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บทท่ี 1  
ความหมายและความส าคัญของการวิจัย 

 
1.1 ความหมายของการวิจัย 
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต) (2534) ได้ให้ความหมายการวิจัย ตามความหมาย
ทางพุทธศาสนา คือ ลักษณะหนึ่งของการใช้ปัญญา พร้อมทั้งเป็นการท าให้เกิดปัญญา หรือ
การท าให้ปัญญาพัฒนาข้ึน การวิจัยมีความหมาย 4 ระดับ คือ 
 1) ค้นหาความจริง 
 2) ค้นหาสิ่งดี สิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 3) ค้นหาทางที่จะท าให้ดี หรือ หาวิธีที่จะท าให้ดี และ 
 4) หาวิธีที่จะท าให้ส าเร็จ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2526) ให้ความหมายว่า วิจัย หมายถึง  
การสะสม การรวบรวม การค้นคว้า เพื่อหาข้อมูลอย่างถ่ีถ้วนตามหลักวิชาการ 

พจนานุกรมของ Webster ให้ความหมายว่า 
research   หมายถึง การศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างละเอียด เพื่อ

ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและความรู้ใหม่ เพื่อน าไปสร้างกฎ ทฤษฎีหรือแนวทางในทางปฏิบัติ 
 ในการประชุม Pan Pacific Science Congress ในปี ค.ศ.1961 ที่สหรัฐอเมริกา  
ที่ประชุมได้ให้ความหมายของค าว่า “RESEARCH” ไว้ดังนี้ (จุมพล สวัสดิยากร, 2520) 

R  =  Recruitment & Relationship หมายถึง การฝึกคนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวม
ผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน 

E  = Education & Efficiency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้ 
และสมรรถภาพสูงในการวิจัย 



  
S  = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ ค้นคว้า 

หาความจริง และผู้วิจัยต้องมีพลังกระตุ้นในความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น  
ที่จะท าวิจัยต่อไป 

E  = Evaluation & Environment หมายถึง รู้จักการประเมินผลดูว่ามีประโยชน์
สมควรจะท าการวิจัยต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
ในการวิจัย 

A  = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมาย หรือเปูาหมายที่แน่นอนและ 
มีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย 

R  = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาจะเป็นผลทางไหนก็ตามจะต้อง 
ยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี เพราะเป็นผลที่ได้รับจากการค้นคว้า 
ศึกษาอย่างมีระบบ 

C  = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจ 
และขวนขวายในงานวิจัยอยู่ตลอดเวลา แม้นว่าความอยากรู้นั้นจะมีเพียง
เล็กน้อยก็ตาม 

H  = Horizon หมายถึง เมื่อผลการวิจัยออกมาแล้วย่อมท าให้ทราบและเข้าใจใน
ปัญหาเหล่านั้นได้ เหมือนกับการเกิดแสงสว่าง ข้ึน แต่ ถ้ายังไม่ เกิด 
แสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องด าเนินต่อไปจนกว่าจะพบแสงสว่างในทางสังคม  
แสงสว่างหมายถึงผลวิจัยก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมนั่นเอง 

 
 พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2502 ให้นิยามว่า 

การวิจัย   หมายถึง “การค้นคว้าสอบสวนและเสนอผลของงานทางวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาการต่างๆ” 

อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ เ ช่น 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างดังกล่าว
มาแล้วนี้ อาจสรุปสาระส าคัญได้ว่าต้องมีองค์ประกอบ 3 ข้อดังต่อไปนี้ จึงจะถือว่าเป็น
ความหมายของการวิจัยที่ถูกต้อง 

1. เป็นการแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ 
2. มีระเบียบวิธีการในการศึกษาที่เช่ือถือได้ 



  
3. มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

อาจกล่าวได้ว่า โลกในปัจจุบันเป็นโลกของการวิจัย ประเทศต่างๆ  ในโลก 
ล้วนอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ หรือสร้างความเข้มแข็ง 
ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศของตน เพราะการวิจัยเป็นการเสาะ
แสวงหาความรู้ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องต่างๆ  ที่ยังไม่ 
เคยค้นพบมาก่อน  และน าความรู้เหล่าน้ันมาด าเนินการหรือใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ 

การวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1.2.1 การวิจัยเพ่ือแสวงหาความรู้  เป็นการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ 
ที่ศึกษาก่อให้เกิดการสะสมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของงานวิจัยในข้ันต่อๆ ไป  
และพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้าข้ึนตามล าดับ ความรู้ทางวิชาการดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งได้ 
 1.2.2 การวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์   มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเอาผลงานวิจัยที่ 
ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร  
ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ด้านโทรคมนาคม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม ด้านศักยภาพของคนและการศึกษา ด้านการปกครองและกฎหมาย เป็นต้น 
 
1.3 ประโยชน์ของงานวิจัย 
 ดังกล่าวมาแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยประการหนึ่ง คือ การน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  โดยอาจแยกประโยชน์หลักๆ  ของงานวิจัยได้ ดังนี้ 
 1.3.1 งานวิจัยช่วยแก้ปัญหาความต้องการของมนุษย์     
  ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือปัจจัยพื้นฐานในเรื่อง อาหาร น้ า 
อากาศ ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ถ้าไม่มีงานวิจัยด้านการเกษตร มนุษย์อาจไม่มี 
อาหารเพียงพอบริโภค ถ้าไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข คนเราก็จะตาย 
ด้วยโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่มีทางรักษา ถ้าไม่มีการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
มนุษย์ก็จะไม่มีอากาศที่บริสุทธ์ิ น้ าที่สะอาด ทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอส าหรับอุปโภค
บริโภค ถ้าไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มนุษย์ก็จะขาดแคลนเสื้อผ้าและ



  
เครื่องนุ่งห่ม เหล่านี้เป็นต้น การวิจัยนอกเหนือจากช่วยแก้ปัญหาความต้องการพื้นฐาน 
ของมนุษย์แล้วยังช่วยแก้ปัญหาความต้องการด้านอื่นๆ ของมนุษย์อีกด้วย เช่น ความ 
มั่นคงปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ความต้องการความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิต  หรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง หรือการสันทนาการ 
เป็นต้น การวิจัยจึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความต้องการของมนุษย์ได้ 
  ตัวอย่างงานวิจัยของไทยท่ีช่วยแก้ปัญหาความต้องการของมนุษย์  
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ เช่น 

- เรื่อง ไข้หวัดนกในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยง 
ภู่วรวรรณ และคณะ  

- เรื่อง อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก  โดยนายอภิวัฒน์ 
มุทิรางกูร และคณะ  

- เรื่อง การถ่ายฝากดีเอ็นเอ เข้าสู่เซลล์แบคทีเรียโดยการชักน า 
ด้วยล าไอออน  โดยนายถิรพันธ์ วิลัยทอง  และคณะ  

- เรื่อง การพัฒนายาต้านมาลาเรีย ชนิด แอนติโฟเลตและ 
การศึกษาโครงสร้างของเอ็นไซม์ไฮโดรโฟเลตรีดั๊กเทส เพ่ือการออกแบบยา   โดย 
นางสาวสุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล และคณะ 

- เรื่อง การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและ 
มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการและกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะชุมชน 
โดยนางสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2549)  
 
 1.3.2 งานวิจัยช่วยในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชี วิตของ 
มนุษย์ให้ดีขึ้น     
  ผลที่ได้จากงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะมีส่วนส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศ ท าให้ประเทศต่างๆ  เจริญรุ่งเรือง และก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาจนถึง 
ทุกวันนี้ เช่น ถ้าไม่มีผลงานวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นของ เจมส์ แฮกกรีฟส์  (James  
Hagreaves) และริชาร์ด อาร์คไร้ท์ (Richard Arkwright) ซึ่งประดิษฐ์เครื่องจักรทอผ้า 
เราคงยังต้องทอผ้าด้วยมือ และมีเสื้อผ้าไม่เพียงพอที่จะสวมใส่ ถ้าไม่มีการคิดค้นเครื่องจักร 



  
ไอน้ําของเจมส์ วัทท์ (James Watt) และจอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson) 
มนุษย์ก็ยังคงจะต้องเดินทางด้วยเกวียนหรือเดินเท้า ถ้าไม่มีผลงานค้นคว้าของแซมมวล 
มอส (Samuel Morse) ผู้คิดค้นรหัสมอส และอเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล (Alexander 
Graham Bell) ผู้คิดค้นโทรศัพท์เป็นคนแรก และ กูกลิละโม มาร์โคนิ (Guglielmo Marconi) 
มนุษย์ก็จะไม่มีโทรศัพท์ เคลื่อนที่ใช้อย่างทุกวันนี้  ถ้าไม่มี โทมัส อัลวา เอดิสัน  
(Thomas Alva Edison) มนุษย์ก็จะไม่มีแสงสว่างจากหลอดไฟฟูาในเวลากลางคืน  
ถ้าไม่มีสองพี่น้อง วิลเบอร์ ออร์วิล ไรท์ (Wilbur-Orwille Wright) และ เซอร์ แฟรงค์ วิท
เทิล (Sir Frank Whittle) ผู้ประดิษฐ์กลจักรไอพ่น มนุษย์ก็จะยังไม่มีเครื่องบินที่จะใช้
เดินทางได้ทั่วโลกอย่างทุกวันนี้  และถ้าไม่มีวลาดิเมียร์  คอสมา กอก์กิ้น (Vladimir  
Kosma Zworgkin) ผู้ประดิษฐ์หลอดภาพโทรทัศน์ และ จอห์น โลกี แบร์ด (John 
Logie Baird) ผู้ประดิษฐ์คลื่นส่งและรับโทรทัศน์ มนุษย์ก็จะไม่มีโทรทัศน์ส าหรับดูที่บ้าน
อย่างทุกวันน้ี (วิโรจน์ ไตรเพียร, 2543) 
 จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัย ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ สังคมน าไปใช้ประโยชน์ 
ในด้านต่างๆ และอาจมีการค้นคว้าวิจัยต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาให้ดีข้ึน  
กว่าเดิมตามล าดับ ซึ่งจะเป็นผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เจริญรุ่งเรือง และ
พัฒนาข้ึน ชาติใดก็ตาม หากคนในชาติเป็นนักวิจัย นักค้นคว้า นักประดิษฐ์ ชาตินั้นก็จะ
เจริญรุ่งเรืองและพัฒนาในทางวัตถุมากกว่าชาติอื่นๆ ประเทศที่มีนักวิจัย นักค้นคว้า  
นักประดิษฐ์ เป็นจ านวนมาก และทุ่มเททรัพยากรให้แก่ งานวิจัย เช่น สหรัฐอเมริกา  
อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย ออสเตรเลีย ญี่ปุุน จึงเป็นประเทศพัฒนาที่มีความ
เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า เหนือประเทศอื่นๆ ประเทศใดไม่เห็นความส าคัญของการวิจัยหรือ 
มีนักวิจัยน้อย คิดแต่จะพึ่งพาหรือลอกเลียนแบบเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะ
เป็นประเทศที่ล้าหลังและตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ตลอดไป 
 ประเทศไทยนั้น  แม้ เป็นประเทศที่ ก าลั งพัฒนา มีความก้ าวหน้าในการ 
วิจัยไม่ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ก็มีนักวิจัยและมีผลงานวิจัยที่อ านวยประโยชน์ 
 ตั วอย่ า ง ง าน วิจั ย ข อง ไทย ท่ี ช่ วย ในก า ร พัฒนา ประ เทศ แล ะท า ใ ห้ 
คุณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึน เช่น งานวิจัยในการประดิษฐ์คิดค้น  

- เรื่อง มันส าปะหลังพันธุ์ใหม่ “ห้วย บง 60”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ และคณะ  

- เรื่อง บ้านชีวาทิพย์ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือคุณภาพชีวติ 



  
ผลิตพลังงาน  โดยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ  

- เรื่อง การประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายภาพ 
รังสี ผู้ป่วยหนัก (วิกฤต) และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยนายสมบัติ บุญขวาง และคณะ  

- เรื่อง วัตถุห้ามเลือดเพ่ือการรักษาแผล โดย ดร.วนิดา จันทร์วิกลู 
และคณะ  

- เรื่อง เตาประหยัดแก๊สคุณภาพสูง  โดย นายธนาธิป ป้ันประสม 
- เรื่อง หุ่นยนต์กู้ภัยและเก็บกู้ท าลายวัตถุระเบิด โดยนายกิตติศักด์ิ  

แต้มทอง และคณะ  
- เรื่อง รถไฟฟ้าส าหรับผู้พิการ โดยรองศาสตราจารย์พิชิต ล ายอง  

และคณะ  
- เรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน ผิดปกติใน 

ภาคใต้ของประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ. 2521-2514) โดย นายแพทย์วิชัย เหล่าสมบัติ 
และคณะ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550)  
 
 1.3.3  งานวิจัยช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็ง    
  ความมั่นคงในที่นี้ หมายถึงความมั่นคงในการปูองกันประเทศ  ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงทางสังคม และความมั่นคง 
ด้านอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้ มีความล้ าหน้าและมีเทคโนโลยี
ทันสมัยจะท าให้ประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็งในทุกๆ  ด้าน เป็นที่ย าเกรงของชาติอื่นๆ 
ไม่กล้ามารุกราน ข่มเหง หรือเอาเปรียบ 
  ตัวอย่างงานวิจัยของไทยท่ีช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงและเข้มแข็ง 
เช่น  

- เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันแก้ไข 
ปัญหาอาชญากรรม โดย นางสาวกมลทิพย์ คติการ และคณะ   

- เรื่อง โครงการวิจัยเชิงเป้าฝึกปราบเรือด าน้ า  โดยพลเรือตรี  
วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี และคณะ  

- เรื่อง ผลกระทบของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อประเทศไทย  
โดยหม่อมหลวงพันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยาและนางศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา  

- เรื่อง การลักลอบค้ายาเสพติดในประเทศไทย : สภาพปัญหาและ 



  
การปรามปราม โดยว่าท่ีร้อยตรี สุคิด ลั่นซ้าย   

- เรื่อง การออกแบบสร้างชุดบังคับการบินส าหรับ บ. เป้าบิน  โดย 
นาวาอากาศเอก กรวิตต์ วัชรสินธุ์ และคณะ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ, 2545)  
 
 1.3.4  งานวิจัยช่วยสร้างปัญญา    
  การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้และความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ งานวิจัย
จึงสนองตอบความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ งานวิจัยท าให้มนุษย์ 
เกิดปัญญารู้เห็นความจริงในธรรมชาติ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ในสิ่งที่มนุษย์
แสวงหาค าตอบของปัญหาในเรื่องนั้นๆ ได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นว่า งานวิจัยที่เป็น
รูปธรรมนั้นน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มนุษย์ในทุกวันนี้  ส่วนงานวิจัยท่ีเป็นนามธรรม 
ช้ินแรกและเป็นช้ินส าคัญของโลก เป็นการค้นคว้าหาความจริงในธรรมชาติของมนุษย์  
ท าให้มนุษย์เกิดปัญญาและความหลุดพ้นก็คือ การท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงค้นพบอริยสัจ 4  เมื่อ 2590 กว่าปีมาแล้ว ณ ประเทศอินเดีย และการค้นพบนี้  
ยังเป็นความจริงและอ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์อยู่จนถึงทุกวันนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักวิจัยด้านนามธรรมหรือสังคมศาสตร์คนแรกของโลก 
 ตัวอย่างงานวิจัยของไทยท่ีช่วยสร้างปัญญา  เช่น 

- เรื่อง การพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายและการศึกษาพันธุกรรม 
ในกุ้งกลุาด า โดยนางอัญชลี ทัศนาจร และคณะ   

- เรื่อง งานศิลปกรรมลายค าประดับอาคารทางศาสนาล้านนา  
ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 20-24  โดยนายสุรพล ด าริห์กุล และคณะ  

- เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า  โดยนายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และคณะ  
- เรื่อง การศึกษาเรื่องหงส์จากศิลปกรรมในประเทศไทย โดย 

นางสาวกัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545)  
 
1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ 
 1.4.1  ความส าคัญ 
  ในปัจจุบัน นักวิชาการและบุคคลทั่วไปทุกชาติทุกภาษา ต่างตระหนักดีว่า 
การวิจัยมีความส าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการแสวงหาความรู้และ



  
ที่มาของปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์ยังไม่รู้และต้องการแสวงหาค าตอบ การวิจัยท าให้มนุษย์มี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ของโลกและของจักรวาล และการวิจัย  
มีความส าคัญที่ท า ให้มนุษยชาติมีความเจริญก้าวหน้ า  มีการพัฒนาและมีความ 
เจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลา ไม่มีที่สิ้นสุด 
 ดัง น้ัน ชนชาติ ใด ท่ีใ ห้ความส า คัญแก่การวิจัยย่อมมี ผลท าให้ชนชาติ 
น้ันๆ มีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนา และเป็นชนชาติท่ีมีความเข้มแข็งในทุกๆ  ด้าน  
ท้ังด้านเศรษฐกิจ การหทาร การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านอ่ืน ๆ
 ความส าคัญของการวิจัยในปัจจุบันอาจ เห็นได้จากสิ่งของรอบตัวเราที่ท า 
ให้เรามีชีวิตอยู่ได้ มีความสุขและสะดวกสบาย เช่น มีไฟฟูา มีโทรทัศน์ มีภาพยนตร์  
มีเครื่องบิน มีอาหาร มียารักษาโรค มีคอมพิวเตอร์ช่วยท างาน มีโทรศัพท์ มีสิ่งอ า นวย 
ความสะดวกต่างๆ จ านวนสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นผลผลิตที่เกิดจากการวิจัยทั้งสิ้น 
 ปร ะ เทศ ไทยนั้ น  แม้ ว่ า จ ะ ได้ มี ก า ร พัฒ นาง าน วิจั ย มา เ ป็ น เ วลานาน 
พอสมควร แต่การวิจัยของไทยก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแล้ว  
และยังไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และความมั่นคงของประเทศเท่าที่ควร ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามผลักดันให้ทุกฝุ ายเห็นความส าคัญของการ วิจัย และใช้ เป็นเครื่ องมือ 
ในการพัฒนา ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับได้ก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
มาเป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบันนี้ 
ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญทั้งที่เป็นฉบับถาวร ฉบับช่ัวคราว และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงพุทธศักราช 2550 รวมทุกฉบับแล้ว แต่มีเพียง 6 ฉบับเท่านั้นที่มีบทบัญญัติ
ก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐที่ให้ความส าคัญแก่การวิจัยไว้ชัดเจน คือ 
 ฉบับแรก  รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2492 มาตรา 65  
บัญญัติว่า “รัฐพึงสนับสนุนการค้นคว้าในทางศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 
 ฉบับท่ีสอง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 61  
บัญญัติว่า “รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยทางศิลปและวิทยาศาสตร์ 



  
 ฉบับท่ีสาม รัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 74 
บัญญัติว่า “รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการต่างๆ พึงส่งเสริมการ 
สถิติและพึงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ” 
 ฉบับท่ีสี่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 61 บัญญัติว่า 
“รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการต่างๆ และพึงส่งเสริมการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ” 
 ฉบับท่ีห้า  รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2534 มาตรา 67  
บัญญัติว่า “รัฐพึงสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะและวิทยาการต่างๆ และพึง 
ส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการ 
พัฒนาประเทศ” 
 ฉบับท่ีหก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81  
บัญญัติว่า “รัฐพึงสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ....” 
 ฉบับท่ีเจ็ด รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 มาต ร า  80  รั ฐ ต้ อ งด า เ นินกา รตา มแ นวน โยบาย ด้ า นสั ง คม  กา ร 
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
ในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยท่ีได้รับทุน 
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
 มาตรา  86  รั ฐต้ องด า เ นินกา รตามแนวนโยบายด้ า นวิทยาศาสตร์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีกฏหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และให้มีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา 
บุคลากรท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศษตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 

(3) ส่ ง เส ริ มแล ะส นับส นุนการ วิจั ย  พัฒนา  และ ใช้ ปร ะ โยช น์จ า ก 
พลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเ น่ือง 
และเป็นระบบ 



  
 การที่ รั ฐธรรมนูญ ซึ่ ง เป็นกฎหมายสู งสุ ดของประ เทศได้ก าหนดให้รั ฐ 
พึงสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐเห็น
ความส าคัญของการวิจัย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2490  
ว่า “จะได้ด าเนินงานสืบค้นในทางวิทยาศาสตร์ เ พ่ือส่งเสริมการอุตสาหกรรม  
กสิกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศ” ซึ่งแสดงว่า รัฐบาลได้เริ่มสนใจในการวิจัย  
และเห็นว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งหนึ่งที่จะ ช่วยการพัฒนา 
ประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน และช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 แม้ ว่ารัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติระบุแนวทางการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยไว้เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อย การด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 
อย่างต่อเนื่องเห็นผลเป็นรูปธรรมจึงท าได้ยาก และนักการเมืองยังสนใจเรื่องการวิจัยเพื่อ
พัฒนาปัญญาให้แก่คนในชาติน้อยมาก จึงได้มีความพยายามก าหนดแนวทางส่งเสริม 
และสนับสนุนการวิจัยของชาติไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5, 6,  
7, 8, 9 และ 10 รวมทั้งสภาวิจัยแห่งชาติได้จัดท านโยบายและแผนการวิจัยของชาติ มาตั้งแต่ 
ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน รวม 6 ฉบับ คือ นโยบายและแนวทางการ วิจัยของชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2520-2524) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2529) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2535-2539) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) ทั้งนี้  
เพื่ อให้นโยบายและแนวทางการ วิจัยของชาติมีความต่อ เนื่ อง  และไม่ขาดตอน 
เหมือนดังที่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 หน่วยงานที่ รัฐจัดตั้ ง ข้ึนตามกฎหมายเป็นแห่งแรกเพื่อมีหน้าที่ส่ ง เสริม 
และสนับสนุนการวิจัย คือ สภาวิจัยแห่งชาติ จัดตั้ง ข้ึนเมื่อ พ.ศ.  2499 ท าหน้าที่ 
ให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลในการช้ีแนะแนวทางการพัฒนาประเทศโดยอาศัยความรู้ที่ได้จาก
การค้นคว้าวิจัย  รวมทั้งเป็นสภาทางวิชาการของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โดยส่วนรวม ต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2502  
(ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.) เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาประเทศยุคใหม่ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ  
แต่สภาพัฒนาเศรษกิจฯ ในยุคนั้นยังไม่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายวิจัยที่ เด่นชัด 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกๆ เป็นเพราะผู้ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย 



  
ยังไม่เห็นความจ าเป็นของการวิจัย เนื่องจากการพัฒนาประเทศในช่วงต้น เน้นการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก 
 แม้ส านัก งานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  จะยั ง ไม่ ได้ 
ก าหนดนโยบายและแผนการวิจัยไว้ให้ชัดเจนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกๆ แต่ในช่วง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา ก็เริ่มให้ความส าคัญแก่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ซึ่งมีส่วนส่งผลถึงการก าหนดนโยบายการวิจัย โดยจัดตั้งกองวางแผนเทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม เมื่ อปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  3 เมื่อ  พ.ศ.  2518 ซึ่ ง เป็นสะพาน 
ให้นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนเสนอแนะการท าแผนพัฒนาฯ  
แผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีนโยบายและแนวทางการวิจัย อาทิ ด้านการศึกษา  
ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข เป็นส่วนประกอบรวมอยู่ในแผนพัฒนาฯ ด้วย 
 ในระยะเริ่ มแรกที่ สภาวิจัยแห่ งชาติและส านักงานคณะกรรมการ วิจั ย 
แห่งชาติ (วช.) ด าเนินงานด้านการวิจัย เป็นระยะที่ยังมีหน่วยปฏิบัติงานวิจัยและ 
หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเป็นจ านวนน้อย การน าผลงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้
ประโยชน์จึงยังไม่ค่อยสัมฤทธ์ิผลและยังไม่เช่ือมโยงกับผู้ใช้ผลงานวิจัยเท่าที่ควร ต่อมา 
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ชาติที่ล้าหลัง 
ในการศึกษาวิจัยย่อมไม่อาจพัฒนาประเทศให้ก้าวล้ าหน้าประเทศอื่นได้ ด้วยเหตุผล  
ดังกล่าวนี้ ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยอาศัยการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาของชาติ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน  
การ วิจัย เพิ่ ม ข้ึน เ ช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัต ว์  กรมปุาไม้ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนของไทยนั้น ภาคเอกชนขนาดใหญ่ก็เริ่มให้ความส าคัญแก่การวิจัย
เพิ่มข้ึนโดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยเป็นการ
เฉพาะด้วย 
 นอกจากนี้ ยั งมีหน่วยงานสนับสนุนการ วิจัย และหน่วยงานปฏิบัติการ 
วิจัยที่เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง สถานีทดลองของมหาวิทยาลัยต่างๆ เกิดข้ึนเป็นจ านวน
มากทั้งที่จัดตั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง โดยที่รัฐ  
ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยให้สถาบันวิจัยเฉพาะทางเหล่าน้ี 



  
 ช่วงหลังปี  2534 รัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรส่ง เสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ข้ึนอีกหลายองค์กร ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
นอกจากจะจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย 3 หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังจัดตั้งกองทุน  
ที่มีส่วนสนับสนุนการวิจัยอีก 2 กองทุน คือ กองทุนอนุ รักษ์พลังงาน และกองทุน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 2 กองทุนมีการสนับสนุนงานวิจัยและฝึกอบรมด้วย 
 
 1.4.2 ประโยชน์ของงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศ 
 การ วิจัย เป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญา เสริมสร้ างความรู้  ความเ ข้าใจแก่ 
มนุษย์เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาวิถีการด ารงชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมให้ดีข้ึน ทั้งยังใช้ในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมของโลกได้เป็นอย่างดี การวิจัยได้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
ในด้านต่างๆ  ผลการวิจัยที่ผ่านมาช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในทาง 
ปัญญาได้ระดับหนึ่ง ทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
       1) การวิจัยด้านการเกษตร 
   เกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศไทย ประชาชน 
ประมาณร้อยละ 60 อยู่ในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารและวัตถุดิบส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งน ารายได้เข้าสู่ประเทศได้ประมาณปีละ 3 แสนล้านบาท
อีกด้วย 
  การวิจัยด้านการเกษตรช่วยเสริมสร้างความสามารถในการผลิตสินค้า 
เพื่อใช้ภายในประเทศ สามารถส่งเป็นสินค้าออกไปขายในตลาดโลกและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร รวมทั้งท าให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวเพิ่มข้ึน  
ดังจะเห็นได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศของสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร  
มีสัดส่วนสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น จึงอาจกล่าวได้ ว่า การวิจัยด้านการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมมีส่วนสนับสนุนและเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
  ตัวอย่างงานวิจัยด้านการเกษตรของไทยที่เป็นประโยชน์ เช่น  
  - ฝนหลวง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  - โคเน้ือพันธ์ก าแพงแสน โดยนายปรีชา อินนุรักษ์ และคณะ  



  
  - ข้าวน้ าลึกพันธ์ปราจีนบุรี 2 โดยสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 
และคณะ  
  - ระบบการท าฟาร์มเลี้ยงหอยเป๋า ฮ้ือเขตร้อนบนบก ในระบบน้ า
หมุนเวียนแบบกึ่งปิด  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์  เป็นต้น
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549)  
  2) การวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
   การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟูา 
ยารักษาโรค คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม นม อาหาร เป็นต้น มีบทบาทและ 
มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ประเทศได้รับ 
การพัฒนาก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อความเจริญของนานาอารยประเทศ การวิจัย
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศบรรลุเปูาหมาย การวิจัยในภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญเป็นการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า การวิจัยเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะทางเทคโนโลยีต่างๆ มีส่วนส าคัญในการท าให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน 
กับต่างประเทศ และสามารถน ารายได้มาสู่ประเทศมากข้ึน 
  ตัวอย่างงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมของไทยที่เป็นประโยชน์ เช่น  
  - เครื่องจ าหน่ายข้าวสารอัตโนมัติ โดยพันเอก ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ 
และคณะ  
  - เตาประหยัดแก๊สคุณภาพสูง โดยนายธนาธิป  ป้ันประสม  
  - หุ่นยนต์กู้ภัยและเก็บกู้ท าลายวัตถุระเบิด โดยนายกิตติศักดิ์ แต้มทอง 
และคณะ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549)  
  3) งานวิจัยด้านพลังงาน 
  พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกสาขา อาทิ  
สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม ขนส่ง ก่อสร้าง การสาธารณูปโภค  ตลอดจน  
การพัฒนาสังคมเพื่อให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการ การคมนาคมและการขนส่งของประเทศจ าเป็นต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงาน  
ในรูปแบบต่างๆ ในเชิงพาณิชย์สูงถึงร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานของประเทศ ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมทั้งการวิจัยเพื่อหาพลังงานทดแทนจากธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและราคาถูกลง 



  
รวมทั้งเพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการใช้พลังงาน  เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้
ประชาชนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  และสามารถ
รองรับการผลิตสินค้าและบริการของประเทศ  ก่อให้เกิดรายได้ภายในประเทศมากข้ึน 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานจากต่างประเทศ  ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ที่ส าคัญ 
ของการวิจัยด้านพลังงานต่อการพัฒนาประเทศ 

ตัวอย่า งงานวิจัยด้ านพลั งงานของไทยที่ เ ป็นประโยชน์  เ ช่น  
- การใช้น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล  

(ไบโอดีเซล) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช 
- หม้อไอน้ าชนิดท่อน้ า โดยนายสมชาติ วิทยารุ่งเรืองศรี  
- เครื่องยนต์ใช้เอทานอล โดยนายวัลลภ มากมี และคณะ   
- กรรมวิธีการท าให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ของเหลวท่ีได้จาก 

ต้นกล้วยเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์  โดยนางสาวบุญช่วย ชาญประโดน และคณะ  
เป็นต้น(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550)  
 4) การวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาประเทศโดยกระบวนการพัฒนาจากภาคการเกษตร 
สู่อุตสาหกรรมเท่าที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบ คือ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและ
สิ่ งแวดล้อมเกิดมลภาวะ  อันมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายในประเทศและประชาคมโลก  การวิจัย เพื่ อแก้ ไข   ฟื้นฟูอนุรัก ษ์และพิทัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ประชาคมโลกต้องตระหนักถึง 
ความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นส าคัญใน 
การกีดกันทางการค้าต่อประเทศคู่ค้าต่างๆ  ในตลาดโลก  ที่จ าเป็นจะต้องมีการปูองกัน 
และแก้ไขให้เกิดดุลยภาพอันเป็นที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล  การศึกษาวิจัยเพื่อการ
ปูองกันแก้ไข  อนุรักษ์และคืนดุลยภาพให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย 
ที่เป็นประโยชน์ เช่น  
 - เครื่องยนต์เติมอากาศท่ีผิวน้ าหมุนช้า  หรือกังหันน้ าชัยพัฒนา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 



  
 - โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า โดยนายอ านาจ วงศ์บัณฑิต และคณะ  
 - สภาวะสบายและการปรับตัวเพ่ืออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น  
โดยนายกิจชัย จิตขจรวานิช  
 - การประเมินศักยภาพแหล่งน้ าบาดาลและผลกระทบจากการใช้ 
น้ าบาดาลในพ้ืนท่ีต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนายประจญ  
เจริญศรี และคณะ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549)  
 5) การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เป็นวิทยาการที่ เกี่ยวข้องกับการน า 
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมวลมนุษย์  
และพัฒนาอุตสาหกรรม  โดยการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในกรรมวิธีการผลิตภัณฑ์เพื่อ 
การค้า  การส่งสินค้าออก  ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   การวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในประเทศ 
ด้อยพัฒนา เพื่อสร้างผลผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์  
 ได้แก่ อาหาร สุขภาพ  การศึกษาและที่อยู่อาศัย  นอกจากนั้น การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยียังเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและพลังอ านาจทางการเมือง
ระหว่างประเทศได้ด้วย การผนึกก าลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ  
ท าให้โลกแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าข้ึนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการทหาร 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่เป็นประโยชน์ 
เช่น อนุกรมวิธานหอยทากจิ๋วเขาหินปูนในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม  โดยนาย
สมศักดิ์ ปัญหา และคณะ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟในอุตสาหกรรม  โดย 
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช สารออกฤทธ์ิชีวภาพจากพืชและจุลินทรีย์ของประเทศไทย โดยนาย
ประสาท กิตตะคุปต์ และคณะ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549) เป็นต้น 
 4.2.6 การวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านโทรคมนาคม 
 โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนในสังคม การวิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท าให้
สามารถพัฒนาการคมนาคม  การขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ตลอดจนเทคโนโลยี



  
สารสนเทศ  ทั้งในแง่การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ การ
วิจัยด้านนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพื้นฐานในการอ านวยความสะดวก  ในการ
ด ารงชีวิต  และการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศได้อย่างดี 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการด้านโทรคมนาคม
ของไทยที่เป็นประโยชน์ เช่น เครื่องให้บริการไปรษณีย์อัตโนมัติ โดยนายสุชาติ สมนิรมล 
และคณะ อุปกรณ์ป้องกันโทรศัพท์เพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยนายอนันต์ โชติ
ทิฆัมพร และคณะ ระบบการอ่านมิเตอรแ์บบอัตโนมัติโดยใช้แสงอินฟาเรดหรือสายโทรศัพท์ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเฉลิม โปรา และคณะ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2550) เป็นต้น 
 
 4.2.7 การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 การแพทย์และสาธารณสุขมีความส าคัญมากอย่างหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ  การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
อนามัยของคนในประเทศให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลา 
การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังช่วยในเรื่องลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพจาก
โรคร้ายแรงบางอย่าง และทดแทนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ที่น าเข้าจากต่างประเทศได้ด้วย เช่น การวิจัยที่ช่วยให้ประเทศสามารถผลิตผลิตภัณฑ์และ
เวชภัณฑ์ได้เองภายในประเทศ    การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสาธารณสุข  วัตถุดิบ  เวชภัณฑ์และยาต่างๆ  เป็นต้น 
รวมทั้งความสามารถในการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศสามารถ
พึ่งตนเองได ้
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่เป็นประโยชน์ 
เช่น ไข้หวัดนกในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ และคณะ หลอด
เลือดแดง : พฤติกรรมแปลกทางพัฒนาการเนื้อเยื่อวิทยาและความค้านทฤษฎีแห่งระบบ
ไหลเวียนโลหิตระดับจุลภาค โดยนายวิชัย เอกทักษิณ การพัฒนาวิธีการตรวจหาพยาธิใบไม้
ตับในอุจจาระ ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสในหนูแฮมเสตอร์ที่ติดเช้ือ Opisthorchis 
viverrini โดยนายสุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิต และคณะ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
2549) เป็นต้น 
 



  
 4.2.8 การวิจัยด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 งานวิจัยเกี่ยวกับองค์รวมของคุณภาพชีวิตที่ดี   โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติ  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จิตส านึกที่เอื้อต่อ
การพัฒนา ทั้งรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมมีส่วนส าคัญในการผลักดันการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน   การพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  
อย่างยั่งยืน  เป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ช่วยให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้  และ
ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศได้ด้วย 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของไทยที่เป็นประโยชน์  เช่น 
การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุผลและคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย  โดย นางงามตา วนินทา
นนท์ และคณะ เรือนพื้นบ้านไทยมอญ โดย นางอรศิริ ปาณินท์ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในเขตชุมชนเมือง โดยนายสมชาย ดุรงค์เดช และคณะ (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2549) เป็นต้น 
 
 4.2.9 การวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและการศึกษา 
 การศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ
สูงสุด การวิจัยด้านความต้องการก าลังคนในสาขาต่างๆ และการปฏิรูปการศึกษาของคนทั้ง
ในและนอกระบบเพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนในสาขาต่างๆ  เป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ  เนื่องจากพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาได้แก่ตัวทรัพยากร
มนุษย์เอง หากทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว  ย่อมสามารถพัฒนา
ด้านอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น  ดังนั้น การวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและการศึกษาจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งยวดส าหรับประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและการศึกษาของไทยที่
เป็นประโยชน์ เช่น การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษา การวางระบบ
ประเมินภายใน โดย นางสาวสุวิมล ว่องวานิช การศึกษาผลการทดลอง ใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการพูดภาษาไทยแก่เด็กชาวเขา  โดยนางสาวประสงค์ รายณสุข  การวิจัยและพัฒนา
รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น แ ล ะ สื่ อ ก า ร ส อ น ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  
 โดยนางวรรณี โสมประยูร (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549) เป็นต้น 
 4.2.10 การวิจัยด้านการปกครองและกฎหมาย 



  
 ระบบการเมืองการปกครองที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  การวิจัยจึงมีบทบาทส าคัญที่จะเข้ามา
ช่วยพัฒนาหาแนวทางในการปฎิรูปการเมืองไทย  พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง  พัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และปฏิรูประบบบริหารราชการไทยให้มีประสิทธิภาพ 
 ในด้านกฎหมาย  หากกฎหมายมีความล้าสมัย ซ้ าซ้อน มีขั้นตอนการปฏิบัติ
มาก ล่าช้า และมีเนื้อหาสาระที่ไม่สมบูรณ์  ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างยิ่ง การวิจัยจึงมีบทบาทส าคัญที่จะเข้ามาพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็น
ธรรมมากข้ึน ได้แก่การวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ  ให้มีความเป็นธรรม  ลด
ช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายรวมทั้งการตรากฎหมายใหม่ๆ  เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและบุคคล เช่น 
กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงรองรับการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 ตัวอย่างงานวิจัยด้านการปกครองและกฎหมายของไทยที่เป็นประโยชน์ 
เช่น โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา และจัดทําร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา โดยนายอ านาจ วงศ์บัณฑิต และคณะ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผล
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี   โดย นางถวิลวดี บุรีกุล และคณะ นโยบายต่างประเทศ
จีน  โดย นายเขียน ธีระวิทย์ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549) เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาประเทศต้องมีการวิจัยหลายๆ  ด้าน  เป็นการพัฒนา
ประเทศแบบองค์รวม จะให้ความส าคัญแก่การวิจัยเพียงด้านใดด้านหนึ่งนั้นไม่ได้ จะต้องให้
ความส า คัญแก่ การ วิจัยหลายๆ   ด้ าน   และ ถ้าสามารถท าการ วิจัย ให้ สมบู ร ณ์ 
ทุกด้านจะช่วยการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 
5.  ประเภทของตัวแปรในการวิจัย 

 ตัวแปร หมายถึง คุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการศึกษาที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ เช่น 
น้ าหนักของนักเรียนในช้ันอนุบาล 1   ของโรงเรียนดรุณีศึกษา เจตคติของผู้เรียนต่อวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปรไปตามผู้เป็นเจ้าของคุณสมบัติน้ัน ๆ 



  
ผู้ศึกษาจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีตัวแปรอะไรบ้าง และตัว

ใดเป็นตัวแปรอิสระ ตัวใดเป็นตัวแปรตาม ตัวแปรแทรก ตัวแปรกด หรือตัวแปรบิดเบือน 
เป็นต้น การระบุประเภทตัวแปรมีความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยจะต้อง
ตระหนักถึงบทบาทของตัวแปรแต่ละตัวว่า เป็นตัวแปรประเภทใด แต่ละประเภทมี
คุณสมบัติอย่างไร ดังนั้นสิ่งแรกที่นักวิจัยต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปร ก่อนที่จะก้าวไป
ถึงค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัยคือ ประเภทและความหมายของตัวแปรแต่ละประเภท 
ศึกษารายละเอียดในบทที่ 4 
 
6.  ประเภทของการวิจัย 
 การจ าแนกประเภทของการวิจัยในเบื้องต้นจะจ าแนกตามสาขาได้ 2 กลุ่ม คือ 
 6.1 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์  ทดลองอย่างมี
ระบบและเป็นข้ันตอนด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ  สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์
ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอ
ความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ   
 6.2 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฎิกริยาตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไข
ปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่   

และยังสามารถจ าแนกตามหลักอื่นๆ ได้หลายวิธี  โดยต้องค านึงสิ่งต่างๆ หลายประการ
ประกอบในการพิจารณา  นอกจากจ าเป็นต้องค านึงถึงเหตุผลของการวิจัยเป็นหลักแล้ว  ยัง
มีมิติอื่นๆ ของการวิจัย ในแง่มุมต่างๆ  ที่ต้องพิจารณาประกอบ 
 ไม่ว่าผู้วิจัยจะท าการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็ตามความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทของการวิจัย ย่อมมีประโยชน์ในการพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อการวางแผนการ
วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ อีกที่สามารถน ามาใช้จ าแนกประเภทของ
การวิจัยได้ มิติหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เหลา่น้ีน าเอาคุณสมบัติทีส่ าคัญของการวิจยัมาเปน็หลกั
ในการจ าแนกประเภท การวิจัยแต่ละประเภทจะมีความยากง่าย ความสลับซับซ้อนของการ
วิจัย และใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่แตกต่างกัน ความรู้เกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ของการวิจัย 
จึงมีประโยชน์ไม่น้อยต่อการพิจารณาโครงการวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ  



  
 
7.  กระบวนการวิจัย (Research Process) 
 กระบวนการวิจัย หมายถึง ข้ันตอนการท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการ
ด าเนินงานวิจัย แบ่งเป็นข้ันตอนที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การตั้งโจทย์วิจัย หรือการตั้งช่ือเรื่องวิจัย (Research Topic) 
 ข้ันตอนที่ 2  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 3  การตั้งสมมุติฐาน 
 ข้ันตอนที่ 4  การออกแบบและการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วยข้ันตอนย่อยๆ 
ดังนี ้

 ประชากรและกลุ่ม 
 การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ 
 การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปล ความหมาย 

 ข้ันตอนที่ 5 การสรุปผลการวิจัย  
  
8. การเขียนรายงานการวิจัย (Writing Report) 
 รายงานการวิจัย เป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทุกข้ันตอน เพื่อเป็น
หลักฐานการวิจัยและน าไปเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 
 8.1 ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย 

8.1.1 ปก 
8.1. 2 หน้าปกใน 
8.1. 3 หน้าอนุมัติ 
8.1. 4 บทคัดย่อภาษาไทย 
8.1. 5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
8.1. 6 หน้าประกาศคุณูปการ 
8.1. 7 สารบัญ 
8.1. 8 สารบัญตาราง 
8.1. 9 สารบัญภาพ 

8.2 ส่วนเน้ือเรื่อง  ประกอบด้วย 



  
8.2.1 บทที่ 1 บทน า 
8.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8.2.3 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
8.2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
8.2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

8.3 ส่วนประกอบตอนท้าย  ประกอบด้วย 
8.3.1 บรรณานุกรม 
8.3.2 ภาคผนวก 
8.3.3 ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทท่ี 2 
ปรัชญาการวิจัย และการก าหนดโจทย์การวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

