมีส่วนร่วม และการรู้ รัก สามัคคี (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. ม.ป.ป : 2-32) ร่วมกับหลักการอ่ืน ๆ เช่น มีการเตรียมชุมชน 
การจดบันทึกหลังการปฏิบัติ (AAR) การตั้งค าถาม การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือน 
ประกอบกับการมีกลไกหนุนเสริมการจัดการความรู้ คือ ศูนย์จัดการความรู้ในระดับหมู่บ้าน ทั้งในรูป
ศูนย์ที่เป็นแหล่งด าเนินการและในรูปเว็บไชต์ ท าให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน
แบบบูรณาการ หลักฐานส าคัญบางส่วนที่บ่งชี้ความส าเร็จสมควรน ามาวิจารณ์ ได้แก่ 

1.1 เกิดบุคคลส าคัญในการเรียนรู้ ทุกองค์กรมีนักจัดการความรู้ในชุมชน 4 กลุ่มได้แก่  
ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม (Practitioner) ผู้จดบันทึก (Note 

Taker) และผู้ประสานงาน (Network Manager) (สรุปผลย่อย) สอดคล้องกับ โนนากะและทาเกอุชิ 
(Nonaka and Takeuchi. 1995 : 20-25 ) การสร้างทีมจัดการเริ่มที่ตัวบุคคลเป็นหลัก สมาชิกใน
องค์กรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ คือ ผู้จัดการความรู้ตัวจริงเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
หลัก กลุ่มผู้บริหารระดับกลางเป็นพวกตีความ แปลงความรู้ให้เป็นความรู้ในกระดาษ กลุ่มผู้บริหาร
ความรู้ ท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนและคอยสกัดความรู้ให้
เกิดมูลค่า สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2548 : 23-48) บุคคลส าคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร 
ได้แก่ คุณอ านวย เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงกิจกรรม ระบบและวัฒนธรรม คุณ
กิจ เป็นผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม ถือเป็นนักจัดการความรู้หรือผู้ด าเนินกิจกรรมประมาณร้อยละ 90 ของ
ทั้งหมด คุณลิขิต เป็นผู้จดบันทึกข้อมูลในกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่องเล่า สรุปแก่นความรู้ บันทึก
การประชุม และคุณประสาน เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่ม 

1.2 เกิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติซึ่งมีที่มาของความรู้ได้จากปัญหา การตั้งค าถามการ
แก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสม น าไปสู่การจัดการความรู้ตามประเด็นที่
สนใจประกอบด้วย การสร้างความรู้ การจ าแนก การจัดเก็บ การน าไปใช้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ
การประเมินผล (สรุปผลย่อย) สอดคล้องกับ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. 
ม.ป.ป. : 32) ทรงมีพระราชด าริ ความว่า รู้ รัก สามัคคี ซึ่งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู้ รู้ว่าการจะลง
มือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา มีความรัก ที่
จะต้องพิจารณาเข้าไปที่ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้น ๆ และ ความสามัคคีที่จะปฏิบัติลงไปนั้น ควรค านึง
เสมอว่าเราจะท างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้า
ไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2545 : 21) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะท าให้เรื่องนั้นส าเร็จ เพราะคนอ่ืน ๆ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเท่านั้นจะบังเกิดผลส าเร็จซึ่งต้องจัดการความรู้ผ่านการ
ปฏิบัติเป็นชุดความรู้ของแต่ละกลุ่มองค์กร และสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ พลายน้อย (2546 : 2-5) ที่
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กล่าวว่า การจดบันทึกหลังการปฏิบัติ (AAR) ถือเป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญในการสกัดแก่นของความรู้ ข้อ
ค้นพบของบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสม  

1.3 เกิดศูนย์จัดการความรู้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้กลุ่มได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ
หมู่บ้ านด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางาน โดยผ่านเวทีประชุมประจ าเดือน และ
เวทีเสมือนซึ่งมีเว็บไซต์ในระบบใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเผยแพร่ผลการจัดการความรู้และเป็นแหล่ง
เก็บ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สรุปผลย่อย) สอดคล้องกับ แนวคิดของโนนากะและทาเกอุชิ (Nonaka 
and Takeuchi. 1995 : 71-72) และวิจารณ์ พานิช (2548 : 1-4) ในส่วนที่ว่าใน การจัดการความรู้
ต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนและเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ ใช้ใน
การจัดการความรู้ 
สรุปการอภิปรายผลการวิจัย เป็นหัวใจของการวิจัย       

การอภิปรายผลเป็นการแปลผลข้อค้นพบจากการวิจัยในลักษณะตีความและประเมินผลเพ่ือ
อธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานการวิจัย และ
อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยที่ได้กับผลการวิจัยที่ผ่านมา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีที่ใช่เป็น
กรอบความคิดในการวิจัยว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร    ซึ่งหลักการเขียนอภิปรายและ
จากตัวอย่างที่ได้อ่านมาท าให้เราได้เชื่อมโยงการท างานวิจัยได้เป็นอย่างดีและท าให้เข้าใจการท าวิจัย
ได้มากขึ้น  เห็นความสอดคล้องของกรอบความคิด   แนวคิด  หรือความขัดแย้งว่าเป็นอย่างไร  เพ่ือ
น ามาปรับเปลี่ยนในงานวิจัยของผู้วิจัยให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
5. หลักการเขียนข้อเสนอแนะ 