การวิจัยของประเทศและตามบริบทของชุมชน 
รศ.ดร.กหุลาบ  รัตนสจัธรรม 

 
  ในโลกสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีต่าง ๆ ทันสมัยมาก การแข่งขันสูงและรุนแรงมากข้ึน  
รายได้โดยรวมของประชาชาติ และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมี
ความส าคัญ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ภาวะมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขยายตัวเป็นทวีคูณ  
ปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวทางด้านโรคไร้เช้ือ  พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป  
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มปัญหาความแออัดในเมือง  
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามแก้ไขการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ภาพ
จากสภาพสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่ฉายภาพให้เห็นนี้  น าสู่ปัญหาที่ยุ่งยากมาก
และจะเกิดข้ึนทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ  ต้องอาศัยองค์ความรู้ในการวิจัย เพื่อหา
ค าตอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงจุด  จะช่วยให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้
อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของเหตุและผลทางวิชาการที่ชัดเจน ลดปัญหาความซ้ าซ้อนและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งหวังผลระยะยาวได้ยาก 
 ปัจจุบันนี้บุคคลในวงการต่าง ๆ  ได้ให้ความสนใจกับการวิจัยมากข้ึน เพราะผลส าเร็จของ
งานวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่วงการวิชาการและสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การต่างๆ ได้ การท าความเข้าใจปรัชญาการวิจัย การ
ก าหนดโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศและตามบริบทของชุมชน เป็น
เรื่องที่ส าคัญ แต่ประโยชน์ของการวิจัยจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น นอกจากข้อมูลและวิธีการเก็บ



  
รวบรวมข้อมูลที่มีความเช่ือถือและถูกต้องแล้ว การเช่ือมโยงความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพราะงานวิจัยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะ
น าไปสู่การสรรค์สร้างนวัตกรรม ที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติได ้
 ในการเริ่มต้นของการท าวิจัย นักวิจัยที่ดีควรจะต้องศึกษารายละเอียดของปรัชญาการ
วิจัย และการก าหนดโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศและตามบริบท
ของชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งเนื้อหาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
ประกอบด้วย 

1. ปรัชญาการวิจัย 
2. การก าหนดโจทย์การวิจัย 

 3. การตั้งช่ือเรื่องวิจัยและการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 4.  การก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ปรัชญาการวิจัย 
นักวิจัยที่จะเริ่มวิจัย ต้องมีจุดเริ่มต้นของการท าความเข้าใจให้ชัดเจนถึงปรัชญาการ

วิจัยของงานวิจัยเรื่องที่จะด าเนินการ นักวิจัยจะยึดปรัชญาการวิจัยแบบปฏิฐานนิยม 
(Positivism) หรือการวิจัยแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenominology) ซึ่งมีความแตกต่าง
กันดังสรุปในภาพที่ 1  

 

      
  



  

           

         
 
ภาพที่ 1 ความหมายและลักษณะของปรัชญาการวิจัย 
 
หากนักวิจัยเช่ือแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) จะเลือกการออกแบบการวิจัย 

แบบ วิธีการนิรนัยหรืออนุมานหรือเชิงปริมาณ (Deductive Method) ซึ่งมีการวิจัยใน
วิธีการวิจัยเ ชิงส ารวจทดลองหรือกึ่ งทดลอง และหากเ ช่ือแบบปรากฏการณ์นิยม 
(Phenominology) จะเลือกการออกแบบการวิจัย แบบวิธีการอุปนัยหรืออุปมาน หรือเชิง
คุณภาพ (Inductive Method) ซึ่งมีการวิจัยในวิธีการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยมานุษยวิทยา 
ทฤษฎีฐานราก หรือกรณีศึกษา มักจะเป็นการวิจัยระยะยาว ที่มีการเก็บข้อมูลมากกว่า 1 
ครั้ง สรุปประเด็นที่ส าคัญดังภาพที่ 2 และ 3 

 



  

 
 
 

 
 

 
 ภาพที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยและความน่าเช่ือถือของปรัชญาการวิจัยแต่ละประเภท 



  

 
  ภาพที่ 3 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการ
วิจัย ช่วงเวลาของการวิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
2. วิธีการก าหนดโจทย์การวิจัย 
 ในการน าเสนอวิธีการก าหนดโจทย์การวิจัย  นักวิจัยต้องท าความเข้าใจประเด็นที่
ส าคัญ 3 ประเด็นคือ แหล่งที่มาของโจทย์วิจัย ลักษณะโจทย์วิจัยที่ดี และวิธีการก าหนด
โจทย์วิจัย ดังนี้คือ 
  แหล่งท่ีมาของโจทย์วิจัย โจทย์วิจัยสามารถหาได้จาก  
  1. นโยบายการวิจัยของชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้
ก าหนดไว้ชัดเจน มีการน าเสนอให้สาธารณชนได้ทราบในหลากหลายรูปแบบ 

  2. ประสบการณ์และค าถามที่ต้องการค าตอบของนักวิจัยเอง 
  3. ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยของผู้อื่น 

  4. ปัญหาที่หน่วยงาน ผู้น าทางวิชาการ แหล่งทุน หรือผู้อื่นเสนอแนะ 
  5. จากการอ่านหนังสือทฤษฎี ต าราต่าง ๆ ที่มีประเด็นส าคัญจ าเป็นต้องการ
ทดสอบให้สอดคล้องกับบริบทของไทย 

  6. จากบทคัดย่อหรืองานวิจัย ที่เป็นจุดเริ่มที่ต้องการขยายผลต่อไป 



  
 โจทย์ของการวิจัยมักจะได้มาจากนโยบายการวิจัยของชาติ ประสบการณ์และ
ค าถามที่ต้องการค าตอบของนักวิจัย หรือข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยของคนอื่น อาจมา
จากปัญหาที่หน่วยงาน ผู้น าทางวิชาการ แหล่งทุน หรือผู้อื่นเสนอแนะ จากการอ่านหนังสือ
ทฤษฎี ต าราต่างๆ ที่มีประเด็นส าคัญจ าเป็นต้องการทดสอบให้สอดคล้องกับบริบทของไทย  
หรื อ จากบท คัดย่ อห รื อ ง าน วิจั ย  ที่ เ ป็ น จุ ด เ ริ่ มที่ ต้ อ ง กา รขยายผ ลต่ อ ไป  
สิ่งที่ได้มานักวิจัยต้องมาเขียนปัญหาหรือค าถามการวิจัย เพื่อที่จะหาค าตอบ โดยต้ อง
ก าหนดกระบวนการตั้งค าถาม ตามหลักของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ในการ
ก าหนดปัญหาการวิจัย ควรเริ่มจากค าถามการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ก าหนด
กรอบแนวคิด และให้ความหมายเฉพาะของตัวแปร และในกระบวนการหาค าตอบ ควรต้อง
มีการออกแบบการวิจัย ก าหนดแหล่งข้อมูล สร้าง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนด
วิธีการเก็บข้อมูล และออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปรัชญาการวิจัย และช่ือ
เรื่องวิจัย ที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3  กระบวนการตั้งค าถามและการหาค าตอบ เพือ่การค้นพบความจริงที่มีคุณค่า 

        ลักษณะของโจทย์การวิจัยท่ีดี  การวิจัยแต่ละครั้งต้องใช้ความสามารถ เวลา และ
ทรัพยากรการลงทุนเปน็จ านวนมาก ดังนั้นการจะเริม่ท าวิจัยเรือ่งใดควรประเมินความคุ้มค่า
ของการท าวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสียก่อน เกณฑ์ในการประเมินปัญหามีดังนี้ 



  
1. เป็นปัญหาวิจัยที่สามารถท าวิจัยได้ หรือมีโอกาสหาค าตอบได้ หรือมีความ

ปลอดภัยในการวิจัย 
2. มีเงินทุนเพียงพอ 
3. มีเวลาเพียงพอ 
4. มีเครื่องอ านวยความสะดวกใน การท าวิจัย 
5. ผู้วิจัยมีความสามารถที่จะวิจัย ปัญหาน้ันได้ 
6. ปัญหาน้ันมีความส าคัญเกิดประโยชน์กบัส่วนรวมเพียงพอ 

ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ 6 ข้อนี้ นักวิจัยสามารถลงมือท าวิจัยในเรื่องนั้นๆ ได้ 
 

3. การตั้งชื่อเรื่องวิจัยและการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 3.1  การตั้งชื่อเรื่องวิจัย 

 เมื่อได้ปัญหาการวิจัย แล้ว น าปัญหานั้นมาแยกเป็น 2 ส่วน คือ ปัญหาหลัก  
กับ ปัญหารอง ส่วนของปัญหาหลัก มักจะน ามาใช้ในการตั้งช่ือเรื่องการวิจัย ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2   ความสอดคล้องกันของประเด็นปญัหาหลักกับการตั้งช่ือเรื่องในการวิจัย 

 ภาพท่ี 4 ความสอดคลอ้งกนัของประเด็นปัญหาหลกักับการตั้งชื่อเร่ืองใน

การวิจยั 

 การตั้งช่ือเรื่องการวิจัยมักจะประกอบด้วยค าซึ่งจะตอบประเด็นให้ได้เกี่ยวกับ 
ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร ดังตัวอย่าง การวิจัยดังนี้คือ  

 



  
 

 
 

ใคร  ในที่นี้คือ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
อะไร ในที่นี้มีอย่างน้อย 2 ตัวคือ   ปัจจัย และ พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ท่ีไหน ในที่นี้คือ  ในภาคกลาง  
อย่างไร ในที่นี้คือ  ความสัมพันธ์ 
 
 
 
 

 
 
 

ใคร  ในที่นี้คือ  ประชาชนผู้ใช้แรงงานจากต่างถิ่นกับผู้ใช้แรงงานถ่ินเดิม  
 อะไร    ในที่นี้คือ   การติดเช้ือปรสิต 

ท่ีไหน   ในที่นี้คือ   ที่อาศัยในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 
อย่างไร   ในที่นี้คือ   การเปรียบเทียบ 

 ชื่อเรื่องการวิจัย นอกจากบอกได้ว่า เป็นการศึกษา อะไร ของใคร ที่ไหน และ
อย่างไร แล้ว มักข้ึนต้นด้วยค านามมากกว่ากริยา โดยใช้ภาษาง่าย กะทัดรัด ชัดเจน 
ครอบคลุม  และไม่ควรเขียนภาษาต่างชาติแทรกในภาษาไทย  การเลือกเรื่องส าหรับ  
ท าวิจัย นอกจากเลือกเรื่องทีส าคัญแล้ว ควรเป็นเรื่องที่นักวิจัยสนใจ  สามารถท าวิจัยได้  
และไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ท ามาแล้ว วิธีการที่จะประเมินได้ว่าเรื่องนั้นส าคัญหรือไม่ส าคัญ
คือ  สามารถอ่านและประเมินได้จากสภาพและความส าคัญของปัญหา  ซึ่งผู้วิจัยต้องเขียน
โครงร่างการวิจัย และรายงานการวิจัยทุกเรื่องไว้ในส่วนต้นของโครงร่างการวิจัย หรืออยู่ใน
บทที่ 1 ของรายงานการวิจัย  
 ข้ันตอนต่อไปคือ นักวิจัยต้องสามารถอธิบายสภาพและความส าคัญของปัญหา ใน
เรื่องที่สนใจจะท าวิจัย ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในข้อต่อไป 

การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานจากต่างถิ่นกับ 
ผู้ใช้แรงงานถ่ินเดิม ท่ีอาศัยในชุมชนเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์ในภาคกลาง 



  
 3.2 ก าหนดความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เป็นการเขียนน าให้เห็นความจ าเป็นและสภาพของประเด็นเรื่องที่จะท าวิจัย ซึ่งจะ
ท าให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะท าวิจัยเรื่องนั้นหรือไม่ คุ้มกับการลงทุนและลงแรงท าวิจัยหรือไม่ 
เป็นความจ าเป็นของประเทศชาติที่ต้องการหาค าตอบหรือไม่ หากเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
นักวิจัยแต่ไม่จ าเป็นส าหรับประเทศชาติ อาจจะจัดล าดับไว้หลัง ๆ ควรเลือกท าวิจัยเรื่องที่
เป็นความจ าเป็นของประเทศชาติก่อน ในการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา มี
หลักส าคัญในการเขียน ซึ่ง ธวัชชัย วรพงศธร (2543:136-137, 150) ได้ให้ข้อคิดหลักการใน
เรื่องนี้ดังนี้คือ 

 หลักการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 1. พยายามเขียนให้ตรงปัญหา เน้นปัญหาให้ถูกจุด ไม่เขียนในลักษณะยืดยาว
เยิ่นเย้อ หรือไม่เขียนอ้อมค้อม วกวน ไม่เจาะถึงปัญหาเสียที อ่านจบแล้วยังไม่ทราบว่า
ปัญหา คืออะไร 
 2. พยายามเขียนให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญของปัญหา ที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่อง
ทั้งหมด ถ้าในหัวข้อเรื่องที่ เขียนไว้สามารถพิจารณาจ านวนประเด็นของปัญหาได้  
ในเนื้อเรื่องความส าคัญของปัญหา ก็จะต้องเน้นความส าคัญให้ครบจ านวนประเด็นของ
ปัญหาที่ระบุไว้ในหัวข้อเรื่องด้วย 
 3. ไม่ควรเขียนความส าคัญของปัญหาสั้นเกินไปจนจับประเด็นที่จะศึกษาไม่ได้ 
จะต้องเขียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้มีรายละเอียดพอสมควร 
 4. ไม่ควรน าตัวเลข หรือตารางยาวๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องมากมาใส่
อ้างอิงในส่วนความส าคัญของปัญหาน้ีมากเกินไป ให้เลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงๆ 
เฉพาะตัวเลขที่ส าคัญๆ มาสรุปเป็นประโยคให้กลมกลนืกันไปกับเนื้อเรือ่ง ไม่ต้องลอกตาราง
มาใส่ไว้จนเปรอะไปหมด 
 5. การเขียนในส่วนน้ี ถ้าน าเอาผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือน าเอาตัวเลขข้อมูลของ
คนอื่น หรือน าเอาแนวคิด ทฤษฎี ของผู้อื่นมากล่าวไว้ จะต้องอ้างอิงเอกสารเหล่านั้น
ประกอบด้วยเสมอ ในการอ้างอิง ผู้วิจัยต้องยึดถือรูปแบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักในการเขียน
รายงานการวิจัยตลอดไปด้วย 
 6. การเขียนแต่ละหน้า ต้องแบ่งตอนและข้ึนย่อหน้าใหม่ให้เหมาะสมด้วย  



  
 7. การเขียนต้องให้เนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการข้ึน
ย่อหน้าใหม่ในแต่ละตอน ต้องมีส่วนเช่ือมโยงกับเรื่องในส่วนท้ายของย่อหน้าตอนเก่าด้วย 
อย่าให้เนื้อเรื่องขาดตอนเป็นห้วงๆ เมื่อข้ึนย่อหน้าใหม่แต่ละแห่ง เหมือนข้ันบันได 
 8. ในส่วนท้ายของความส าคัญของปัญหา ต้องเขียนขมวดท้าย หรือสรุปเพื่อให้มี
ส่วนเช่ือมโยงกับหัวข้อในวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไปด้วย ไม่เขียนประโยคจบห้วนๆ 
ขาดตอนไปเลย หรือปล่อยให้ประโยคค้างไว้ลอยๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ส่วนการสรุปท้ายอาจ
เขียนได้หลายลักษณะ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเรือ่งหรือปัญหา
ที่จะท าวิจัย เช่น อาจเขียนในท านองที่สรุปว่า ปัญหานี้ ทฤษฎีนี้ วิธีการนี้ ยังไม่มีผู้ใดเคย
ศึกษามาก่อน หรือมีการศึกษาไว้น้อยมาก จึงน่าจะศึกษาเรื่องนี้ หรืออาจเขียนในท านองว่า 
การศึกษาเรื่องนี้จะมีประโยชน์อย่างไร เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นต้น 
 
ตัวอย่าง การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของงานวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของการวิจัยเรื่อง  
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย (กุหลาบ 
รัตนสัจธรรม พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ และวิไล สถิตย์เสถียร, 2546) 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันทีท่ าหน้าทีจ่ัดวางหลักสูตรและกระบวนจัด
การศึกษาทีต่อบสนองการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศมาโดยตลอด ทีผ่่านมาเน้น
ในด้านนโยบายการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน  ด้านการพัฒนาสู่การ
เจริญเตบิโตทางอุตสาหกรรมและการพฒันาก าลงัคนให้มีความรู้ความสามารถด้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยการจัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศึกษา เกษตรศาสตร ์
เภสัชกร บญัชี ภาษา อัญมณีและเครือ่งประดบั มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดย
คาดหวังว่าบัณฑิตที่ผ่านการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถประกอบวิชาชีพได้
เป็นอย่างด ี



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของการวิจัยเรื่อง  
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย (กุหลาบ 
รัตนสัจธรรม พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ และวิไล สถิตย์เสถียร, 2546) (ต่อ) 
    

ในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพร่วมกันของทุกสาขาวิชาชีพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นส่วนร่วมที่อาจจะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ที่ควรจะต้องมีร่วมกันในทุกสาขา



  
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
 การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นส่วนที่เกริ่นน าใหผู้้อ่าน
เริ่มเข้าใจในปัญหาที่จะท าการศึกษาว่า ปัญหาคืออะไร มีความส าคัญในแง่มุมไหน หรือ
ประเด็นไหนบ้าง ผูอ้่านสามารถเห็นความต่อเนื่องหรือความรุนแรงของปัญหาที่เกิดในอดีต 
ปัจจบุัน หรือจะเกิดในอนาคต สมควรที่จะต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น 
หากจะแบ่งประเด็นส าคัญในการเขียนสภาพและความส าคัญของปัญหามักจะประกอบด้วย 3 
ย่อหน้าหลัก ๆ คือ ย่อหน้าแรกกล่าวถึงในภาพใหญ่ของโลกหรือประเทศ ในย่อหน้าที่สอง มัก
กล่าวถึงสภาพตามขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ และย่อหน้าสุดท้าย จะเป็นการสรปุและระบุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ และจบด้วยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่องานวิจัยนี้เสร็จสิ้น
ลง 
 
4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และประโยชน์ท่ีคาดว่า 
  จะได้รับ 
 4.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เมื่อได้ช่ือเรื่องจากปัญหาหลัก และเขียนให้เห็นสภาพของความจ าเป็นที่ต้องท า
วิจัยแล้ว ต้องแยกแยะประเด็นปัญหา ให้เป็นปัญหาย่อย ๆ หลาย ๆ ประเด็น  โดยที่ 
ลักษณะของประเด็นปัญหาย่อย ควรสอดคล้องหรือสมัพันธ์กับปญัหาหลกั แต่ละปัญหาย่อย
ไม่ควรซ้ าซ้อนกัน และมีความชัดเจน   
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาหลักกบัปญัหาย่อย 
 
ปัญหาหลักในการวิจัยที่ได้ จะใช้ในการตั้งช่ือเรื่องโครงการวิจัย ส่วนปัญหาย่อย ๆ 

หรือปัญหารองจะใช้ในการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



  
 
 
 

ภาพท่ี 4   ความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาย่อยกบัวัตถุประสงค์การวิจัย 
การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เป็นการขยายรายละเอียดของปัญหาวิจัย ที่

ก าหนดไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้น ให้ชัดเจนข้ึนโดยใช้ภาษาเขียน  การเขียนวัตถุประสงค์ จะต้อง
เขียนหลังจากที่ก าหนดปัญหาวิจัยแล้ว กล่าวคือ การก าหนดปัญหาวิจัย เป็นการกลั่นกรอง
แนวความคิดของผู้วิจัยที่จะเจาะปัญหาแต่ละประเด็นออกมาให้เห็นเป็นรปูร่าง และเป็นจริง
ข้ึนมา  การปฏิบัติในการเขียนวัตถุประสงค์เป็นการน าเอาแนวความคิดของประเด็นปัญหา
วิจัยน้ันๆ มาขยายรายละเอียด โดยเรียบเรียงให้เป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ถื อ ว่ า  เ ป็ น ด่ า น แ ร ก ที่ ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ท า วิ จั ย  
ที่จะบอกรายละเอียดและขอบเขตต่างๆ ให้ทราบถึงภาพของความส าเร็จที่งานวิจัยเรื่องนั้น
ต้องการ  

 หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย  
 หลักส าคัญของการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 
 1. เขียนประเด็นของปัญหาให้ชัดเจน ว่าต้องการศึกษาอะไร ในแง่มุมใด และ
เรื่องที่ศึกษา ต้องอยู่ในกรอบของหัวเรื่องที่ท าวิจัย ไม่ใช่ออกนอกเรื่อง 
 2.  วัตถุประสงค์ที่เขียนทุกข้อ ต้องสามารถศึกษาได้ กระท าได้ หรือเก็บข้อมูลได้
ทั้งหมด พยายามถามตนเองทีละข้อทุกข้อว่า ข้อนี้ท าได้ไหม 
 3.  เขียนวัตถุประสงค์ให้ สั้น กะทัดรัด ใช้ภาษาง่าย 
 4.  ควรเขียนวัตถุประสงค์ในรูปของประโยคบอกเล่า  
 5.  เขียนวัตถุประสงค์ในรูปของการเปรียบเทียบ เพื่อเน้นความแตกต่าง หรือ
เขียนในรูปของความสัมพันธ์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ต้องการศึกษาวิจัยในปัญหาน้ันๆ 
 6.  เขียนวัตถุประสงค์รวมเป็นข้อเดียว หรืออาจเขียนแยกเป็นข้อๆ ก็ได้ ถ้าเขียน
วัตถุประสงค์แยกเป็นข้อๆ แต่ละข้อต้องระบุปัญหาที่ศึกษาเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น ห้าม
เขียนรวมประเด็นปัญหาหลายๆ ประเด็นไว้ในวัตถุประสงค์ข้อเดียวกัน 
 7.  จ านวนข้อของวัตถุประสงค์มีมากน้อยเท่าใดข้ึนอยู่กับขอบเขต ซึ่งรวมถึงความ
กว้างและความแคบของปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา โดยหลักการแล้วไม่ควรตั้ง
วัตถุประสงค์ย่อยๆ มากเกินไป ควรตั้งประมาณ 2 ถึง 5 หัวข้อใหญ่ๆ ก็เพียงพอแล้ว 



  
 8.  การเรียงหัวข้อวัตถุประสงค์ ท าได้หลายลักษณะ เช่น เรียงตามความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาวิจยัลดหลั่นลงมา หรืออาจเรียงตามลักษณะระดับปญัหาใหญแ่ละปญัหา
รองลงมา  หรืออาจเรียงวัตถุประสงค์ตามความสอดคล้องของเนื้อหากับประเด็นวิจัยแต่ละ
ประเด็น หรืออาจเรียงวัตถุประสงค์ตามล าดับปัญหาเกิดก่อน เกิดหลัง ก็ได้ 
 9.  ห้ามน าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย เพราะ
วัตถุประสงค์เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยจะต้องท า แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนหลังจากสิ้นสุดการวิจัยแล้ว ซึ่ งอาจจะเป็นหรือไม่ เป็นตามที่ คาดหวังไ ว้ 
ก็ได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไม่ใช่ข้อที่บังคับให้ผู้วิจัยต้องท าเหมือนวัตถุประสงค์ 

 
ตัวอย่างข้อความที่มีความหมายเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

ซึ่งการเขียนลักษณะนี้ไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างข้อ 2 และข้อ 3 ไม่ใช่วัตถุประสงค์การวิจัยเพราะไม่ได้เขียนเพื่อหาค าตอบ 
แต่เป็นประโยชน์ที่เกิดข้ึน หลังจากทราบค าตอบแล้วว่า จะน าไปท าอย่างไรต่อไป  

การเขียนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องมีตัวอย่างดังต่อไปนี ้

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เรื่อง   พฤติกรรมการแตง่กายผิดระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการแตง่กายของนกัศึกษา 
2. เพื่อใหท้างมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการวางมาตรการกับ

นักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ 
3. เพื่อให้นกัศึกษาตระหนักในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 1  การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง   การเปรียบเทียบการติดเช้ือ
ปรสิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานจากต่างถ่ินกับผู้ใช้แรงงานถ่ินเดิม  ที่อาศัยในชุมชนเขต
พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) 
 วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 เพื่อเปรียบเทียบการติดเช้ือปรสิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานที่อาศัยในชุมชนเขต
พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เปรียบเทียบอัตราการติดเช้ือปรสิตชนิดต่าง ๆ ในประชาชนผู้ใช้แรงงานจาก

ต่างถ่ินกับประชาชนผู้ใช้แรงงานถ่ินเดิม 
2. เปรียบเทียบความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ติดเช้ือปรสิตในประชาชนผู้ใช้แรงงานจากต่างถิ่นกับประชาชนผู้ใช้แรงงานถ่ินเดิม 
3. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมอนามัยทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ติดเช้ือปรสิตในประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ตรวจพบการติดเช้ือปรสิต และตรวจไม่พบการติด
เช้ือปรสิต 

4. เปรียบเทียบการปฏิบัติและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการติดเช้ือ
ปรสิตประชาชนผู้ใช้แรงงานจากต่างถิ่นกบัประชาชนผู้ใช้แรงงานถ่ินเดิม 

5. เปรียบเทียบการปฏิบัติและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการติดเช้ือ

ตัวอย่างท่ี 2 ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย (กุหลาบ รัตนสัจธรรม พิสมัย  
เสรีขจรกิจเจริญ และวิไล สถิตย์เสถียร, 2546) 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อรวบรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 2. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเช่ือมโยงถึงส่วนร่วมของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และหาส่วนต่างของจรรยาบรรณวิชาชีพที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาและปลูกฝังจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อไป 
 3. เพื่อสรุป เสนอแนะเชิงนโยบาย การด าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา



  
 
 
 
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 การก าหนดขอบเขตของการวิจัย  

  เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน  ชัดเจนแล้ว ข้ันตอนต่อไป ควรก าหนด 
ขอบเขตของปัญหาการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้ภาพที่ชัดเจนในการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว  
ผู้ที่สนใจท าวิจัยมักจะมีความคิดที่หลากหลาย และต้องการหาค าตอบมากข้ึนเรื่อย ๆ 
เนื่องจากในการทบทวนวรรณกรรม หรือ ความคิดต่าง ๆ มักจะแตกสาขา และกระจายไปสู่
เรื่องอื่นๆ อยู่เรื่อย ๆ  ท าให้ไม่สามารถท าวิจัยเรื่องนั้น ๆ ส าเร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด  ดังนั้น
เพื่อให้สามารถท างานวิจัยได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว้ 

ตัวอย่างท่ี 3 การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง   การพัฒนาระบบเครือข่ายการ
สร้างเสริมพลังอ านาจของการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนน  (กุหลาบ รัตนสัจธรรม 
และคณะ, 2552) 
 วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการเสริมสร้างพลังอ านาจ ของการจัดการอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน   

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. สร้างเครือข่ายการจัดการอบุัติเหตุจราจรในระดบัชุมชน ระดับปฏิบัติการ 

และระดบับริหาร 
2. จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดการอุบัตเิหตจุราจร 
3. ถ่ายทอดการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจโดยการ 

3.1 จัดท าคู่มือโปรแกรมมาตรฐาน 
3.2 สร้างเว็บไซด์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
3.3 จัดท าบทเรียนสื่ออิเลคทรอนิกส์  ในการถ่ายทอดแก่หน่วยงานและ

ผู้สนใจ 
3.4 อบรม และร่วมในการอบรมแกนน าการใช้โปรแกรม 



  
 หลักการเขียนขอบเขตการวิจัย  
 หลักส าคัญของการเขียนขอบเขตการวิจัย คือ 
 1. ก าหนดขอบเขตการวิจัยของ ประชากรที่ต้องการศึกษา หลังจากที่ได้ทบทวน
ประเด็นให้ชัดเจนแล้ว กลุ่มประชากรกลุ่มใดกันแน่ ที่เป็นกลุ่มที่จ าเป็นต้องศึกษาในขณะนี้ 
ซึ่งจะสามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้กับคนกลุ่มใหญ่  เป็นกลุ่มที่สามารถเข้าเก็บข้อมูลได้ 
โดยไม่เป็นอันตรายแก่นักวิจัย และเป็นกลุ่มที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการหาค าตอบ 
 2. ก าหนดขอบเขตการวิจัยของ ตัวแปร ที่ต้องการศึกษา หลังจากได้ทบทวน
วรรณกรรม และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะช่วยในการคัดกรองตัวแปรที่
เกี่ยวข้องจริง ๆ  กับเรื่องที่ศึกษา ตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกคัดกรองออกตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะช่วย
ประหยัดทรัพยากร และเวลาในการวิจัยได้มาก 
 3. ในส่วนของสถานที่ และเวลา ที่ท าวิจัย เมื่อก าหนดขอบเขตไว้ชัดเจนแล้ว จะ
ท าให้วางแผน และติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
 
ตัวอย่างการเขียนขอบเขตของการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขียนขอบเขตของการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย เรื่อง   การเปรียบเทียบการติดเช้ือปรสิตของประชาชนผู้ใช้
แรงงานจากต่างถ่ินกับผู้ใช้แรงงานถ่ินเดิม ที่อาศัยในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) 

1. การวิจัยน้ีเป็นการท าวิจัยเฉพาะประชาชนในวัยแรงงานเท่านั้น 
2. ก าหนดจังหวัดในการศึกษาเฉพาะ 3 จังหวัดในโครงการพัฒนาการพืน้ที่

ชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และอ าเภอใน 3 จังหวัด 
ที่มีแรงงานต่างถ่ินเข้าไปอาศัยอยู่เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี เท่านั้น 

3. ปรสิตที่จะศึกษาจะเป็นประเภทพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบนและ โปรโต
ซัว ที่อาศัยอยู่ในร่างกายคนเพื่อความอยูร่อดและด ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยคนเป็นทัง้ 
แหล่งอาหาร และที่พกัอาศัย 
 

ขอบเขตของการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ภาพรวม
จรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย (กุหลาบ รัตนสจัธรรม พิสมัย เสรีขจรกจิเจรญิ 
และวิไล สถิตย์เสถียร, 
2546) 
 1. ศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรฐั จ านวน 23 แห่ง 
 2.แบ่งกลุ่มจรรยาบรรณวิชาชีพตามกลุม่สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3  การก าหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

จากการที่นักวิจัยก าหนดความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาแล้ว นักวิจัยน า
ประเด็นย่อยมาก าหนดปัญหาย่อย เพื่อใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุม
ประเด็นที่นักวิจัยต้องการค าตอบแล้ว ที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ที่นักวิจัยต้องน าเสนอให้ผู้อ่าน หรือ
ผู้สนใจ หรือผู้เกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพ คือ การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อนักวิจัยได้
ค าตอบการวิจัยที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัยครบถ้วนแล้ว  

 หลักการเขียนประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ มีดังนี้คือ 
 1. น าเสนอ เป็นข้อ ๆ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ อธิบายให้เห็นชัดเจน 
 2. แยกประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมออกจากกัน 
 3. แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ จะน าไปท าสิ่งใดหรือจะประเด็นส าคัญของ
การน าไปใช้ต่อไป  
 4. ควรน าเสนอให้เห็นประโยชน์ที่ตกแก่คนกลุ่มต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
เพื่อให้มองเห็นภาพของผู้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ววางเก็บไว้บนหิ้ง  โชว์
บุคคลทั่วไปเฉย ๆ น ามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ชัดเจน เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในปัจจุบัน 



  
ตัวอย่างการเขยีนประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล่าวโดยสรุป  คือ  นักวิจัยต้องเข้าใจปรัชญาการวิจัย และก าหนดโจทย์การ

วิจัย เข้าใจและสามารถอธิบายสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา สามารถตั้งช่ือ
เรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ถูกต้องเหมาะสม  สามารถก าหนดขอบเขตการศึกษา และ
มองเห็นภาพของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยไดอ้ย่างชัดเจน เพื่อใหส้ามารถมอง
ภาพของการวิจัยให้เห็นได้ทั้งระบบ และเป็นประเด็นทีส่ าคัญที่ใช้ในการศึกษารายละเอียด
อื่น ๆ ในบทต่อไป  
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 1. ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นสามารถน าส่วนร่วมและส่วนต่าง
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บทท่ี 3 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

   

ในการท าวิจัย  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องเป็นข้ันตอนที่ส าคัญ
ข้ันตอนหนึ่ง  ต่อจากการตั้งโจทย์วิจัย  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ 8 ประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

1 ความหมายและความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2 จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

3 ประเด็นด้านเนื้อหาสาระที่ต้องการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

4 แหล่งค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
5 กระบวนการค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6 การน าเสนอเนื้อหาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
7 การประเมินคุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8 ตัวอย่างการเขียนรายงานการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1  ความหมายและความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 



  
 1.1 ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  หมายถึงการค้นคว้า
รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินค่า สังเคราะห์และน าเสนอสารสนเทศ ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ 
และ/หรือสัมพันธ์กับตัวแปรที่ต้องการศึกษา/วิจัย อาจเป็นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีหรือ
งานวิจัยเกี่ยวกับหรือสัมพันธ์กับตัวแปรที่ต้องการศึกษา ในบริบทและแง่มุมต่าง ๆ เป็น
กิ จ ก ร ร ม ที่ ท า ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ภ า พ ข อ ง ตั ว แ ป ร 
ท่ีเกี่ยวข้อง   ซึ่งได้อ่านมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ และได้สารสนเทศที่ เ ช่ือถือได้เพื่อ 
ก้าวไปสู่กิจกรรมอื่น ในกระบวนการวิจัยต่อไป  

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นได้ทั้งองค์ความรู้ สิ่งของ งานเขียน 
งานวิจัย  อยู่ในรูปทั้งที่เป็นเอกสาร และที่ไม่เป็นเอกสาร มีทั้งที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่มีการบันทึกไว้เป็นแต่เพียงการบอกเล่าต่อๆ กันมา หรือบันทึกไว้ในลักษณะ
ต่างๆ กัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ  

1) วรรณกรรมและงานวิจัยที่บันทึกเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  ในรูป 
สื่อสิ่งพิมพ์   สิ่งของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  

2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แถบวีดีทัศน์  ซีดีรอม  
3) สื่อที่ไม่ได้บันทึกเป็นหลักฐาน เช่นต านานที่เล่าต่อ ๆ กันมา เป็นต้น     

อาจกล่าวได้ว่า การแบ่งประเภทของวรรณกรรมตามรูปแบบของสื่อที่น าเสนอนั้น    
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

1.2 ความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรม เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้วิจัยมีความรู้และความเข้าใจใน
สิ่งที่ต้องการศึกษาทุกแง่ทกุมุมเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องที่จะศึกษา 
สามารถท างานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่าเพียงพอที่จะน าไปช้ีน าสังคมในเรื่องนั้น ๆ  
ในเวลานั้น ๆ    ท าให้ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด   เนื่องจาก การทบทวน
ว ร ร ณ ก ร ร ม จ ะ ใ ห้ ส า ร ส น เ ท ศ ว่ า  ปั ญ ห า วิ จั ย ที่ ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า นั้ น  
มีผู้ศึกษาและสามารถตอบปัญหาไว้แล้วหรือไม่  ตอบได้ตรงหรือไม่ และมีประเด็นใด  
ที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  หรือไม่จ าเป็นต้องศึกษาวิจัยต่อ    เนื่องจากได้พบว่า
วรรณกรรมที่ทบทวนน้ันมีสาระเพียงพอที่จะตอบปัญหาวิจัยที่สนใจแล้ว 

 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญดังนี้ 



  
 1(  เป็นหลักฐานว่า  งานวิจัยที่ท ามีคุณค่าและเช่ือถือได้ในด้านวิชาการ 
เนื่องจากผู้วิจัยแสดงว่ามีความรู้แตกฉานและลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา และงานวิจัยที่ท ามี
ทฤษฎี หลักการรองรับ 
 2(  ท าให้ผู้ที่น างานวิจัยไปใช้มีความเช่ือมั่นในคุณภาพและความถูกต้องของ
แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้  รวมทั้งความถูกต้องเหมาะสมในการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนางาน 
 3( สามารถน าเสนอผลการวิจยัที่ช้ีให้เหน็ความสอดคล้องและความขัดแย้งกบั
ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่ผ่านมา ท าให้ผู้น าผลการวิจัยไปใช้สามารถพิจารณาใช้งานวิจัยได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบท  
 4(  ผู้อ่านได้สารสนเทศด้านแนวคิดและคุณลักษณะของการวัดในมิติต่าง ๆ 
ท าให้สามารถตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของงานวิจัยได ้
 5( ท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นพัฒนาการในมิติต่างๆ  ของความรู้ในเรื่องที่ท าวิจัย  
 6(  แสดงให้เห็นว่างานวิจัยที่จะท าเหมาะสมกับองค์ความรู้ที่มีอยู่  
               7) ท าให้ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
2 จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1  จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยทั่วไป  
มีดังนี้        

1) ตรวจสอบว่าปัญหาวิจัยของตนเองซ้ าซ้อนกับผู้อื่นหรือไม่ 
2) ตรวจสอบความรู้พื้นฐานทั้งด้านแนวคิด ทฤษฎี และบริบทต่าง ๆ ของการ

วิจัย  
3) ศึกษาค้นคว้าความรู้  ทั้ ง ในด้านทฤษฎี หลักการ และข้อค้นพบ  

องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อให้ได้หลักฐานสนับสนุนว่าการวิจัย  
ที่ท ามีองค์ประกอบครอบคลุมและเช่ือมั่นได้ว่าถูกต้อง 

4) เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาวิจัยของผู้วิจัย ยังไม่มีผู้อื่นศึกษามาก่อนหรือหากมผีู้
ศึกษามาก่อนแต่ล้าสมัยแล้ว  และการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยจะได้ผลเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
ส าหรับวงการวิชาการในสาขาน้ัน ๆ  



  
5) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเบื้องหลังของตัวแปรหลักที่ต้องการศึกษา 
6) ศึกษาแบบแผนการวิจัยและจุดอ่อนจุดแข็งที่มีอยู่ในงานวิจัยที่ผู้อื่นท า

มาแล้ว ท าให้สามารถออกแบบการวิจัยที่มีคุณภาพมากข้ึน    เนื่องจากได้เห็นโครงสร้าง
และสิ่งที่ยังขาดไปจากโครงสร้างของงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว   

7) ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานวิจัยที่ท าเพิ่มความเข้าใจและความรู้ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง   

8) แสดงว่าผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะศึกษาวิจัย 

2.2 ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะท าให้ผู้วิจัยได้ผลงานวิจัยที่

เป็นที่ยอมรับ  เนื่องจากผู้วิจัยมีความรู้แตกฉานและลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา งานวิจัยที  ่ท ามี
ทฤษฎี หลักการรองรับ ทั้งจากส่วนที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การที่ผู้วิจัยได้เห็นงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรเดียวกัน และใกล้เคียงกันในแง่มุม และในบริบทที่
ต่างกัน ท าให้สามารถวิเคราะห์ ตัดสินคุณค่า และสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษามา  
ตัดสินใจได้ว่า จะต้องท าการวิจัยหัวข้อที่จะศึกษาในแง่มุมใด จึงจะท าให้ผลการวิจัยสามารถ
ตอบค าถามวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับ และน าไปใช้ได้ตรง
ตามที่ต้องการ ผู้วิจัยจะเห็นภาพรวม จุดเด่นและจุดด้อยในการออกแบบวิจัย  ท าให้ผู้วิจัย
สามารถก าหนดกรอบตัวแปร ให้นิยามตัวแปร และสามารถวัดตัวแปรได้อย่างถูกต้อง
เ ห ม า ะ ส ม   ต า ม ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี  ห รื อ มี ห ลั ก ฐ า น อ้ า ง อิ ง ที่ ท า ใ ห้  
ผู้ที่อ่านงานวิจัย หรือผู้ที่น างานวิจัยไปใช้มีความเช่ือมั่น  ว่าเที่ยงตรง เนื่องจากผลการวิจัยมี
คุณภาพ สามารถช้ีแนะสังคมให้น าไปใช้ในบริบทที่ เหมาะสมกับแบบแผนการวิจัย 
นอกจากนั้น การค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะท าให้ผู้ วิจัยสามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าของตนเองกับผลงานวิจัยของผู้อื่น 
และสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนข้ึนจากตัวแปรที่ศึกษา  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะท าให้ผู้วิจัยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และอย่างมีคุณค่า นั่นคือ สามารถตัดสินใจได้ว่า ควรที่จะท าวิจัยเพื่อตอบปัญหาหรือ
แก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่หรือไม่  หรือวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผู้อื่นท าไว้แล้ว   สามารถตอบ
ปัญหาที่ตนตั้งข้ึนได้ชัดเจน น าไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาใหม่หรือศึกษาเพิ่มเติม หรือถ้าต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากผลที่ได้รับยังไม่สามารถตอบปัญหาที่มีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์    ผู้วิจัย



  
จ ะ ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า ไ ด้ ว่ า    จ ะ ต้ อ ง ท า วิ จั ย ต่ อ ไ ป ใ น แ ง่ มุ ม ใ ด 
จึงจะไม่ซ้ าซ้อนกับที่ผู้อื่นท ามาแล้ว  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่างานวิจัยให้มากข้ึนด้วย   
ในภาพรวมการทบทวนวรรณกรรม คือการท าให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถใช้ประโยชน์  
ดังนี ้

1) ให้ความรู้และความเข้าใจที่สมบูรณ์และลึกซึง้แก่ผูวิ้จัยในประเด็นปัญหาที่
ต้องการศึกษาวิจัย 

2) ให้แนวทางที่ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับแบบแผนการ วิจัย 
กระบวนการและข้ันตอนในการวิจัย 

3) ช้ีให้ เห็นช่องว่างหรือความไม่สมบูรณ์ขององค์ความรู้ ในขอบเขต
เนื้อหาวิชาที่ตนสนใจ อันจะน าไปสู่การตั้งประเด็นปัญหาการวิจัย และการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงประเด็นปัญหาวิจัยของตน 

4) ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับขอบเขต
เนื้อหาวิชาที่ตนต้องการศึกษา และทราบแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคที่
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดข้ึน 

5) ให้หลักฐานอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของตัวแปรที่ศึกษาและความเกี่ยวพันกับ
ตัวแปรอื่น 

6) ผู้อ่านและผู้น างานวิจัยไปใช้เข้าใจในตัวแปรที่ศึกษาสอดคล้องกับผู้วิจัย 
7) มีหลักฐานอ้างอิงในการวิจัย ท าให้งานวิจัยมีความน่าเช่ือถือ 
8) ให้พื้นฐานในการแปลความหมายผลของการวิจัย และในขณะด าเนินการวิจัย 
9) ผู้วิจัยสามารถใช้สารสนเทศที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมเป็น

พื้นฐานในการออกแบบ  และการด าเนินงานวิจัยในด้านต่อไปนี้  
9.1(  ระบุและก าหนดขอบเขตของปัญหาและสมมติฐาน 
9.2(  เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และการทดสอบสมมติฐาน  
9.3( ก าหนดกรอบประชากร 
9.4( ก าหนดวิธีการเลือกตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจัย 
9.5(  เป็นเครื่องมือและระดับการวัดที่ต้องใช้เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการมา 
9.6( เนื้อหาสาระ หรือโครงสร้างที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาเครื่องมือ 
9.7(  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งปัญหาและการแก้ไข

ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล 



  
9.8( ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
9.9) อ้างอิงในการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ

ในการน าผลไปใช้และการท าวิจัยต่อไป 
 
3 ประเด็นด้านเน้ือหาสาระที่ต้องการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ที่จะน ามาทบทวนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
นั้น ควรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้
 3.1 บริบทในการวิจัย   
 บริบทในการวิจัยส่วนใหญ่มักได้จากหัวข้อหรือหัวเรื่องวิจัย  เช่น การศึกษา
ผลกระทบจากกรณีย้ายถ่ินของชาวไทยภูเขา 

ตัวแปรที่ศึกษาคือการย้ายถ่ินและผลกระทบจากการย้ายถ่ิน บริบทของเรื่องนี้คือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์บางอย่างของชาวไทยภูเขาที่ผู้วิจัยจะต้องน าเสนอ  เพื่อให้
ผู้สนใจอ่านงานวิจัย และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มีความเข้าใจประเด็นที่ต้องมีการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยในเรื่องนี้คือ 

เรื่องของชาวไทยภูเขา  ควรน าเสนอสองประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่องของการ
แนะน าให้รู้จักกับชาวไทยภูเขา ซึ่งอาจน าโดยการเกริ่นถึงชาวไทยภูเขาทั่วไป แล้วจ ากัด
ขอบเขตที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับชาวไทยภูเขา  สิ่งที่น าเสนอเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะ
ต่าง ๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าน้ัน ๆ และสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ท าให้เกิดการย้ายถ่ิน เช่น เศรษฐกิจ 
ความเป็นอยู่ ลักษณะของครอบครัว ความคาดหวัง และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  และประเด็น
ทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย ว ข้อง   จ ากนั้ นต้ อ งน า เ ส นอให้ เ ห็ นภาพของปัญห า  คือมิ ติ ต่ า ง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถ่ินของชาวไทยภูเขา  

 3.2 วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรท่ีศึกษา 
เช่นเดียวกับบริบทในการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในหัวข้อหรือช่ือ

เรื่อง  การน าเสนอวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถ
ก าหนดกรอบวรรณกรรมและงานวิจัยในการวิจัยของตน สามารถก าหนดขอบเขตของ
การ ศึกษาด้ วยการยึดหลักการหรือทฤษฎีที่ พบจากวรรณกรรมและงานวิจั ย 



  
ที่ทบทวน  หรืออาจน าสาระจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่ทบทวนมาดัดแปลงหรือ
ผสมผสาน  เพื่อให้เหมาะกับบริบทของการวิจัยที่ต้องการศึกษา  

วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยความหมายหรือนิยาม
ศัพท์ ข อ ง ตั ว แป ร ที่ น า ม า ศึ กษา แนว คิ ดแล ะ ทฤษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ตั ว แป ร ที่ ศึ ก ษ า   
อาจน าเสนอจากมุมมองของผู้เช่ียวชาญในตัวแปรนั้นๆ  หลายคน  ผู้วิจัยควรน าเสนอให้
เช่ือมโยงติดต่อกัน  และไม่จ าเป็นหรือไม่ควรน าเสนอเป็นรายบุคคล แต่อาจเสนอในรูปของ
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผู้ที่มีแนวคิดสอดคล้องกัน  ทั้งนี้ให้น าเสนอแนวคิดนั้นโดย
อ้างอิงผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ัน นอกจากน าเสนอในด้านข้อเท็จจริงที่ได้ศึกษาจากแต่ละบุคคล
หรือแต่ละประเด็นของตัวแปรแล้ว ควรน าเสนอในรูปเปรียบเทียบ หรือการอภิปรายใน
แง่มุมต่างๆ ที่ตรงกัน สอดคล้องกัน และที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันด้วย 

ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลกระทบจากกรณีย้ายถ่ินของชาวไทยภูเขา ที่ได้
ยกตัวอย่างมาแล้วนั้น การน าเสนอเนื้อหาในส่วนของตัวแปรได้แก่  

- วรรณกรรมและงานวิจัยเรื่องการย้ายถ่ิน  น าเสนอความหมายของการย้ายถ่ิน ลักษณะ
ของการย้ายถ่ิน  ความส าคัญ และเนื้อหาด้านผลกระทบอันเนื่องจากการย้ายถ่ิน เป็นต้น 
 - วรรณกรรมและงานวิจัยในเรื่องผลกระทบ   ศึกษาผลกระทบ แล้วตามด้วย
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการย้ายถ่ิน   
 

4  แหล่งค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แหล่งค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  อาจแบ่งตามลักษณะของการ
สื่อสารเป็น 3 แหล่งหลัก ๆ  คือ  แหล่งที่บันทึกในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งที่บันทึกในรูป  
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ และแหล่งที่ไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

4.1 แหล่งท่ีบันทึกในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
1) แหล่งปฐมภูมิ ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ที่น าเสนองานเขียน งานวิจัย  ของ

ผู้เขียนโดยตรง เช่น หนังสือ และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในห้องสมุด
ต่าง ๆ  ซึ่งปกติมีดัชนีค้นหา  
  2) แหล่งทุติยภูมิ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้เป็นดัชนีค้นคว้าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็น
แหล่งปฐมภูมิ  เช่น 

- ดัชนีการศึกษา เป็นดัชนีวารสารทีใ่ช้กันมาก มีรายช่ือวารสารทางการศึกษา
ม าก ก ว่ า  360 ร า ย ก า ร  พิ มพ์ เ ผ ยแ พร่ เ มื่ อ ค .ศ .1929 เ ป็ นดั ชนี ว า ร ส า ร 



  
รายเดือน  เย็บรวมเล่มเป็นราย 3 เดือน และรายปี   มีรายช่ือวารสารที่ เกี่ยวข้อง 
รายคาบ  เอกสารจากการสัมมนา หนังสือรายปี หนังสือข่าว บทความ และเอกสารทางราชการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
        - ดัชนีและบทคัดย่องานวิจัยทางการศึกษาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Psychological 
Abstracts เป็นเอกสารที่บรรจุบทคัดย่องานวิจัยด้านจิตวิทยา ออกทุก 2 เดือน 

- Review & Educational Research (RER) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
แหล่งหนึ่งที่เกี่ยวกับปัญหาวิจัยในหลายหัวข้อและหลายประเด็น  RER  เป็นวารสาร 
รายเดือน  จัดพิมพ์โดยสมาคมการวิจัยทางการศึกษาของอเมริกา (American Educational 
Research Association - AERA)  

- Encyclopedia  of  Educational  Research (EER) เป็นโครงการของ
สมาคมการวิจัยทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา บรรจุเรื่องย่อของงานวิจัยด้านการศึกษา 
ซึ่งมีการประเมินเชิงวิพากษ์วิจารณ์  การสังเคราะห์  และการบูรณาการวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่องเดียวกันด้วย 

 4.2 แหล่งท่ีบันทึกในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
แหล่งที่บันทึกในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้น 

แหล่งข้อมูลประเภทนี้คือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ เรียกว่าไร้พรมแดน เนื่องจาก  
ผู้ค้นคว้าและแหล่งอาจอยู่ไกลกันถึงคนละซีกโลก แหล่งข้อมูลประเภทนี้มีทั้งที่เป็นแหล่ง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  แหล่งปฐมภูมิ  เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นงานเขียน งานวิจัย  ส่วน แหล่งทุติยภูมิ ได้แก่ดัชนีวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งจะมีทั้งที่ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ   
 4.2.1 ฐานข้อมูลที่เก็บในซีดีรอม (CD-Rom) ซึ่งมีผู้จัดท าข้ึน ที่นิยมใช้กันมากได้แก่
ฐานข้อมูลของ ERIC  อย่างไรก็ตาม   ในปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เพิ่มข้ึน  และสามารถค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้    ดังนั้น จึงมีผู้นิยมใช้ฐานข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตซึ่งสะดวกกว่า 
 4.2.2  แหล่งค้นคว้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งที่อาศัย Browser และ 
Search Engine ต่างๆ ช่วยในการค้นคว้า  นอกจากนั้น  ยังมีเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตที่
น ามาใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าวรรณกรรมได้ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  กลุ่ม



  
ข่าว / กลุ่มสนใจ (News group / List serve) กระดานข่าว กระดานข้อมูลส าหรับค าถาม
ที่มีผู้ถามบ่อย ห้องสนทนา (Chat room) เป็นต้น แหล่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่จะแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1) แหล่งที่เปิดเป็นสาธารณะ ผู้ที่เข้าไปในฐานข้อมูลสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนั้น  ๆ มาเก็บไ ว้ในฮาร์ดดิสก์  หรือซีดีของตน โดยจะสามารถศึกษา 
บนจอคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อศึกษาภายหลังได้ 

2) แหล่งที่เปิดเป็นสาธารณะเหมือนประเภทแรก ผู้ที่เข้าไปในฐานข้อมูลจะสามารถ
เข้าไปศึกษาข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ต้องการได้ แต่ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลเก็บไว้ได้
เหมือนดังประเภทแรก 

3) แหล่งที่เปิดเป็นสาธารณะแต่จะมีข้อมูลเพียงบางส่วนที่เปิดให้เข้าไปศึกษา ถ่าย
โอน หรือสั่งพิมพ์ได้ แต่บางส่วนต้องลงทะเบียนหรือเป็นสมาชิกจึงจะเข้าถึงข้อมูลได้ 

4) แหล่งที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล และหรือเอกสาร
และวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันหรืองค์กร  
ที่มีบริการให้ค าปรึกษา และร้านขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจะได้ข้อมูลที่ต้องการต้อง
สั่งซื้อ  ซึ่งอาจสั่งซื้อได้ทั้งทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ  
ที่สั่งซื้ออาจอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์  แต่ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ 
 แหล่งข้อมูลประเภท 1) - 3)  ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่าง
ประเทศ องค์กรที่ให้บริการสาธารณะด้านวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ด้านการศึกษา ส่วน
ประเภทสุดท้ายถือเป็นสถาบันให้ค าปรึกษาต่างๆ และ/หรือร้านขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ 
 ตัวอย่างแหล่งข้อมูลดังกล่าว เช่น  
 - ศูนย์ แหล่ ง ข้อมู ล ข่ าวสารทางการ ศึกษา (Educational Resources 
Information Center - ERIC)  ERIC เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมฐานข้อมูลของดรรชนีวารสารทางการศึกษา (Current Index to 
Journals in Education)  และรายช่ือผลงานวิจัยด้านการศึกษา (Educational Research 
List) เข้าไว้ด้วย และให้บริการเกี่ยวกับรายงานและเอกสารทางการศึกษาที่ ERIC จัดพิมพ์ข้ึน
ซึ่งจะมี ช่ือที่ตั้งฐานข้อมูลทั้งหมดของ ERIC  ฐานข้อมูลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมักเป็น
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์  



  
 - เครือข่ายข้อมูลข่าวสารของ AERA ซึ่งมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวอย่างแหล่งวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่น าเสนอบนโฮมเพจของ AERA 
http://www.aera.net ซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถเข้าไปค้นหาวารสารที่น าเสนองานวิจัยใน
ด้านต่าง ๆ เช่น Educational Researcher-ER ; American Educational Research 
Journal-AERJ ;  Educational Evaluation and Policy Analysis-EEPA ;  Journal of 
Educational and Behavioral Statistics-JEBS ;  Review of Research in 
Education-RER  เป็นต้น  
 ส่วนแหล่งข้อมูลในประเทศไทยปัจจุบัน มีทั้งห้องสมุดและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ที่หน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่าง ๆ มีไว้ให้บริการ ซึ่งอาจมีวิธีและ
ข้ันตอนในการใช้ต่างกันบ้าง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
ฐานข้อมูลอิสระและที่เช่ือมต่อระหว่างฐานข้อมูลอื่น ๆ  สามารถใช้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดได้  ตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
http://www.stou.ac.th/   คลิ กที่  e-library  จะพบบริ ก ารสารสนเทศดิจิ ทัลที่
มหาวิทยาลัยมีให้บริการ เช่น   
 (1) ฐานข้อมูลอ้างอิง ThaiLIS   เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์   ให้บริการ
สืบค้น และดาวน์โหลด (download) เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สืบค้นได้ 
ที่ http://dcms.thailis.or.th เป็นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่งของรัฐมีให้บริการ ประกอบด้วย Dissertation Fulltext    Digital Collection 
SpringerLink  (EBOOK)   Ref. Database   Union Catalog  ตัวอย่างสารสนเทศ 
ที่สามารถค้นได้เช่น SpringerLink  จะสามารถเข้าถึงหนังสือ  วารสาร และฐานข้อมูล
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด   ช่ัวโมง ทุกวัน 24 
 (2) Science Direct (http://www.sciencedirect.com/๗ ระบบสืบค้น
บทความวารสาร  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จ านวนกว่า 1,800 ช่ือ 
ของส านักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และส านักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร 
Reviews (Trends & Current Opinion) จ านวนกว่า 6.2  ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้
บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกช่ือ เรียกใช้เอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ.  1995-
ปัจจุบัน  
 ( 3(  ฐานข้อมูล IEEE/IEE (http://www.ieee.org/ieeexplore/) สิ่งพิมพ์ของ The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of 

http://www.aera.net/
http://www.stou.ac.th/
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http://www.sciencedirect.com/๗
http://www.ieee.org/ieeexplore/


  
Electrical Engineers (IEE) จ านวนมากกว่า 12,000 รายการ ได้แก่ วารสาร รายงานการ
ประชุมและเอกสารมาตรฐาน ตั้งแต่ปีค.ศ.  1988-ปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลนี้เป็น
เอกสารฉบับเต็มทั้งหมด 
 ( 4 (  ฐานข้อมูล  H.W.Wilson (http://vnweb.hwwilsonweb.com/ hww/ 
jumpstart.jhtml)  ฐานข้อมูลบทความวารสารของบริษัท H.W. Wilson Company 
ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
และการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เคมี ชีวะ  ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป
และเอกสารฉบับเต็ม (โดยฐานข้อมูลส่วนใหญ่ให้เอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร 
ตั้งแต่ปี ค .ศ . 1995- ปัจจุบัน( 
 ( 5 (  ProQuest Digital Dissertation  (http://proquest.umi.com/login/ipauto/( 
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก 
ให้ข้อมูลบรรณานุกรมตั้งแต่ ปี ค  .ศ  . 1861 ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ ปี 
ค .ศ . 1981 และให้ข้อมูล 4 หน้า ตั้งแต่ ปี ค .ศ . 1997- ปัจจุบัน 
 (6) ISI WEB Of Science (http://isiknowledge.com/  (ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 
ธุรกิจ การเงิน การวิจัยการตลาด การแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ครอบคลุม
สารสนเทศจากบทความวารสาร ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข้อมูลบริษัท เป็นต้น  ให้ข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มจ านวน 36,000 + รายการ ตั้งแต่ ปีค .ศ . 1980-ปัจจุบัน   
 ( 7(  ฐานข้อมูลทางกฎหมาย  LexisNexis (http://www.lexisnexis.com/th/)  
 (8) ฐานข้อมูลทางบริหารธุรกิจและการจัดการ nexis.com   
 (9( ฐานข้อมูล ACM Digital Library (http://www.acm.org/    (เป็นฐานข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ  Association for Computing 

Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร นิตยสาร รายงาน เอกสาร
การประชุมและข่าวสาร ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ ปี
ค .ศ . 1974 - ปัจจุบัน 
 )10 (  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เป็นฐานข้อมูลที่เช่ือมกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  )Digital Collection) ทุกสถาบัน  ฐานข้อมูล Dissertations 
Full Text  ฐานข้อมูล Grolier Online  ฐานข้อมูล IFD Newsclip Online  ฐานข้อมูล 
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SpringerLink eBooks ฐานข้อมูลงานวิจัย มสธ /. สภาวิจัยแห่งชาติ (งานวิจัย) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  )e-Book)  และฐานข้อมูลวารสาร J-Gate (ในปัจจุบันยังเป็นฐานข้อมูล
ทดลอง ( 
 J-Gate เป็นฐานข้อมูลสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ท าหน้าที่เป็นเว็บไซต์ท่า 
 )Portal) และ ประตู  )Gateway) สู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษจากทั่วโลกกว่า 
15,000 ช่ือ พร้อมดรรชนีบทความจ านวนหลายล้านบทความของส านักพิมพ์กว่า  5,000 
ส านักพิมพ์ ผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็ม โดยเลือกช่องทางสืบค้น
ได้จาก  ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง ที่อยู่ของผู้แต่ง สถาบันและค าส าคัญ  นอกจากนี้  สามารถเช่ือมโยง
ไปยังฐานข้อมูลวารสารที่เปิดให้เข้าใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกว่า 3,000 แห่ง (http://www.j-
gate.informindia.co.in) ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา )สกอ (.  ก าลังเปิด
ให้มหาวิทยาลัยทดลองใช้ฐานข้อมูลสืบค้น วารสาร J-Gate ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้
ที่เว็บไซต์ของวารสาร J-Gate   

 นอกจากนั้น  ในส านักบรรณสารสนเทศยังมีแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ให้สืบค้น เช่น  
OPAC   Thailand Union Catalog (UC) วัสดุสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา   แนะน า
วัสดุสารสนเทศใหม่  รายช่ือวารสาร   บริการ CD-Intranet   วารสาร มสธ . หนังสือพิมพ์  
Journal Link   

 แหล่งสารสนเทศภายนอกภายในประเทศประกอบด้วย   ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ห้องสมุดวิชาการไทย ห้องสมุดในต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาไทย หน่วยราชการไทย 
และ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ UniNet/ThaiLIS/SchoolNet  ข่าวสาร OUHK     

 ฐานข้อมูล เ อกสารฉบับ เต็มประกอบด้วย Agriculture,  Agronomy.  (16) 
Agriculture, Animal Culture and Nutrition. (23)  Agriculture, Animal Pathology. 
(16) Agriculture, Fisheries and Aquaculture.  (17) Agriculture, Food Science 
and Technology. (286) Biogeochemistry. (5) Biography. (11) หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 
)e-Book) ข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มของหนังสือครอบคลุมทุก
สาขาวิชา ได้แก่ การเกษตร ชีววิทยา ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ฟิสิกส์ 
เคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
คณิตศาสตร์ สถิติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา ประวัติศาสตร์ 
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สืบค้นได้ที่ http://www.netlibrary.com หรือที่ http://www.2ebook.com/  search/ 
search.php?academic=13 
 นอกจากส านักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สนใจยัง
สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันต่าง ๆ ทางการศึกษาได้ ซึ่ง
วิธีการใช้อาจแตกต่างกัน รายละเอียดติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 

 4.3 แหล่งท่ีไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร   
แหล่งวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บางครั้งไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

แต่อาจเป็นรูปภาพ  สถานที่  สิ่งของ หรืออาจเป็นบุคคล วรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องประเภทนี้ อาจต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยกระบวนการ หรือเทคนิคพิเศษ หรือ
ใช้เครื่องมือตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศหรือบันทึกด้วยวิธีเฉพาะ ในกรณีที่เป็น
บุคคล อาจต้องบันทึกภาพ สังเกต และ/หรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
5. กระบวนการค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัญหาในการค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พบกันบ่อยๆ คือการใช้
เวลาค้นมากเกินไป และได้วรรณกรรมมามากเกินต้องการ ดังนั้น  ต้องก าหนดกรอบการ
ค้นคว้าเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยเวลาที่พอเหมาะ สิ่งที่ต้องท าคือ ผู้วิจัยต้องประเมินว่า
ค าถามวิจัยมีอะไรบ้าง แล้วจึงค้นวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของค าถาม
วิจัย วิธีนี้จะช่วยจ ากัดขอบเขตและเวลาที่ใช้ในการค้นคว้าได้ ปัญหาการค้นวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากเกินต้องการนี้เป็นปัญหาส าคัญพอๆ กับที่ค้นได้น้อยเกินไป   ซึ่งจะ
ไม่สามารถให้ภาพและทิศทางของการด าเนินงานได้เพียงพอ  

 ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ช่วยให้การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี
ความหมาย โดยทั่วๆ ไป อาจด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1)  จัดท าค าถามข้ึนไว้เป็นกรอบสารสนเทศที่จ าเป็นต้องค้น 
 2)  ปรึกษาแหล่งหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ต้องการสารสนเทศหรือสาขาวิชา 

     ที่เกี่ยวข้อง 
3)  เลือกแหล่งสารสนเทศเบื้องต้นที่เป็นแหล่งทุติยภูมิ ที่ช้ีน าประเภทของ 
     วรรณกรรมที่ตรงกับค าถาม 
4)  ระบุค าหรือข้อความที่บอกลักษณะ)descriptor) ของสารสนเทศที่ต้องการ  
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5)  ประเมินและศึกษาแหล่งปฐมภูมิที่ค้นคว้าได้ 
6)  บริหารจัดการสารสนเทศ   

มีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

5.1 จัดท าค าถามขึ้นไว้เป็นกรอบสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องค้น 
1(  ระบุสารสนเทศที่ต้องการในรูปค าถาม 

 จัดท าค าถามเพื่อเปน็กรอบสารสนเทศเพือ่น าไปสูก่ารค้นหาสารสนเทศเกี่ยวกบัตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น โดยใช้สิ่งที่มุ่งศึกษาและตัวแปรที่ต้องการเป็นฐาน  

ตัวอย่าง  การวิจัยเรื่อง  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่มี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับช้ันที่ 1 

ตัวแปรหลักที่ต้องการศึกษาคือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ตัวแปรอื่น ๆ ที่แวดล้อม
และเกี่ยวข้องที่ต้องท าความเข้าใจ หรือน าเสนอเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถ
น าไปใช้ในการออกแบบการวิจัย และน าไปสู่ผลการวิจัยที่ ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบด้วย  รูปแบบ ประสิทธิภาพ  การเรียนรู้ และนักเรียนระดับชั้นท่ี1 

ตัวอย่างค าถามเพื่อน าไปสู่การค้นหาความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเหล่านี้  
 - การเรียนรู้แบบร่วมมือหมายความว่าอย่างไร 
 - การเรียนรู้แบบร่วมมือในปัจจุบันมีรูปแบบอย่างไร  แต่ละรูปแบบมีประสิทธิภาพ
ในการน าไปใช้อย่างไร และในบริบทใด 
 - ค าว่า  "ประสิทธิภาพ"  หมายความว่าอย่างไร  
 - ประสิทธิภาพในการเรียนรู้แปลว่าอะไร น าไปใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง  
 2 (  แยกสารสนเทศท่ีต้องการออกเป็นส่วนย่อย   ตามหัวข้อหรือช่ือเรื่อง  
ส่วนย่อยที่แยกไว้ควรสะท้อนให้เห็นตัวแปรที่ต้องการศึกษา และในการจัดท าเป็นค าถามนั้น 
ผู้วิจัยต้องคิดใคร่ครวญว่าต้องการสารสนเทศเรื่องอะไรบ้าง   และแนวคิดหลักหรือค าหลัก
ข อ ง ก า ร วิ จั ย นี้  คื อ อ ะ ไ ร  ส า ร ส น เ ท ศ  แ น ว คิ ด แ ล ะ ล ง ท้ า ย ด้ ว ย ค า ห ลั ก  
จะช่วยในการค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องได้ตรงเปาูหมายที่ต้องการได้อย่างดี 
อาจเริ่มด้วยการเปิดพจนานุกรมหรือสารานุกรม เพื่อท าความกระจ่างในหัวข้อหรือปัญหา
วิจัย และตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการศึกษา แล้วจึงท ารายการค าหลัก และค าที่มีความหมาย
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 



  
 ตัวอย่าง งานวิจัยเรื่องการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการตามสภาพจริง  

ค าถาม 
 -  การประเมินตามสภาพจริงมีความหมายว่าอย่างไร  
 -  มีกระบวนการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 -  ผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องคือใครบ้าง 

จากนั้น ผู้ วิจัยจึง วิเคราะห์และระบุแนวคิดและค าหลักที่ส าคัญๆ ซึ่ งอาจระบุเป็น 
ลายลักษณ์อักษรหรืออาจใช้แผนที่ทางความคิดช่วย ดังตัวอย่างในภาพที่ 5 ซึ่งแยก
สารสนเทศที่ต้องการออกเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องตามค าถามที่ก าหนด  แล้วจึงแยกเป็น
สารสนเทศย่อยๆ  หรือจากตัวแปรรวมแยกเป็นตัวแปรย่อย   ซึ่งผู้วิจัยจะได้รายละเอียด
หรือเนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษารูปแบบการประเมินคุณลักษณะของ
นักเรียนท่ีต้องการตามสภาพจริง 

 5.2 ปรึกษาแหล่งหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีต้องการสารสนเทศหรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 การปรึ กษาหรื อขอค าแนะน าจ ากผู้ เ ช่ี ยวชาญในสาขา วิชาที่ ต้ อ งการ 
ค้นสารสนเทศ เป็นสิ่งที่จะให้แนวทางในการค้นต่อไป ผู้เช่ียวชาญอาจเป็นผู้ที่อยู่ในที่ท างาน
เดียวกัน ในท้องถ่ินเดียวกัน   ที่รู้จักหรือมีผู้ที่แนะน าให้เข้าไปปรึกษา อาจเป็นผู้ที่มีช่ือเสียง
ที่ยังไม่รู้จัก ที่ท างานในด้านนั้น ซึ่งอาจได้จากเว็บไซต์ขององค์กร ของสถาบันการศึกษา ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ สถานที่ที่จะติดต่อทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 5  กรอบสารสนเทศหรือตัวแปรจากค าถามเชิงวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
รูปแบบการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการตามสภาพจริง 
 สิ่งที่ช่วยเป็นแนวในการปรึกษา  และขอค าแนะน าคือ รายการค าถามที่ท าเป็น
กรอบสารสนเทศไว้ รวมทั้งหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการท า ผู้เช่ี ยวชาญ
ส่วนใหญ่พร้อมที่จะใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์ถ้ามีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ และอาจช่วย
แนะน าผู้เช่ียวชาญอื่น ๆ ในกรณีที่เห็นว่าผู้วิจัยจะได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม  ผล
การปรึกษาจะท าให้ได้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
 นอกจากบุคคลที่เป็นผู้เช่ียวชาญแล้ว  ยังมีเครือข่ายด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นประโยชน์ในการค้นคว้า และให้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งประกาศข่าวต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการประชุม สัมมนา เรียกว่า กระดานข่าวหรือ หรือเวทีอภิปราย Bulletin Board 
หรือ  Discussion Forum  ซึ่งบริหารจัดการบนอินเตอร์เน็ตโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เรียกว่า Listserv มีทั้งที่มีการตรวจสอบสารสนเทศที่จะน าเสนอ และที่ไม่มีการตรวจสอบ 
ดังนั้น ต้องใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศจากบริการประเภทนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วย  

 กระดานข่าวที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่นกระดานข่าวด้านการศึกษา คือ 
Educational ResearchList (ERLL) สนับสนุนโดย American Educational Research 
Association (AERA)  หัวข้อที่อภิปรายบนกระดานข่าวหรือเวทีอภิปรายประกอบด้วย การ
บริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษา การเรียนการสอน วิธีวิทยาการวิจัยและการวัด  รวมทั้ง
การเมืองและนโยบายศึกษา (AERA-A  จนถึง AERA-L) ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก
ของกลุ่มดังกล่าวได้โดยส่งข้อความว่า <  subscribe รายการที่สมัคร ช่ือและนามสกุลของ
ผู้สมัคร>ไปทางอีเมล์   



  
 ตัวอย่าง    นายสมชาย รักเรียน สนใจสมัครกลุ่ม   School  Evaluation and 
Program Development ซึ่ งมี ช่ื อในรายการ ว่า AERA-H  ให้ ส่ งอี เ มล์ ไปที่  
listserve@asu.edu  โดยพิมพ์ข้อความลงบนคอมพิวเตอร์ว่า  <subscribe AERAI-H 
Somchai Rakrean> 

 5.3 ระบุค าหรือข้อความท่ีบอกลักษณะ  )descriptor) ของสารสนเทศ 
ท่ีต้องการ  มีขั้นตอนดังนี้  

1 (  ระบุและจัดล าดับค าหลักที่ส าคัญ ๆ และค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
คล้ายกัน   ตอนนี้ ผู้วิจัยอาจต้องระบุค าหลักและค าที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับ
ค าหลัก รวมทั้งแนวคิดที่ได้พัฒนาข้ึน  ควรเลือกค าที่บรรยายถึงหัวข้อที่น ามาศึกษา ท า
รายการค าหรือแนวคิดเหล่านั้นไว้ อาจต้องคิดถึงขอบเขตของสาขาวิชา และฐานข้อมูลที่จะ
ค้น เนื่องจากอาจให้รายการค าหลักที่จะใช้ในการค้นเพิ่มเติม   

2(  การใช้ค าหรือข้อความเพื่อการค้นน้ัน ต้องใช้ค าที่ตรงกับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการค้นให้
มากที่สุด เพื่อให้สามารถเ ช่ือมโยงไปยังค าอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกัน อาจเริ่มโดยการ  
ขีดเส้นใต้ค าหรือข้อความส าคัญในค าถามวิจัยหรือข้อความที่ระบุปัญหา เช่น ประสิทธิผล
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือมีอิทธิพลจากเปูาหมายของกลุ่มและความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลหรือไม่ ค าหรือข้อความหลักในกรณีนี้คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ประสิทธิผลของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ   เปูาหมายของกลุ่ม ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

3(  การใช้ค าหรือข้อความบ่งลักษณะ  หรือใช้ค าว่า descriptor นั้น  ต่างจากการ
ใช้ค าหลัก เนื่องจากสามารถครอบคลุมค าหรือข้อความใกล้เคียงที่ไม่ได้มีในค าหลัก   การใช้
ค าหรื อ ข้ อความบ่ งลั กษณะนี้  จ ะสาม ารถ ค้นค าที่ มี ความหมายใกล้ เ คี ย ง ไ ด้    
ดังตัวอย่างจาก อภิธานศัพท์ (thesaurus) ของ ERIC  ที่  http://www.eric.ed.gov/  
หรือจะค้นด้วยค าส า คัญก็ ได้  ตัวอย่างค าส า คัญ เช่น research methodology   
จะได้ผลการค้นทั้งหมด 36,965 รายการ ถ้าเติมค าว่า education เข้าไปด้วย ถ้าค้น
รายการที่แคบเฉพาะด้าน จะได้ผลการค้นทั้งหมด 23,066 รายการ ดังนั้นถ้าก าหนดค าค้น
ให้มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ก็จะช่วยให้ได้รายการสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการใน
จ านวนเพียงพอ   โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นมากเกินไป 

4(  ถ้าไม่มีค าหรือข้อความที่เฉพาะเจาะจง แต่ต้องการดูค าเหมือนที่อยู่ในด้านต่าง 
ๆ ทั่วไป เมื่อเ ข้าหน้าเ ว็บไซต์แล้ว คลิกที่ค าว่า อภิธานศัพท์ เพื่อเ ข้าสู่หน้าเ ว็ บที่
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ประกอบด้วยค าหรือข้อความหลักในด้านต่าง ๆ เช่น  Agriculture and Natural 
Resources , Arts, Bias and Equity, Business, Commerce and Industry, ...   
ดังภาพข้างล่าง 
 

 
 
ถ้าใช้เม้าส์คลิกที่ Bias and Equity  ก็จะได้หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค าว่า bias & equity 
ในด้านต่าง ๆ ดังภาพข้างล่าง 
 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fcustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoCategoryByLink&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1categoryCode=410&_pageLabel=Thesaurus&portlet_thesaurus_1category=Agriculture+and+Natural+Resources
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fcustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoCategoryByLink&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1categoryCode=410&_pageLabel=Thesaurus&portlet_thesaurus_1category=Agriculture+and+Natural+Resources
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fcustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoCategoryByLink&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1categoryCode=420&_pageLabel=Thesaurus&portlet_thesaurus_1category=Arts
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fcustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoCategoryByLink&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1categoryCode=540&_pageLabel=Thesaurus&portlet_thesaurus_1category=Bias+and+Equity
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fcustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoCategoryByLink&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1categoryCode=650&_pageLabel=Thesaurus&portlet_thesaurus_1category=Business%2C+Commerce%2C+and+Industry
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&portlet_thesaurus_1_actionOverride=%2Fcustom%2Fportlets%2Fthesaurus%2FgotoCategoryByLink&_windowLabel=portlet_thesaurus_1&portlet_thesaurus_1categoryCode=540&_pageLabel=Thesaurus&portlet_thesaurus_1category=Bias+and+Equity


  

 
 
ถ้าสิ่งที่ต้องการค้น คือ test bias เมื่อคลิกที่ค าว่า test bias  จะได้ผลดังข้างล่าง  ซึ่งจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ค าหรือข้อความที่ใช้สืบค้น ได้แก่ ความหมาย ประเภท ค าทั่วไป ค า
เฉพาะ  ค าศัพท์ที่ใช้ในความหมายใกล้เคียงกัน บริบทของการใช้ และวันที่ที่ใส่ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     จากภาพ สามารถเลือกใช้ค าจาก related terms เพื่อใช้เป็นค าค้นได้  จะเห็นว่า การ
ใช้อภิธานศัพท์  จะช่วยให้ผู้ วิจัยได้ค าค้นที่ครอบคลุมสารสนเทศที่ต้องการมากกว่า 
การใช้ค าหลักเพียงอย่างเดียว   ถ้าไม่ใช้ อภิธานศัพท์ แต่ใช้ค าค้นว่า test bias จะได้ผลการค้น

Test Bias 
Descriptor Details 
using Test Bias as a search criteria  
Record Type: Main 
Scope Note: Unfairness in the construction, content, administration, or interpretation of tests,  

either for or against various groups such as minorities, the disabled, women,  
or socioeconomic classes 

Category: Bias and Equity 
Broader Terms: Bias;  
Narrower Terms: 
Related Terms: 
 

n/a  
Culture Fair Tests; Error Patterns; Objective Tests; Social Bias; 
Social Discrimination; Statistical Bias; Test Coaching; Test Construction;  
Test Interpretation; Test Items; Test Results; Test Selection; Test Use;  
Test Validity; Test Wiseness; Testing; Testing Problems; Tests; 

Used For: Differential Item Functioning; Differential Item Performance (2004);  
Item Bias (2004);  

Add Date:               03/27/1971 
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จ านวน   3,828  รายการ ข้างล่างเป็นรายการแรกในจ านวนทั้งหมด  จะเห็นว่าแต่ละรายการ
ประกอบด้วย  ช่ือเรื่องหรือบทความ  )ในที่นี้คือ   The Effect of Examinee Motivation on 
Test Construction within an IRT Framework     (ช่ือผู้เขียน    ) Christina van Barneveld (

แ ห ล่ ง ที่ พิ ม พ์ )ว า ร ส า ร ช่ื อ  Applied Psychological Measurement,  
ปีที่ 31 เล่มที่ 1 หน้า 31-46 ปี 2007  (ปีที่พิมพ์ ) 2007-00-00 ปี 2007 ไม่บอกวันที่หรือเดือน (

 ประเภทเอกสาร   )เป็นบทความ  -  Journal Articles รายงานเชิงประเมิน Reports - 
Evaluative   (มีการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญในสาขาที่ เกี่ยวข้องหรือไม่- Peer-Reviewed:  

)มี- yes   (ค าค้น  บทคัดย่อ และการเช่ือมโยงไปแหล่งที่มีเนื้อหาเต็ม ของบทความ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 ประเมินและศึกษาแหล่งปฐมภูมิท่ีค้นคว้ามาได้ 

1. The Effect of Examinee Motivation on Test Construction within an IRT Framework (EJ747189) 
Author(s): van Barneveld, Christina 
Source: Applied Psychological 

Measurement, v31 n1 p31-46 
2007 

 

Pub Date: 2007-00-00 
Pub Type(s): Journal Articles; Reports - 

Evaluative 
Peer-Reviewed: Yes 
 

Descriptors: 
Test Construction; Item Response Theory; Models; Bayesian Statistics; Test Bias; Educational 
Researchers; Motivation; Test Wiseness; Difficulty Level; Test Items  
Abstract: 
The purpose of this study is to examine the effects of a false assumption regarding the motivation  
of examinees on test construction. Simulated data were generated using two models of item responses  
(the three-parameter logistic item response model alone and in combination with Wise's examinee  
persistence model) and were calibrated using a Bayesian method. For t Note:The following two links  
are not-applicable for text-based browsers or screen-reading software. Show Full Abstract 

Full-Text Availability Options: 
Not available from ERIC  | Search: (Add Links to My Library) | Publisher 
browsers or screen-reading software. Show Full Abstract  

Full-Text Availability Options: 
Not available from ERIC  | Search: (Add Links to My Library) | Publisher 
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1) การประเมินแหล่งปฐมภูมิ 
ผลจากการค้นตามข้อ 3.5.3 ข้อ 4 ( จะได้รายช่ืองานเผยแพร่ที่สอดคล้องกับค าค้น 

ซึ่งงานเผยแพร่ที่ได้มาจะมีช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ช่ือผู้พิมพ์และแหล่งพิมพ์  ถ้าเป็นบทความใน
วารสาร จะมีจ านวนหน้าระบุไว้ด้วย  และบางรายการจะมีบทคัดย่อด้วย    อย่างไรก็ตาม   
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ อาจไม่ใช่เอกสารที่สมบูรณ์ บางครั้งมีเพียงรายการช่ือ
เอกสาร ช่ือผู้เขียน หรือบางครั้งมีแต่บทคัดย่อ หรือรายงานย่อ  ซึ่งจะให้แนวคิดหลักๆ หรือ
ค าหลักที่ใช้เพื่อค้นต่อได้ ก่อนที่จะศึกษาสารสนเทศ   อาจใช้รายการค าถามต่อไปนี้เป็น
เครื่องช่วยในการตัดสินใจเลือกวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษารายละเอียด
ต่อไป 

)1(  มีการระบุปัญหาวิจัย และระบุได้ชัดเจนหรือไม่  
)2(  ปัญหาน้ีสามารถศึกษาด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลดีกว่าน้ีหรือไม่   
 )3 (  ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีด้านใด และมีความสัมพันธ์กับกรอบ

แนวคิดการวิจัยอย่างไร 
 )4 (  วรรณกรรมและงานวิจัยที่น าเสนอเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยหรือไม่  

มีวรรณกรรมและงานวิจัยใดที่ผู้วิจัยหรือผู้เขียนไม่เห็นด้วย   
 )5 (  การออกแบบการวิจัยถูกต้อง มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหาวิจัย   

และสรุปผลตรงตามข้อค้นพบหรือไม่  
)6(  มีความล าเอียงหรืออคติในการน าเสนอผลการวิจัยหรือไม่  
 )7 (  มี โครงสร้างของการอภิปรายอย่างไรบ้าง ถ้าน ามาเขียนเป็น 

ผังงาน (flow chart) จะเห็นความสมเหตุสมผลของการอภิปรายหรือไม่   
)8(  งานวิจัยหรืองานเขียนนี้  มีประโยชน์ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่ศึกษา หรือ

มีประโยชน์ทางปฏิบัติ มีจุดเด่น หรือข้อจ ากัดอย่างไรหรือไม่   
)9(  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานวิจัยหรือค าถามเชิงวิจัยที่จะพัฒนาข้ึน

หรือไม่  
2(  วิธีการศึกษาเน้ือหา 

 การศึกษาเนื้อหาจากแหล่งปฐมภูมิใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้น การอ่านบทคัดย่อที่ได้
จากแหล่งทุติยภูมิจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น   เนื่องจากจะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า งานช้ินน้ัน ๆ เป็น
งานที่ตรงกับที่ต้องการหรือไม่  การเลือกศึกษาแหล่งปฐมภูมิเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย  ควร
เริ่มจากเรื่องล่าสุด  )วันเดือนปีล่าสุด  ( ก่อน แล้วจึงค่อยย้อนกลับไปอ่านเรื่องที่เก่าข้ึนไป



  
 เอกสารรายงานวิจัยจะมีรูปแบบในการน าเสนอเป็นมาตรฐานเดียวกัน คือเริ่มจาก
บทคัดย่อ  บทน าซึ่งกล่าวถึงปัญหาและความส าคัญรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ค าถามวิจัย
และสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ วิธีการวิจัยประกอบด้วยสิ่งที่มุ่งศึกษาหรือประชากรและ
หรือกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการวัด และแบบแผนการวิจัย การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลการวิจัย    ซึ่งประกอบด้วยการแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการศึกษาข้ันต่อไป 

ในบทน าและบทที่ว่าด้วยการอภิปรายผลในรายงานวิจัย อาจระบุถึงงานวิจัยเรื่องที่
เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้  ซึ่งสามารถน ามาเพิ่มในรายการที่ต้องค้น การจดบันทึกนั้นอาจพบใน
ภายหลังว่ายังท าได้ไม่ละเอียดหรือพลาดรายละเอียดบางอย่างที่ต้องการไป   ซึ่งจะยุ่งยาก
และล าบากในการกลับไปค้นหาอีก ดังนั้น การถ่ายเอกสารน่าจะช่วยให้สามารถอ้างอิง
กลับไปได้ตลอดเวลา   และท าเครื่องหมายในส่วนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องบนเอกสารที่ถ่าย
มา   
 หลังจากการศึกษาเนื้อหาของวรรณกรรมและการวิจัยที่ก าหนดไว้แล้ว  ข้ันต่อไป
คือการจ าแนกเนื้อหาทั้งหมดที่ศึกษามา ให้อยู่ในประเภทที่มีความหมายต่องานวิจัย 

5.5 การบริหารจัดการหรือการจัดกลุ่มสารสนเทศ 
สารสนเทศที่อ่าน อาจบันทึกลงในบัตรบันทึก  แล้วจัดท าเป็นรายการสารสนเทศ

และรายการอ้างอิง หรืออาจเก็บในคอมพิวเตอร์ จัดระบบเนื้อหาตามหมวดหมู่ เพื่อความ
สะดวกในการค้น และน ามาใส่ในส่วนอ้างอิง การเขียนรายละเอียดเอกสารที่อ่านและบันทึก 
ควรบันทึกลงในการ์ดบรรณานุกรม (bibliography card) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ
ผู้ เ ขียน  ช่ือเรื่องและอื่นๆ ตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ ถูกต้องและเป็น
มาตรฐานสากล  ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้และสามารถน าไปพิมพ์
เป็นบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายรายงานการวิจัยได้ทันที     

ประโยชน์ของการจัดสารสนเทศที่ได้ศึกษามาให้เป็นหมวดหมู่ มีดังนี้  
1(  การจัดล าดับวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องที่ค้นมาได้ ให้เป็นหมวดหมู่หรือ

ในล าดับที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้วิจัย 
(1) ท าความเข้าใจ ในความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัยที่จะท าและขอบเขต

ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องได้โดยกระจ่าง 



  
)2(  พิจารณาได้ว่าการก าหนดจ านวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัยที่จะท าไว้นั้นเพียงพอหรือไม่ 
)3(  ท าความเข้าใจสารสนเทศที่ได้มา และความสัมพันธ์กับงานวิจัย 