5.1 การเสนอแนะผลที่ได้จากการท าวิจัย  เป็นการชี้แนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้  ข้อ
ส าคัญที่สุดที่ผู้วิจัยต้องตระหนักไว้เสมอคือ เสนอแนะให้ตรงกับผลที่ได้จากการวิจัย ตรงไปตรงมา 
และเป็นองค์ความคิดที่เกิดฐานข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยด้วยตัวผู้วิจัยเอง ต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่
ถ้วน ว่าผลการวิจัยที่ได้นั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง อ้างอิงจากผลการศึกษาวิจัยที่ผู้ วิจัยค้นพบโดยตรง 
ไม่ใช่ไปอ้างอิงถึงผลการศึกษาของผู้ อ่ืน หรือเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในอดีต ในขั้นตอนนี้ต้องค าถึงถึง
ระเบียบวิธีวิจัยด้วย ว่ามีข้อจ ากัดในการที่จะน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้หรือไม่ในประเด็นใดบ้าง ต้อง
เสนอแนะให้อยู่ในกรอบของความเป็นจริงจากฐานข้อมูลของผลการศึกษาซึ่งบางครั้งมีข้อจ ากัดบาง
ประการของการท าวิจัย ที่ท าให้ไม่สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
หลักการเขียนข้อเสนอแนะ  

การใช้ข้อเสนอแนะ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้วิจัยจะกระท าในกระบวนการวิจัยแต่ละเรื่องโดย
ผู้วิจัยจะชี้แนะแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และแนวทางในการวิจัยต่อไป 
หลักการให้ข้อเสนอแนะของการวิจัยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 



219 

219 

 

1. จุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือข้อจ ากัดของการวิจัย หรือทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เพ่ือให้
ผู้อ่านได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจว่า จะเชื่อผลการวิจัยนั้นได้เพียงใด และยังเป็นข้อเตือนในแก่ผู้
ที่จะท าการวิจัยในเรื่องท านองเดียวกัน ในกรณีที่ท าการวิจัยที่ไม่มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ ก็จะไม่
มีส่วนนี้ 

2. แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ กล่าวคือ ผลการวิจัยควรจะน าไปใช้ประโยชน์กับใครใน
เรื่องใด และมีแนวทางในการใช้อย่างไร 

3. แนวทางในการท าวิจัยต่อไป กล่าวคือ จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้ท าแล้ว สามารถท าการวิจัยเรื่อง
ใดต่อไปได้อีก ซึ่งเรื่องที่จะเสนอควรเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถปฏิบัติตามได้จริงๆ 

4. ข้อเสนอแนะต้องเป็นแนวคิดท่ีได้จากระบวนการหรือผลการวิจัย โดยมีเหตุผลรองรับ 
5. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ เป็นข้อเสนอแนะที่ใหม่ และมีความสมเหตุสมผล

สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยเพิ่มเติมจากผลการวิจัยนี้ต้องเกี่ยวข้องกัน สมเหตุผล และปฏิบัติ 

ได ้
สรุปภาพรวมแล้ว ข้อเสนอแนะเนื้อหาในหัวข้อนี้หมายถึง การเขียนข้อเสนอแนะ  เป็นการ

น าเสนอประเด็นที่ควรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีข้อควรระวังในการน าไปใช้อะไรบ้าง  แนะ
น าไปใช้อะไรบ้าง และข้อเสนอแนะว่าควรท าวิจัยอะไร  อย่างไร  การเสนอแนะว่าควรได้น า
ผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์กับกลุ่มใด และใช้ประโยชน์อย่างไร 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย เรื่อง การน าผลการศึกษาไปใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  ที่ควรน าไปปรับปรุงในการความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
หน้าที่และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่เวลา
เกิดปัญหาก็จะแจ้งไปยังเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือใช้ช่วยแก้ไข คนที่ไม่เข้าใจก็จะบอกว่าเป็นการ
บริหารงานซ้ าซ้อนกับเทศบาล และยังมีการใช้จ่ายงบประมาณที่มากเกินไป เจ้าหน้าที่ควรเข้าไปท า
ความเข้าใจกับประชาชนว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่ดูแลทุกข์ สุขของ
ประชาชนในทุกด้าน อาจจะเป็นเหมือนซ้ าซ้อนกับเทศบาล แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
รับผิดชอบในส่วนที่เกินศักยภาพของเทศบาล และงบประมาณที่ประชาชนมองว่ามากนั้น ก็เพ่ือน าไป
พัฒนาท้องถิ่นทั้งจังหวัดนครราชสีมา ที่มีองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต่างของบอุดหนุนมา  

5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป  เป็นการตั้งข้อค าถามส าหรับผู้วิจัยว่าควรจะท าเรื่องใด
ต่อไปข้อเสนอ 
แนวทางหลักข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ใครบ้างที่ควรน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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2. การน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใด 

3. ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือคงไว้ส าหรับสิ่งที่เก่ียวข้องอย่างไร 

4. ควรจะมีการศึกษาต่อไปในประเด็นใดบ้าง 

5. ควรมีการปรับปรุงหรือขยายผลการวิจัยในรูปแบบใดบ้างที่ควรมีแนวความคิดใหม่ที่
แตกต่างจาก 

งานวิจัยฉบับนี้ 

ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อบจ. ที่รับถ่ายโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ อบจ. ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. ควรวิจัยการจัดการศึกษาของ อบจ. ที่ประสบความส าเร็จเพ่ือค้นหาแบบปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) และสังเคราะห์เป็นบทเรียนและแบบอย่างให้แก่ อบจ. อื่นๆ 
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ อบจ. ทั้งเครือข่าย
ภายในเขตพ้ืนที่ของ อบจ. เอง และเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 4. ควรมีการศึกษาเจตคติหรือความพึงพอใจของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สนองตอบต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นให้มากที่สุด 
 5. ควรศึกษาความเป็นไปได้และการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
สถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อบจ. มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัว
มากขึ้นในการบริหารสถานศึกษาในระยะยาว 

สรุปภาพรวมแล้ว ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป เนื้อหาสาระในหัวข้อนี้หมายถึง การ
เสนอแนะว่าผลการวิจัยที่พบในงานวิจัยนี้ควรน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยประเด็นใดบ้าง เพ่ือ
ขยายขอบเขตของปัญหาการวิจัยหรือศึกษาเจาะลึกเฉพาะประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง  เป็นการชี้แนว
ทางการน าผลการวิจัยไปใช้ และเสนอปัญหาการวิจัยว่า ควรจะท าเรื่องใดต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง    มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ...........................................................................................................................................
.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 
2. ...........................................................................................................................................

.......... 
................................................................................................................................................................
....... 3.   
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.......... 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ...........................................................................................................................................
.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 
2. ...........................................................................................................................................

.......... 
................................................................................................................................................................
.......... 
ประชากร /กลุ่มตัวอย่าง  
 ..................................................................................................................................................
............ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................. 
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สรุปผลการวิจัย 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ (ข้อบกพร่อง  ข้อควรแก้ไข ข้อควรระวัง  ข้อดี – ข้อควร
ปฏิบัติ)   
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  ( เรื่อง  หัวข้อ  วิชา  วิธีการ ฯลฯ  ที่ควรท าวิจัย ) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ ....................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................... 

สรุปในภาพรวม เรื่อง การเขียนผลการวิจัย และการเขียนอภิปรายผลการวิจัย 
เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย นั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็ได้แก่การพยายามเรียบเรียงใจความของ

ผลการวิจัยที่ได้ไปท าการวิจัยมานั้นให้ชัดเจนกระชับและตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีสุดทุกข้อ การตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบนั้นเองที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าตัวผู้วิจัย ผู้ท าวิทยานิพนธ์นั้นได้เสร็จ
สิ้น กระบวนการในการท าวิจัยแล้วระดับหนึ่ง สิ่งที่ควรคิดอยู่เสมอนั้นก็คือผู้วิจัยไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้มากเกินกว่าสองหรือสามข้อ เพราะจะเป็นปัญหาในการด าเนินการวิจัยและการตอบ



223 

223 

 

ปัญหาวิจัยได้ การมีวัตถุประสงค์น้อยแต่ด าเนินการวิจัยอย่างเข้มข้น วิธีการวิจัยที่เลือกมานั้นสามารถ
น าไปสู่ค าตอบของการวิจัยได้ตรงที่สุดนั้นเองที่นับว่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ส าหรับการท างานวิจัยไม่ว่า
ชิ้นใดๆอย่างไรก็ตามเม่ือกล่าวถึงการสรุปผลการวิจัย วิธีการสรุปผลก็ควรจะเอ้ือกับวิธีการด าเนินการ
วิจัยที่ใช้ด้วยจึงควร    

ส่วนการอภิปรายผล  นั้นจะต้องมีการกล่าวถึงที่มาของผลการวิจัย  สิ่งที่พบในขณะที่ก าลัง
ด าเนินการวิจัย ตลอดจนมีการอภิปรายถึงว่าการวิจัยดังกล่าวได้ท าให้พบสิ่งใดที่เกี่ ยวข้อง หรือเป็น
ข้อความรู้ที่น่าสนใจ  เป็นประเด็นหรือเป็นกรณีที่น่าจะศึกษาต่อไปได้อีกหรือไม่อย่างไร  ซึ่งในการ
อภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวควรเป็นการน าเสนออย่างกว้างขวางและชวนให้เกิดการวิเคราะห์กัน
ต่อไปด้วย  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่าตอนของการอภิปรายผลการวิจัยนี้เองที่เป็นตอนที่นักค้นคว้าวิจัยจะ
ให้ความสนใจมากๆ เพราะเป็นตอนที่ช่วยให้เห็นแนวความคิดของผู้วิจัยได้ดีที่สุด 

****************************** 
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