2 (  การจัดระบบวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย จะน าไปสู่การ
น าเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและแสดง ถึง
ความสามารถของผู้วิจัยในการย่อยสารสนเทศ ด้วยความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและที่
จะศึกษา รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี  การน าเสนอการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดี อย่างน้อยต้องมีกระบวนการ  ดังนี้ 

  (1) บันทึกสิ่งที่ได้อ่านให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด 
 (2) สรุปงานที่อ่านทุกช้ิน 
 (3) วิเคราะห์สิ่งที่อ่านในรูปของภาพรวม 
 (4) ใช้ความเข้าใจของตนเองในการบันทึก โดยไม่ลอกข้อความใน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เลือกมาอ่าน  ยกเว้นข้อความที่ต้องการยกไปอ้างโดยใช้ข้อความ
ของผู้เขียนทั้งหมด 

(5) แบ่งหัวข้อที่เขียนออกเป็นเรื่องย่อยๆ จัดหมวดหมู่และล าดับตามเรื่องย่อย  
(6) เลือกอ่านงานที่เป็นปัจจุบันหรือใกล้กับปัจจุบันให้มากที่สุด 

การจัดระบบวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เลือกน ามาศึกษา จะช่วยให้
ผู้วิจัยสามารถพัฒนาแนวคิดหลักๆ ของการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

)1(  ขอบเขตของหัวข้อเรื่อง 
)2(  จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

(3) การก าหนดกรอบผู้ใช้งานวิจัย 
(4) ระยะเวลาในการวิจัย 
(5) ขอบเขตของการวิจัยทั้งในด้านเนื้อหา ตัวแปร และพื้นที่  
(6) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(7) การออกแบบวิจัยและแนวทางการวิจัย 

 การจัดกลุ่มอาจท าตามมิติต่าง ๆ ที่เหมาะสมเช่น จัดตามประเภทเนื้อหาของ  
สิ่งที่อ่าน ตัวอย่างเช่น สารสนเทศเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือ  อาจจัดประเภทตาม
ระดับช้ัน อาจจัดประเภทตามการออกแบบการสอนหรือวิธีการสอน อาจจัดกลุ่มตามตัว



  
แปรที่ศึกษา เช่น วิธีการ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดเห็น  กระบวนการ ปัญหาใน
การเรียนการสอน เป็นต้น  วิธีการอาจท าโดยเขียนรหัสไว้บนมุมบนด้านใดด้านหนึ่งของ
การ์ดบรรณานุกรม  เพื่อให้ทราบว่า การ์ดใบนั้น บันทึกเกี่ยวกับเรื่องอะไร กรณีที่บันทึก
หลายเรื่อง ก็ใช้รหัสมากกว่า 1 รหัส   
6. การน าเสนอวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
 6.1 โครงสร้างของเน้ือหาท่ีน าเสนอในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วน  ดังนี้ 

1 (  ส่วนน า หัวข้อหรือประเด็นของเนื้อหาที่น ามาเสนอเพื่อให้เห็น
โครงสร้างและภาพรวมของวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่น าเสนอ  
  2(  ส่วนเน้ือหา ในภาพรวมได้จากการประเมินและสังเคราะห์เนื้อหาของ
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องที่ได้ค้นคว้ามาโดยการตรวจสอบและน าเฉพาะสว่นที่ตรง
ประเด็นกับตัวแปรที่ศึกษามาประมวลเขียนเรียบเรียงเป็นบทเกี่ยวกับ  การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

)1(  ภาพรวมตามประเด็นที่ศึกษา   แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่ศึกษา 

  )2(  เนื้อหาที่แบ่งเป็นส่วนตามประเภท 
  )3(  การวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของความสอดคล้อง ความต่างหรือ

ความขัดแย้งกันของงานที่น ามาเสนอ  สรุปให้เห็นภาพเนื้อหาหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยที่ท า หรือที่ผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นฐานในการวิจัย และการสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 
  3) ส่วนสรุป เป็นส่วนที่ควรบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว  หรือ
วิธีการใหม่ ๆ บรรยายถึงความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันของการวิจัยที่ผ่านมา ระบุ
กรอบแนวคิดในการวิจัย เสนอแนะประเด็นทีค่วรมีการวิจัยต่อหรอืเพิ่มเติมและแสดงให้เห็น
ว่างานวิจัยที่จะท าไม่ซ้ าซ้อนกับผู้อื่น  

กล่าวโดยสรุป เนื้อหาที่เขียนควรมีลักษณะดังนี้ 
1) น าเสนอทฤษฎี หลักการ บทความ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ 

 จะศึกษา 
2) น าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษาว่ามีข้อค้นพบอะไรบ้าง 
3) เขียนในลักษณะสรุปย่อใจความเป็นภาษาของผู้วิจัยให้เช่ือมโยงต่อกัน 



  
 ตลอดทั้งเรื่อง 

4) น าเสนอบทวิเคราะห์ให้เห็นความต่อเนื่องหรือความขัดแย้งของ 
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามาเสนอ 

 5  ( น าเสนอบทสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอ 
    เป็นกรอบแนวคิดหรือรูปแบบการวิจัย 

 6.2 การสังเคราะห์สารสนเทศท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การน าเสนอเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้
จัดระบบเนื้อหาที่ได้ค้นคว้ามาแล้วนั้น ต้องการวิธีการสังเคราะห์เนื้อหาด้วยการประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน (Meta analysis)  และการวิเคราะห์เนื้อหาเข้ามาช่วย 

 การวิเคราะห์อภิมาน เป็นการศึกษารายงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาปัญหาวิจัย
เดียวกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย และสรุปความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างงานวิจัย
แต่ละเรื่อง รวมทั้งการอธิบายถึงสาเหตุที่มาของความแตกต่างเหล่านั้น ให้ได้องค์ความรู้ที่
จะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 

 Hunter, Schmidt และ Jackson (1982) Glass, McGaw และ Smith (1981) 
 )อ้างใน นงลักษณ์ วิรั ชชัย, 2542  ( การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ 

อภิมาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาปัญหาวิจัย
เดียวกัน โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อสังเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปที่มีความกว้างขวางลุ่มลึกกว่า
ผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง  ข้อมูลส าคัญส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน คือ ดัชนีมาตรฐาน ได้แก่ 
ดัชนีขนาดอิทธิพล (effect size) และดัชนีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และข้อมูลคุณลักษณะ
งานวิจัย  หน่วยการวิเคราะห์ คืองานวิจัยและ/หรือชุดการทดสอบสมมติฐาน  ทั้งนี้โดยมี
จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ 2 ประการ คือ การสังเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับดัชนีมาตรฐาน  
และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างดัชนีมาตรฐานกับตัวแปรปรับ 
(moderator variables) ซึ่งได้แก่ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 
 ส่วนการวิเคราะห์เน้ือหา เป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู
เชิงคุณภาพ คือการจัดกลุ่มและประเภท และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่การระบุ
ปริมาณในแต่ละกลุ่มหรือประเภท  ประกอบด้วย การให้รหัส การจัดแบ่งล าดับและ
ประเภท การเปรียบเทียบและการลงสรุป   



  
 การวิเคราะห์เน้ือหาแบ่งได้เป็น 2  ประเภท ประเภทแรกคือ  การวิเคราะห์
แนวคิด  (conceptual analysis) คือการคัดเลือกแนวคิดจากสารสนเทศ แล้วน ามา
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์ว่ามี
แนวคิดนั้น ๆ  ในสารสนเทศที่ได้มาหรือไม่ หรือต้องการปริมาณที่มีอยู่ด้วย  และประเภทที่ 2 
คือการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ (relational analysis)  มีวิธีการคล้ายคลึงกันกับประเภทแรกที่
คัดเลือกแนวคิดข้ึนมา แต่ไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ แต่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิด ทั้งในด้านปริมาณความสัมพันธ์ และ ทิศทางของความสัมพันธ์  
 เมื่อจัดการกับสารสนเทศที่ได้มา โดยการแยกหมวดหมู่และจัดประเภทแล้ว 
งานของผู้วิจัยคือ การจัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละหมวดหมูใ่ห้เป็นเนื้อหาย่อย ๆ  คล้าย ๆ กับการ
ให้รหัส เช่น ในเรื่องของนิยามตัวแปร ประเภทตัวแปร ซึ่งอาจมีผู้ให้ความหมาย และจัด
ประเภทต่าง ๆ กัน ผู้วิจัยบูรณาการโดยการเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง และ
น าเสนอในส่วนที่คล้ายคลึงกัน และที่แตกต่างกัน แทนที่จะน าเสนอเป็นส่วน ๆ แยกตาม
ผู้ให้สารสนเทศ  อาจประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาที่เน้นในเรื่องของการสรุปแนวคิดที่ได้
จากสารสนเทศ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงความเหมือนหรือสอดคล้องกัน และ
ปริมาณที่ซ้ ากันในแนวคิดที่ได้จากสารสนเทศ  เป็นต้น              
 การน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็น
เนื้อหา ควรเน้นการบรรยายสิ่งทีส่ าคัญและตรงกับที่ต้องการ โครงสร้างการรายงาน อาจจัด
ตามประเภท หรือตามค าถามที่ใช้น าเข้าสู่การค้นคว้า และภายในการจัดล าดับหรือประเภท
นั้น อาจให้ข้อค้นพบที่ตรงกัน และที่ไม่ตรงกัน  
 การเขียน   ควรใช้ค าหรือประโยคที่ให้ความหมายและการอ้างอิงที่ถูกต้อง
ชัดเจน เช่น A กล่าวว่า  และ  A พบว่า   ข้อความ A กล่าวว่า  แสดงถึงความเห็นส่วนตัว
ของ A ในขณะที่  A พบว่า    แสดงว่า A ได้มีงานวิจัยที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการ
ค้นพบ  นอกจากนั้น ควรบรรยายจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการที่ใช้ในงานวิจัยที่ส าคัญ ๆ  ที่
น ามาเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านมีข้อมูลเพียงพอที่จะให้น้ าหนักแก่ข้อค้นพบและตัดสินใจเกี่ยวกับ
งานค้นพบได้  

 เขียนในเชิงอภิปราย โดยเน้นที่งานวิจัยหลัก เช่น A พบว่า  ......และงานวิจัย
ต่อๆ มาของหลายคนก็มีข้อค้นพบท่ีคล้ายคลึงกัน   ( ตามด้วยการอ้างอิงชื่อผู้วิจัยและปี

ท่ีท างานวิจัยดังกล่าว(  หรืออาจเน้นประเด็นการวิจัยหลัก และข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกัน 



  
และที่แตกต่างกัน  การยกค าพูดมานั้น ควรท าเมื่อเป็นข้อความที่หลักแหลม หรือเป็น
ความเห็น   หรือข้อความที่มีค่าเป็นพิเศษในการจดจ าหรือเอาใจใส่ 

 การน าเสนอ อาจเป็นการบรรยายที่น าด้วย หรือมีภาพหรือตารางประกอบ 
เช่นการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือ พบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัยที่ ได้
ค้นคว้าเพื่อตอบค าถามวิจัย  ดังตารางที่ ก . จะเห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบดั้งเดิม   คิดเป็นร้อยละ 62  ของงานวิจัยที่ค้นคว้าทั้งหมด 

ในขณะที่มีอยู่เพียงร้อยละ 4 ที่พบว่าผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนแบบดั้งเดิมสูงกว่าการเรียนแ บบ
ร่วมมือ  และมีอยู่ร้อยละ 34  ที่ไม่พบความแตกต่าง   เมื่อพิจารณารายละเอียดในการ
ออกแบบการวิจัย   พบว่า  )..ตามด้วยส่วนที่เป็นการวิจารณ์งานวิจัยที่ได้อ่านมา     (จากการ

ค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับผลของการก าหนดจุดมุ่งหมายของกลุ่มผู้เรียนและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละคน  ที่มีต่อประสิทธิผลของการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า ..... 
ตารางที่  ก.     ผลการตรวจสอบงานวิจัยเรื่องการเรียนแบบร่วมมือ 
 

 ค าถามวิจัย 1   การเรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิผลอย่างไรในแง่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบกับ 
การเรียนแบบดั้งเดิม 

ในจ านวนงานวิจัย 60   เรื่อง มีการเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบดั้งเดิม โดยใช้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวม 68 ครั้ง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่พบ : 
 

การเรียนแบบดั้งเดิม  การเรียนแบบร่วมมือ ไม่พบว่าต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ  สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ 
           4%            62%    34%   
ของการเปรียบเทียบ    ของการเปรียบเทียบ      ของการเปรียบเทียบ 
 
ค าถามวิจัย 2   วัตถุประสงค์ของกลุ่ม และความรับผิดชอบของแต่ละคน มีความส าคัญต่อ 

ประสิทธิผลของการเรียนแบบร่วมมืออย่างไร 
ผลของการศึกษาแสดงว่า  มีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในทางบวก  คิดเป็นร้อยละ  ดังน้ี  

  
 เม่ือมีการก าหนดจุดมุ่งหมายของกลุ่ม    เม่ือไม่มีทั้งสองอย่าง 
 และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 
           80%                         20% 
 



  
 ถ้าผู้วิจัยอภิปรายผลแยกต่างหาก ไม่สังเคราะห์รวมในส่วนเนื้อหา    ข้อสรุปที่
น าเสนอต้องสัมพันธ์กับค าถามวิจัยที่ต้องการศึกษาหาค าตอบ และผู้ วิจัยอาจให้
ข้อเสนอแนะ การแปลความหมายส่วนตัว ความคิดเห็นเพิ่มเติม   รวมทั้งการประเมิน
สารสนเทศที่ได้มาด้วย 

 ตัวอย่างเทคนิคการเขียนเนื้อหาการทบทวนวรรณกรรมและรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในรูปของการสังเคราะห์น าเสนอในข้อ 3.8  

 6.3 หลักการน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1) เลือกน าเสนอวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับปัญหา และ
ตรงประเด็น เลือกอ้างอิงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่ศึกษา ระบุจุดส าคัญอย่างชัดเจน
และไม่เยิ่นเย้อ เน้นในส่วนที่ไม่ลงรอยกัน และสะท้อนถึงประเด็นที่ส าคัญ ๆ 
  2) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามาเสนอต้องคัดสรรเฉพาะที่
ส าคัญ  ต้องอภิปรายให้กระจ่างว่าปัญหาวิจัยคืออะไร และได้ท าอะไรไปบ้าง โดยแสดงให้
เห็นว่างานที่ท ามาก่อนหน้านี้ต้องมีการศึกษาต่อไป  เพราะเหตุใด 
  3)  ไม่ควรเขียนเพียงเพื่อน าเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริง   แต่ต้องเขียนใน
เชิงการวิพากษ์วิจารณ์และการประเมินค่า  การเขียนข้อความต่อ ๆ กันโดยปราศจาก
หลักฐานว่ามีความเห็นอย่างไร  จะท าให้วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามาเสนอ
ปราศจากคุณค่าต่อโครงการวิจัย 

4) หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่แสดงว่ามีการท าวิจัยในเรื่องนี้น้อยมาก   
หรือมีผู้ท าวิจัยในเรื่องนี้มาแล้วเป็นจ านวนมากจนเกินที่จะสรุปผลได้ง่ายๆ การเขียนใน
ลักษณะนี้ท าให้เกิดความเข้าใจว่าผู้เขียนไม่ได้ท าความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้อย่างเพียงพอ 

5) การอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ผู้อื่นท าจะน าทางให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ
กระจ่างว่ามีอะไรที่ท าไปแล้วอย่างไร  ที่ส าคัญคือต้องแสดงให้เห็นว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้าง
ที่เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่ผ่านไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่พบในวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   และมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในด้านแนวคิด หลักการและทฤษฎี 
บ้าง 
  6) การก าหนดกรอบแนวคิด   เป็นส่วนที่น าเสนอหลังจากการได้ทบทวน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของผู้อื่น ผู้วิจัยจะต้องก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนใน
ครั้งนี้    เป็นการแสดงแนวคิดของตนเอง เป็นส่วนที่ผู้เขียนจะแสดงถึงการบูรณาการในสิง่ที่



  
ได้ทบทวนมาแล้วน ามา สร้างเป็นกรอบการวิจัยหรือโมเดลของตนเองในการวิจัยที่ จะท า 
พร้อมทั้งแสดงถึงทฤษฎีหรอืแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าท าไมทฤษฎีแนวคิด
ดังกล่าวน าไปสู่สมมติฐานหรือค าถามวิจัยและอย่างไร  กรอบแนวคิดที่น าเสนอมีจุดเด่นจุด
ด้อยอย่างไร  

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างดีและครอบคลมุปัญหารวมทั้ง
หัวข้อวิจัย จะน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดเนื้อหา
หรือโครงสร้างในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล   ได้เครื่องมือที่มีความตรงในการ
น าไปใช้วัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน 

 

7 การตรวจสอบคุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและองค์ประกอบอ่ืน 
ของงานวิจัย 
 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ต้องการสารสนเทศเพื่อน าไป
ออกแบบงานวิจัยให้มีคุณภาพทั้งในด้านความตรง และความเที่ยง การที่งานวิจัยช้ินใดช้ิน
หนึ่ง จะเป็นอย่างนั้นได้ เนื้อหาในส่วนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องมี
ลักษณะและเอื้อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  1) ครอบคลุมตัวแปรส าคัญทุกตัวที่น ามาศึกษา 
  2) ช่วยให้ผู้ วิจัยสามารถนิยามศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนิยาม 
ตัวแปรที่จะวัด 
  3) ช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยในด้านต่อไปนี้  

1) ปัญหาวิจัย  
2) สมมติฐานวิจัย    
3) ขอบเขตในการวิจัย 
4) การนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
5) กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 

4) ช่วยในการออกแบบการวิจัย  ทั้งในด้าน ตัวแปรที่ศึกษา การวัด 
ตัวแปรทั้งในด้านโครงสร้างเนื้อหาของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนดกรอบ
ประชากร และการวิเคราะห์ข้อมูล 



  
5 (  เป็นข้อมูลในการอภิปรายข้อค้นพบหรือผลการวิจัย และการให้

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  โดยใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการเปรียบเทียบกับผลการวิจัย  ตาม
ทฤษฎี  หลักการ และผลการวิจัยของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ดังนั้นในข้ันตอนของการวิจัย การวางแผนการวิจัยในด้าน วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
การนิยามศัพท์ การก าหนดขอบเขตวิจัย การก าหนดแบบแผนวิจัย และการด าเนินงานวิจัย
จะด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นไปได้ ส่วนส าคัญอยู่ที่การตรวจสอบวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น และการจะประเมินคุณภาพงานวิจัยส่วนหนึ่ง พิจารณาได้
จากความสอดคล้องของส่วนต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อเนื้อหาในส่วนการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาได้จากร่องรอยการน าวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น าเสนอในส่วนน้ีไปใช้ในการวิจัย 

 7.2 การประเมินคุณภาพของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 คุณภาพของการน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรมี
ลักษณะต่อไปนี้   

1(   แสดงความเข้าใจของผู้วิจัยต่องานวิจัย 
2(  กรอบแนวคิดในการวิจัยสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมและ 
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3(  แสดงให้เห็นการสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ 
    น าเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
4(  ให้นิยามศัพท์หรือตัวแปรที่ศึกษาแสดงถึงการสังเคราะห์จากสิ่งที่น าเสนอ 
5(  น าไปใช้อ้างอิงในการอภิปรายและ สรุปผลวิจัย 
6(  ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 

  7(  อ้างถึงทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและตรงกับเรื่อง 
  8) จัดล าดับเรื่องเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  9(  มีการสรุป/สังเคราะห์เป็นกรอบการวิจัย 
         10(  เนื้อหาและขอบเขตที่น าเสนอ ครอบคลุมแนวคิดและสารสนเทศ 

   เกี่ยวกับตัวแปรส าคัญ ๆ ที่น ามาศึกษา 
 
8 ตัวอย่างการเขียนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 



  
 ตัวอย่างท่ี 8.1 : เป็นตัวอย่างรายงานวิจัย  ของ Eva M. Pomerantz, Florrie 
Fei-Yin Ng, and Qian Wang เรื่อง Mothers’ Mastery-Oriented Involvement in 
Children’s Homework: Implications for the Well-Being of Children With 
Negative Perceptions of Competence  ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการที่พ่อแม่ 
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษาของลูก จะเห็นวิธีการเขียนส่วนที่เป็นการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงของการสังเคราะห์และการอภิปราย 
 “ ความเกี่ยวข้องของบิดามารดา เกี่ยวกับชีวิตของเด็กในโรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน
เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ มาก  )เช่นงานวิจัยของ  Izzo, Weissberg, Kasprow, & 
Fendrich, 1999; Steinberg, Lamborn,...,1992) การที่พ่อแม่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้ สามารถ
แสดงได้หลายรูปแบบ (Grolnick & Slowiaczek, 1994)  วิธีทั่วไปที่พ่อแม่จะเข้ามา
เกี่ ย วข้องกั บ ชี วิตในโรง เ รียนของเด็ก  ๆ คือการ ช่วยเหลือ ในการท าการบ้าน 
(Ritblatt,...,2002)  พ่อแม่ท าได้โดยการนั่งช่วยลูกท าการบ้านหรือช่วยตรวจการบ้านให้ลูก
ว่าถูกหรือผิด (เช่นงานวิจัยของ Hoover-Dempsey,...,1995; Pomerantz &...,2001)  
แม้ว่าจะมีการค้นพบจากงานวิจัยบางเรื่องว่า การที่พ่อแม่ช่วยลูกท าการบ้านจะเป็น
ประโยชน์ต่อพฤติกรรมในโรงเรียนของเด็ก   )เช่น  Keith et al., 1993; pomerantz & 
Eaton, 2001) งานวิจัยบางเรื่องก็พบว่าไม่ใช่   )เช่น  Chen & Stevenson, 1989; Levin 
et al., 1997)...”   
 
 ตัวอย่างท่ี  8.2 : เป็นตัวอย่างจากรายงานวิจัย  ของ Norman Unrau และ 
Jonah Schlackman เรื่อง  Motivation and Its Relationship With Reading 
Achievement in an Urban Middle School   เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษาผลของแรงจูงใจ
ภายในและภายนอกต่อผลสัมฤทธ์ิในการอ่านของนักเรยีนมัธยมต้นในโรงเรยีนในเขตเมอืง มี
วิธีการเขียนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ 3.8.1  ดังยกมา
บางส่วนดังนี้ 
“ แรงจูงใจภายในและภายนอก 
 นักการศึกษาซึ่งพัฒนา SDT (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000)  
ได้แยกความแตกต่างระหว่างแรงจูงใจภายในและภายนอก แรงจูงใจภายในเกิดจากความ
สนใจส่วนตัวในเรื่องราวหรอืกิจกรรม และมีความพอใจที่ได้ติดตามเรื่องราวหรือกจิกรรมนั้น 
ๆ เช่น  แรงจูงใจภายใน...(อ้างอิง.... ( 



  
 Deci, Koestner, และ Ryan (2001) วิจารณ์จากการศึกษาอภิธาน ว่า รางวัล
พร้อมกับแรงจูงใจภายนอกสามารถ  สร้างแรงจูงใจภายในได้ อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบที่ตรง
กับ SDT เกี่ยวกับแรงจูงใจทั้งสองประเภท )Lepper & Handerlong. 2000)  คือการอ่าน
งานวิชาการของนักเรียนอาจมีแรงขับจากทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกรวมกัน .....” 
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บทท่ี 4 
การตั้งสมมติฐานการวิจัย 

 รศ.ดร.กหุลาบ รัตนสัจธรรม 

 



  
 การตั้งสมมติฐานควรเป็นข้ันตอนหลังจากผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาแล้ว เพราะจะท าให้ผู้วิจัยมีข้อมูลมากพอที่จะสามารถตั้งสมมติฐานได้ดีที่สุด 
การตั้งสมมติฐานควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ส าคัญคือ ความเกี่ยวข้องกับปัญหา 
(Relevance) สมมติฐานที่ตั้งข้ึนจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย สะท้อน
แนวความคิดที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ก าหนดขอบเขตของสมมติฐาน (Scope) แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Relationships) การทดสอบสมมติฐาน (Testability) และการ
สรุปอ้างอิง (Generalization) ซึ่งนักวิจัยต้องท าความเข้าใจ และก าหนดกระบวนการใน
ข้ันตอนน้ีดังนี้คือ 

1. การวางกรอบทฤษฎีหรือ แนวคิดในการวิจัย 
2. การก าหนดทฤษฎีที่น ามาใช้ 
3. การก าหนดตัวแปร การนิยามตัวแปรและวิธีวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเขียนสมมติฐานการวิจัยในเชิงความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบ 
 

1.  การวางกรอบทฤษฎีหรือ แนวคิดในการวิจัย 
 กระบวนการนี้จะท าต่อเนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมมามากเพียงพอแล้ว  การ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นข้ันตอนของการน าเอาตัวแปรและประเด็นที่ต้องการท า
วิจัย มาเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในรูปของค าบรรยาย แบบจ าลองแผนภาพ
หรือรูปแบบที่ผสมกัน การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีดี จะต้องชัดเจน แสดงทิศทาง
ของความสัมพันธ์ ของสิ่งที่ต้องการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ตลอดจน
วิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 1.1 ชนิดของกรอบแนวคิดในการวิจัย  กรอบแนวคิดในการวิจัย แบ่งได้เป็น  
2   ชนิดคือ กรอบแนวคิดของการวิจัยทางทฤษฎี  (Theoretical Conceptual Framework) 

และกรอบแนวคิดของการวิจัยที่จะท าจริง (Actual Conceptual Framework) 
  1.1.1  กรอบแนวคิดของการวิจัยทางทฤษฎี  หมายถึง กรอบแนวคิดที่มี 
ตัวแปรทุกตัวเกี่ยวข้องกันจริงตามทฤษฎี  ซึ่งตัวแปรทุกตัวที่ก าหนดไว้นี้ต้องมีงานวิจัย หรือ
ทฤษฎีรองรับ ที่นักวิจัยต้องเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกตัวแปรด้วย 



  
   1.1.2 กรอบแนวคิดของการวิจัยที่จะทาํจรงิ  หมายถึง กรอบแนวคิดที่นักวิจัย
คัดเลือกบางตัวแปรที่เกี่ยวข้องจริงในบริบทพื้นที่ หรือสถานการณ์ที่นักวิจัยคาดว่าจะ
เกี่ยวข้อง  และเป็นตัวแปรที่มีค่าแปรเปลี่ยนจริง ไม่ใช่ตัวแปรคงที่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ชนิดของกรอบแนวคิดของการวิจัยหลังจากการทบทวนทฤษฎีต่าง ๆ 

 1.2 หลักการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย  หลักที่ส าคัญของการเขียนกรอบ
แนวคิดของการวิจัย คือ  
  1.2.1 ก าหนดตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ไว้ด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งใส่กรอบ
สี่เหลี่ยมไว้ เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้  
  1.2.2 ก าหนดตัวแปรตาม  ไว้ด้านขวามือ พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ 
เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้  
  1.2.3 เขียนลูกศร ช้ี  จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่
ต้องการศึกษา  
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีจะท าจริง 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2. ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ 

ตัวอย่างท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการติดเช้ือปรสิตของ
ประชาชนผู้ใช้แรงงานในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตน
สัจธรรม และคณะ, 2545)  
 

              ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดเช้ือปรสิต ความรู้เก่ียวกบั
ปรสิต 

ความคิดเห็น
เก่ียวกบัปรสิต 

พฤติกรรมอนามยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติด
เช้ือปรสิต 

ภูมลิ าเนา 



  
 การที่จะออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย ต้องมีข้อมูลว่ามีทฤษฎีแนวคิดอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวข้อง มีอะไรที่เกิดข้ึนใหม่ในขอบเขตเนื้อหาน้ัน มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง มีใครเคย
ท า วิ จั ย ใ น เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ป แล้ ว บ้ า ง  ไ ด้ ข้ อ ค้ น พบ อ ะ ไ ร บ้ า ง  ยั ง มี อ ะ ไ ร  
ที่น่าสนใจอีก สิ่งเหล่านี้จะได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและทันสมัย 
การทบทวนหรือการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ควรมีเนื้อความที่บรรยาย สรุป 
ประเมินและให้ความชัดเจนในแต่ละตัวแปรที่วิจัย  ควรให้มีรายละเอียดของฐานทางทฤษฎี
ส าหรับการวิจัยที่จะท า ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยพิจารณาตัดสินใจเลือกทฤษฎีและประเด็นที่
เกี่ยวข้องได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถวัดความเป็นตัวแปรที่นักวิจัยสนใจศึกษา การ
ตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาเสนอต้องผ่านการอ่าน การประเมิน และการ
สังเคราะห์มาก่อน และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีที่น ามาเสนอ  
รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงขอบเขตของงานวิจัยที่ท า การน าเสนอแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการ
วิจัยของตน สามารถก าหนดขอบเขตของการศึกษาด้วยการยึดหลักการหรือทฤษฎีที่น ามา
เสนอหรือดัดแปลงหรือผสมผสานแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะกับบริบทของ
การวิจัยที่ต้องการศึกษา  
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาอาจประกอบด้วยความหมายหรือนิยามศัพท์
ของตัวแปรที่น ามาศึกษา เนื้อหาของแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา  อาจ
น าเสนอจากมุมมองของผู้เช่ียวชาญในตัวแปรนั้นๆ หลายๆ คน  ให้เห็นภาพของการ
เช่ือมโยงต่อกัน การน าเสนอไม่ควรน าเสนอการอ้างอิงเป็นรายบุคคล แต่อาจอยู่ในรูปของ
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์อ้างอิงผู้มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน แล้วน าเสนอแนวคิดนั้น 
โดยอ้างอิงผู้เช่ียวชาญเหล่านั้น ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยหลังจากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ แล้ว นักวิจัยสามารถเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยทางทฤษฎี 
 (Theoretical Conceptual Framework) ซึ่งจะเป็นประเด็นของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดตามทฤษฏีที่ควรเป็น ซึ่งนักวิจัยเองต้องน ากรอบแนวคิดของการวิจัยทางทฤษฎี มา
พิจารณาว่า ตัวแปรใดบ้างที่บริบทของการท าวิจัยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้อง ตัวแปรนั้นในบริบทนี้
เป็นตัวคงที่ ไม่ใช่ตัวแปรที่ควรเป็น ซึ่งนักวิจัยจะต้องตัดตัวแปรต่าง ๆ เหล่านั้นออก จนกระทั่ง
เหลือตัวแปรที่จ าเป็นจริง ๆ ที่ต้องศึกษาในครั้งนี้ และนักวิจัยควรจะปรับจากกรอบแนวคิด
ของการวิจัยทางทฤษฎี มาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยที่จะท าจริงในการวิจัยครั้งนี้ 
 



  
3. การก าหนดตัวแปร การนิยามตัวแปรและวิธีวัดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้ศึกษาจะต้องก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยให้ชัดเจน ตัวแปรแต่ละตัวมีสภาพไม่
เหมือนกัน ตัวแปรบางตัวเป็นตัวแปรอิสระ บางตัวเป็นตัวแปรตาม นอกจากนั้น บางตัวอาจ
เป็น ตัวแปรแทรก ตัวแปรกด ตัวแปรบิดเบือน เป็นต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัย
จะต้องตระหนัก ถึงบทบาทของตัวแปรแต่ละตัวว่า เป็นตัวแปรประเภทใด  และ 
ตัวแปรแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร  
 3.1 ประเภทและความหมายของตัวแปร 
  ตัวแปร หมายถึง คุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการศึกษาที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ เช่น 
น้ าหนักของนักเรียนในช้ันอนุบาล 1  ในโรงเรียนดรุณีศึกษา เจตคติของผู้เรียนต่อวิชา
คณิตศาสตร์  ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปรไปตามผู้เป็นเจ้าของคุณสมบัติน้ัน ๆ 

 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น  (Independent Variable) หมายถึง สิ่งที่มีค่า
เปลี่ยนแปลงได้ ที่นักวิจัยก าหนดให้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่น เมื่อตัวแปรอิสระ
เปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ตัวแปรอื่นเปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนี้  ตัวแปรอิสระ มักจะเป็น
ตัวแปรที่มีความถาวรมากกว่า ตัวแปรตาม 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง ตัวแปรอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ โดยทั่วไปตัวแปรที่จะเป็นตัวแปรอิสระได้ จะต้องเกิดข้ึน
ก่อนตัวแปรตาม ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เกิดข้ึนทีหลังจะเป็นสาเหตุที่ท าให้สิ่งที่เกิดข้ึนก่อนนั้น 
เกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้  

 ตัวแปรแทรกซ้อน  (Extraneous Variable) เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ได้สนใจศึกษา
แต่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ท าให้ผลการวิจัยไม่ชัดเจนเท่าที่ควร   เนื่องจากไม่ได้เป็นผล
จากตัวแปรต้นเพียงอย่างเดียว  เช่น การวิจัยเรื่องระดับการศึกษากับภาวะเจริญพันธ์ ซึ่ง
พบว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง มีบุตรโดยเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสองที่เกิดข้ึนในลักษณะนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการคุมก าเนิดโดยที่ผู้ที่มี
การศึกษาสูงกว่า  คุมก าเนิดมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่า และผู้ที่คุมก าเนิดมีบุตรน้อยกว่าผู้
ที่ไม่คุมก าเนิด การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการคุมก าเนิดจึงเป็นตัวแปรแทรกซ้อน ถ้าควบคุมตัว
แปรการคุมก าเนิดโดยใช้แต่ผู้ที่ไม่ได้คุมก าเนิด ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับ
ภาวะเจริญพันธ์ุอาจเปลี่ยนแปลงไป 



  
 ตัวแปรกด (Suppress Variable) เป็นตัวแปรที่ท าให้ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่
มีความสัมพันธ์กันทั้งๆ ที่ควรมี เพราะถูกตัวแปรกดกดไว้ ต่อเมื่อควบคุมตัวแปรกดแล้ว 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้จึงเกิดข้ึน   

 ตัวแปรบิดเบือน  (Mediator Variable) เป็นตัวแปรที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามกลับแปรเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้าม เมื่อได้ควบคุมตัวแปร
บิดเบือนไว้ กลับพบว่า ค่าของความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นเช่นเดิม เปลี่ยนไปในอีกทิศทางหนึ่ง 
ตัวแปรเช่นน้ีเป็นตัวแปรบิดเบือน  

 3.2 การนิยามตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 เมื่อนักวิจัยเข้าใจความหมายของตัวแปรแต่ละประเภทแล้ว นักวิจัยต้องให้ค าจ ากัด
ความตัวแปรที่สนใจศึกษาซึ่งโดยทั่วๆ ไป คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามเท่านั้น      
 การให้ค านิยามตัวแปร หรือค าจ ากัดความของตัวแปร  จะเป็นการให้ค านิยาม 
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งหมายถึงค านิยามที่ก าหนดความหมายให้แก่ ตัวแปร โดยการระบุกิจกรรม
หรือการด าเนินงานที่จ าเป็นต่อการวัดตัวแปร ค านิยามปฏิบัติการเปรียบเสมือนคู่มือหรือ
ค าสั่งส าหรับผู้วิจัยในการวัดตัวแปร 
 
 
ตัวอย่างการเขียนค านิยามตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

 การติดเชื้อปรสิต หมายถึง การตรวจอุจจาระของประชาชนผู้ใช้แรงงานแล้ว
พบไข่หรือตัวแก่ของปรสิตชนิดใดชนิดหนึ่ง 

 ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อปรสิต หมายถึง การตอบถูกต้องในเรื่องของ 
การรู้จักพยาธิ ประเภทของอาหารที่จะท าให้ติดเช้ือปรสิต โรคและอาการที่พบเมื่อ 
ติดเช้ือปรสิต รวมทั้งการป้องกันและรักษา 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับการติดเชื้อปรสิต หมายถึง การบอกถึงความรู้สึก 
นึกคิดในเรื่องการพบเห็นพยาธิ อาหารสุกๆ ดิบๆ การป้องกัน การรักษา และท าลาย
ปรสิตไม่ให้เป็นอันตรายต่อคน 

 พฤติกรรมอนามัยท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อปรสิต หมายถึง การปฏิบัติใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเช้ือปรสิต 

 ภูมิล าเนาเดิม หมายถึง จังหวัดที่เกิดหรือใช้ชีวิตในวัยเด็กเป็นส่วนใหญ่  
จ าแนกเป็น  2 ลักษณะ คือ 
 ต่างถ่ิน หมายถึง  ภูมิล าเนาเดิมอยู่ถ่ินอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดใน 



  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ตัวอย่างการเขยีนค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 จรรยาบรรณ  หมายถึง  ข้อก าหนด กฎเกณฑ์อันเป็นบรรทัดฐานส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ โดยผลสัมฤทธ์ิต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความดีงาม ความสงบสุข และความเจริญในตัวตน และวิชาชีพ 

 วิชาชีพ หมายถึง อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ที่มีความก้าวหน้าหรือความช านาญ
ในระดับสูง รวมทั้งการฝึกฝนที่มคีวามเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาชีพ คือ กลุ่มสาขา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขา
วิชาชีพมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



  
 การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะค าส าคัญซึ่งเป็นข้อก าหนด กฏเกณฑ์ ของ
วิชาชีพนั้น ๆ โดยจ าแนกเป็นค าส าคัญด้านข้อควรปฏิบัติและข้อควรละเว้น 

 การสังเคราะห์ หมายถึง การน าค าส าคัญด้านข้อควรปฏิบัติและข้อควร 
ละเว้นของแต่ละวิชาชีพมาจัดกลุ่มค าส าคัญใหม่ให้มีความหมายเป็นรูปธรรม สามารถ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาและปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ส่วนร่วมของจรรยาบรรณ หมายถึง มีค าส าคัญในจรรยาบรรณที่เหมือนกันสูงกึ่ง
หนึ่งขึ้นไปหรือร้อยละ 50 ของจ านวนจรรยาบรรณในกลุ่มสาขาวิชา 

 ส่วนต่างของจรรยาบรรณ หมายถึง มีค าส าคัญในจรรยาบรรณที่พบมากในบาง
กลุ่มสาขาวิชา  และพบน้อยในบางกลุ่มสาขาวิชา โดยมีความแตกต่างอย่างน้อย หนึ่งในสาม
ของจ านวนจรรยาบรรณในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
  

 3.3 วิธีวัดตัวแปรท่ีใช้ใน การวิจัย 

 การก าหนดวิธีวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้ันตอนที่ส าคัญมากต่อการก าหนด
คุณภาพของการวิจัย หากการวัดไม่ดีผลที่ได้จากการวิจัยก็ย่อมบกพร่องตามไปด้วย  
ข้อบกพร่องเหล่าน้ีไม่สามารถจะแก้ไขหรือชดเชยได้ด้วยการใช้วิธีการวิเคราะห์ ไม่ว่าวิธีการ
วิเคราะห์นั้นจะดีเพียงใด 
  3.3.1  ความหมายของการวัดตัวแปร  
 การวัดตัวแปร หมายถึง กระบวนการแปรสภาพข้อความคิด ซึ่งมีลักษณะเป็น 
นามธรรม ให้เป็นข้อมูลทางสถิติเชิงปรมิาณ หรือเชิงคุณภาพ กระบวนการดังกล่าวนี้ รวมถึง
วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะน าข้อมูลนั้นมาใช้ เช่น 
แบ่งกลุ่ม จัดอันดับ จัดช่วงความแตกต่าง กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน จะมีผลท าให้การวัด 
แตกต่างกัน ดังนั้นการวัดตัวแปร จะต้องเริ่มต้นจากการก าหนดให้เด่นชัดว่า ตัวแปร 
ที่ต้องการวัดน้ันคืออะไร ต้องการวัดอะไรของสิ่งนั้น หรือวัดตามค านิยามปฏิบัติการของตัว
แปรนั้น ถ้าผู้วิจัยสามารถก าหนดค านิยาม ปฏิบัติการได้ชัดเจน จะช่วยให้สามารถวัดตัวแปร
ได้ถูกต้องชัดเจนไปด้วย 
 3.3.2  หลักส าคัญของการวัด มี 4 ประการ ที่ส าคัญคือ ความถูกต้องของ
การวัด (validity) ความเช่ือถือได้ของการวัด (reliability) ความว่องไว (sensitivity) และ
การมีความหมายของการวัด (meaningful)  



  
 1) ความถูกต้องของการวัด เป็นการวัดในสิ่งที่ตรงประเด็นที่ต้องการ
วัดตามหลักวิชาการ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้  
 2) ความเช่ือถือได้ของการวัด หมายถึง เมื่อได้วัดแล้ว ผลที่ได้จากการ
วัดมีความเหมือนกันหรือสอดคล้องกันไม่ว่าจะวัดบ่อยครั้งเพียงใด 
 3) ความว่องไวของการวัด หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือ 
ที่ใช้วัด ในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างหน่วยต่าง ๆ ที่ ต้องการจะศึกษา วิธีการวัดบาง
วิธีจ าแนกบุคคลได้อย่างหยาบ ไม่สามารถจะวัดรายละเอียดของความแตกต่างของหน่วยที่
ต้องการวัดได้ วิธีการวัดดังกล่าวเรียกได้ว่าขาดความว่องไว 
 4) การมีความหมายของการวัด หมายถึง การวัดนั้นวัดได้ถูกต้องมี
ความหมาย เมื่อผู้อ่านแต่ละคนอ่านแล้วตีความหมายได้ เช่น การแบ่งอาชีพ ควรมีการแบ่ง
ให้ได้ ความหมายของ ความแตกต่างในเรื่องของอาชีพ  
 3.3.3  ระดับของการวัด การวัดหรือการจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับคือ  
1) ระดับกลุ่ม(nominal scale) 2) ระดับอันดับ (ordinal scale) 3) ระดับช่วงหรือ 
อันตรภาค (interval scale) และ 4) ระดับอัตราส่วน (ratio scale) แต่ละระดับ 
มีคณุสมบัติ กฎเกณฑ์ และความยากง่ายของการวัดแตกต่างกัน ความแตกต่างในเรื่องระดับ
ของการวัด มีผลต่อการเลือกวิธีการทางสถิติ ที่จะน ามาใช้ วิเคราะห์ข้อมูล จึงจ าเป็นที่
นักวิจัยจะต้องวางแผนล่วงหน้าในการวิเคราะห์ ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกระดับ
ข้อมูลได้ตรงและถูกต้องกับความต้องการ ถ้ายังไม่ แน่ใจในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ควร
เก็บข้อมูลในระดับช่วง หรือระดับอัตราส่วนไว้ก่อน  เพราะข้อมูลในระดับนี้ สามารถปรับให้
เป็น ข้อมูลระดับกลุ่มได้ แต่ถ้าเก็บข้อมูลในระดับกลุ่มหรือระดับอันดับแล้ว ไม่สามารถ
น ามาปรับเป็นข้อมูลในระดับช่วง หรืออัตราส่วนได้ 
 1) การ วัดระดับกลุ่ ม  เป็น วิธีการที่ ง่ายที่ สุ ด เพียงแต่ก าหนด
หลักเกณฑ์แบ่งแยกประชากรที่ศึกษาออกเป็นกลุ่ม ถ้ามีคุณสมบัติเหมือนกันก็จัดไว้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ถ้าแตกต่างกันก็จัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถบอกอัตราของ
ความแตกต่างมากน้อยได้ จึงเป็นข้อมูลประเภทคุณภาพ หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มคือ 
จะต้องให้มีกลุ่มครบถ้วน ให้ทุกหน่วยของประชากรที่วัดมีกลุ่มลงได้ และกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ต้องมีคุณสมบัติไม่ซ้ าซ้อนกัน แยกออกจากกันและกันโดยเด็ดขาด 



  
 2) การวัดระดับอันดับ  เป็นการวัดที่ ให้รายละเอียดได้มากข้ึน 
สามารถจัดอันดับความแตกต่างระหว่างกันและกัน ระบบการวัดนี้ใช้ความมากกว่า 
น้อยกว่าเป็นหลัก และเป็นการจัดอันดับสูงต่ าก่อนหลังเท่านั้น โดยที่ไม่ทราบถึงปริมาณ
มากกว่าหรือน้อยกว่า  
 3) การวัดระดับช่วง การวัดแบบนี้ สามารถก าหนดความห่างระหว่าง
สิ่งที่วัดได้แน่นอน ทั้งนี้เพราะในการวัดนี้ หน่วยของการวัดมีลักษณะคงที่  ซึ่งใช้เป็น
มาตรฐานร่วมในการก าหนดค่าเป็นตัวเลขจ านวนเต็มให้แก่สิ่งที่วัดได้ ระบบการวัดแบบนี้
อาจจะมีจุดเริ่มต้นที่ไม่เป็นศูนย์แท้ เช่น การวัดทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้คะแนนเลย 
หรือได้ศูนย์ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นไม่มีทัศนคติในเรื่องนั้นเลย แต่ทัศนคติอาจจะเป็น
กลาง คือไม่บวก ไม่ลบ เป็นต้น  
 4) การวัดระดับอัตราส่วน เป็นการวัดที่มีคุณสมบัติของการวัดโดยมี
จุดเริ่มต้น  ตามธรรมชาติที่แท้จริง เช่น น้ าหนัก ความสูง ถ้าวัดแล้วได้ค่าเท่ากับศูนย์ 
หมายความว่า บุคคลนั้นไม่มีความสูง หรือไม่มีน้ าหนักเลย ดังนั้นเมื่อน าค่ามาเปรียบเทียบ
กันแล้ว สามารถบอกอัตราส่วนได้ว่า ใครมีน้ าหนักมากกว่าใคร มากกว่าเท่าไร และมากกว่า
เป็นอัตราส่วนกี่เท่า 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างลักษณะข้อมูล ค่าของข้อมูล กับระดับการวัด 
 

ข้อมูล ค่าของข้อมูล ระดับการวัด 
เพศ เพศชาย  เพศหญิง กลุ่ม (Nominal) 
ระดับการศึกษา ช้ันประถมศึกษา   

ช้ันมัธยมศึกษา     
ช้ันอุดมศึกษา 

อันดับ (Ordinal) 

ความรู้ คะแนนระหว่าง  0-100 ช่วงหรืออันตรภาค 
(Interval) 

ส่วนสูง ค่าต่ าสุด 120 ซม. 
ค่าสูงสุด 220 ซม. 

อัตราส่วน (Ratio) 

ศาสนา พุทธ อิสลาม คริตส์ กลุ่ม (Nominal) 
ความคิดเห็น ค่าต่ าสุด 20 ซม. 

ค่าสูงสุด 100 ซม. 
ช่วงหรืออันตรภาค 
(Interval) 



  
 
 
 
4.  การเขียนสมมติฐานการวิจัยในเชิงความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบ 
 การวิจัยพรรณนาข้อมูลทั่วไป เป็นการพรรณนาตัวแปรแต่ละตัว ไม่อยู่ในข่ายของ
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ไม่จ าเป็นต้องตั้งสมมติฐาน ส่วนการหา
ค าตอบที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม หรือต้องการทราบ
ความแตกต่างของตัวแปรตามโดยจ าแนกตามตัวแปรต้น  ควรตั้งสมมติฐานให้ครบทุก
ค าตอบที่ต้องการ หากมีการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารอ้างอิงจนทราบทิศทางของ
สมมติฐานแล้ว ควรตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทาง เช่น สัมพันธ์ทางบวก หรือสัมพันธ์ทางลบ ใน
กรณีต้องการศึกษาความสัมพัน ธ์ของตัวแปร  และเขียนแสดงถึงความมากกว่า 
น้อยกว่าเมื่อต้องการศึกษาความแตกต่างของตัวแปรนั้น ๆ  
 
 
 4.1 ประเภทของสมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
  4.1.1 สมมติฐานเชิงบรรยาย )scDehetiehc ritpircDeD  (  เป็นสมมติฐานที่
เขียนคาดเดาค าตอบของการวิจัย อยู่ในรูปของการบรรยาย หรือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
หรือ อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานประเภทนี้ ใช้ในการเขียนรายงาน
การวิจัย หรือเรียกว่า  สมมติฐานการวิจัย )scDchher ritpircDeD( ตัวอย่างสมมติฐานการ
วิจัย  
  ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ (เขียนสมมติฐานในเชิงเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง) 
  การสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ การเป็นมะเร็งในปอด (เขียน
สมมติฐานในเชิงความสัมพันธ์) 
  4.1.2 สมมติฐานเชิงสถิติ  )sihieDieeh  ritpircDeD   เป็นสมมติฐานที่เขียน
คาดเดาค าตอบของการวิจัย  ในรูปของความสัมพันธ์หรือความแตกต่างของตัวแปร  
ในรูปของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้สัญลักษณ์แทนค่าพารามิเตอร์  )rhhhmcich (  
สมมติฐานประเภทนี้ ใช้ในการทดสอบทางสถิติ ความจริงที่ค้นพบจากการวิจัยเป็นความจรงิ



  
ที่มีโอกาสเกิดข้ึน บ่อย ๆ หรือมีโอกาสที่จะเป็นจริงมาก  ซึ่งตรวจสอบได้โดยอาศัยหลัก
ความน่าจะเป็น )rhpbhbe eii (  ในทางสถิติ เช่น 

      แทนค่าคะแนนเฉลี่ย  

  
2 แทนค่าความแปรปรวน  

     แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
  
 
4.2 ข้อพิจารณาส าหรับการตั้งสมมติฐานทางการวิจัย  
 การตั้งสมมติฐานควรเป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาแล้ว เพราะจะท าให้ผู้วิจัยมีข้อมูลมากพอที่จะสามารถตั้งสมมติฐานได้ดีที่สุด การ
ตั้งสมมติฐานควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ส าคัญดังนี้  
 4.2.1 ความเกี่ยวข้องกับปัญหา (relevance) สมมติฐานที่ตั้งข่ึนจะต้อง
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย สะท้อนแนวความคิดที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ  
 4.2.2 ขอบเขตของสมมติฐาน (scope) 
 4.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (relationships) 
 4.2.4 การทดสอบ (testability) 
 4.2.5 การทดสอบซ้ า (repeatibity) 
 4.2.6 การสรุปอ้างอิง (generalization) 
 4.3 ข้อเสนอแนะในการเขียนสมมติฐานทางวิจัย  ในการเ ขียนสมมติฐานที่ ดี 
ผู้วิจัยควรปฏิบัติดังนี้ 
 4.3.1 ต้องเขียนสมมติฐานในลักษณะของการบรรยายโดยใช้ข้อความที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม พร้อมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ์ 
หรือทิศทางของความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจน (ยกเว้นปัญหาบางเรื่องที่
ไม่สามารถระบุทิศทางความสัมพันธ์หรือทิศทางของความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบได้) 
ความสัมพันธ์หรือความแตกต่างที่ระบุไว้ต้องมีเหตุมีผลเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาการ
วิจัยหรือทฤษฎีที่น ามาเป็นกรอบในการวิจัย และถ้าสมมติฐานที่ตั้งข้ึนนั้นเป็นแนวความคิด



  
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อน ประโยคที่แสดงสมมติฐานต้องแสดงความเป็นเหตุ
เป็นผลที่เหมาะสมน่าเช่ือถือได้ 
 4.3.2 การเรียบเรียงข้อความที่กล่าวถึงสมมติฐานแต่ละข้อควรใช้ประโยค
สั้นๆ ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม ต้องระบุความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับตัวแปรให้
ชัดเจน และอธิบายวิธีการวัดให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 4.3.3 สมมติฐานต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ ในกรอบของปัญหาวิจัย
เท่านั้น ห้ามตั้งสมมติฐานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือออกนอกกรอบของปัญหาการวิจัย 
 4.3.4 ในปัญหาการวิจัยเรื่องหนึ่ง อาจเขียนสมมติฐานได้หลายข้อ แต่
สมมติฐานแต่ละข้อควรเป็นสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือ
มากกว่า 2 ตัวข้ึนไป ส าหรับประเด็นใดประเด็นหนึ่งของปัญหาการวิจัยเท่านั้น ไม่ควรเขียน
ปัญหาการวิจัยหลายๆ ประเด็นรวมเข้าไว้ในสมมติฐานข้อเดียวกัน เพราะจะท าให้เกิดความ
สับสนในการทดสอบสมมติฐานในภายหลัง 
 4.3.5 ผู้วิจัยต้องตั้งค าถามว่า สมมติฐานทุกข้อที่ตั้งข้ึนสามารถทดสอบได้
หรือไม่ หมายความว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร เก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบ หรือ
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลที่จะยืนยันว่า สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  
ถ้าไม่สามารถตอบค าถามได้หรือตอบว่าไม่ได้ จะต้องแก้ไขปรับปรุงสมมติฐานนั้นใหม่ 
 4.3.6 ควรเรียงล าดับข้อของสมมติฐานที่ตั้งข้ึน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ในการวิจัย อย่าเรียงสับสนหรือสลับไปสลับมา การเรียงสมมติฐานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ จะเป็นแนวทางที่ดีส าหรับการวางหัวข้อในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบ
สมมติฐานในภายหลังอีกด้วย 
ตัวอย่างการเขียนกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยเชิงเปรียบเทียบความแตกต่าง 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 1 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยของการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบการ     
ติดเชื้อปรสิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานจากต่างถิ่นกับผู้ใช้แรงงานถิ่นเดิม ที่อาศัยในชุมชนเขต
พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) ดังภาพที่ 2 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการเขยีนกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 

การตดิเชือ้ปรสิต ความรู้เกี่ยวกับ
ปรสิต 

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปรสิต 

พฤติกรรมอนามัยที่
เกี่ยวข้องกับการติด
เชื้อปรสิต 

ภูมิล าเนาเดิม 

ตัวอย่างท่ี 1 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยของการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบการ
ติดเชื้อปรสิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานจากต่างถิ่นกับผู้ใช้แรงงานถิ่นเดิม ที่อาศัยในชุมชนเขต
พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก  (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) ดังภาพที่ 2 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                     ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
การออกแบบการวิจัยและการด าเนินการ 

 

การตดิเชือ้ปรสิต 
ความรู้เกี่ยวกับ

ปรสิต 

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปรสิต 

พฤติกรรมอนามัยที่
เกี่ยวข้องกับการติด

เชื้อปรสิต 

ภูมิล าเนาเดิม 
 



  
1  .  หลักการออกแบบการวิจัย 

 เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดปัญหาการวิจัยแล้ว ก่อนลงมือท าการวิจัยควรออกแบบการ
วิจัยไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน การออกแบบการวิจัย คือ การก าหนดรายละเอียดของแผนการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ได้แก่ รูปแบบของการวิจัย ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการศึกษา 
คุณสมบัติและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการปูองกันและควบคุมความคลาดเคลื่อนต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนได้จากการ
ท าวิจัย รวมไปถึงการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติการ งบประมาณในการท าวิจัย ตั้งแต่
เริ่มต้นศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาการวิจัยจนถึงการพิมพ์รายงานการวิจัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 

การออกแบบการวิจัยที่รัดกุมนั้นเป็นเสมือนท างานวิจัยเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง การ
ออกแบบการวิจัยเปรียบเสมือนลายแทงน าไปสู่ขุมทรัพย์ เป็นการปูองกันไม่ให้ผู้วิจัยท าการ
วิจัยออกนอกทิศทาง ไม่หลงทาง ไม่ขยายขอบข่ายงานวิจัยกว้างจนหาจุดจบไม่ได้    ในการ
ท าวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องยึดถือแบบแผนการวิจัยที่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้าเป็นแนวในการปฏิบัติ 
หากผู้วิจัยวางแผนไว้ได้รัดกุมและเดินตามแผนโดยเคร่งครัดก็จะสามารถท างานวิจัยได้
ส าเร็จตรงตามเปูาหมายและตามก าหนดเวลาที่วางไว้ 

การออกแบบการวิจัย   เป็นการก าหนดเทคนิควิธีที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบของ
ปัญหาการวิจัย หรือข้อพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย  ดังนั้น   ในการท าวิจัยแต่ละครั้ง ผู้วิจัย
จะต้องพยายามตอบค าถามให้ได้เสียก่อนว่า “ผู้วิจัยต้องการข้อมูลอะไร”   “จะหาข้อมูลได้
จากที่ใด”   “จะหาข้อมูลได้จากใคร”  “จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการอะไรในการรวบรวม
ข้อมูล” และ "จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร" 

1)  ผู้วิจัยต้องการข้อมูลอะไร    เนื่องจากผู้วิจัยมีปัญหาข้องใจอยู่และอยากรู้ว่า 
ปัญหาน้ันคืออะไร เป็นอย่างไร มีสาเหตุอะไร ฯลฯ จึงต้องศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ ฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องระบุจุดมุ่งหมายให้เด่นชัดเพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางในการค้นหา
ค าตอบต่อไปได้ 

2)  จะหาข้อมูลได้จากท่ีใด แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยจะสามารถหาข้อมูลได้มี 2  แหล่ง 
คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 



  
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือแหล่งต้นตอที่ผู้วิจัยสามารถหาข้อมูลได้โดยตรง เช่น  

การสัมภาษณ์ผู้ที่ผู้วิจัยต้องการค าตอบโดยตรง การสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่ผูวิ้จัยต้องการ
ศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือแหล่งข้อมูลที่มีผู้บันทึกหรือรวบรวมไว้แล้ว เมื่อผู้วิจัย
ต้องการศึกษาจึงค้นคว้ารวบรวมมาอีกต่อหนึ่ง เช่น รายงานผลการเรียนของนักเรียน  
ที่แผนกทะเบียนได้จัดท าไว้ ข่าวต่างๆ  ในหน้าหนังสือพิมพ์ หลักฐานทางราชการ เอกสาร
การประชุมต่างๆ เป็นต้น  
 ในการท าวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่า  ข้อมูลที่ต้องการนั้น ควรจะหาจากแหล่ง
ใดจึงจะได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือกว่ากัน 

3)  จะหาข้อมูลจากใคร ในการท าวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น จุดมุ่งหมายที่แท้จริง
ของการศึกษา คือต้องการข้อมูลจากประชากร ซึ่งหมายถึงหน่วยทั้งหมดที่ต้องการศึกษา 
แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วผู้วิจัยไม่สามารถจะศึกษาจากประชากรทั้งหมดได้ จึงต้องเลือกมา
เพื่อศึกษาเพียงบางหน่วย หน่วยที่ถูกเลือกมานั้นเรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง เหตุผลที่ต้องศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างเพราะ  

3.1 มีความจ าเป็นเรื่องบุคลากรในการท าวิจัย ซึ่งถ้าศึกษาจากประชากร 
จะต้องใช้บุคลากรในการเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก 

3.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 
3.3 ประหยัดเวลาในการท าวิจัย ท าให้ข้อมูลไม่ล้าสมัย 
3.4  ท าให้ข้อมูลมีความเช่ือถือได้ เพราะมีข้อมูลจ ากัด จึงต้องมีความ

ผิดพลาดน้อยหรือไม่มีเลย 
3.5 สามารถเก็บข้อมูลได้กว้างขวาง ลึกซึ้งมากขึ้น  

ผู้วิจัยจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ประชากรที่ต้องศึกษานั้นเป็นใคร มีคุณสมบัติ
อย่างไร ผู้วิจัยสามารถศึกษาข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้หรือไม่   ถ้าไม่สามารถศึกษา
จากประชากรทั้งหมดได้ จะต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ก็ต้องพิจารณาหาค าตอบให้ได้ว่า  
จะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าไรจึงจะเหมาะสม  และจะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีใดจึงจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ดี 

4)  จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการอะไรในการรวบรวมข้อมูล   เครื่องมือหรือเทคนิค
วิธีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยมีหลายประเภท แล้วแต่จุดมุ่งหมายของการ



  
วิจัยและลักษณะข้อมูลที่ต้องการ ในการรวบรวมข้อมูลนั้น สิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึง 
คือ 

4.1  ข้อมูลที่ได้มาน้ันต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยปราศจากความล าเอียง 
4.2  เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของการรวบรวมข้อมูลที่

ก าหนดไว้ 
4.3  เป็นข้อมูลที่เช่ือถือได้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีหลายประเภท ได้แก่ แบบทดสอบ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนั้น   ผู้วิจัย
จะต้องรู้จักลักษณะของเครื่องมือแต่ละประเภทว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร มีข้อดี ข้อจ ากัด
อะไรบ้างและสามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่น ามาใช้ว่ามีคุณภาพดีเพียงไร จึงจะ
สามารถตัดสินได้ว่าสมควรจะใช้เครื่องมือใดในการรวบรวมข้อมูลจึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่มี
ความเที่ยงตรง เช่ือถือได้ในการท าวิจัยน้ัน 
องค์ประกอบในการออกแบบการวิจัย 
 ในการออกแบบการวิจัย   ผู้วิจัยจะต้องระบุสิ่งต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน 
  1.  จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

2.   รูปแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
3 .  ขอบเขตของการวิจัย 
4 .  เครื่องมือหรือเทคนิคที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  5.   สถิติ หรือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การระบุรายละเอียดขององค์ประกอบข้างต้นจะท าได้อย่างเหมาะสมเพียงไร ข้ึนอยู่
ที่ว่าผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่าน้ันเป็นอย่างดีหรือไม่ และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยมามากพอหรือไม่ หรืออาจต้องขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในสาขาที่
ท าวิจัย เพราะการออกแบบการวิจัยเป็นเสมือนหัวใจของการวิจัย   กล่าวกันว่า  ถ้า
ออกแบบการวิจัยได้ชัดเจน เหมาะสม จะเป็นเสมือนท างานวิจัยเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ในที่นี้  
ขอน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จ าเป็นในการออกแบบการวิจัยพอสังเขป เพื่อเป็น
แนวในการศึกษาและปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  การระบุความมุ่งหมายของการวิจัย 



  
ความมุ่งหมายของการวิจัย เป็นการก าหนดค าตอบของปัญหาที่ต้องการได้รับจาก

การศึกษาค้นคว้า การท าวิจัยแต่ละครั้งผู้วิจัยจะต้องระบุความมุ่งหมายของการวิจัยให้
สอดคล้องและครอบคลุมปัญหาที่จะท าวิจัย ความมุ่งหมายของการวิจัยจะเป็นหลักในการ
ก าหนดขอบเขตของปัญหา สมมติฐาน และลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ  ซึ่งจะเป็นหลักใน
การเลือกและสร้างเครื่องมือรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การเขียนความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องระบุว่าจะศึกษา หรือจะประเมิน 
หรือจะส ารวจ ฯลฯ อะไร กับใคร ที่ใดให้ชัดเจน 

ตัวอย่าง  การออกแบบการก าหนดความมุ่งหมายการวิจัย 

 

จากตารางข้างต้นน ามาเขียนเป็นความมุ่งหมายการวิจัยได้ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีผลต่อเจตคติของนักเรียนช้ัน ป .5 ใน กทม. 
2. เพื่อส ารวจความคิดเห็นและความสนใจในการชมรายการโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษา ช่อง 11  ของประชาชนในกทม  . และจังหวัดใกล้เคียง 9  จังหวัด ที่มีรัศมีการ
ออกอากาศครอบคลุมไปถึง 

3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการยิงประตูจากระยะทางต่างกันในมุม
ต่างกันของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2)  ก าหนดรูปแบบการวิจัย 
ในการออกแบบการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการ

วิจัยเป็นอย่างดีเสียก่อนว่า   การวิจัยแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่ออะไร มี

ท าอย่างไร 
)รูปแบบการวิจัย(  

กับอะไร 
)ตัวแปร(  

กับใคร 
)กลุ่มตัวอย่าง(  

ที่ใด 
)ขอบเขต /ประชากร(  

1. ศึกษา อิทธิพลของภาพยนตร์ 
ที่มีผลต่อเจตคติ 

นักเรียนชั้น  
ป .5  

ใน กทม. 

2. ส ารวจ ความคิดเห็นและความสนใจใน
การชมรายการโทรทัศน์ เพื่อ
การศึกษา ช่อง 11 

ประชาชน ใน กทม  .และจังหวัดใกล้เคียง 
9 จังหวัดที่มีรัศมีการ

ออกอากาศครอบคลุมไปถึง 
3.  เปรียบเทียบ ประสิทธิผลการยิงประตูจาก

ระยะทางต่างกันในมุมต่างกัน 
นักศึกษา
วิชาเอก 
พลศึกษา 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 



  
กระบวนการวิจัยอย่างไร และมีข้อจ ากัดอะไรบ้าง ผู้วิจัยจึงจะสามารถเลือกรูปแบบการวิจัย
ได้เหมาะสมกับปัญหาที่จะท าวิจัย  

รูปแบบการวิจัยที่น่าสนใจมีหลายรูปแบบ  แต่ที่นิยมกันได้แก่ การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง ฯลฯ 

2.1  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตและ

ผ่านพ้นมาแล้วเพื่อน าไปสู่การศึกษาแนวโน้มในอนาคต โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของทฤษฎีเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ในอดีตเป็นตัวพยากรณ์ ข้อมูลจากการ
วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ สามารถน ามาสร้างมาตรฐานเพื่อปรับปรุงงานในปัจจุบันได้ 

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ บางครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาต้นตอของ
ทฤษฎี เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในอดีตเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องราวหรือทฤษฎีที่
ส าคัญๆในปัจจุบัน 

นอกจากนี้  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ยังก่อให้เกิดความซาบซึ้งใน
ข้อเท็จจริงทั้งข้อดีและข้อเสียของเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วจนถึงปัจจุบัน และกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจในเรื่องราวที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  จ าแนกตามระเบียบวิธีวิจัยและจุดมุ่งหมาย
ในการวิจัยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

2 .1.1  การศึกษารายกรณี เป็นการศึกษาภูมิหลังของเหตุการณ์ปัจจุบัน
และสภาพแวดล้อมของชุมชน บุคคล กลุ่มคน สถาบันหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น
รายๆ ไป โดยมุ่งศึกษาหาข้อมูลของหน่วยตัวอย่างเล็กๆ  เฉพาะรายอย่างลึกซึ้ง โดยศึกษา
ข้อมูลที่ผ่านมาแล้วเพื่อน าไปสู่การหาข้อสรุปที่ต้องการทราบ ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาในปัจจุบัน หรือการวางแผนในอนาคต 

2.1.2 การศึกษาพัฒนาการ   เป็นการศึกษาความแตกต่างของ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการศึกษาจากเหตุการณ์ทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ได้ 
  2.1.3 การศึกษาความเปลี่ยนแปลง    เป็นการเปรียบเทียบลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

 2.2  การวิจัยเชิงพรรณนา 



  
 เป็นการวิจัยที่มุ่งอธิบายลกัษณะหรือปรากฏการณ์ที่เปน็อยู่ในปัจจุบันว่าคืออะไร มี
สภาพความเป็นจริงอย่างไร ผลที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากอะไร โดยศึกษาสถานภาพของ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน แล้วน ามาพิจารณาถึงเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดนั้นๆ เพื่อหาค าอธิบายที่ถูกต้อง 
 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเชิงพรรณนาสามารถน ามาสร้างมาตรฐาน หรือเกณฑ์
ปกติและรูปแบบของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบต่อไปได้ 

2.2.1 การส ารวจ ได้แก่ การศึกษาเพื่อส ารวจข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีหลาย
ลักษณะ เช่น การส ารวจโรงเรียน การส ารวจประชามติ การส ารวจชุมชน การวิเคราะห์งาน 
การวิเคราะห์เอกสาร เป็นต้น   

2.2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลกัน การศึกษาลักษณะนี้จ าแนก
ได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  การศึกษารายกรณี การศึกษาเปรียบเทียบเชิงเหตุผล การศึกษา
แบบสหสัมพันธ์ 

2.2.3 การศึกษาพัฒนาการ เป็นการศึกษารูปแบบข้ันตอนความเจริญ
งอกงาม พัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การศึกษาพัฒนาการท าได้ 2 ลักษณะ คือ  การศึกษาความเจริญงอก
งาม และการศึกษาแนวโน้ม 

2.3  การวิจัยเชิงทดลอง 
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล โดยใช้วิธีการให้กลุ่มตัวอย่าง   มี

กิจกรรมตอบสนอง ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ การสรุปผลใช้วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดนั้น การวิจัยเชิงทดลองมีดังนี้ คือ การทดลองจริง และ
การวิจัยกึ่งทดลอง 
 ในการเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม ผู้วิจัยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการวิจัย
แต่ละประเภทว่ามีระเบียบวิธีวิจัย และความมุ่งหมายของการวิจัยอย่างไร ซึ่งการวิจัยแต่ละ
ประเภทจะมีระเบียบวิธีวิจัย และความมุ่งหมายไม่เหมือนกัน จึงมีความเหมาะสมกับปัญหา
การวิจัยที่ต่างกัน  

3)  การก าหนดขอบเขตของการวิจัย 



  
 ในการออกแบบการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าว่า
ต้องการศึกษาในขอบเขตกว้างขวาง ลึกซึ้งเพียงใด ซึ่งผู้ วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขต
ดังต่อไปนี ้ก าหนดลักษณะและขนาดของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่จะศึกษา 
ซึ่งต้องค านึงถึงลักษณะและประเภทของตัวแปรด้วย 

3.3  ช่วงเวลาท่ีศึกษา 
ในการท าวิจัยแต่ละครั้งผู้วิจัยจะต้องก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละ

ข้ันตอนอย่างละเอียด  จะได้ทราบว่าจะสามารถท างานวิจัยได้กว้างขวางเพียงไร เพื่อให้งาน
เสร็จทันก าหนดเวลา โดยได้ข้อมูลที่ถูกต้องเช่ือถือได้ 

การก าหนดตารางการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า จะเป็นการควบคุมให้ผู้วิจัยต้องท างาน
ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ หากมีปัญหาใดๆ  ที่ไม่สามารถท าตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ จะท าให้
ผู้ วิ จัยส ามารถตัดสิ นใจได้ ว่าควรจะท าต่ อ ไป    หรื อควรยก เลิ กการ วิจั ยหาก 
ไม่มีเวลาเพียงพอในการท างานนั้น 

4)  การระบุเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือวิจัยที่นิยมใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส าหรับงานวิจัยมีหลายประเภท เช่น 

แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ การแก้ข้อมูลจากเอกสาร  เป็นต้น 
5)  การระบุสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การออกแบบสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
เปูาหมายของการวิจัย เหมาะสมกับลักษณะประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะตัว
แปรที่ศึกษา การที่จะเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมนั้น    ผู้วิจัยต้องมีพื้น
ฐานความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย  ในเนื้อหาของการวิจัย  และมีพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  จึงจะท าให้ผู้วิจัยสามารถตัดสินใจเลือกใช้สถิติส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 วัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัย   โดยทั่วไปการออกแบบการวิจัย  
มีวัตถุประสงค์ใหญ่ 2 ประการ  คือ  

- เพื่อหาค าตอบให้แก่ค าถามหรือประเด็นของการวิจัยอย่างแม่นย า 
เที่ยงตรง และประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา 



  
- เพื่อควบคุมความแปรปรวนต่างๆ เช่น ค่าความแปรปรวนที่เกิดข้ึนอัน

เป็นผลมาจากสิ่งทดลอง ) Treatment  (หรือตัวแปรอิสระนั่นเอง กับค่าความแปรปรวนอัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก รวมทั้งความคลาดเคลื่อนทั้งหลาย  

 ประโยชน์ของการออกแบบการวิจัย  มีอยู่หลายประการ อาทิ ท าให้สามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีการวิจัย และการควบคุมค่าความแปรปรวนต่างๆได้ถูกต้อง เป็นตัว
เสนอแนะวิธีการจัดเก็บข้อมูลและประเภทของข้อมูล เพื่อน ามาสรุปตอบค าถามหรือตอบ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ช่วยในการสร้างและก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในด้านของ
ความเที่ยงตรงภายในและความเช่ือถือของเครื่องมือ  ช่วยให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผล
ที่ได้  ว่าสามารถจะน ามาสร้างเป็นหลักการทั่วไปได้มากน้อยเพียงใด โดยการพิจารณาจาก
ความเที่ยงตรงภายนอก รวมทั้งช่วยเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลเพื่อหาข้อยุติ    สิ่งส าคัญท้ายสุดคือ ช่วยให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ 
ก าลังคน และเวลาที่ต้องใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาในบทที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีการแบ่งประเภทของการวิจัยได้หลากหลาย 

ซึ่งจ าแนกได้จากสิ่งต่างๆ  อาทิ จากการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แหล่งข้อมูลที่ใช้วิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ความสามารถในการ
ควบคุมตัวแปรและระดับของความสลับซับซ้อนของการวิเคราะห์และการออกแบบการวิจัย 
โดยอาจสรุปการแบ่งงานวิจัยออกตามศาสตร์ใหญ่ๆได้ 2  ด้าน คือ ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์  หรือ หากแบ่งตามการปฏิบัติ จะแบ่งออกได้เป็น   2 
แบบ คือการวิจัยแบบทดลอง และการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในศาสตร์
ใดก็ตามหรือวิธีการใด ย่อมมีหลักการใหญ่ในการออกแบบการวิจัยและการด าเนินการวิจัย
เช่นเดียวกัน จะแตกต่างกันในรายละเอียดส่วนปลีกย่อยเท่านั้น  

หลักการในการออกแบบการวิจัย  มี 4 ประเด็นหลัก ดังนี้   1)  การออกแบบการ
วิจัยที่สามารถตอบโจทย์ที่ ต้องการทราบได้   2)  การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง  
3)  การออกแบบวิธีการวัด  4)  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.)  การออกแบบการวิจัยท่ีสามารถตอบโจทย์ท่ีต้องการทราบได้ 
เมื่อเลือกหัวข้อของการวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะท าการวิจัยอย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้ศึกษามาแล้ว  ข้ันต่อไปจ าเป็นต้องก าหนดปัญหาที่ต้องการจะ
ได้ค าตอบจากการวิจัยนี้ การก าหนดปัญหาหรือประเด็นปัญหา จ าเป็นต้องท าด้วยความ
รอบคอบถ่ีถ้วน  ต้องเป็นปัญหาที่เด่นชัดที่จะเป็นตัวช้ีแนะในการเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ไม่ใช่



  
ข้อมูลเป็นตัวช้ีน า  ต้องไม่ตั้งปัญหาก ากวม หรือตั้งปัญหาทีไ่ม่เอื้ออ านวยใหเ้กบ็ข้อมลูได้ ปัญหา
ที่ดีต้องอยู่ในรูปของค าถามซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอย่างน้อย 2  ตัว  และตัวแปรเหล่าน้ันต้อง
แสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  และไม่ก าหนดปัญหาที่กว้างเกินไป 

เมื่อตั้งหัวข้อการวิจัยพร้อมประเด็นปัญหาที่ดีพร้อมแล้ว ย่อมท าให้การออกแบบ
การวิจัยสามารถตอบประเด็นปัญหาได้ง่าย  ตอบโจทย์ได้  ครอบคลุมถูกต้องทุกประเด็นที่
ต้องการไขปัญหา   และสามารถทดสอบได้ในโลกแห่งความเป็นจริง 

แบบการวิจัยจะเป็นเครื่องช่วยให้เห็นรายละเอียดทุกข้ันตอนของการวิจัย   
อีกทั้งช่วยเสนอแนะด้วยว่า การวิจัยน้ันสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีจุดอ่อน ข้อดี ข้อเสีย
อย่างไร ผลของการวิจัยจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด   ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ
การวิจัย 
 สิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะท าให้การออกแบบการวิจัยมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน คือ การออกแบบการสุ่มตัวอย่างที่ดี   ซึ่งจะช่วยให้สามารถน า
ผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค าตอบหรือสรุปผลของการวิจัยได้ถูกต้อง ครบถ้วน  

2.) การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง  
ในการด าเนินการวิจัย   นอกจากเริ่มด้วยการคัดเลือกหัวข้อการวิจัยที่ดี การตั้ง

วัตถุประสงค์  และการตั้งปัญหาที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถค้นหาค าตอบได้อย่างชัดเจนแล้ว 
ข้ันตอนส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย คือ การรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาค าตอบที่ผู้วิจัย
ต้ อ ง ก า ร ท ร าบ  เ ปู า ห ม า ยส า คัญที่ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ร วบ ร วม ข้ อมู ล  คื อ  ป ร ะ ชาก ร  
แต่โดยทั่วไป  ผู้วิจัยจะไม่สามารถหาข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้ จ าเป็นจะต้องใช้วิธี  
สุ่มตัวอย่าง เพื่อเลือกประชากรที่จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้ งหมด   ดังนั้น   
การสุ่มตัวอย่างจะต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบเป็นกลุ่มตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะท าให้ผลของการวิจัยเป็นที่เช่ือถือ
ได้   และสามารถน าผลการ วิจัยไปประยุกต์ใ ช้ประโยชน์ได้อย่ างถูกต้อง  ซึ่ งจะ 
ยังประโยชน์ต่อความเจริญของสังคมและประเทศชาติได้  หากใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมจะท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ วิธีการวัดผลที่ได้ออกมา
ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่น่าเช่ือถือ ท าให้การวิจัยไม่ประสบผลส าเร็จ ไม่สามารถน าผลการวิจัยน้ันไป
ใช้ประโยชน์ได้ 



  
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก ได้กว้างๆ เป็น   2  วิธี คือ  1) วิธีการเลือกแบบ
อาศัยความน่าจะเป็น    ) Probability Sampling   (และ  2) วิธีเลือกแบบไม่อาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น    ) Non- Probability Sampling   (แต่ละ วิธีการจะมีวิธีการปลีกย่อยอีก
หลากหลาย ดังจะกล่าวต่อไป  โดยรวมแล้ว  ผู้วิจัยจะต้องเข้าใจในประเด็นต่างๆ  ของการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง อาทิ ลักษณะของกลุ่มที่ดีควรเป็นเช่นไร ควรก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจ านวนมากน้อยเท่าใดจึงจะเหมาะสมหรือเพียงพอส าหรับการวิจัย  และ 
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ระมัดระวังไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดนั้นๆ 
 
 3. ) การออกแบบวิธีวัด 
 การออกแบบวิธีวัด นับได้ว่าเป็นข้ันตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการออกแบบ
การวิจัย เมื่อได้หัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นป ัญหาและการสุม่ตัวอย่างทีด่ีแล้ว ก็จะ
มาถึงข้ันตอนที่ส าคัญที่สุดอีกข้ันตอนหนึ่ง คือ การออกแบบวิธีวัดหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยต้องวางแผนด้วยความรอบคอบ เมื่อสุ่มตัวอย่างได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว  จะต้องออกแบบการรวบรวมข้อมูลทีเ่ปน็ระบบทีด่ี มีหลักเกณฑ์
ในการวัดข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการ
รวบรวมข้อมูลท าได้หลากหลายวิธี ข้ึนอยู่ที่ว่างานวิจัยนั้นๆ  เป็นงานวิจัยประเภทใด มี
วัตถุประสงค์อย่างไร ประเด็นปัญหาเป็นเช่นไร ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ  มากน้อยเพียงใด  
จ าเป็นต้องสร้างการทดลองที่เป็นภาคปฏิบัติจริงที่สามารถควบคุมความเที่ยงตรงทั้งความ
เที่ยงตรงภายในและภายนอกได้ดี หรือเป็นงานวิจัยที่จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิ  )Primary Data   (หรือข้อมูลทุติยภูมิ 
)Secondary Data  (โดยผู้วิจัยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งที่มาของข้อมูลให้
เหมาะสมกับงานวิจัยและพิจารณาก าหนด แนวคิดและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลให้
ถูกต้องเหมาะสมกับงานวิจัย 
 ผู้วิจัยจะต้องรู้จักลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยว่ามีอะไรบ้าง   เครื่องมือแต่
ละประเภทมีลักษณะอย่างไร มีหลักการและข้อจ ากัดในการใช้เครื่องมืออย่างไร   รวมทั้ง
เทคนิคการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท   ทั้งนี้เพราะเครื่องมือแต่ละประเภทมีเทคนิคการใช้
ต่างกัน หากผู้วิจัยไม่มีเทคนิคในการเก็บข้อมูล  ก็อาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร    ผู้วิจัยต้อง
พิจารณาว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นคืออะไร ผู้วิจัยต้องเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่สามารถ



  
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการ  จะกล่าวถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือ
และวิธีการวัดต่อไป 
 4. ) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยได้วางแผนการวิจัยที่ดีมาตั้งแต่ต้นจนถึงข้ันตอนการจัดรวบรวมข้อมูล
อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ข้ันตอนส าคัญข้ันสุดท้าย คือ การวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อให้ได้
ข้อสรุปของการวิจัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ  ต่างกันแต่
วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงคุณภาพ  ซึ่งมีลักษณะที่ไม่ใช่ตัวเลข จะใช้
วิธีการวิเคราะห์ในเชิงเหตุผล หรือที่เรียกว่า เชิงตรรกศาสตร์ มีส่วนน้อยที่จะใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิติ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นตัวเลข จะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
ค านวณ หรือที่เรียกว่า วิธีการทางสถิต ิแม้แต่การวิจัยแบบทดลองที่สามารถก าหนดตัวแปรที่
ควบคุมต่างๆ  ได้ เอง หากต้องการทราบผลแตกต่างของการทดลองแต่ละกลุ่ม     
ย่อมต้องใช้สถิติเป็นตัวตัดสินทั้งในประเด็นผลแตกต่างของการทดลองในแต่ละกลุ่ม   และ
ความแตกต่างของผลการทดลองระหว่างกลุ่ม  

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า สถิติมีความส าคัญอย่างมาก  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึง
ต้องมีความรู้ทางด้านสถิติเป็นอย่างดี แต่หากผู้วิจัยไม่มีความรู้ลึกซึ้งด้านสถิติ ก็อาจพึ่ง
ผู้เช่ียวชาญด้านสถิติได้   

ในปัจจุบัน  ผลงานวิจัยที่ดีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  
มีประโยชน์กับสังคม ประเทศชาติ อาจรวมถึงประชากรโลกด้วยนั้น ย่อมต้องเป็นการวิจัย
แบบบูรณาการ หรือการวิจัยที่อาศัยผู้เ ช่ียวชาญหลายๆ ด้านมาร่วมมือกัน   ดังนั้น  
ในการท างานวิจัยที่ผู้วิจัยไม่มีความรู้ทางสถิติมากพอ  ผู้วิจัยควรปรึกษานักสถิติให้ทราบถึง
การวางแผนงานวิจัยต้ังแต่ต้นจนถึงการทดลองหรือการสุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
วิ ธี ก า ร วั ด  เ พื่ อ จ ะ ได้ ว า ง แ ผ น วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้ แบ บ ส ถิ ติ ใ ห้ 
สอดคล้องกัน เพื่อน าแบบสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติ มีบทบาทในงานวิจัยอย่างมาก ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในด้านการค านวณปริมาณของข้อมูล ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ตรวจสอบลักษณะ
การกระจายข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะ
น าไปใช้จริง เช่น ความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น อ านาจจ าแนก ความยากง่ายของข้อทดสอบ 
และยังใช้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมด้วย 



  
 ก่อนลงมือวิเคราะห์ข้อมลู   ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ทาง
สถิติ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูล  ก าหนดหมายเลขประจ าของแบบทดสอบ 
พิจารณาว่าจะวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือด้วยมือ  พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล
ประเภทใด  มีตอนใดบ้างเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  เพื่อให้ผู้ วิเคราะห์ข้อมูล
ด าเนินการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ระเบียบวิธีทางสถิติน้ัน   สรุปข้ันตอนเป็นประเด็นหลักได้   4  ประเด็น คือ 1) การ
รวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 3) การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ  
4) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้เช่ียวชาญทางสถิติ จะสามารถแปลผลความสัมพันธ์
ของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบจากข้อมูลในชุดเดียวกัน ท าให้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแท้จริง ดังจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่อไป 
 ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการปฏิบัติงานวิจัยโดยทั่วไป แบ่งได้เป็น 2 หลักการใหญ่ ๆ   
คือ 1) การวิจัยเชิงทดลอง และ 2) การวิจัยเชิงไม่ทดลอง  
2 .  การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษาผลของสิ่งที่ผู้วิจัยจัดให้แก่กลุ่มตัวอย่างกระท า
ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ การสรุปผลการวิจัยใช้วิธีการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่า ง
ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดกับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้น หรือเปรียบเทียบกันเอง
ระหว่างสภาพปกติก่อนการทดลอง กับสภาพที่ถูกทดลองให้กระท าตามสถานการณ์ที่
ก าหนดไว้แล้ว 
 2.1 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงทดลอง 

การวิจัยเชิงทดลองมีลักษณะส าคัญ คือ มีการควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษา   
จุดประสงค์ของการวิจัยเชิงทดลอง คือ ต้องการศึกษาผลที่เกิดจากการทดลองโดยตรง จึง
ต้องมีการควบคุมตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึน
จากตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรแทรกซ้อน  ) Extraneous variable)  
 ในการทดลอง  จะแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ถูกกระท าโดยสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา )treatment) เรียกว่า กลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ไม่ได้ถูกกระท า แต่ศึกษาและ
เก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ เรียกว่า กลุ่มควบคุม 

ประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยเชิงทดลองจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  



  
1)  การวิจัยเชิงทดลองจริง    ) True experiment ) เป็นการทดลองที่จัดข้ึนภายใต้

สถานการณ์ที่ก าหนดให้ มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถศึกษา
ลักษณะของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอิสระอย่างแท้จริง 
 2) วิจัยกึ่งทดลอง    ) Quasi experiment) เป็นการทดลองที่ไม่สามารถควบคุมตัว
แปรแทรกซ้อนได้ครบถ้วน อาจควบคุมได้เพียงบางตัว เป็นการทดลองในสภาพที่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติ 

2.1.1 ข้อควรค านึงในการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
ออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนั้น มีข้อควรค านึงข้ันต่ าสุดที่ส าคัญ  3 ข้อ ดังนี  ้ 

( 1 (  จะต้องใช้หลักของแมกซมินคอน  (MaxMinCon Principle)  ซึ่งเป็น
หลักทั่วไปของการออกแบบวิจัยทุกประเภท เข้ามาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอน 

)2(  จะต้องออกแบบวิจัยให้สามารถน าผลของการทดลองไปประยุกต์ใช้
เป็นหลักทั่วไป )Generalization  (ได้  
  นั่นคือ จะต้องออกแบบการวิจัยให้ได้ความเที่ยงตรงภายนอก  )External 
Validity  (มีประสิท ธิภาพสูง หรือพยายามออกแบบการวิจัยโดยควบคุมสภาพการทดลองให้
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด 

 )3 (  จะต้ องออกแบบการ วิจัย ให้ สามารถน าไปสู่ การสรุปได้ ว่ า 
ผลของความแตกต่างจากการทดลองนั้นเป็นผลมาจาก Treatment ที่ให้ 

นั่นคือ จะต้องออกแบบการวิจัยให้ได้ความเที่ยงตรงภายใน  )Internal Validity ( มี
ประสิทธิภาพสูง โดยพยายามปิดช่องว่างหรือก าจัดตัวแปรภายนอกที่จะเข้ามารบกวน
)Confounding  (กระบวนการทดลองออกไปให้มากที่สุด  

2.1.2 ความเท่ียงตรงภายใน )Internal Validity( 
ความเที่ยงตรงภายใน หมายถึง ความถูกต้องในการสรุปว่าความแตกต่างเป็นผลมา

จาก Treatment หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เครื่องมือใด ๆ ก็ตามจะมีความเที่ยงตรงภายใน
มากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับความมั่นใจที่จะตอบค าถามว่า “สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
(Treatment) นั้นเป็นตัวท าให้เกิด Y จริงหรือไม่?” )คือสามารถควบคุมตัวแปรภายนอกได้
ทั้งหมด(  



  
 ถ้าการออกแบบการวิจัยนั้นสามารถน าไปสู่การสรุปแบบมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา  (Treatment) เท่านั้นที่ท าให้เกิด Y ก็ถือได้ว่าการออกแบบการวิจัยนั้นมี
ความเที่ยงตรงภายในสูง 
 ในทางปฏิบัติ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยไม่อาจควบคุมตัว
แปรภายนอกได้ทั้งหมด ดังนั้น  จึงเป็นการยากที่จะสรุปผลออกมา 100% ว่า ความ
แตกต่างที่พบนั้นเป็นผลมาจากสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) ที่ให้แต่อย่างเดียว
เท่านั้น 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเท่ียงตรงภายใน  ซึ่งผู้ออกแบบการวิจัยจะต้องค านึงถึง
และหาวิธีลด หรือก าจัดให้หมดไป มีอยู่ 8 ประการใหญ่ๆ ดังนี้  
 1. ) เหตุการณ์พ้อง )History(   
 หมายถึง ในช่วงของการทดลองนั้น คือช่วงของการท า  Pre-test กับ Post-test 
อาจเกิดเหตุการณ์พ้องข้ึนมากับ Treatment ที่ให้ เช่น การต้มน้ าดื่มของกลุ่มทดลอง 
อาจไม่ใช่เพราะการให้สุขศึกษา )Treatment  (แต่เพราะเกิดโรคอหิวาต์ระบาด  คนกลัวตาย ก็
เลยต้มน้ าดื่ม หรือการที่คนมารับบริการคุมก าเนิดสูงข้ึน อาจไม่ใช่เพราะอิทธิพลของ
โครงการวางแผนครอบครัว แต่เพราะเศรษฐกิจรัดตัว และผู้หญิงต้องออกไปท างานนอก
บ้านมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงงานต่างๆ ซึ่งการมีลูกหรือมีท้องบ่อยๆ  จะเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการท างาน คนจึงหันมาใช้วิธีคุมก าเนิด โดยที่ไม่ต้องมีโครงการวางแผน
ครอบครัวมาเป็นตัวกระตุ้น )Treatment  (แต่ประการใด  

เหตุการณ์พ้องนี้ยังคลุมไปถึงประสบการณ์ของผู้ ถูกทดลองที่มีติดตัวมาก่อน 
อีกด้วย ดังนั้น  การทดลองทางจิตวิทยาหลายเรื่อง เช่น การทดลองด้านการรับรู้ 
)Perception  (โดยใช้ หยดหมึก ภาพเลือน มักจะใช้ไม่ได้ผลกับผู้ที่เคยผ่านการทดลองหรือ
เคยทราบมาก่อน 
 2. ) การเปลี่ยนแปลงตามวุฒิภาวะของผู้ถูกทดลอง )Maturation( 
 การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพและจิตวิทยาของผู้ถูกทดลองเอง มีผลท าให้การ
ทดลองนั้นไขว้เขวไป ถ้าออกแบบการวิจัยไว้ไม่ดี อาจน าไปสู่การเข้าใจผิดว่าเป็นผลมาจาก
สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) ที่ให้   ตัวอย่างเช่น ถ้าการทดลองนั้นใช้ระยะ
เวลานานมาก ผู้ ถูกทดลองย่อมมีอายุสู ง ข้ึน มีความรู้  มีประสบการ ณ์มาก ข้ึน  
การสรุปผลของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment)  ก็ย่อมท าได้ยากข้ึนตามล าดับ เช่น 
ผู้ วิจัยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่า การที่คนไทยมี คุณภาพชีวิตดี ข้ึนนั้นเป็นผล  



  
มาจากโครงการประชากรศึกษา หรือเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ความทันต่อเหตุการณ์ และ
ความทันสมัยที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
 การทดลองที่ระยะสั้นกว่าก็อาจมีปัจจัยด้านจิตวิทยาเข้ามามีผลท าให้ สิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาไม่ได้ผลเต็มที่ได้ เช่น ความหิว ความเมื่อยล้า และความสนใจ ตลอดจนความ
ร่วมมือ ฯลฯ ของผู้ถูกทดลอง 

3. ) การทดสอบ )Testing( 
 การทดสอบ หมายถึงการทดสอบก่อนให้สิ่งที่ผู้ วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) 
 )Pre-test = T1   (และการทดสอบภายหลังการให้ สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) 
)Post-test = T2( 

การทดสอบก่อนให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาน้ัน  ถ้าจัดท าไม่รัดกุมเพียงพอแล้ว จะ
ท าให้ผู้ถูกทดลองเกิดการตื่นตัวได้ นอกจากนั้น  ถ้าการทดสอบทั้งสองครั้งใช้ข้อสอบ
เดียวกัน ผลของการทดสอบครั้งหลังก็น่าจะได้คะแนนสูงกว่าครั้งแรกเป็นธรรมดา  
ในกรณีนี้  ผู้วิจัยจะต้องระวัง  อย่ารีบสรุปว่าเป็นผลของสิ่งที่ผูวิ้จัยต้องการศึกษาและจะต้อง
พยายามออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาน้ีด้วย 

4. )  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล )Instrumentation( 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะต้องมีความเช่ือถือได้  )Reliability   (และ มีความ

เที่ยงตรง )Validity( สูง  และควรใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และตัวผู้เก็บข้อมูลชุดเดิม  ทั้งนี้  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้วัด วิธีที่ใช้วัด หรือการเปลี่ ยนตัวผู้เก็บข้อมูล ผู้
สัมภาษณ์ ผู้เฝูาสังเกตการณ์ อาจมีผลท าให้การทดลองครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายแตกต่างกัน 
ทั้งๆ ที่สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาน้ันอาจไม่มีผลอะไรเลย  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสรุปผล  
จึงควรระวังมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว  การวิจัยที่ดีจะต้องพยายามควบคุมปัญหาน้ีให้ได้  

5. ) การถดถอยทางสถิติ )Statistical Regression(  
การถดถอยทางสถิติ ในที่นี้หมายถึงการที่คะแนนของแต่ละบคุคลจะพยายามว่ิงเข้า

หาค่าเฉลี่ย ซึ่งก็เป็นหลักธรรมดาที่ผู้สอบได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยครั้งแรกมากๆ ย่อมไม่
ล าบากนักที่ จะสอบใหม่ ให้ ได้ คะแน นสู ง ข้ึนกว่า เดิ ม  เ ช่น ผู้ ที่ สอบ ได้คะแนน  

5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย  50  คะแนน จะมีโอกาสสอบได้
คะแนนมากกว่า  5  คะแนน มาเป็น  10  คะแนน หรือ  15  คะแนนในครั้งต่อมา   สูงกว่า 

ผู้ที่ ได้คะแนน 90  คะแนนในครั้ งแรกแล้วจะสอบให้ได้คะแนน  95  คะแนน และ  
100 คะแนนเต็มในครั้งที่สอง  



  
ตรงกันข้าม บุคคลที่ได้คะแนนสูงมากในครั้งแรกมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนต่ ากว่า

ครั้งแรก คือตกลงมาสู่ค่าเฉลี่ยในครั้งที่สองสูงมาก นั่นคือ ในกรณีนี้ แทนที่ผู้ที่สอบได้
คะแนน 90 คะแนน ในครั้งนี้จะมีโอกาสได้คะแนนเป็น 95 คะแนนในการสอบครั้งที่สองสูง 

กลับกลายเป็นมีโอกาสที่จะได้คะแนนลดลงมาเป็น 85 คะแนนสูงกว่า เป็นต้น  
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามาก และครูหลายคนก็มักมีปัญหาถาม

ตัวเองบ่อยๆ ว่าท าไมเด็กที่ได้คะแนนสูง เรียนๆ  ไปถึงฉลาดน้อยลงเป็นส่วนใหญ่ คือได้
คะแนนต่ าก ว่าเดิม ในขณะที่นัก เรี ยนที่ สอบได้คะแนนต่ าๆ ในครั้ งแรก เรียนๆ   
ไปท าไมจึงได้คะแนนสูงข้ึน เป็นเพราะผลการสอนของครูหรือ? 

ก่อนที่จะสรุป ครูหรือนักวิจัยจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจรงินี้ด้วย และจะต้องออกแบบ
วิจัยที่หาทางแก้ปัญหาน้ี )มิเช่นน้ันคงจะสรุปผลการทดสอบได้ยาก (นั่นคือ จะต้องออกแบบ
การวิจัยเพื่อไม่ให้ได้ตัวอย่างคะแนนที่มีคะแนนเดิมสูงสุด หรือต่ าสุด 

6. ) การคัดเลือกมีอคติ )Selection Biases( 
การคัดเลือก หมายถึงการคัดเลือกเพื่อจัดแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ถ้า

การคัดเลือกนั้นไม่ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง หรือวิธีจับคู่แล้ว ผู้จัดแบ่งกลุ่มอาจจะแบ่งตามความ
เหมาะสม เช่น อาจให้เด็กห้อง ก  .มาทดลองเรียนด้วยการสอนแบบวิธีแก้ข้อปัญหา เพราะ

เห็นว่า เด็กห้อง ก  . เป็นเด็กที่ เก่ง  ในขณะที่ เด็กห้อง ข   .เป็นเด็กที่ เ ก่งน้อยกว่า     
ก็ให้ทดลองเรียนโดยวิธีการสอนแบบวิธีบรรยาย ดังนั้น ผลที่ได้จึงสรุปยากว่า วิธีการสอน
แบบวิธีไหนมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน 

ตัวอย่างการคัดเลือกที่มีอคติอีกตัวอย่างหนึ่งคือ การน าอาสาสมัครมาเป็นกลุ่ม
ทดลอง เช่น การทดลองเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างเพศ หรือการเลือกผู้ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) มาก่อนเพื่อมาทดลอง 

7. ) การสูญเสียในระหว่างการทดลอง )Experimental Mortality( 
การสูญเสียในการทดลอง หมายถึง การสูญเสีย การสูญหาย การย้ายไปจากที่เดิม 

และการตายจากของสมาชิกทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลท าให้คะแนนก่อนการ
ทดลองกับหลังการทดลองแตกต่างกัน โดยเฉพาะถ้าสมาชิกที่สูญหายไปนั้นเป็นพวกที่ได้
คะแนนวิปริต )Extreme Value  (คือได้คะแนนสูงเกินไป หรือต่ าเกินไป 

การสูญเสียในระหว่างการทดลองจะมีอัตราสูงข้ึน ถ้าการทดลองนั้นด าเนินไปโดย
ใช้เวลานาน หรือการทดลองนั้นทดลองกับเมืองท่องเที่ยว เช่น เมืองพัทยา เป็นต้น 



  
8 . ) ปฏิกิริยาร่วมระหว่างการเลือกท่ีมีอคติ กับการเปลี่ยนแปลงตามวุฒิภาวะ

ของผู้ถูกทดลอง หรือปฏิกิริยาร่วมอ่ืนๆ )Selection Maturation Interaction, etc.( 
ในข้ันน้ี ควรจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่า ปฏิกิริยาร่วม )Interaction  (เสียก่อน 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ในการออกแบบการวิจัย เพื่อดูผลของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) A. 

และสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) B. ผู้วิจัยอาจออกแบบเพื่อน าค่าเฉลี่ยของผลที่
หาได้จาก Treatment A. มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของผลที่หาได้จาก Treatment B. 
โดยตรง ในการออกแบบการวิจัยเช่นน้ี จะไม่ดีเท่ากับการออกแบบวิจัยให้สามารถพิจารณา
ผลของปฏิกิริยาร่วมระหว่าง Treatment A. กับ Treatment B. ด้วย  

ตัวอย่างเช่น ต้องการทราบว่า ระหว่างผู้ที่มีเจตนาดีต่อโครงการวางแผนครอบครัว 
กับระยะทางระหว่างบ้านมายังสถานีบริการวางแผนครอบครัว ปัจจัยไหนจะท าให้มีผู้มารับ
บ ริ ก า ร ม ากก ว่ ากั น  ในก า ร นี้ ผู้ อ อ กแ บบ วิ จั ย  จ ะต้ อ ง ค า นึ ง ด้ ว ย ว่ า  คนที่ มี  
เจตคติที่ดีและอยู่ใกล้สถานีบริการวางแผนครอบครัว  )เรียกปฏิกิริยา ระหว่าง เจตคติและ
ระยะทาง  (ก็น่าจะมาขอรับบริการมากกว่าผู้ที่มี เจตคติดี หรืออยู่ใกล้สถานีบริการแต่เพียง
ปัจจัยเดียว 

ตามปกติ  ผู้ออกแบบการวิจัยจะแก้ปัญหานี้ได้หลายวิธี เช่น ใช้วิธีที่เรียกว่า 
“Factorail Research Design” ซึ่งหมายถึงการออกแบบการวิจัยที่ช่วยให้สามารถจ าแนก
ผลที่ได้จากการทดลอง หรือจากการวัดออกไปตามลักษณะต่างๆของตัวแปรอิสระ  )หรือ
ระดับต่างๆกันของ Treatment  (หลายๆ   ตัวพร้อมๆ  กัน  

2.1.3 ความเท่ียงตรงภายนอก )External Validity (  
ความเที่ยงตรงภายนอก หมายถึงความสามารถในการน าผลที่ได้จากการทดลองมา

สรุปอ้างเป็นหลักการทั่วไป  )Generality ( กล่าวคือ ผลที่ได้จากการทดลองนั้นจะน ามาใช้
อ้างอิงได้กับประชากรกลุ่มใดบ้าง ภายใต้สภาพการณ์ใดบ้าง เช่น จะน าผลที่ค้นพบมาใช้ได้
กับนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น หรือยังจะ
น ามาใช้กับนักศึกษามหาบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้อีกด้วย และจะ
เป็นจริงเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 หรือทุกๆ  ปี เป็นต้น 

ความสามารถในการน าผลการทดลองมาสร้างเป็นหลักการทั่วไปจะได้ผลดีมาก
น้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับตัวอย่างที่ใช้ทดลอง ว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรหรือไม่ และ



  
สภาพแวดล้อมของการทดลอง ตลอดจนวิธีด าเนินการทดลองเป็นไปตามธรรมชาติมากน้อย
เพียงใด 

ปัจจัยท่ีจะต้องพิจารณาในการสรุปความเท่ียงตรงภายนอกมีอยู่ 4  ข้อ  ดังนี้  
1.)  ปฏิกิริยาร่วมระหว่างการเลือกท่ีมีอคติกับสิ่งทดลอง  )Interaction Effect 

of Selection Biases and Treatment( 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น การน าต าราคณิตศาสตร์แผนใหม่เลม่หนึ่งมาสอนนักเรียน

โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา สมมุติว่าเป็นห้องที่มนีักเรยีนเกง่ทีสุ่ด (ห้อง king )  แล้วปรากฏว่า
ได้ผลดี ในการนี้ จะรีบด่วนสรุปว่าควรน าต าราคณิตศาสตร์แผนใหม่เล่มนั้นออกใช้กับ
โรงเรียนอื่นทั่วไปยังไม่ได้ ทั้งนี้  เพราะนักเรียนที่มีนักเรียนเก่งที่สุด (ห้อง king )  ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะไม่เป็นตัวแทนของนักเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษาทั้งหมด 
กล่าวคือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและปจัจัยพิเศษอื่นๆ ไอคิว (I.Q.) ที่มีอยู่ในตัวนักเรียนพวก
นี้เป็นทุนเดิมย่อมแตกต่างกับนักเรียนในห้องอื่น หรือในโรงเรียนอื่น 

นั่นคือ ต าราคณิตศาสตร์แผนใหม่เล่มนั้น อาจใช้ได้ผลดีอย่างยอดเยี่ยมจริงๆ   กับ
นักเรียนที่มีไอคิว (I.Q.) สูงๆ  เท่านั้น ไม่ใช่กับนักเรียนทั่วๆ ไป 

ดังนั้น ผลที่ได้จากการทดลองใช้ต าราคณิตศาสตร์แผนใหม่กับนักเรียนห้องที่มี
นักเรียนเก่งที่สุด (ห้อง king )   จึงไม่สามารถน ามาสร้างเป็นหลักทั่วไปกับนักเรียนเตรียม
อุดมศึกษาได้ทั้งหมด 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ การสรุปผลทดลองที่ได้จากสัตว์ทดลอง เช่น หนู 
แล้วน ามาสร้างเป็นหลักการทั่วไป เช่น น ามาใช้กับคนด้วย กล่าวคือ ยาใดที่รักษาหนูได้ผลดี 
ก็น่าจะใช้ได้ผลดีกับการรักษาคนด้วย ในกรณีนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะคนกับหนูเป็น
ประชากรคนละกลุ่ม  ซึ่งนอกจากมีขนาดร่างกายแตกต่างกันแล้ว  ยังมีความรู้สึกนึกคิด
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดด้วย  

2.) อิทธิพลหรือปฏิกิริยาร่วมของการทดสอบครั้งแรก  )Reactive or 
Interaction Effect of Pretesting( 

การทดสอบครั้งแรกมีผลท าให้ผู้ถูกทดลองตื่นตัวกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ท าให้
มีปัญหา หรือมีสิ่ งที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนการทดสอบครั้ งแรกเกิดข้ึน นอกจากนั้น   
ผลของการทดสอบครั้งแรกยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความเคยชินให้แก่ผู้ถูก
ทดลอง  จึงมีผลต่อการทดสอบครั้งที่สองได้อีกด้วย ในลักษณะเช่นนี้ ผลของการทดสอบที่



  
ได้ก็ยากแก่การน าไปใช้กับกลุ่มที่ ไม่มีการทดสอบครั้ งแรก นอกจากนั้น ยังพบว่า 
ในสภาพความเป็นจริง ผู้ได้รับสิ่งที่ผู้วิจยัต้องการศึกษา ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องถูกทดสอบ
ครั้งแรกเลย ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจะต้องออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้ด้วย ไม่เช่นน้ันผลที่
ได้จากการทดสอบจะผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งไม่สมควรในการน าไปสร้างเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไป 

3.) อิทธิพลของวิธีการทดลอง  )Reactive Effect of Experimental 
Procedures (  

กล่าวคือ ในการทดลองบางอย่าง มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผู้สังเกตการณ์ หรือ
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือทดลอง ในกรณีนี้  ผู้ถูกทดลองอาจตื่นตาตื่นใจ นอกจากนั้น  ผู้ถูก
ทดลองยังมีแนวโน้มที่จะแสดงอารมณ์ร่วม อาจเป็นไปในทางเอาใจหรือต่อต้านก็ได้ ดังนั้น 
ถ้า ไม่มี ก ารควบ คุมหรื อการออกการแบบ วิจั ยที่ ดี แล้ ว ก็ ไม่ สมควรน าผลที่ ได้ 
ไปสร้างเป็นหลักเกณฑ์  เพราะผลที่ได้นั้นอาจมาจากปฏิกิริยาร่วมระหว่างวิธีการทดลองกับ
สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) ก็ได ้

 
 
 
4.)  อิทธิ พลของกา รทดล องซ้ า หล า ยๆ  ครั้ ง   )Multiple-treatment 

Interference ( 
ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่า วิธีการควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลภายนอก อาจท าได้โดยวิธี

จับคู่  )Matching  (ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น วิธีใช้ตัวอย่างเดิม  )Repeated Sample ( 
ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งของการจับคู่ 

ในทางปฏิบัติ การให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) กับกลุ่มตัวอย่างเดิม
หลายๆ  ครั้ ง  จะมีผลท าให้ เกิดความล้าทั้ งทางร่างกายและจิตใจ  นอกจากนั้น   
ยังเป็นการยากที่จะไปห้ามหรือลบล้างความจ าที่เป็นประสบการณ์ ซึ่งผู้ถูกทดลองได้สะสม
ไว้ตั้งแต่การทดลองครั้งแรกๆ  

ตัวอย่างเช่น การวิจัยอิทธิพลของเพลงมาร์ช ครั้งแรกๆ  ก็อาจเร้าใจผู้ฟังได้ดี จึง
น าไปสู่การปฏิบัติที่เพียบพร้อมเข้มแข็ง แต่ถ้าเปิดติดต่อกันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่าในระยะเวลา
ใกล้ๆ  กัน ความเร้าใจจากเพลงก็จะลดต่ าลงไปจากความรู้สึกของผู้ถูกทดลอง  เป็นต้น 



  
2.2  ความมุ่งหมายของการวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

2.2.1 เพื่อศึกษาผลของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระท า อย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษา )Treatment (โดยกลุ่มตัวอย่างไม่เคยท ามาก่อน 

2.2.2   เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆที่จะท าให้เกิดผลดีต่อการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งมากที่สุด 

2.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลกันของวิธีการหรือการกระท าของบุคคล 
2.2.4 เพื่อค้นหาความรู้ ความจริง ทฤษฎีใหม่ๆ  ที่เกิดข้ึนจากการศึกษา

โดยการค้นคว้าทดลอง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
2.2.5 เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากผลการทดลองไปสู่ภายนอก

ห้องทดลอง 
2.2.6 เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆ 
2.2.7 เพื่อน าผลจากการทดลองไปใช้ในการปรับปรุงสภาพการเรียนการ

สอนและการท างานอื่นๆ  ได้ 
 

2.3 หลักการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง  
การวิจัยโดยการทดลอง  เป็นวิธีวิจัยวิธีหนึ่งที่จะหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน

และน าไปสู่การสรุปผลที่เป็นค าตอบต่อปัญหาที่ตั้งข้ึน เป็นวิธีที่ใช้กันมากในแขนงวิชา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การทดลองเป็นวิธีการทดลองที่ใกล้เคียงกับวิธีทางวิทยาศาสตร์มาก
ที่สุดและถือว่าเป็นรากฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

การทดลองเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์และมีความส าคัญต่อการพัฒนาและการ
ทดสอบสมมติฐาน ข้อเสนอและทฤษฎีในวิจัยน้ันผู้วิจัยจะพยายามพิสูจน์สมมติฐานซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2  ตัว หรือเกินกว่า  2  ตัว โดยควบคุมองค์ประกอบอื่นๆ   ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด  ยกเว้นองค์ประกอบที่ระบุไว้ในสมมติฐาน ดังนั้น  การก าหนดแบบของ
การทดลองจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมตัวแปรภายนอก โดยวิธีจัดองค์ประกอบภายนอก
หรือลดผลขององค์ประกอบภายนอกให้น้อยลง 

การทดลองสามารถก าหนดความสัมพันธ์เป็นเหตุและผลกันได้อย่างแท้จริง เพราะ
ผู้วิจัยสามารถควบคุมความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลกันได้โดยตรงถึง 3  ลักษณะคือ เวลา
ก่อนหลังของตัวแปร การผันแปรร่วม และการปูองกันองค์ประกอบสาเหตุอื่นๆ   



  
การทดลองอาจท าได้ท้ังในห้องทดลองและในสนาม ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน ดังนี ้
1.  การทดลองในห้องปฏิบัติการ  )laboratory experiment   (เป็นการทดลองโดย

ผู้วิจัยเป็นผู้จัดสภาพข้ึนเพื่อการทดลองโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถควบคุมตัวแปรต่างๆ  ได้ เช่น 
อุณหภูมิ อาหาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้สามารถศึกษาปัจจัยต่างๆ  ที่น ามาเข้ามาใช้
ในการทดลอง 

2  . การทดลองภาคสนาม  )field experiment ) เป็นการทดลองในสภาพเป็นจริง
ตามธรรมชาตินอกห้องปฏิบัติการ โดยที่ผู้วิจัยไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมเงื่อนไขต่างๆ  ที่มี
ผลต่อการทดลองได้ 

เมื่อเปรียบเทียบการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  จะพบว่า
การวิจัยทางสังคมศาสตร์มีการทดลองน้อย  ทั้งนี้อาจเนื่องจากทฤษฎีทางสังคมยังไม่เป็น
ทฤษฎีที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดแนวความคิดและทฤษฎีไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน
แล้ว ย่อมท าการทดลองอย่างมีประสิทธิภาพได้ยาก 

เมื่อเปรียบเทียบวิธีวิจัยแบบการส ารวจและการทดลองแล้ว จะเห็นได้ว่าการส ารวจ
เป็นการรวบรวมข้อมูลแห่งความเป็นจริง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของธรรมชาติ แต่การ
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างของสถานการณ์เพื่อดูว่าจะมีอะไรติดตามมา 
นอกจากนี้  ในการทดลองนั้น  ผู้วิจัยมีเจตนาที่จะศึกษาผลของตัวแปรตัวหนึ่งหรือเกินกว่าน้ัน 
โดยให้กลุ่มทดลองได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระต่างๆ  กัน และสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงใน
ตัวแปร ตามปกติมีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ความแตกต่างที่ได้จาก
การสังเกตนั้นเป็นผลมาจากความแตกต่างกันในตัวแปรอิสระ 

2.4  กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยเชิงทดลองมีกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
2.4.1 ขั้นก าหนดปัญหาการวิจัย  ปัญหาเชิงวิจัยเป็นปัญหาที่มุ่ งค าตอบ 

เชิงเหตุผลว่า สถานการณ์ที่จัดข้ึนน้ันมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหรือไม่ ลักษณะ
ปัญหาที่เหมาะสมส าหรับการท าวิจัยเชิงทดลอง มีดังนี้ 

)1 (  ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคนิควิธีการต่างๆที่สงสัยว่าจะได้ผลดีหรือไม่  เช่น วิธี
สอนแบบที่ครูพัฒนาข้ึน วิธีการสอนซ่อมเสริมหลายแบบ วิธีจูงใจกลุ่มตัวอย่างให้ส่ง
แบบสอบถามกลับคืน เป็นต้น 



  
 )2 (  ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ ฯลฯ เช่น การศึกษาผลของการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้สื่อทางไกลเพื่อการศึกษา การใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อการสอน เป็นต้น 
)3(  ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เวลา สถานที่ ในการจัดหรือท ากิจกรรม 
 )4 (  ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เช่น สี ขนาด 

รูปแบบ เป็นต้น  

2.4.2  แนวทางในการศึกษา อาจศึกษาได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
 )1 (  เปรียบเทียบเพื่อพิจารณาผลจากการจัดสภาพการทดลองระหว่างก่อนการ

ทดลองกับหลังการทดลอง 
 )2 (  เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มไม่ ถูกทดลอง  

ซึ่งเรียกว่า กลุ่มควบคุม 
)3(  เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองตั้งแต่ 2  กลุ่มข้ึนไปว่าผลจาก

การทดลองในแต่ละสภาพการทดลองที่จัดให้ได้ผลแตกต่างกันอย่างไร 
2.4.3 การออกแบบการทดลอง (Experimental Design) ผู้วิจัยจะต้องก าหนด

แบบแผนการทดลองไว้ล่วงหน้าให้รอบคอบ เพื่อให้เกิดปัญหาจากการทดลองน้อยที่สุด  
การออกแบบการทดลองได้แก่ การก าหนดสิ่งต่อไปนี ้

)1(  การก าหนดตัวแปรท่ีจะศึกษา ได้แก่ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ คือตัวแปรทดลอง  )experimental variable   (ที่ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาผลจากการกระท านั้นๆ เช่น ศึกษาผลของวิธีสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ผลการใช้สื่อ  
2  ประเภท  ผลของการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เป็นต้น หลักการก าหนดตัวแปร

อิสระ คือ ท าให้มีความแตกต่างในตัวแปรอิสระที่จะศึกษามากที่สุด เช่น การศึกษาผลของ
วิธีสอนแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจะต้องมีความแตกต่างจากวิธีการสอนตามปกติ การศึกษาผล
ของการใช้สื่อการสอน 2  ชนิด ผู้วิจัยจะต้องแน่ใจว่าสื่อทั้งสองชนิด ที่ใช้จะต้องมีความ
แตกต่างกันมาก เป็นต้น 

ตัวแปรตาม คือตัวแปรที่เป็นผลอันเกิดจากการทดลอง ผู้วิจัยจะต้องระบุให้ชัดเจน 
 )2 (  มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรแทรกซ้อน คือ ตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่

ต้องการศึกษา แต่อาจมีผลต่อการทดลองได้ เช่น ต้องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เป็นผลมาจากวิธีสอน 2  วิธี ตัวแปร
แทรกซ้อนอาจได้แก่ ระดับสติปัญญาของกลุม่ตัวอย่าง  สมมติว่า บังเอิญกลุ่มทดลองเป็นผูม้ี



  
ระดับสติปัญญาสูงกว่ากลุ่มควบคุม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากการทดลอง เพราะผลอาจสืบ
เนื่องมาจากความแตกต่างของความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนเองก็ได้ ซึ่งถ้าผู้วิจัย
ไม่ได้ค านึงถึงตัวแปรแทรกซ้อนนี้ก็จะด่วนสรุปว่าเป็นผลจากวิธีการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 
จะท าให้เกิดความเสียหายหากมีการน าผลการวิจัยไปใช้ ฉะนั้นการทดลองจึงต้องมีการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้ได้มากที่สุด  

การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เป็นการท าให้กลุ่มทดลองและกลุ่มไม่ถูกทดลองไม่
แตกต่างกัน เพราะหากทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันแล้ว ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าผลหลังจาก
การทดลองที่แตกต่างกันนั้นมาจากการทดลองจริงหรือไม่  

การควบคุมความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
1 . โดยการสุ่ม ผู้วิจัยจะสุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีการใดก็ได้ตามจ านวนที่ต้องการ  แล้ว

จึงน าตัวอย่างที่สุ่มมาเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ตามหลักสถิติถือว่าวิธีการสุ่มแบบนี้
ท าให้ทั้งสองกลุ่มเท่ากันตามทฤษฎี 

2  . โดยการจับคู่ เป็นการน าเอากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะของตัวแปรแทรกซ้อนที่
ต้องการควบคุมที่เหมือนกันมาสุ่มเข้าอยู่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
เช่น ต้องการควบคุมความแตกต่างทางสติปัญญาของทั้ง 2  กลุ่มไม่ให้แตกต่างกัน ผู้วิจัยจะ

พิจารณาจากผลการเรียนโดยน าผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยเท่ากันมาแยกแยะอยู่ในทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมในอัตราเท ่าๆ  กัน 

 ตัวอย่าง การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเกี่ยวกับระดับสติปัญญาแบบจับคู่ 

เกรดเฉลี่ยของกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 
จ านวนท่ีสุ่มเข้าแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
2.90 - 2.99  
2.80 - 2.89  
2.70 - 2.79  
2.60 - 2.69  
2.50 - 2.59  
2.40 - 2.49  
2.30 - 2.39  

4 
6 
8 
10 
10 
8 
8 

2 
3 
4 
5 
5 
4 
4 

2 
3 
4 
5 
5 
4 
4 



  
2.20 - 2.29  6 3 3 

รวม 60 30 30 
 

การพิจารณาว่าผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ใครจะอยู่ในกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมเพื่อ
ไม่ให้เกิดความล าเอียงในการจัดเข้ากลุ่ม ควรใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่มซึ่งจะใช้วิธีสุ่มแบบใดก็
แล้วแต่ผู้วิจัย 

นอกจากวิธีจัดกลุ่มตามระดับเกรดเฉลี่ยแล้ว อาจใช้วิธีเรียงล าดับมากน้อย  
แล้วจับใส่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบคู่ -ค่ี ก็ได้  

3 . โดยการน าตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้มาเป็นตัวแปรอิสระ หากไม่สามารถ
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแปลผลการทดลอง ผู้วิจัย
อาจน าตัวแปรแทรกซ้อนน้ันมาเป็นตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาผลการทดลองด้วย 

4 . โดยการเลือกกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน ในการวิจัย   ผู้วิจัยอาจเลือกทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มอีายุใกล้เคียงกันเพื่อควบคุมตัวแปรเกี่ยวกับอายุ เลือกศึกษานักเรียนที่มีผลการ
เรียนระดับปานกลาง เพื่อควบคุมตัวแปรเกี่ยวกับระดับสติปัญญา และเลือกศึกษาผู้ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจปานกลาง เพื่อควบคุมตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

2.4.4 เลือกแบบการทดลอง  (Experimental design ) แบบแผนการทดลองมี
หลายแบบ ในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะแบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนี้  

)1 (การทดลองอย่างง่าย ) One shot case study ( เป็นการทดลองที่ไม่มีการสอบ
ก่อนทดลอง ไม่มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน และไม่มีการเปรียบเทียบผลการทดลองกับ
อะไร 

 
 

 
 ตัวอย่าง ต้องการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
 

)2 (การทดลองแบบสอบก่อนและหลังการทดลอง   ) One group pretest post test 
design  (เป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เช่นเดียวกับการทดลองในแบบที่  1  แต่มี

ทดลอง สอบ 

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบหลงัทดลอง 



  
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ท าให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อน
และหลังการทดลอง จึงพอสรุปได้ว่าผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นคือผลจากการทดลอง 

 

 ตัวอย่าง ต้องการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                      

 )3  (การทดสอบแบบมีการสอบหลังการทดลอง   ) Randomized control group 
post test only design   (เป็นการทดลองที่แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น  2  กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยมีการทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว และมีเฉพาะการสอบครั้ง
เดียว คือ หลังการทดลองเท่านั้น 

 

 ตัวอย่าง ต้องการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

กลุ่มทดลอง ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบหลงัทดลอง 
กลุ่มควบคุม สอนตามปกต ิ สอบหลงัสอนตามปกต ิ

 )4 (  การทดลองแบบมีการควบคุมตัวแปรและสอบก่อนและหลังการทดลอง 
 )Randomized control group pre- test post- test design   (เป็นการทดลองที่มีการ

ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ทั้งสองกลุ่มได้รับการสอบก่อนทดลอง และหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว โดยมี
การทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มีการทดลอง 

 
กลุ่มทดลอง สอบก่อนทดลอง ทดลอง สอบหลงัทดลอง 
กลุ่มควบคุม สอบก่อนปฏิบัติ ปฏิบัติตามปกติ สอบหลงัปฏิบัติ

สอบก่อนทดลอง ทดลอง สอบหลงัทดลอง 

สอบก่อนทดลอง ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบหลงัทดลอง 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

ทดลอง 
- 

สอบหลงัทดลอง 
สอบ 



  
ตามปกต ิ ตามปกต ิ

 

 ตัวอย่าง ต้องการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อนทดลอง ใช้คอมพิวเตอร ์
ช่วยสอน 

สอบหลงัทดลอง 

กลุ่มควบคุม สอบก่อนสอน
ตามปกต ิ

สอนตามปกต ิ สอบหลงัสอน
ตามปกต ิ

 )5  (การทดลองแบบโซโลมอน   ) Randomized Solomon four group design (
เป็นการทดลองทีแ่บ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่มย่อย โดยให้เป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และ

กลุ่มควบคุม  2  กลุ่ม ทั้ งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะมีการสอบก่อนทดลอง  
1 กลุ่ม และไม่สอบก่อนทดลอง 1 กลุ่มเช่นเดียวกัน ส่วนหลังการทดลองนั้นจะมกีารสอบทั้ง 

4 กลุ่ม  
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อนทดลอง ทดลอง สอบหลงัทดลอง 
กลุ่มควบคุม สอบก่อนทดลอง - สอบหลงัทดลอง 
กลุ่มทดลอง - ทดลอง สอบหลงัทดลอง 
กลุ่มควบคุม - - สอบหลงัทดลอง 

 

 ตัวอย่าง ต้องการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อนทดลอง ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

สอบหลงัทดลอง 

กลุ่มควบคุม สอบก่อนสอน
ตามปกต ิ

สอนตามปกต ิ สอบหลงัสอน
ตามปกต ิ

กลุ่มทดลอง - ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

สอบหลงัทดลอง 

กลุ่มควบคุม - สอนตามปกต ิ สอบหลงัสอน



  
ตามปกต ิ

 
แบบแผนการทดลองนี้ถือว่าเป็นแบบที่มคีวามเที่ยงตรงดีทีสุ่ด สามารถเปรียบเทยีบ

ได้ทั้งภายในกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมด้วยกันเอง ซึ่งมีทั้งการสอบก่อนทดลองและไม่มี
การสอบก่อนทดลอง และยังสามารถเปรียบเทียบข้ามกลุ่มได้อีก โดยเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกด้วย ท าให้สามารถแปลความหมายได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

ในการท าวิจัย ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าจะเลือกแบบแผนการทดลองแบบใดจึงจะ
ท าให้ได้ผลการวิจัยที่เช่ือถือได้ และมีประสิทธิภาพที่สุด 

2.4.5 การรวบรวมข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงทดลองท าได้ 
ไม่ยากนัก โดยมากแล้วมักจะใช้วิธีการทดสอบหรือสังเกตจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง ทั้งที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่งมีจ านวนไม่มากนักเพราะการทดลองไม่
จ าเป็นต้องศึกษากับคนกลุ่มใหญ่ อาจทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30-50  คน ต่อหนึ่ง

กลุ่มก็เพียงพอ การรวบรวมข้อมูลโดยแบบทดสอบส าหรับการทดลอง     มักมีการทดสอบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการ
ทดลองว่า กลุ่มใดมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากัน 

2.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง เป็น
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า การทดลองท าให้เกิดผลตามที่คาดไว้
หรือไม่ กลุ่มทดลองมีความก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มควบคุมหรือไม่ เพียงไร 

 
แบบแผนการทดลอง ผลการทดลอง 
ทดลอง สอบหลังทดลอง )A( ----------------------------------------------  )A( 
สอบก่อนทดลอง )A( ทดลอง สอบหลังทดลอง )B( ---------------------- )B-A( 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

ทดลอง 
- 

สอบหลังทดลอง )A( 
สอบหลังทดลอง )B( 

---------------------------- )A-B( 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

สอบก่อนทดลอง )A( 
สอบก่อนทดลอง )C( 

ทดลอง 
- 

สอบหลังทดลอง )B( 
สอบหลังทดลอง )D( 

-- )B-A(-)D-C( 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

สอบก่อนทดลอง )A( 
สอบก่อนทดลอง )C( 

- 
- 

ทดลอง 
- 

ทดลอง 
- 

สอบหลังทดลอง )B( 
สอบหลังทดลอง )D( 
สอบหลังทดลอง )F( 
สอบหลังทดลอง )G( 

 
-- 

 
)B-A(-)D-C( 

)F-G( 



  
 
แบบแผนการทดลองและผลการทดลอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มักใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยจากผลการสอบ  
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ F-test และ/
หรือ t-test 

2.4.7 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการวิจัยที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบสมมติฐานว่า ข้อมูลที่วัดได้จากการทดลองมีความแตกต่างจาก
ข้อมูลที่วัดได้จากสภาพปกติหรือไม่ ฉะนั้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงน าเสนอใน
รูปของตารางที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการยอมรบัสมมติฐานหรอืไม่ โดยมีการน าเสนอค่าทาง
สถิติและระดับนัยส าคัญทางสถิติประกอบ 
ข้อบกพร่องท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการวิจัยเชิงทดลอง 
 1 .  การสุ่มตัวอย่างขาดความรอบคอบ โดยไม่ได้นึกถึงความเท่าเทียมกันใน
จุดเริ่มต้นของการทดลองในทุกกลุ่ม 
 2.  ไม่มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน หรือมีการควบคุมไม่ทั่วถึง ท าให้มีผลกระทบ
ต่อการทดลองได้ 
 3.  เลือกแบบแผนการทดลองไม่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความสะดวกสบายใน
การทดลองมากกว่าความเที่ยงตรงในการทดลอง 
 4 .   ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่ขาดคุณภาพทั้งด้านความเที่ยงตรงและ
ความเช่ือมั่น 
 5. เลือกใช้สถิติไม่เหมาะกับลักษณะของข้อมูล 
 6.  สรุปผลการวิจัยกว้างขวางเกินกว่าขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้  ได้แก่  การวิจัยเ ชิง
ประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงพรรณนา   การวิจัยเชิงทดลอง 

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ เรื่องราว หรือปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนในอดีตเพือ่ให้เกิดความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึนในอดีตได้อย่างถูกต้อง และมองเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ท าให้
สามารถวางแผนในอนาคตได้ การวิจัยทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจากข้อมูล
ทุติยภูมิมากกว่าข้อมูลปฐมภูมิ ความเป็นวิทยาศาสตร์ของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์จึงอยู่ที่
ความเช่ือถือได้ของข้อมูลเป็นส าคัญ 



  
การวิจัยเชิงพรรณนา เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน

ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถอธิบายได้ว่าปรากฏการณ์นั้นคืออะไร มีข้อเท็จจริงอย่างไร ผลที่
เกิดข้ึนมาจากอะไร เป็นการศึกษาในลักษณะย้อนจากผลไปหาเหตุ เพื่อท าให้สามารถ
อธิบายในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลกันได้ 

การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษาผลของการกระท า อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา โดยการจัดให้กลุ่มตัวอย่างกระท าหรือถูกกระท าภายใต้สถานการณ์ 
ที่ก าหนดไว้ การทดลองมี 2  ลักษณะ คือ  การทดลองจริง กับ การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง  
การทดลองจริงเป็นการทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาได้ครบถ้วน  
ท าให้ศึกษาผลจากการทดลองได้อย่างชัดเจน ส่วนการวิจัยกึ่งทดลองนั้น ผู้วิจัยไม่สามารถ
ควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาได้ครบถ้วน ผลการทดลองจึงไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นผลจาก
การทดลองแท้จริงหรือไม่   

2.5 แผนการทดลอง จอห์น สเตาท์ มิลล์ ได้วิเคราะห์หลักส าคัญๆ  ส าหรับใช้ใน
การวิจัยโดยการทดลอง แบ่งออกเป็น 5 วิธีด้วยกัน คือ  

1. วิธีคล้องจองกัน )method of agreement( 
2. วิธีแตกต่างกัน )method of difference( 
3. วิธีรวมตัวกัน )joint method( 
4. วิธียังเหลืออยู่ )method of residue( 
5. วิธีการติดตามตัวแปรค่าต่างๆ )method of concomitant variations( 

1.  วิธีคล้องจองกัน วิธีนี้กล่าวไว้ว่า “ถ้าเกิดเหตุการณ์ชนิดเดียวกันหลายๆ  ครั้ง 
โดยมีปัจจัยเดียวกัน ปัจจัยนั้นจะเป็นสาเหตุของอาการนั้นๆ” หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
“ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนต้องมีสาเหตุเป็นตัวน า ถ้าไม่มีสาเหตุแล้วจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้
ข้ึนมา” 

ครั้งหนึ่งเกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งข้ึนในสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ปุวยเป็นหญิงทั้งสิ้น โดย
ให้ประวัติว่าซื้อผ้าพันคอที่ทอจากขนสัตว์ ท าให้ผู้วิจัยสงสัยว่า ผ้าขนสัตว์น่าจะเป็นสาเหตุของ
โรคนี้ จากการสบืสวนพบว่าโรคนั้นแพร่หลายไปโดยติดมาจากผ้าขนสัตว์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ในบางครั้งก็ยากที่จะแยกให้ได้ปัจจัยเดียว อาจมีหลายๆ  ปัจจัยรวมกัน เช่น  

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดอาการท้องเสียพร้อมๆ  กัน จากการสืบสวนพบว่าคนใน
หมู่บ้านนี้ใช้น้ าจากบ่อเดียวกัน เมื่อน าน้ ามาวิเคราะห์กลับไม่พบเช้ือโรค  แสดงว่า น้ าไม่ได้
เป็นตัวน าเช้ือโรค แต่มีปัจจัยอื่นเป็นตัวน าเช้ือโรค 



  
ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 1 พบว่าบาดแผลของทหาร  บาดเจ็บที่นอนในสนาม

เพลาะโดยไม่ได้รับการรักษาพยาบาล 1-2 วัน จะหายเร็วกว่าบาดแผลของทหารที่ได้รับการ
รักษาในโรงพยาบาล จากการวิจัยพบว่าบาดแผลของทหารที่นอนในสนามเพลาะจะมีหนอน
แมลงวันเต็มไปหมด ท าให้สงสัยกันว่าหนอนแมลงวันน่าจะเป็นตัวท าให้บาดแผลหายเร็วข้ึน 
จากการวิเคราะห์ต่อมาพบว่า หนอนแมลงวันให้สารชนิดหนึ่ง เรียกว่า ทริปซิน ซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น 

2.  วิธีแตกต่างกัน วิธีนี้กล่าวไว้ว่า “ถ้าเกิดเหตุการณ์ 2  อย่างที่คล้ายๆ   กัน โดย 
มีเพียงปัจจัยที่แตกต่างเพียงอย่างเดียว และถ้าปัจจัยน้ันท าให้เกิดผลที่ต้องการข้ึนมา ปัจจัย
นั้นน่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดผลอันน้ัน” 

จากการทดลองในหนู 2 พวก หนูพวกแรกได้รับวิตามินซีเพิ่มข้ึนในอาหาร ในขณะ
ที่หนูพวกที่ 2 ได้รับอาหารที่ขาดวิตามินซี พบว่าหนูพวกแรกเจริญเติบโตกว่าหนูพวกที่  2 

ดังนั้นวิตามินซีน่าจะเป็นผลให้หนูเจริญเติบโตดีข้ึน การแปลผลวิธีนี้ต้องอาศัยสมมติฐานว่า 
กรรมพันธ์ุ และสิ่งแวดล้อมของหนูทั้งสองพวกนี้เหมือนกันทุกอย่าง 

ในภาวะปกติตามธรรมชาติแล้ว จะหาภาวะหรือเหตุการณ์ที่เหมือนกันทุกอย่าง 
ยกเว้นปัจจัยเดียวกันนั้นยากมาก วิธีนี้จึงใช้แต่ในห้องทดลองเท่านั้น 

3 .  วิธีรวมกัน วิธีนี้กล่าวไว้ว่า “ถ้าพิสูจน์ตามวิธีที่ 1  และวิธีที่  2  ได้ปัจจัยที่เป็น
สาเหตุเดียวกัน ปัจจัยนั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริง” การใช้วิธีนี้มีวิธีการด าเนินตาม
ข้ันตอนดังต่อไปนี้ ในข้ันแรกใช้วิธีคล้องจองกัน พิสูจน์สมมติฐาน นั่นคือหาปัจจัยที่ร่วมกัน
ในการเกิดปรากฏการณ์ข้ึน ต่อมาใช้วิธีแตกต่างกัน โดยการหาว่าถ้าเอาปัจจัยน้ีออกเสียแล้ว 
จะไม่เกิดปรากฏการณ์นั้นข้ึนมา ถ้าทั้ง 2 วิธีนี้ให้ผลสรุปเหมือนกัน แสดงว่าปัจจัยนั้นน่าจะ
เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ทั้งหมด 

4  . วิธี ท่ียังเหลืออยู่ วิธีนี้ ถือหลักการคัดออก เมื่อพบปัญหาที่ไม่อาจใช้วิธีทั้ ง  
3 ดังกล่าวข้างบนมาหาค าตอบได้ก็ใช้วิธีนี้ โดยการหาปัจจัยที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่าง

จนพบแล้วปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่เหลืออยู่ก็น่าจะเกิดจากปัจจัยที่เหลือเหล่านั้นด้วย 
5  . วิธีการติดตามตัวแปรค่าต่างๆ    วิธีนี้กล่าวไว้ว่า “เมื่อมีเหตุการณ์ 2  อย่าง

เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน  แสดงว่าอาจเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์
แรกอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หลัง หรือการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2  อย่างเป็น
ผลเนื่องจากสาเหตุบางประการ 



  
จากการสังเกตพบว่า  มีความสัมพันธ์กันระหว่างการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และ

การข้ึนลงของน้ า เนื่องจากไม่สามารถผลักดวงจันทร์ให้เข้าออกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ า ได้  จึงไม่สามารถใช้ วิธีที่  1และ  2  ได้ จึงจ าเป็นต้องใช้ วิธีที่  5  โดยการ  
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ ากับต าแหน่งของดวงจันทร์ พบว่าการเคลื่อนไหวของ
ดวงจันทร์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าตามไปด้วย ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนอาจ 
แปลผลได้ ดังนี้ 

 
1. กระแสน้ ามีผลต่อการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ หรือ 
2. การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ท าให้เกิดน้ าข้ึน - น้ าลง หรือ 
3. การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าเกิดจากสาเหตุ

เดียวกันผลจากการสังเกตนี้ท าให้สรุปได้ว่า ดวงจันทร์ท าให้เกิดน้ าข้ึนน้ าลง 
2.5.1 การทดลองแบบควบคุม )Controlled experiment( 
เป็นการทดลองในอุดมคติ ประกอบด้วยระเบียบวิธีการ คือ การคัดเลือกกลุ่ม  

2 กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากร  ให้กลุ่มหนึ่งได้รับอิทธิพลจากสิ่งกระตุ้น เรียกว่า กลุ่ม
ทดลอง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งควบคุมไว้ เรียกว่า กลุ่มควบคุม วัดผลการทดลองจากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มนี้ ฉะนั้นการทดลองแบบควบคุมจึงต้องอาศัยการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ถูกควบคุม 

แบบการทดลองจึงเป็นสภาพที่นักวิจัยควบคุมตัวแปรบางตัวในขณะที่ด าเนินการ
ทดลองกับผลของตัวแปรอื่นๆ ท าให้นักวิจัยสามารถสังเกตผลของตัวแปรที่ด าเนินการ
ทดลองที่มีต่อตัวแปรตาม และผลของตัวแปรอื่นๆจะถูกควบคุมไว้หมดโดยการสุ่มตัวอย่าง 
จะมีการวัด 2  ครั้ ง  คือ วัดก่อนและหลังน าตั วแปรอิสระมาทดสอบ    ซึ่ งจะน า 
ตัวแปรอิสระมาทดสอบในกลุ่มทดลองเท่านั้น ดังนั้นความแตกต่างในคะแนนทั้ง 2  กลุ่มในการ

วัดครั้งที่ 2 ถือว่าเกิดจากตัวแปรทดสอบเพราะตัวแปรอิสระอื่นๆ  ถูกควบคุมไว้หมด 
ประเภทของแบบการทดลอง 
1 .   แบบคลาสสิค  )Classical design ( เลือกโดยจับคู่หรือสุ่มตัวอย่างของ 

ผู้ที่จะถูกทดลองแบง่เปน็ 2 กลุ่มเหมือนๆกัน แล้ววัดทั้ง 2 กลุ่ม ) Pre-test  (น าสิ่งกระตุ้นเข้า
มาในกลุ่มทดลอง แล้ววัดผลที่ เกิดข้ึน   ) Pre-test ( ในทั้ ง  2  กลุ่มอีกครั้ งหนึ่ง   

การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มทดลองถือว่าเนื่องมาจากสิ่งกระตุ้นที่น ามาทดลอง อย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ  



  
1) องค์ประกอบภายใน เช่น ความเจริญเติบโตของบุคคลในแต่ละกลุ่ม 
 2) องค์ประกอบทดลอง คือ สิ่งกระตุ้นที่นักวิจัยน าเข้ามา 
 3) องค์ประกอบภายนอก เกิดข้ึนนอกสถานการณ์ในการทดลอง เช่น สื่อมวลชน 

2 .  แบบกลุ่มควบคุมสองกลุ่มของโซโลมอน  )Solomon’s two control-
group( เป็นการเพิ่มกลุม่ควบคุมเข้าไปอีก 1 กลุ่ม กลายเป็น 2 กลุ่ม เพื่อการแก้ตอบสนอง
ในเชิงสนับสนุนของการทดลอง เพราะได้ทราบวัตถุประสงค์ของการทดลองมาก่อน 

3.  การทดลองก่อนหลังโดยไม่มีกลุ่มควบคุม  )before -  after experiment 
with no control group  (โดยทดลองก่อนและหลังโดยไม่จ าเป็นต้องมีกลุ่มควบคุม  
การสร้างกลุ่มทดลองด าเนินตามขั้นตอนอย่างเดียวกับแบบที่ 1 วัดก่อนและหลังการทดลอง 

ความแตกต่างระหว่างการวัดก่อนและหลังถือว่าเป็นผลจากสิ่งกระตุ้นที่น ามาทดลอง 
ข้อสรุปจะถูกต้องเพียงใดข้ึนอยู่กับองค์ประกอบภายนอกและภายในมีอิทธิพลมากน้อย
เพียงใด 

4. แบบทดลองทีหลังโดยมีกลุ่มควบคุมหน่ึงกลุ่ม  )after-only experiment 
with one control group ( การก าหนดกลุ่มควบคุมข้ึนเพื่อช่วยผู้ทดลองหลีกเลี่ยง
อิทธิพลจากองค์ประกอบภายในและภายนอกได้ จุดอ่อนก็คือเมื่อไม่มีการทดสอบก่อน ท า
ให้ไม่สามารถก าหนดระดับการเปลี่ยนแปลงได้ 

5.  แบบกลุ่มสุ่มตัวอย่าง  )randomized-group designs  (ก าหนดกลุ่มทดลอง 
2 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 1  กลุ่ม ท าให้ผู้ทดลองทราบขนาดหรือวัดระดับความแตกต่างของ

ตัวแปรทดสอบได้ สิ่งกระตุ้นหรือตัวแปรที่น ามาทดสอบต้องมีขนาดแตกต่างกัน ข้อมูลที่
ได้มาสามารถวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มการทดลองกลุ่มแรก
และกลุ่มที่ 2 กับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มควบคุมได้  

ความถูกต้องภายใน )Internal validity (  
นักวิจัยต้องจัดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้เหมือนกันหมด ยกเว้นตัวแปรอิสระ

ที่ต้องการทดลอง ตัวอย่างเช่น การมีอคติจากการคัดเลือกบุคคลหรือจัดกลุ่มทดลอง 
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ และการทดสอบ ฯลฯ 

ความถูกต้องภายนอก )External validity (  
แหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ความถูกต้องภายนอก ได้แก่ 
1 .  ปฏิกิริยาที่มีต่อการทดลองและการทราบว่าตนถูกวัด ท าให้ไม่เป็นไปตามสภาพ

ธรรมชาติ ความถูกต้องภายนอกจึงลดลง ท าให้เกิดผลกระทบต่อการทดลองได้ 



  
2 .  ผลจากการทดสอบก่อน หรือทดสอบครั้งแรก ท าให้เกิดปฏิกิริยาในการหาทาง

ปูองกัน กลับท าให้ผู้ถูกทดสอบยึดมั่นในความคิดเห็นของตนมากข้ึน หรือเปลี่ยนทัศนคติ
เพื่อเอาใจผู้วิจัย 
  2.5.2 การทดลองในห้องปฏิบัติการ )Laboratory experiment( 

เป็นการวิจัยโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์โดยมีเงื่อนไขที่แน่นอนตาม 
ที่ผู้วิจัยต้องการ และจะควบคุมตัวแปรอิสระอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่วิจัย 
แล้วด าเนินการกับตัวแปรบางตัว ท าให้สามารถสังเกตและวัดผลของการด าเนินการกับตัว
แปรอิสระที่มีตัวแปรตามได้ 
วัตถุประสงค์ของการทดลอง 
 1.  ค้นหาความสัมพันธ์ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน ผู้ถูกทดลองต้องการ
ทราบว่า เกี่ยวข้องกันหรือไม่และเกี่ยวข้องกันมากน้อยเพียงใด 
 2.  ทดสอบการท านายที่ได้มาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยอื่นๆ 
 3 .ปรับปรุงทฤษฎีและสมมติฐานที่มีอยู่ และช่วยสร้างระบบของทฤษฎีข้ึนมาใหม่  

 
ข้อดีในการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
1. เป็นการควบคุมโดยสมบูรณ์ ผู้ทดสอบสามารถแยกสถานการณ์ทดลองจาก

สภาพแวดล้อม โดยลดอิทธิพลจากภายนอกซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรตามได้ 
2.  สามารถใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง และด าเนินการกับตัวแปรหนึ่งหรือเกินกว่าหนึ่งตัวได้

ตามที่ต้องการ และยังสามารถให้ค าจ ากัดความในเชิงปฏิบัติของตัวแปรต่างๆได้ชัดเจน 
3.  มีความแน่นอน  สามารถทดลองซ้ าได้ 
4.  ถ้าตัวแปรอิสระ 2  ตัวสัมพันธ์กันในสภาพแห่งความเป็นจริง  ผู้วิจัยสามารถ

ควบคุมตัวแปรบางตัวให้คงที่ได้ และสามารถศึกษาได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามได้ 

ข้อเสีย  
1 . ตัวแปรอิสระไม่มีอิทธิพลมากพอ เพราะสถานการณ์ทดลองได้ถูกสร้างข้ึนเพื่อ

การทดลองโดยเฉพาะ 
2  . มีความถูกต้องภายในเมื่อผู้ทดสอบสามารถควบคุมตัวแปรอิสระ และตัวแปร

ภายนอกได้ดี แต่อาจไม่มีความมั่นใจในความถูกต้องภายนอก เพราะการทดลองใน



  
ห้องปฏิบัติการเป็นการสร้างสถานการณ์ข้ึนเอง ผลการทดลองจึงไม่อาจน าไปอธิบ าย
เหตุการณ์เป็นจริงนอกห้องปฏิบัติการได้ 

2.5.3  การทดลองในคน  
เนื่องจาก  การทดลองในสัตว์ทดลอง  บางครั้งไม่สามารถน าผลการทดลองมาใช้

เป็นผลการทดลองในคนได้ เพราะเหตุว่าสรีระวิทยาและพยาธิวิทยาของคนแตกต่างจาก
สัตว์ทดลอง ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องทดลองในคน วิธีทดลองแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  

1) วิธีใช้คนกลุ่มเดียว )One group method( 
2) วิธีใช้คนสองกลุ่มที่คล้ายคลึงกัน )Parallel group or  
  equivalent group method( 
3) วิธีใช้กลุ่มคนหมุนเวียน )Rotation group method( 
1.  วิธีใช้คนกลุ่มเดียว เป็นการศึกษาคนกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง โดยการเพิ่มหรือลดปจัจยั

ที่ทราบกันดี  แล้ววัดผลที่ได้จากปัจจัยน้ันๆ ยกตัวอย่างเช่น เลือกเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งให้
อ่านหนังสือ แล้วสอนวิธีอ่านแบบใหม่ให้ หลังจากนั้นให้อ่านอีกครั้งหนึ่งถ้าอ่านได้ดีกว่า
คราวแรก แสดงว่าการสอนน้ันให้ประโยชน์ต่อการอ่านของนักเรียนกลุ่มนี้ 

2 .  วิธีใช้คน 2  กลุ่ม ท่ีคล้ายคลึงกัน  แบ่งคนที่จะศึกษาออกเป็น 2  กลุ่ม  
ที่เหมือนกันมากที่สุด เช่น เพศ อายุ การศึกษา ฐานะและความเป็นอยู่ของครอบครัว 
เป็นต้น ให้ปัจจัยที่ต้องการศึกษาแก่คนกลุม่หนึ่งเรยีกว่า กลุ่มทดลอง ในขณะที่ไม่ให้ปัจจัยน้ี
แก่คนกลุ่มที่สอง เรียกว่า กลุ่มที่ไม่ถูกทดลอง จากนั้นศึกษาหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน
กลุ่มทดลอง โดยเปรียบกับกลุ่มที่ไม่ถูกทดลอง เช่น ต้องการทดสอบเครื่องพิมพ์ดีดชนิดใหม่
ว่าจะดีกว่าชนิดเก่าหรือไม่ โดยแบ่งคนที่จะศึกษาออกเป็น 2  พวก พวก แรกให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีดชนิดใหม่ และอีกพวกหนึ่งใช้เครื่องพิมพ์ดีดชนิดเก่า  หลังจากนั้นมาทดสอบ
กันก็จะบอกได้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดชนิดใหม่ดีกว่าหรือไม่ 

ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ การหาคน 2   กลุ่มที่เหมือนกันนั้นค่อนข้างยาก การมีความ
แตกต่างกันแม้เพียงเล็กน้อย อาจท าให้ผลการทดลองผิดพลาดจากความเป็นจริงได้ 

3.  วิธีใช้กลุ่มคนหมุนเวียน เลือกคนที่จะศึกษามาแบ่งออกเป็น 2-3  กลุ่ม โดยให้
แต่ละกลุ่มมีลักษณะใกลเ้คียงกนัมากที่สดุ จากนั้นให้ปัจจัยแก่กลุ่มเหล่าน้ันทีละกลุ่ม ด้วยวิธี
นี้แต่ละกลุ่มจะกลายเป็นกลุ่มทดลองและที่ไม่ได้ทดลองสลับกันไป การศึกษาด้วยวิธีนี้
สามารถศึกษาได้หลายๆกลุ่ม นอกจากนี้อาจใช้วิธีนี้กับกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ปัจจัยการ
ทดลองแยกกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่ในเวลาต่างๆกันได้อีกด้วย 



  
ข้อควรหลีกเลี่ยงในการทดลอง ในการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน มีข้อควรระวัง

ดังต่อไปนี ้
1.  นักวิจัยมักพอใจในผลการทดลองที่ท าเพียงครั้งเดียว การไม่ท าซ้ าอาจเป็นผลให้

การทดลองนั้นผิดพลาดจากความเป็นจริงได้ 
2.  การใช้เครื่องมือที่ไม่แม่นย าในการวัดหรือการผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือเป็น

สิ่งที่ควรระวังให้มาก 
 3.  ต้องคอยตรวจดูปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการทดลองได้ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน 
เป็นต้น 
 4.  การเลือกสัตว์ทดลอง หรือการเลือกกลุ่มคนที่จะถูกทดลอง มีความส าคัญต่อผล
การทดลองมาก จ านวนสัตว์ทดลองควรจะมีจ านวนมากพอที่จะแปลผลทางสถิติได้ 
 5 .  ประการสุดท้ายข้ึนกับความเอาใจใส่ความขยันหมั่นเพียร และการฝึกฝนของ
ผู้วิจัยเองในการทดลองที่จะได้ผลที่เช่ือถือได้ออกมา  

2.5.4 การทดลองภาคสนาม )field experiment( 
เป็นการทดลองตามธรรมชาติ ในภาวะที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้น  หรือควบคุม

ลักษณะ ทางกายภาพบางอย่างให้คงที่ไว้ โดยทดลองในหน่วยของประชากรที่เป็นตัวแทน
ของประชากรทั้งหมด แล้วน าไปเปรียบเทียบกับประชากรในเขตอื่นๆ ซึ่งอาจมีองค์ประกอบ
ทางกายภาคหรือไม่มีก็ได้ วิธีนี้มีประโยชน์มากในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา 
และสังคมวิทยา   

วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการพัฒนาทฤษฎี และเป็นการแก้ปัญหาชุมชนในเชิง
ปฏิบัติการทดลองบางอย่างในห้องทดลอง ก่อนจะน าไปใช้ปฏิบัติ ควรท าการทดลอง
ภาคสนามซ้ าเสียก่อน เพราะปัจจัยบางอย่างที่มีอยู่ในชุมชน จะไม่เหมือนกับปัจจัยใน
ห้องทดลอง 

 
 
การวางแผนการทดลองภาคสนาม ควรวางแผนการทดลอง ดังต่อไปนี้ 
1. การเลือกและก าหนดปัญหาในการวิจัย องค์ประกอบส าคัญในการคัดเลือก

ปัญหาก็คือ ผู้วิจัยต้องสามารถด าเนินการกับตัวแปรอิสระ หรือสามารถก่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงได้ ผู้วิจัยต้องพยายามท าให้ตัวแปรอิสระผันแปรไปให้ได้มากที่สุด 



  
2  . การเลือกสภาพเพื่อการทดลอง ต้องเลือกสถานการณ์ทางสังคมซึ่ งมี

ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา และต้องพิจารณาว่าปรากฏการณ์นั้นอยู่ในระดับที่จะศึกษา
ได้หรือไม่  ซึ่ งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในสภาพที่จะศึกษา นอกจากนั้น   
ต้องพิจารณาด้วยว่า ตนมีเสรีภาพและมีอ านาจในการจัดสภาพเพื่อการทดลองได้เพียงไร 
นั่นคือความสามารถด าเนินการกับตัวแปรอิสระได้เพียงไร และผู้วิจัยควรจะมีอ านาจในการ
ควบคุมองค์ประกอบอื่นๆ ที่อาจท าให้การทดลองสับสนได้  

3. แบบของการวิจัย มีแบบเหมือนการทดลองในห้องปฏิบัติการ  
ก. กลุ่มควบคุม มีความส าคัญมาก เพราะสภาพของชีวิตที่เป็นจริงซับซ้อนและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ไม่ได้ควบคุมเข้ามามีอิทธิพล 
ข. การควบคุมโดยการวัด ถ้าไม่สามารถสร้างมาตรฐานในเงื่อนไขต่างๆได้ก็

สามารถทราบผลขององค์ประกอบต่างๆได้ด้วยการวัด ถ้าทราบตัวแปรอิสระอื่นๆ  
ที่มีต่อตัวแปรตาม ก็สามารถวัดได้และวิเคราะห์ได้ว่า จะมีผลต่อตัวแปรตามเพียงไร  

ค. การศึกษาซ้ า เนื่องจากการสรา้งสภาพต่างๆใหม้ีเงื่อนไขเดียวกันเป็นเรื่องยาก 
และเงื่อนไขต่างๆก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้น  จึงควรก าหนดแบบของการ
วิจัยในท านองที่สามารถศึกษาซ้ าได้ในสภาพเดียวกัน การวางแผนเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ท า
ให้การทดลองและการควบคุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ข้อดีของการทดลองภาคสนาม 
1. เงื่อนไขส าคัญก็คือ ต้องพยายามท าให้สถานการณ์ในการทดลองใกล้เคียงกับ

สภาพของการทดลองในห้องปฏิบัติการ ท าให้สามารถก าหนดสภาพความสัมพันธ์เป็นเหตุ
และผลกันได้ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรอิสระในการทดลองภาคสนามจะมีผลมากกว่า 
ตัวแปรในการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพราะถ้าสถานการณ์เป็นจริงเพียงไร ตัวแปรยิ่งมี
อิทธิพลมากขึ้น 

2. การทดลองภาคสนามเหมาะสมในการศึกษาอิทธิพล กระบวนการและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ซับซ้อนในสภาพชีวิตที่เป็นจริง 

3. การทดลองภาคสนามเหมาะส าหรับทฤษฎีและแก้ปัญหาทางปฏิบัติ  
4. เหมาะส าหรับการทดสอบสมมติฐานแบบกว้างๆ  
 
 
 



  
ข้อเสีย  
1. ในทางปฏิบัติ อาจไม่สามารถควบคุมตัวแปรอิสระหลายตัวได้ 
2. ปัญหาการสุ่มตัวอย่างในการทดลอง อุปสรรคก็คือผู้ได้รับการสุ่มตัวอย่างไม่เต็ม

ใจที่ถูกก าหนดให้อยู่ในกลุ่มทดลอง 
3. ในการทดลองภาคสนามนี้ผู้วิจัยต้องเป็นผู้มีความช านาญทางสังคม สามารถ

ท างานกับประชาชน พูดคุยและท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในงานวิจัยของตนได้ และ
ต้องมีความรู้ในสภาพที่จะทดลองเป็นอย่างดี 

4. วิธีนี้ขาดความแน่นอน ต่างจากการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างความ
แน่นอนหรือความถูกต้องได้มากกว่า 

ข้อผิดพลาดจากการทดลอง  
 ในการทดลองหรือการวัดทุกชนิด อาจเกิดการผิดพลาดข้ึนได้ ข้อผิดพลาด 
ที่ควรระวัง คือ 

1. ข้อผิดพลาดจากระบบการท างาน เป็นข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องมือหรือการ
เตรียมวัสดุส าหรับการทดลอง เช่น ช่ังสารเคมีในปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไป 
เครื่องมือขาดความแม่นย าในการวัด   สารเคมีมีคุณภาพไม่ดีพอ เป็นต้น 

2. ข้อผิดพลาดจากบุคคล เกิดจากความคิด ความเห็น อคติและความเช่ือของผู้วิจัย 
ท าให้เกิดการผิดพลาดต่อการอ่านผล การวัด หรือการทดลอง 
 3   .ข้อผิดพลาดจากอุบัติเหตุ เป็นผลรวมของข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ซึ่งไม่อาจ
สังเกตเห็นได้ 

ฉะนั้น  ควรระมัดระวังข้อผิดพลาดเหล่านี้ซึ่งอาจเกิดข้ึนในการทดลองได้ 
ข้อผิดพลาดจากระบบการท างานอาจไม่ค่อยมีผลต่อการทดลองมากนัก ผู้วิจัยอาจแก้ได้ด้วย
การวัดผลการทดลองซ้ าๆกันหลายครั้ง แล้วเปรียบเทียบผลกับการวัดด้วยเครื่องมือหรือวิธี
อื่นที่แม่นย ากว่า เพื่อหาค่าส าหรับแก้ค่าที่วัดได้ ส่วนข้อผิดพลาดจากบุคคลก็แก้ได้ด้วยการ
หาค่าที่วัดจากวิธีเดียวกันในตัวอย่างเดียวกันกับที่คนอื่นๆท าไว้  น ามาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้
ค่าที่ถูกต้อง ส่วนข้อผิดพลาดจากอุบัติเหตุน้ันไม่อาจขจัดออกไปได้ แต่อาจท าให้น้อยลงได้
โดยฝึกหัดให้มีความช านาญและระมัดระวังในการปฏิบัติงานทดลอง  และทดลองวัดซ้ าจน
ได้ค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมากๆ 

 
2.6  ตัวอย่างการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 



  
เพื่อความสะดวกจึงขอก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ก ากับรายละเอียดที่จะกล่าวถึง

ตลอดหนังสือเล่มนี้  ไว้ดังนี้ 
 
 

 
  = Random Assignmet = การจ าแนกด้วยวิธีการสุ่มตามหลักสถิติ 
 T1 = Pretest  = ทดสอบก่อนการทดลอง หรือก่อนให้สิ่งที่ 

   ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) 
 T2 = Posttest  = ทดสอบหลังการทดลอง หรือภายหลังการให้ 

   สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) แล้ว 
T1’ = Posttest  ของกลุ่มควบคุม 

 T2’ = Posttest  ของกลุ่มควบคุม 
 
เครื่องหมาย 

-  = ความสามารถในการควบคุมอ่อนมาก 
+  = สามารถควบคุมได้ 
?    = ความสามารถในการควบคุมยังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่เป็นกรณีๆไป 
ว่างเปล่า = ไม่เกี่ยวกัน 
1 = History 
2 = Maturation 
3 = Testing 
4 = Instrumentation 
5 = Regression 
6 = Selection 
7 = Mortality 
8 = Interaction of Selection and Maturation, etc. 
9 = Interaction of Testing and Treatment 
10 = Reactive Arrangement 
11 = Multiple - Treatment Interference 
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หมายเหต ุ ตารางนี้ได้ดัดแปลงมาจาก Donald T. Campbell and Julian C. 

Stanley Exterimental and Quasi-Experimental Design for 
Research )Chicago: Rand Mc Nally & Company 1971( p.8 

  
                                = กลุ่มทดลองที่ ไม่ ได้ให้สิ่งที่ผู้ วิจัยต้องการศึกษา  

( Treatment)  ซึ่ ง ต า ม ป ก ติ คื อ  ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม 
)Control group  (นั่นเอง  

 
 
                                 = ก ลุ่ ม ท ดล อ ง ที่ ใ ห้ สิ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย ต้ อ ง ก า ร ศึ กษ า 

( Treatment)  ซึ่ ง ต า ม ป ก ติ คื อ  ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง 
)Experiment Group  (นั่นเอง  

 
2.6.1 การออกแบบวิจัยเชิงเตรียมการทดลอง ) Pre-Experimental Designs( 

แบบที่ 1  ทดสอบเพียงครั้งเดียว ) The One-Shot case Study( 
 
 
ลักษณะ 
 
 
 
วิธีด าเนินการ   1 . ใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยปราศจากกลุ่มควบคุม 

2 . ไม่ได้ทดสอบก่อนการทดลอง )T1( 
3 . ให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) 
4 . ท าการทดสอบภายหลังจากให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment )  

   แล้ว )คือ T2 นั่นเอง( 
ประโยชน์ มีประโยชน์ส าหรับการวิจัยปัญหาหรือพัฒนาแนวคิดหรือแนวทางต่างๆ 

แต่ห้ามน ามาวิจัยเพื่อหาข้อยุติ 
 

 
 
 

       T2 
 



  
แบบที่ 2  ทดสอบก่อน -หลังการทดลอง )One Group Pretest-Posttest Design( 
 
 
ลักษณะ  
 
 

วิธีด าเนินการ 1 .ใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยปราศจากกลุ่มควบคุม  
2 . ท าการทดสอบก่อนให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment)  ) T1( 
3 . ให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) 
4 . ท าการทดสอบภายหลังจากให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) 

แล้ว )T2( 
 
 

ตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ : ใช้การศึกษาในลักษณะทดสอบเป็นคู่ (Pair test) )t-test  (ทดสอบ  
      ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ  
       T1 กับ T2 

ประโยชน์ การออกแบบทดลองแบบนี้จะดีกว่าแบบที่ 1 ตรงที่สามารถควบคุมปัจจัย
ภายนอกได้บ้างเล็กน้อย นอกจากนั้น  ยังสามารถน าผลของ T1 มา
เปรียบเทียบกับ T2 ได้อีกด้วย 

 
แบบที่ 3   เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสถิต ) The Static-Group Comparison( 
 
ลักษณะ 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 1  .เลือกกลุ่มมา 2 กลุ่ม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด โดยใช้กลุ่ม  

    หนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม 

                                 T1 
                                                         
                                 T2 

  

 
 
                 T1                     T'2 
 



  
 2 . ให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) แก่กลุ่มทดลอง 
 3 .ทดสอบ T1 และ T'2 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ :  ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า T2 กับ T'2    
ประโยชน์ การทดลองแบบ 3 ดีกว่าแบบ 2 ตรงที่มีกลุ่มควบคุมเพิ่มข้ึนมา และผู้ถูก

ทดลองยังไม่ได้รับอิทธิพลจาก T1 อีกด้วย 
 

2.6.2 การออกแบบ การวิจัยเชิงทดลองจริง )True Experimental Designs( 
แบบที่ 4   ทดสอบก่อน -หลังการทดลอง โดยมีกลุ่มควบคุม   ) Randomized Control-

Group Pretest-Posttest Design( 
 
 
ลักษณะ 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 1 .เลือกตัวอย่างมาจากประชากร ทั้งหมดโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

2 . จ าแนกตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่ม 
3 . รักษาภาวการณ์ทดลองของทั้ง 2 กลุ่มให้เหมือนกัน แต่ให้ สิ่งที่ผู้วิจัย 

    ต้องการศึกษา (Treatment) กับกลุ่มทดลอง 
4 . ท าการทดสอบหลังการให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) 

    ทั้ง 2 กลุ่ม  
ตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ : ใช้สถิติที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  )Analysis of 
Covariance( 
ประโยชน์ การออกแบบการวิจัยแบบที่ 4 นี้นิยมใช้มากในการออกแบบ การวิจัยเชิง

ทดลองจริง เพราะตามทฤษฎีแล้วจะสามารถควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเที่ยงตรงภายในได้ทั้งหมด แต่การน าผลที่ได้มาสร้างเป็นหลักการ
ทั่วไปนั้นยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายข้อ 

 

 
               T1                             T'1 

 
               T2                                            T'2 
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2.6.3 การออกแบบวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ) Quasi-Experimental Designs( 
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง เป็นการวิจัยเชิงทดลองประเภทหนึ่ง โดยใช้สภาพการณ์ที่

เกิดข้ึนจริงแทนห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจึงสามารถควบคุมค่าความแปรปรวนของตัวแปรต่างๆ
ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 

ในการออกแบบการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องทราบก่อนว่าตัวแปรที่เกีย่วข้องตัวใดสามารถ
ควบคุมได้ และตัวแปรตัวใดไม่สามารถควบคุมได้ 
แบบที่ 5 การออกแบบทดลองแบบอนุกรมเวลาในกลุ่มเดียว )One-Group Time-Series  

 Experimnet  Design( 
 
 
 
ลักษณะ  
 

  
  
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 1.  ใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยปราศจากกลุ่มควบคุม 

2.  ทดสอบก่อนทดลองซ้ าๆกันหลายๆครั้ง )ในที่นี้ 4 ครั้ง  (ตาม         
    ช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
3.  ให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา (Treatment) 
4.  ทดสอบหลังการทดลองซ้ าๆกันหลายๆครั้ง )ในที่นี้ 4 ครั้ง ( 
     ตามช่วงเวลาเต็มที่ก าหนดไว้ 

 
ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ 

T1 
T2 

T3 

T4 

 
 

T5 

T6 

T7 

T8 



  
1.  ใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) กล่าวคือ จาก T1 ถึง T4 ท าให้เรา

สามารถประมาณค่า T5, T6, T7, และT8ได้  )ใช้หลัก  Extrapolation   (เปรียบเทียบ  Trend 
ที่ได้จาก Extrapolation กับ Trend ที่ได้จากการทดสอบจริงๆ 

โดยทั่วไปแล้วจะพบว่า  ผลของการให้สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  (Treatment) จะ
ท าให้ Slope และ Intercept เปลี่ยนไป แต่ก็มีบ่อยครั้งที่ Slope เปลี่ยน แต่ Intercept 
ไม่เปลี่ยน ดังนั้น  จึงต้องวิเคราะห์ทั้ง Slope และ Intercept 

2.  ทดสอบโดยใช้ T-test เพื่อหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ T4  กับ T5 

อย่างไรก็ตาม ก็ยังถือว่าการวิเคราะห์แบบนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่สมบูรณ์นัก 
 

ประโยชน์   การออกแบบการวิจัยแบบที่ 7 นี้ แม้จะไม่สามารถควบคุม History ได้  
)ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของการออกแบบวิจัยแบบนี้  (และ ก็อาจสงสัยอยู่ว่า  จะ

ควบคุมเครื่องมือ (Instrument) ได้มากน้อยเพียงใด แต่การออกแบบการ  
วิจัยแบบที่ 7 นี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันมากในศตวรรษที่ 19 ทั้งด้านกายภาพและ  

   ชีวภาพ 
 ในปัจจุบัน  ถ้าผู้วิจัยสามารถออกแบบการวิจัยแบบอื่นได้ ควรพยายามหลีกเลี่ยง
แบบการวิจัยแบบที่ 7 นี้เสีย เพราะยากที่จะน าผลที่ได้รับมาสรุปผลให้เด็ดขาดได้    ทั้งนี้
เพราะไม่มีกลุ่มควบคุม นอกจากนั้นยังยากที่จะน ามาสรุปสร้างเป็นหลักทั่วไปอีกด้วย 
 
3.  แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non Experimental Research Design) 
 แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non Experimental Research Design) เป็น
แบบแผนการวิจัยที่น ามาใช้กันโดยทั่วไปในการวิจัยทุกสาขา นิยมใช้ศึกษาปรากฏการณ์ที่ได้
เกิดข้ึนแล้วในสภาพธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ที่ศึกษา
ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง และไม่มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อตัวแปรตาม 
 แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลองที่นิยมน ามาใช้วิจัยอย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ
ได้แก่ 
 
 3.1  การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
 การวิจัยเชิงส ารวจเปน็การวิจยัเพื่อศึกษาข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) 
หรือปรากฏการณ์ (Phenomena) ในสภาวะธรรมชาติ เพื่อน าผลการวิจัยมาบรรยาย 



  
(Description) และอธิบาย (Explanation) ว่าสิ่ งที่ ศึกษามีลักษณะอย่าง ไร  
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร  
 แบบแผนการวิจัยเชิงส ารวจ 
 1. การศึกษาตัดขวาง (Cross-Sectional Studies) เป็นการวิจัยที่รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ณ เวลาเดียว แบบแผนการวิจัยนี้เป็นที่นิยมใช้ในการวิจัยในทุก
สาขา โดยเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาการศึกษา สาขารัฐศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาสุขภาพ  
 การศึกษาตัดขวางเหมาะส าหรับงานวิจัยที่ต้องการศึกษาคุณลักษณะ
ประชากร และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากรสองกลุ่มหรือมากกว่า  รวมทั้ง
เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรที่ศึกษาจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างตาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ การศึกษา เป็นต้น และเหมาะ
ส าหรับงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่รวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่มเดียวกัน  รวมทั้งเหมาะส าหรับงานวิจัยที่ต้องการส ารวจหาความชุกของโรค 
(Incidence and prevalence) ด้วย 
 ตัวอย่าง การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตร์       
 ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนิสิตคณะครุศาสตร์ปีที่1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 และปีที่ 4 
และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครู น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน        
 2. การส ารวจระยะยาว (Longitudinal surveys) เป็นการวิจัยที่รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ณ เวลาที่ต่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 
  การส ารวจระยะยาวจ าแนกเป็น 
 2.1 การศึกษาแนวโน้ม (Trend studies) เป็นการศึกษาติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ศึกษาในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ศึกษาแนวโน้มการเกิดโรคหัวใจของ
ประชาชนในประเทศไทย โดยส ารวจทุก 1 ปีเป็นเวลา 5 ปี และน าข้อมูลในแต่ละปีมา
เปรียบเทียบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ และเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ในแต่ละปี เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจากประชากรกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกันในแต่ละปี 



  
 2.2 การ ศึกษาจากกลุ่มตั วอย่า งที่ เป็ นอิส ระจากกั น (Successive 
Independent Samples Studies) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ
จากกันอย่างน้อย 2 กลุ่มในเวลาที่แตกต่างกันมากกว่า 2 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถามฉบับ
เดียวกัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเปรียบเทียบสถานภาพ หรือคุณลักษณะที่
ศึกษา ณ เวลาที่ต่างกัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในแต่
ละกลุ่ม เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจากประชากรกลุ่มเดียวกัน  
 ตัวอย่าง การส ารวจพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน  
 การศึกษาตัดขวางครั้งที่ 1 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากประชากร ได้ตัวอย่างมา
จ านวน 200 คน และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ 
 การศึกษาตัดขวางครั้งที่ 2 ซึ่งระยะเวลาห่างจากการศึกษาตัดขวางครั้งที่ 1 
เป็นเวลา 6 เดือน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มเดิม ได้ตัวอย่างมาจ านวน 200 คน 
โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับการศึกษาตัดขวางครั้งที่ 1 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ           

น าข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ ที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่มมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 3.2  การศึกษาความสัมพันธ์ (Correlation Studies) 
 การศึกษาความสัมพันธ์ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมุ่งเน้นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามมากกว่าการทดสอบทฤษฎี เพื่อน าผลการวิจัยที่ค้นพบมาสนับสนุนทฤษฎีหรือ
สนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่คัดเลือกมาศึกษานั้น จ าเป็นต้อง
คัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมกับกรอบแนวคิดที่ศึกษา 
 การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร ไม่ใช่การวิจัยที่อธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเชิงเหตุและผล เนื่องจากไม่ได้ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน และไม่มีการจัดกระท าตัว
แปรอิสระ (Manipulation) 
 
 ข้อดีของการศึกษาความสัมพันธ์ 
   1. สามารถศึกษาจากตัวอย่างประชากรขนาดใหญ่ และหากใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) รวมทั้งใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยแล้ว จะท าให้ไดต้ัวอย่างประชากรที่มีความเป็นตัวแทนที่ดี ซึ่งจะ



  
ท าให้ผลการวิจัยมีความตรงภายนอก กล่าวคือสามารถอ้างอิงประชากรที่ ศึกษา 
(Generalization) ในผลงานวิจัย 
   2. สามารถศึกษาตัวแปรต้นหลายๆ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ใน
งานวิจัยนั้นๆ โดยใช้งบประมาณและเวลาในการวิจัยที่ไม่แตกต่างจากการศึกษาตัวแปร
ต้นเพียงตัวแปรเดียว 
 ข้อเสียของการศึกษาความสัมพันธ์ 
  1. เนื่องจากการศึกษาความสัมพันธ์ จะศึกษาจากตัวอย่างขนาดใหญ่และ
กระจายตามสถานที่หรือหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น การรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่จึงใช้
แบบสอบถามและส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งวิธีนี้ ท าให้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ อาจไม่ใช่ข้อมูล ที่
ตอบโดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยสุ่มได้ 
 2. การส่ งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ มี โอกาสน้อยมากที่ จะได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนครบตามจ านวนที่ส่งไป ท าให้เกิดปัญหาด้านความตรงภายนอก 
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มาก และ
ข้อมูลมีความแปรปรวนน้อย ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบอาจมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(Statistical Significance) แต่ไม่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (Non Practical Significance) 
  4. หากแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการระบุสมมติฐานไม่ชัดเจน หรือมี
ตัวแปรแทรกระหว่างตัวแปร ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบอาจเป็นความสัมพันธ์ปลอม 
(Spurious Correlation)  
 ประเภทของการศึกษาความสัมพันธ์   
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 
ตัวแปร  
 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรข้ึนไป และ 
ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร  
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรขึ้นไป 
และชุดตัวแปรตาม 2 ตัวแปรข้ึนไป 
                     
 3.3  การศึกษาความสัมพันธ์เชิงท านาย (Predictive Correlation 
Studies) 



  
 โดยทั่วไป การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร หากตัวแปรอิสระที่คัดเลือกมา
ศึกษามีจ านวนหลายตัวแปร   นอกเหนือจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละ
ตัวแล้ว จะนิยมน าตัวแปรอิสระทกุตัวมาศึกษาว่ามีอ านาจการท านายการผันแปรของตัวแปร
ตามได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยที่เรียกว่า การศึกษาความสัมพันธ์เชิง
ท านาย (Predictive Correlation Studies) 
  การศึกษาความสัมพันธ์เชิงท านาย เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาว่าตัวแปรอะไรบ้างที่
สามารถท านายหรือพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรตาม ซึ่ งตัวแปร ท านาย 
ที่คัดเลือกมาศึกษา ควรต้องมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยสนับสนุนว่า เป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในระดับสูง เพราะจะท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิการท านายมีค่าสูง 
ดังนั้น การคัดเลือกตัวแปรท านายมาศึกษา นอกจากคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีงานวิจัย
สนับสนุนว่าเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามแล้ว ควรต้องพิจารณาถึงระดับ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย โดยพิจารณาจากค่า r ซึ่งควรมีค่าที่เอนเอียงใกล้ค่า 1  และ
ตัวแปรอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระด้วยกัน หรือมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า ทั้งนี้ เพื่อขจัดปัญหาความสัมพันธ์พหรุ่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) ส่วนเกณฑ์
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในระดับสูงคือ ค่า r = .65 ข้ึนไป (Burns & 
Grove,1997: 487) 
  
 3.4  การศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Studies)  
 การศึกษาย้อนหลัง เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาว่าปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน มี
ความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับปัจจัยในอดีตอย่างไรบ้าง โดยศึกษาย้อนหลัง และศึกษาจาก
ผลไปหาเหตุ ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอดีตนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว 
โดยผู้วิจัยไม่ได้จัดกระท าปรากฏการณ์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  ดังนั้น ผลการวิจัยที่ได้โดยวิธี
การศึกษาแบบย้อนหลัง จึงไม่สามารถกล่าวสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal and Effect) หรือปรากฏการณ์
ที่พบเป็นปรากฏการณ์เชิงเหตุและผล  
  การศึกษาย้อนหลังในกรณีที่มีกลุ่มควบคุมหรือเรียกว่า  Case Control Studies 
พบมากในงานวิจัยของสาขาการพยาบาล สาขาการแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสาขาสังคมศาสตร์ เช่น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งปอด ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา ในกรณีนี้ หากผู้วิจัยออกแบบแผนการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาย้อนหลัง 



  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จะต้องมีคุณลักษณะตรงตามที่ผูวิ้จัยสนใจศึกษาอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดย
แต่ละกลุ่มจะต้องมีคุณลักษณะของตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดที่ไม่แตกต่างกั น 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า อุบัติการณ์ของการ
เกิดมะเร็งปอด มักพบในเพศชายและผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
  การศึกษาย้อนหลังกระท าได้ โดยศึกษาประวัติย้อนหลังของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
รวบรวมประวัติการที่ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างได้สัมผัสกับปัจจัยต่างๆและน ามาเปรียบเทียบ ดัง
แสดง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อก าหนดของแบบแผนการศึกษาย้อนหลังท่ีมีกลุ่มควบคุม (Case Control 
Studies) 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จะต้องมีอยู่แล้วในสภาวะธรรมชาติ  ไม่มีการจัด
กระท าตัวแปรอิสระให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 
 2. จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวนอย่างน้อย 2 กลุ่ม ซึ่งข้ึนกับระดับ
ของตัวแปรอิสระ เช่น หากต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับมะเร็งปอด 
ในกรณีนี้ ตัวแปรอิสระคือ การสูบบุหรี่ มี 2 ระดับคือสูบและไม่สูบ ดังนั้น จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาก็ต้องมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มสูบบุหรี่และกลุ่มไม่สูบบุหรี่ แต่หากตัวแปรอิสระที่
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ศึกษามี 3 ระดับคือ สูบบุหรี่ สัมผัสควันบุหรี่และกลุ่มไม่สูบบุหรี่ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
ที่ศึกษาก็ต้องมี 3 กลุ่มคือ กลุ่มสูบบุหรี่ กลุ่มสัมผัสควันบุหรี่ และกลุ่มไม่สูบบุหรี่ 
 3. มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมถึงตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คุณลักษณะบางประการของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่แตกต่างกัน 
 4. กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มควรมีขนาดใหญ่ ในกรณีที่ประชากรมีขนาดไม่
ใหญ่มากนัก ควรศึกษาจากประชากรแทนการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนแบบที่ 2 (Type II Error) และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนของ
ประชากรอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยมีความตรงภายนอก นอกจากนี้ ขนาด
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม หากเป็นไปได้ควรต้องมีขนาดเท่ากันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก 
 การค านวณขนาดตัวอย่าง ควรค านึงถึงอ านาจการทดสอบ (1) ที่ไม่น้อยกวา่ 
.80  

 5. ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากร สามารถก าหนดขนาด
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มให้มีสัดส่วนที่เท่ากัน นอกจากนี้ หากมีข้อจ ากัดในการสุ่มตัวอย่าง 
สามารถศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสุ่มโดยใช้วิธีความสะดวก (Convenience Sampling) 
 6. ตัวแปรตามสามารถวัดค่าได้ถูกต้องตามหลักการ ซึ่งอาจรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถน ามาคิดค านวณเป็นค่าตัวเลขได้  
 7. ในกรณีที่ตัวแปรแทรกซ้อนใด ไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีออกแบบ
แผนการวิจัย ให้ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ การใช้สถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม  
 8. การวิเคราะห์ข้อมลู 
   8.1 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม ตัวแปรตามมีค่าต่อเนื่อง วิเคราะห์
ความแตกต่างของตัวแปรตามระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Independent t-test) 
  8.2 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 2 กลุ่ม ตัวแปรตามมีค่าต่อเนื่อง 
วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรตามระหว่างกลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
  8.3 ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยวิธีออกแบบ
แผนการวิจัย ให้ควบคุมด้วยวิธีการทางสถิติ คือการใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องค านึงถึงเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม



  
ด้วยคือ ความเป็นเอกพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอย  (Homogeneity of Regression 
Coefficient) ความสัมพันธ์ เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรร่วมและตัวแปรตาม (Linear 
Relationship) และความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของประชากร  (Homogeneity   
of Variance)  
  ข้อเสียของแบบแผนการศึกษาย้อนหลัง 
   1. ความตรงภายใน (Internal Validity)  
                  การศึกษาย้อนหลังมีข้อเสียมากกว่าแบบแผนการวิจัยแบบทดลอง ผลการวิจัย
ที่ ค้นพบจากการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดลอง สามารถกล่าวสรุปว่าเป็น
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ได้มากกว่าผลการวิจัยที่ค้นพบจากการวิจัย
โดยใช้การศึกษาย้อนหลัง เนื่องจากการศึกษาย้อนหลังไม่มีการจัดกระท าสิ่งทดลองให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง และไม่ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ผลการวิจัยที่ค้นพบจากการศึกษาย้อนหลัง
เพียงงานวิจัยงานเดียว จึงยากที่จะกล่าวสรุปว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันเป็นผลจาก
ปัจจัยที่ค้นพบในงานวิจัยเพียงเรื่องเดียวนี้ ผู้วิจัยจ าเป็นต้องวิจัยซ้ าหรือให้ผู้อื่นวิจัยซ้ า เพื่อ
ยืนยันผลการวิจัยที่ค้นพบด้วย 
  2. ข้อมูลทีร่วบรวมได้ไม่ตรงตามความเป็นจรงิ 
   ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจลืมหรือสับสน จึงให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน ท าให้ข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่ตรงตามความเป็นจริง 
        3.  ความตรงภายนอก (External Validity) 
    การศึกษาย้อนหลังมีข้อจ ากัดในการศึกษาจากตัวอย่างขนาดใหญ่ เนื่องจากมี
โอกาสยากมากที่จะศึกษาจากตัวอย่างที่มีคุณลักษณะบางประการคล้ายคลึงกันหรือไม่
แตกต่างกัน ดังนั้น งานวิจัยที่ใช้วิธีการศึกษาย้อนหลังโดยศึกษาจากตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก ท า
ให้ผลการวิจัยมีข้อเสียด้านความตรงภายนอก (External Validity) 
 3.5  การศึกษาความคืบหน้า (Prospective Studies หรือ Cohort 
Studies) 
 การศึกษาความคืบหน้า เป็นการศึกษาวิจัยในปรากฏการณ์ที่ต้องติดตามผล 
เพื่อให้ได้ค าตอบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมีผลต่อเนื่องไปยังอนาคตอย่างไร ซึ่ง
เป็นการศึกษาติดตามรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างกลุ่มเดิมโดยตลอด เช่น หากผู้วิจัยต้องการ
ศึกษาเรื่องความพิการในทารกอันเนื่องมาจากผลของการที่สตรีตั้งครรภ์สัมผัสหัดเยอรมัน 



  
และใช้วิธีการศึกษาความคืบหน้า ในกรณีนี้ ต้องมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มหรือมากกว่า โดย
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 คือสตรีตั้งครรภ์ซึ่งได้สัมผัสกับหัดเยอรมันในระยะตั้งครรภ์ ส่วนตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 คือสตรีตั้งครรภ์ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับหัดเยอรมันในระยะตั้งครรภ์  แต่ละกลุ่มจะต้องมี
คุณลักษณะของตัวแปรที่มีผลต่อความพิการในทารกที่คล้ายคลึงกันหรือไม่แตกต่างกัน โดย
ผู้วิจัยติดตามตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มจนกระทั่งคลอดบุตร เพื่อเปรียบเทียบความพิการของทารกที่
คลอดจากมารดาทั้ง 2 กลุ่ม ดังแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ข้อเสียของการศึกษาความคืบหน้า  
 1. ต้องใช้งบประมาณในการวิจัยมากกว่าการศึกษาย้อนหลงั 
   2. อาจพบปัญหาการสูญหายของตัวอย่าง จึงจ าเป็นต้องศึกษาจากตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ เพราะหากมีปัญหาการสูญหายของตัวอย่างบ้าง ขนาดตัวอย่างที่เหลืออยู่ จะ
ยังคงมีจ านวนเพียงพอส าหรับการศึกษาวิจัย 
  3.  แต่ในทางปฏิบัติ โอกาสที่จะศึกษาจากตัวอย่างขนาดใหญ่เป็นไปได้ยาก
มาก   
 
 

บทท่ี  6 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
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 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้ันตอนส าคัญข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัย เพราะ
การศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายคุณลักษณะประชากรของสิ่งที่ผู้วิจัยศึกษาในบางกรณี ผู้วิจัยคงไม่
สามารถศึกษาจากประชากรทั้งหมดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชากรมีขนาดใหญ่มาก 
การศึกษาจากประชากรขนาดใหญ่จะต้องใช้งบประมาณในการวิจัยจ านวนมากและ
สิ้นเปลืองเวลาในการรวบรวมข้อมูล ในกรณีนี้ จึงต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง (Samples) 
แทนการศึกษาจากประชากร (Population) และน าค่าสถิติซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลที่รวบรวม
จากกลุ่มตัวอย่างมาประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร หรือน ามาทดสอบนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยใช้สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) เพื่อสรุปผลการวิจัยไปยังประชากร ซึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าผลการวิจัยที่พบสรุปอ้างอิงไปยังประชากรได้
นั้น กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาจะต้องได้มาโดยวิธีการสุ่มโดยใช้หลักการความน่าจะเป็ น 
(Probability Sampling) และเลือกใช้วิธีการสุ่มที่เหมาะสม รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างจะต้อง
มีขนาดใหญ่เพียงพอด้วย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาศึกษามีความเป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร สามารถน าข้อมูลตัวแปรที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยใช้สถิติอ้างอิง  
 
1.  ความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องกับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีควรทราบ  
 1.1 ประชากร 
 ประชากร (Population) ในความหมายที่น ามาใช้ในการวิจัย หมายถึง สิ่งต่าง ๆ 
ไม่ ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ ซึ่ง เป็นสิ่ งที่ผู้ วิจัยต้องการศึกษาและ  
มีคุณลักษณะตรงตามขอบข่ายที่ผู้วิจัยก าหนดในงานวิจัย  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง (Samples) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยเลือก
หรือสุ่มมาเป็นตัวแทนส าหรับศึกษา เพื่ออธิบายคุณลักษณะของประชากรเปูาหมายหรือ
ประชากรของงานวิจัย 
        ในการวิจัย อาจศึกษาจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างก็ได้ โดยทั่วไปแล้ว
หากประชากรมีขนาดใหญ่ จะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแทนการศึกษาจากประชากร แต่หาก
ประชากรมีขนาดเล็กและเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ควรศึกษาจากประชากรทั้งหมดแทน
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 



  
 1.3 กรอบตัวอย่าง 
    กรอบตัวอย่าง (Sampling frame) หมายถึง หน่วยตัวอยา่งทุกหน่วยใน
ประชากร กรอบตัวอย่างมีความส าคัญมากในข้ันตอนของการสุ่มกลุม่ตัวอย่าง การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่หน่วยตัวอย่างทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกัน กรอบ
ตัวอย่างจ าเป็นต้องประกอบด้วยหน่วยตัวอย่างของประชากรครบทุกหน่วย  
  1.4 หน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 
   หน่วยการสุ่ม หมายถึง หน่วยที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง เช่น หากต้องการ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชนบทภาคเหนือต่อการท างานของอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน ประชากรของงานวิจัยนี้คือ หัวหน้าครอบครัวของหลังคาเรือนในหมู่บ้านของทุก
จังหวัดในภาคเหนือ การสุ่มตัวอย่างควรด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 สุ่มจังหวัด โดยสุ่มจังหวัดมาร้อยละ 25 ของจังหวัดทั้งหมดใน
ภาคเหนือ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งกรอบตัวอย่างจะมีรายช่ือจังหวัดทั้งหมดใน
ภาคเหนือ  
                             หน่วยการสุ่มในข้ันที่ 1 คือจังหวัด 
   ข้ันที่ 2 สุ่มอําเภอ โดยสุ่มอ าเภอมาร้อยละ 25 ของอ าเภอทั้งหมดในแต่ละ
จังหวัด ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งกรอบตัวอย่างของแต่ละจังหวัด จะมี รายช่ืออ าเภอ
ทั้งหมดในจังหวัดน้ันๆ      
                             หน่วยการสุ่มในข้ันที่ 2 คืออ าเภอ  
   ข้ันที่ 3 สุ่มตําบล โดยสุ่มต าบลมาร้อยละ 25 ของต าบลทั้งหมดในแต่ละ
อ าเภอ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งกรอบตัวอย่างของแต่ละอ าเภอ จะมีรายช่ือต าบล
ทั้งหมดในอ าเภอนั้นๆ 
        หน่วยการสุ่มในข้ันที่ 3 คือต าบล 
   ข้ันที่ 4  สุ่มหมู่บ้าน โดยสุ่มหมู่บ้านมาร้อยละ 10 ของหมู่บ้านทั้งหมดในแต่
ละต าบล ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งกรอบตัวอย่างของแต่ละต าบล  จะมีรายช่ือหมู่บ้าน
ทั้งหมดในต าบลนั้นๆ 
   ข้ันที่ 5 สุ่มหลังคาเรือน โดยสุ่มหลังคาเรือนมาร้อยละ 10 ของหลังคา
เรือนทั้งหมดในแต่ละหมู่บ้าน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งกรอบตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน 
จะมีหลังคาเรือนทั้งหมดในหมู่บ้านนั้นๆ  
        หน่วยการสุ่มขั้นที ่5 คือหลงัคาเรอืน  



  
                   ในข้ันที่ 5 นี้ บุคคลใดที่เป็นหัวหน้าครอบครวัของหลงัคาเรอืนทีสุ่ม่
ได้ บุคคลนั้นคือ ตัวอย่างของงานวิจัยน้ี  
 1.5 การสุ่มตัวอย่างจากประชากร (Random sampling) 
   การสุ่มตัวอย่างจากประชากร มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่ม
ได้ เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึ่งจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความตรงภายนอก สามารถ
อ้างอิงไปยังประชากรของงานวิจัยได้  
   การสรุปอ้างอิงผลการวิจัยที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรของ
งานวิจัยนั้น  ประชากรที่จะอ้างอิงถึงได้ จะต้องเป็นประชากรที่มีลกัษณะเหมือนกับลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ซึ่งลักษณะที่เหมือนกันนี้ ครอบคลุมทั้งในด้านคุณลักษณะ 
(Types or Characteristics) ด้านบริบทหรือสถานที่ (Places) และช่วงเวลา (Times)  
 1.6  การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุม  (Random 
Assignment) 
    การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หมายถึง การสุ่มตัวอย่าง
เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณลักษณะต่างๆ ที่จะมีผล
ต่อตัวแปรตามให้เหมือนกันมากที่สุดก่อนเริ่มทดลอง ทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่ง
จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้มีความตรงภายใน (Internal Validity) 
      การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความส าคัญส าหรับงานวิจัยเชิง
ทดลอง  
 1.7  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร 
    กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
สุ่มมาจากประชากรโดยปราศจากความล าเอียง และมีขนาดเหมาะสม เมื่อน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติอ้างอิง และน าค่าสถิติที่วิเคราะห์จาก
ข้อมูลซึ่งรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร จะพบว่า
ค่าสถิติมีค่าใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์หรือมีความแตกต่างกันน้อยมาก 
  
2.  วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
           วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง มี 2 วิธีใหญ่ ๆ ได้แก่ 
              2.1 วิธี สุ่ มกลุ่ มตั วอย่างโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) 



  
  วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น เป็นวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเท่าเทียมกัน 
ปราศจากอคติในการสุ่มกลุม่ตัวอย่าง วิธีนี้ท าให้มั่นใจว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ที่ดี
ของประชากรสูงกว่าวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มโดยใช้หลักการความ
น่าจะเป็น สามารถน ามาทดสอบนัยส าคัญทางสถิติโดยใช้สถิติอ้างอิง (Inferential 
Statistics) ผลการวิจัยสามารถสรุปอ้างอิงไปยังประชากรของงานวิจัยได้ (Polit and 
Hungler, 1987 : 208) 
   วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลกัการความน่าจะเป็น ได้แก่ 
  1.  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เป็นวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากหน่วย
ตัวอย่างทุกหน่วยของประชากร โดยหน่วยตัวอย่างทุกหน่วยมีโอกาสถูกเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเท่าเทียมกัน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาวิจัย จึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาโดย
ปราศจากอคติ และความแตกต่างของคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาเป็นความ
แตกต่างที่เกิดจากการสุ่ม ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญ (Chance Error)  
   วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 
  1.1) วิธีจับฉลาก เป็นวิธีการน ารายช่ือหรือรหัสหน่วยตัวอย่างทุก
หน่วยของประชากรมาใส่ในกล่องหรือน ามาก าหนดเป็นกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) 
จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการจับฉลากให้ได้ขนาดตัวอย่างจนครบตามจ านวนที่ต้องการ  

 วิธีจับฉลาก  อาจใช้การสุ่มแบบแทนที่หรือการสุ่มแบบไม่
แทนที่ก็ได ้
    การสุ่มแบบแทนท่ี (Sampling with replacement) เป็น
วิธีการสุ่มโดยการน าหน่วยตัวอย่างที่สุ่มได้แล้ว ใส่กลับคืนเข้าในกรอบตัวอย่าง ซึ่งท าให้
หน่วยตัวอย่างทุกหน่วยในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกันทุกครั้งที่
สุ่ม  
    ก า ร สุ่ ม แ บ บ ไ ม่ แ ทน ท่ี    (Sampling without 
replacement) เป็นวิธีการสุ่มโดยไม่มีการน าหน่วยตัวอย่างที่สุ่มได้แล้วใส่กลับคืนเข้าใน
กรอบตัวอย่าง วิธีการสุ่มแบบไม่แทนที่ จะท าให้หน่วยตัวอย่างที่เหลืออยู่ในกรอบตัวอย่างมี
โอกาสถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ของการสุ่มในครั้งถัดมา 



  
   1.2) วิธีใช้ตารางเลขสุ่ม (Random Number Table)  แม้ว่า
ตารางเลขสุ่มจะมีหลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าแบบใด ก็จะประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่ 0-9 โดย
ตัวเลข 0-9 ที่ปรากฏในตารางเลขสุ่มจะมีจ านวนที่เท่าๆกัน ท าให้ตัวเลข 0 ถึงตัวเลข 9 ที่
เรียงในแถว (Row) และสดมภ์ (Column) มีโอกาสถูกสุ่มอย่างเท่าเทียมกัน   
    การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุม่จ าเปน็ต้องมีกรอบตัวอย่าง 
(Sampling Frame) 
    การสุม่ตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่ม มีวิธีการดังนี ้
   1.2.1) ในกรณีที่ตารางเลขสุ่มมีหลายหน้า ให้สุ่มมา 1 หน้า 
    1.2.2) ก าหนดแบบแผนการอ่านตัวเลขในตารางเลขสุ่ม
อย่างเป็นระบบ เช่น อาจก าหนดแบบแผนการอ่านจากซ้ายไปขวาของแถว (Row) หรือ
ก าหนดแบบแผนการอ่านจากบนลงล่างของสดมภ์ (Column) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อก าหนด
แบบแผนการอ่ านแบบใด ก็ ให้ใ ช้แบบแผนการอ่ านแบบเดียวกันนั้นโดยตลอด  
จนได้ขนาดตัวอย่างครบตามที่ต้องการ 
    1.2.3) ก าหนดจ านวนเลขหลักที่อ่าน  ซึ่งข้ึนอยู่กับขนาด
ประชากร หากประชากรมีจ านวนเลขหลักหมื่น จ านวนเลขหลักที่อ่านก็จะเปน็จ านวนเลข 5 
หลัก แต่หากประชากรมีจ านวนเลขหลักพัน จ านวนหลักที่อ่านก็จะเป็นจ านวนเลข 4 หลัก  
   1.2.4) สุ่มเลขเริ่มต้นจากแถวใดแถวหนึ่ง  จากนั้นก็อ่าน
ตัวเลขตามแบบแผนที่ได้ก าหนดใน 1.2.2)  และจ านวนเลขหลักตามที่ก าหนดใน 1.2.3)จน
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างครบตามที่ต้องการ  ในกรณีที่ตัวเลขที่ได้ซ้ าหรือมากกว่าจ านวน
ประชากรซึ่งเป็นตัวเลขจ านวนมากกว่าที่มีในกรอบตัวอย่าง ตัวเลขนี้ก็ใช้ไม่ได้ ให้ข้ามไป
อ่านตัวเลขถัดไป เช่น หากประชากรมีจ านวน 20,000 คน แต่ตัวเลขที่ได้คือ 20546 ซึ่ง
มากกว่าจ านวนประชากรที่ศึกษา เลขรหัส 20546 ก็จะไม่มีปรากฏในกรอบตัวอย่าง ใน
กรณีนี้ ตัวเลข 20546 ก็ใช้ไม่ได้  
   ตัวอย่าง หากต้องการสุ่มตัวอย่างมาจ านวน 10 คนจากประชากร 
50000 คน ที่ระบุในกรอบตัวอย่างโดยเรียงตามรหัสหมายเลขประจ าตัวจาก 00001-
50000 ท าการสุ่มจากตารางเลขสุ่มซึ่งน ามาเสนอเพียงส่วนหนึ่ง โดยก าหนดแบบแผนการ
อ่านตารางเลขสุ่มจากซ้ายไปขวาของแถว (Row) มีวิธีการสุ่มดังนี้ 
 



  
ส่วนหน่ึงของตารางเลขสุ่ม 

แถว 
1 57275    39666    18545    50534    57654    25519    35477    71309    12212    
98911 
2 42726    58321    56276    72747    53986    63679    54095    56563    09820    
86291  
3 82768    32694    62826    19097    09877    32093    23518    08654    64815    
19894 
4 97742    58918    33317    34192    06286    39824    74264    01941    98510    
26247 
5 48332    38634    20510    09198    56256    04431    22753    20944    95319    
29515 
6 26700    40484    28341    25428    08806    98858    04816    16317    94928    
05512 
7 66156    16407    57395    86230    47495    13908    97015    58225    82255    
01956 
8 64012    10061    01923    29260    32771    71002    58132    58646    69089    
63694 
9 24713    95591    26970    37647    26282    89759    69034    55281    64853    
50837 
10 90417    18344    22436    77006    87841    94322    45526    38145    86554    
42733 

 
 ข้ันที่ 1  ท าการสุ่มเลขเริ่มต้นจากแถวใดแถวหนึ่ง หากสุ่มได้เลข 4 ซึ่งเป็น
ตัวเลขเริ่มต้นของแถวที่ 5 สดมภ์ที่ 1 ซึ่งได้เลข 48332 
 

  ข้ันที่ 2 อ่านตัวเลข 5 หลักจากซ้ายไปขวาของแถวที่ 5 หากตัวเลข 5 หลัก
ใดมีค่าเกินจ านวนรหัสหมายเลขประจ าตัวคือ 50000 ซึ่งไม่มีปรากฏในกรอบตัวอย่าง 
ตัวเลข 5 หลักนี้ก็ใช้ไม่ได้ ให้ข้ามไปอ่านตัวเลข 5 หลักถัดไป ในกรณีนี้ กลุ่มตัวอย่าง 10 คน
ที่สุ่มได้ ได้แก่หมายเลขรหัส 48332 38634 20510 04431 22753 20944 29515 26700 
40484 28341 ดังที่ได้ขีดเส้นใต้ไว้     

  2.  การสุ่มตัวอยา่งแบบมีระบบ (Systematic Sampling) 



  
  การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยตัวอย่างทุก
หน่วยของประชากรที่ได้ก าหนดไว้ในกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) โดยที่หน่วย
ตัวอย่างในกรอบตัวอย่างได้ถูกจัดเรียงแบบสุ่ม และหมายเลขแรกที่ใช้เป็นหมายเลขตั้งต้น
ของการสุ่ม จะต้องเป็นหมายเลขที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม 
    ข้ันตอนของการสุ่มตัวอย่างแบบมรีะบบ 
   2.1) ก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง (Sample Size) 
  2.2) ค านวณช่วงที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง (Interval) โดยการน า
จ านวนประชากรทั้งหมดหารด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดได้ในข้อ 1) หรือจากสูตร   
= N / n 
   2.3) สุ่มหมายเลขตั้งต้นระหว่างหมายเลข 1 ถึง   จ านวน 1 
หมายเลข โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เพื่อน ามาเป็นหมายเลขตั้งต้น สมมติได้หมายเลข R 
    2.4) เลือกตัวอย่างจากหน่วยตัวอย่างของประชากรจนครบขนาด
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้  โดยน าหมายเลข R มาบวกกับค่าช่วงที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างที่ค านวณ
ได้ในข้ันตอน 2 โดยใช้สูตร 
 

                            R, R + , R+ 2, R+3 …. + R + (n-1)  
 
 
 
  ตัวอย่าง  ในกรณีที่ประชากรมีจ านวน 100 คน  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการเท่ากับ 20 คน  จะได้ค่า   = 100/20 = 5  และ R ที่สุ่มได้ คือหมายเลข 5  ดังนั้น
หมายเลขที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้แก่ หมายเลข  5,10, 15, 20, 25, 30, ….. 100 ซึ่งจะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ดังหมายเลขแสดงในกรอบตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
  

1    11 21    31    41    51    61    71    81    91 
2    12 22    32    42    52    62    71    82    92 
3    13 23    33    43    53    63    73    83    93 
4    14 24    34    44    54    64    74    84    94 
5         15 25    35    45    55    65    75    85    95 
6         16 26    36    46    56    66    76    86    96 
7         17 27    37    47    57    67    77    87    97 
8         18 28    38    48    58    68    78    88    98 
9         19 29    39    49    59    69    79    89    99 



  
 
 
 
 
 
   

  3.  การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
  การสุ่มแบบแบ่งช้ัน เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ได้แบ่งหน่วย
ตัวอย่างของประชากรเป็นช้ันตามลกัษณะบางอย่างโดยมวัีตถุประสงค์ให้หน่วยตัวอย่างที่จัด
แบ่งเป็นช้ันมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดในช้ันเดียวกัน  และมีความแตกต่างกันมากที่สุด
ระหว่างต่างช้ัน ซึ่งเมื่อแบ่งประชากรเป็นช้ันแล้ว ก็ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ให้ครบตามจ านวนสัดส่วนที่ค านวณจากประชากรของแต่
ละช้ัน ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันเช่นนี้ เรียกว่า การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง ช้ันโดย
ค านวณตามสัดส่วนประชากรของแต่ละช้ัน (Proportionate Stratified Random 
Sampling) ซึ่งจะท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดและประชากร
ของแต่ละช้ัน แต่ในกรณีที่จ านวนประชากรของช้ันใดมีขนาดเล็กมาก (Extremely Small) 
การค านวณขนาดตัวอย่างในช้ัน สามารถใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยไม่ใช้การ
ค านวณตามสัดส่วนของประชากรในช้ันนั้นๆ  (Disproportionate Stratified Random 
Sampling) เช่น อาจก าหนดขนาดตัวอย่างของช้ันที่จ านวนประชากรของช้ันน้ันมีขนาดเล็ก
ม า ก จ า น ว น ร้ อ ย ล ะ  50 ส่ ว น ข น า ด ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ช้ั น อื่ น ๆ 
ซึ่งจ านวนประชากรของช้ันมีขนาดใหญ่ ก็ใช้วิธีการค านวณตามสัดส่วน  
 การสุ่มแบบแบ่งช้ันเหมาะส าหรับกรณีที่หน่วยตัวอย่างของประชากรมี
ลักษณะที่แตกต่างกันมาก โดยน าลักษณะที่แตกต่างนี้มาแบ่งช้ัน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้   
ครอบคลุมลักษณะต่าง ๆ ของหน่วยตัวอย่างของประชากร ซึ่งจะท าให้กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
ศึกษาเป็นตัวแทนที่ดี ผลการวิจัยสามารถสรุปอ้างอิงไปยังประชากรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากงานวิจัยน้ันๆ ได้น าตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะของหน่วยตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน
มาศึกษาด้วยแล้ว ก็ควรต้องใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ตัวแปรคุณลักษณะของหน่วย
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษามาแบ่งช้ัน    
   4. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 



  
  การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเหมาะส าหรับประชากรของงานวิจัยที่มีขนาด
ใหญ่มากๆ  โดยประชากรได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มๆและกระจายตามแหล่งภูมิภาคต่างๆ 
รวมทั้งคุณลักษณะของหน่วยตัวอย่างภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
แต่คุณลักษณะของหน่วยตัวอย่างระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด ซึ่งสามารถ
สุ่มตัวอย่างมาเพียงภูมิภาคละ 1 กลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนประชากรของภูมิภาคนั้นๆ และ
ท าการศึกษาจากทุกหน่วยของประชากรในแต่ละภูมิภาค แต่ในกรณีที่ประชากรของกลุ่มที่
สุ่มมาศึกษามีขนาดใหญ่มาก ก็สามารถศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเหมาะสมและมี
ความเป็นตัวแทนของคุณลักษณะประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายข้ันตอน 
(Multi-stage Cluster Sampling) ซึ่งหน่วยการสุ่มจะเลก็ลงเปน็ล าดับในแต่ละข้ันตอนของ
การสุ่ม เช่น เริ่มจากหน่วยการสุ่มข้ันตอนที่ 1 คือจังหวัด หน่วยการสุ่มข้ันตอนที่ 2 คือ
อ าเภอ หน่วยการสุ่มขั้นตอนที่ 3 คือต าบลและหน่วยการสุม่ขั้นตอนที่ 4 คือหมู่บ้าน เป็นต้น 
  
   5.การสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  
  การสุ่มหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่
ใช้วิธีการสุ่มมากกว่า 1 วิธี โดยผสมผสานระหว่างวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ  การสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  และการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เช่น 
ข้ันตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ข้ันตอนที่ 2 ใช้วิธีแบบแบ่งช้ัน เป็นต้น   
   

  2.2 วิธีเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) 
 เป็นวิธีเลือกตัวอย่างโดยไม่ได้ค านึงถึงหลักการที่ว่า หน่วยตัวอย่างทุกหน่วยของ
ประชากรมีโอกาสถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเท่าเทียมกัน ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าข้อมูล
ของตัวแปรที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มาวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)   ผลการวิจัยจึงมีข้อจ ากัดในการสรุปอ้างอิงไปยัง
ประชากร 
 วิธีเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักการความน่าจะเป็น ได้แก่ 
  1) การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรือการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก 
(Accidental Sampling or Convenience Sampling)  



  
  การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรือการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก 
เป็นวิธีการเลือกตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวกของผู้วิจัย กล่าวคือ ในการรวบรวมข้อมูล 
หากผู้วิจัยต้องการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลใดที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และ
บุคคลนั้นยินดีให้ความร่วมมือ ผู้วิจัยก็จะเลือกบุคคลนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือใช้วิธีการ
ประกาศรับอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และยินดีเป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย การ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธีการนี้ เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล 
แต่เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่มจีุดอ่อนมาก ผลการวิจัยจึงมีข้อจ ากัดในการสรุปอ้างอิงไปยัง
ประชากร ดังนั้นเพื่อให้ผลการวิจัยที่พบมีความน่าเช่ือถือและสามารถอ้างอิงไปยังประชากร 
จึงไม่ควรใช้วิธีการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้ 
 ตัวอย่างการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรือการเลือกตัวอย่างตามความ
สะดวก เช่น การส ารวจความนิยมใช้ยาสระผม ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในกรณีนี้ มักจะใช้
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ส าหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบ
แบบส ารวจ ส่วนผู้ตอบแบบส ารวจคือผูท้ี่เดินตามศูนย์การค้าหรือหา้งสรรพสนิค้าและยินดีที่
จะตอบแบบส ารวจ เมื่อบุคคลใดก็ตามมี่ คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น มีอายุ
ระหว่าง 15-60 ปี และผู้รวบรวมข้อมูลหรือพนักงานบริษัทคิดว่าน่าจะยินดีตอบแบบส ารวจ 
ก็จะขอให้บุคคลนั้นช่วยตอบแบบส ารวจ โดยอาจให้ยาสระผมตอบแทนแก่ผู้ตอบแบบ
ส ารวจ 
 

   2) การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  เป็นวิธีการเลือกตัวอย่างโดยที่ผู้วิจัย
เจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกไว้ ซึ่งวิธีนี้อาจท าให้เกิดความล าเอียงใน
การเลือกตัวอย่างได้ เนื่องจากผู้วิจัยจงใจเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยคาดว่าจะท า
ให้ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจึงมีข้อจ ากัดในการสรุปอ้างอิงไปยังประชากร ซึ่งมีจุดอ่อนในด้านความตรง
ภายนอก (External Validity) 
 การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง มีความเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้ 
 2.1)  กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยมีคุณลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ ซึ่งพบได้
ไม่บ่อยนักและมีจ านวนน้อย หรือปรากฏให้เห็นน้อยมาก ดังตัวอย่างงานวิจัย เรื่อง 
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“ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ปุวยเอดส์
และผู้ติดเช้ือเอชไอวี” (ประเทือง พิมพ์โพธ์ิ, 2541) 
     กลุ่มตัวอย่าง คือญาติผู้ดูแลผู้ปุวยเอดส์และญาติผู้ดูแลผู้ติดเช้ือเอช
ไอวี ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ปุวยนอกและแผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง
วันที่ 29 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 จ านวน 52 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากบุคลทีดู่แลช่วยเหลือและมีความสมัพันธ์ทางสายเลอืด
หรือทางกฎหมายกับผู้ปุวยเอดส์และผู้ติดเช้ือเอชไอวี รวมทั้งยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2)  กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาเพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง ของ
เครื่องมือที่พัฒนาข้ึนใหม่โดยวิธี  Known-group Technique 
        การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือ โดยวิธี  
Known-group Technique คือ การน าแบบวัดซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปให้กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีตัวอย่างจ านวนขนาดเท่าๆ กัน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มี
คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัดในแบบวัดตรงข้ามกนั โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม 1 มีคุณลักษณะ
ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดในแบบวัด ส่วนกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม 2 มีคุณลักษณะตรงข้ามกับสิ่ง
ที่ต้องการวัดในแบบวัดหรือมีคุณลักษณะตรงข้ามกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม 1  
และน าคะแนนที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม 1 และกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม 2  มาวิเคราะห์หาค่า
อ านาจจ าแนกโดยใช้สถิติทดสอบที จากสูตร        
   
 

               
     
 

    t คือ   ค่าอ านาจจ าแนก 
    XH คือ   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 
    XL คือ   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2 
    S2

H  คือ   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1 
    S2

L  คือ   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 2 
    N คือ   จ านวนคนในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 
  ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 คน ค่า t  
ที่มากกว่า 1.75 ข้ึนไป หมายความว่าแบบวัดมีอ านาจจ าแนก 
 



  
  2.3) กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการศึกษาเพือ่อธิบาย
ปรากฏการณ์เฉพาะ (Particular Phenomenon) ซึ่งต้องพยายามเลือกกลุม่ตัวอย่างที่
สามารถให้ข้อมลูที่ผู้วิจัยสนใจรวบรวมได้ตรงตามความเป็นจริง 
   3. การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
  การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า เป็นวิธีการเลือกตัวอย่าง โดยที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาตามความต้องการของผู้วิจัยและไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนตามขนาดของประชากร และเมื่อผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้จ านวนเท่าใด
แล้ว ก็ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจ านวนที่ก าหนด โดยไม่ได้ใช้
วิธีการสุ่ม เช่น กรณีศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกนอกระบบของข้าราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
ก าหนดไว้ว่าจะศึกษาจากข้าราชการสาย ก 200 คน ข้าราชการสาย ข 120 คนและข้าราชการ
สาย ค 80 คน ซึ่งการก าหนดสัดส่วนที่ศึกษาน้ี ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วน
ขนาดของประชากรของแต่ละกลุ่ม คือกลุ่มข้าราชการสาย ก กลุ่มข้าราชการสาย ข และ
กลุ่มข้าราชการสาย ค  จากนั้น ก็ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการสาย ก 
กลุ่มข้าราชการสาย ข และกลุ่มข้าราชการสาย ค ให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ โดยไม่ได้
ใช้วิธีการสุ่ม  
  การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง   ผลการวิจัยที่ได้มีข้อจ ากัดในการอ้างอิง
ไปยังประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างภายในกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละกลุ่ม มีความแตกต่างกันมากหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นวิวิธพันธ์ (Heterogeneous) 
ความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยจะเพิ่มข้ึน 
  4) การเลือกตัวอย่างโดยวิธีบอกต่อ (Snowballing Sampling) 
   การเลือกตัวอย่างโดยวิธีบอกต่อ เป็นวิธีการที่เหมาะกับการน ามาใช้กับ
ประชากรของงานวิจัยที่หายากหรือพบได้น้อยมาก รวมทั้งผู้วิจัยไม่อาจทราบจ านวนที่
แน่นอนได้ อาจเนื่องมาจากประชากรท าการปกปิดหรือไม่ต้องการเปิดเผยให้สังคมทราบ 
เช่น งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของหญิงรักร่วมเพศ ในกรณีนี้ จะเห็นว่าโดยทั่วไป
แล้วหญิงที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศจะไม่ต้องการเปดิเผยให้สังคมทราบ ผู้วิจัยจึงไม่อาจทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนได้รวมทั้งไม่ทราบแหล่งส าหรับรวบรวมข้อมูล ดังนั้น การได้มา
ซึ่ งกลุ่ มตั วอย่างและแหล่ งที่ ติดต่อหรือแหล่ งที่ อยู่ ของกลุ่ มตัวอย่าง เพื่ อติดต่ อ 
ขอความร่วมมือและขอความยินยอมในการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามขนาด



  
ตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการนั้น จะเริ่มจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 2-3 คน  
ที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลว่าเป็นหญิงรักรว่มเพศ จากนั้น ผู้วิจัยก็จะขยายจ านวนหญิงรักร่วมเพศ โดย
การซักถามจากกลุ่มตัวอย่าง 2-3 คนเดิมนี้ เพื่อขอให้แนะน าหญิงรักร่วมเพศคนอื่นๆ พร้อม
สถานที่ติดต่อซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 2-3 คนรู้จัก ซึ่งภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มใหม่นี้แล้ว ผู้วิจัยก็จะขยายจ านวนหญิงรักร่วมเพศกลุ่มใหม่อีก โดยใช้วิธีบอก
ต่อเช่นนี้เรื่อยๆไป จนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอหรือได้ข้อมูลครบถ้วนตามต้องการ 
การรวบรวมข้อมูลในลักษณะเช่นน้ีอาจเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า การเลือกตัวอย่างแบบเครือข่าย 
(Network Sampling) 
   ตัวอย่างของการเลือกตัวอย่างโดยวิธีบอกต่อหรือการเลือกตัวอย่าง 
แบบเครือข่ายอีกตัวอย่างหนึ่งคือ การเลือกผู้เช่ียวชาญของงานวิจัยเชิงอนาคตโดยใช้เทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ได้ความคิด
เห็นที่สอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญและน ามาสรุปเป็นผลการวิจัยในประเด็นที่ศึกษานั้น ซึ่ง
อาจเริ ่มจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญเพียงจ านวนหนึ่งที ่ผู้วิจัยทราบ
เท่านั้น จากนั้น จึงขยายจ านวนผู้เช่ียวชาญ โดยใช้วิธีซักถามจากผู้เช่ียวชาญกลุ่มนี้ เพื่อ
ขอให้ช่วยแนะน าผู้เช่ียวชาญอื่นๆที่รู้จัก และท าการขยายจ านวนผู้เช่ียวชาญโดยวิธีการนี้
จากผู้เช่ียวชาญกลุ่มใหม่ ท าเช่นน้ีเรื่อยๆไป จนกระทั่งได้จ านวนผู้เช่ียวชาญครบตามจ านวน
ที่ต้องการ 
 
3.  ประเภทของความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม (Types of Sampling Error) 
  ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ จ าแนกเป็น 2 ประเภทดงันี ้  
  3.1  ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Error) 
 ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนในลักษณะที่ไม่คงที่ 
ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าจะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้
หลักการความน่าจะเป็นก็ตาม เนื่องจากเป็นความคลาดเคลื่อนที่ เกิดข้ึนโดยบังเอิญ 
(Chance Error)  
  3.2 ความคลาดเคลื่อนแบบมีระบบ (Systematic Error) 
  ความคลาดเคลื่อนแบบมีระบบ เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนในลักษณะคงที่หรือ
สม่ าเสมอทุกครั้งที่สุ่ม ซึ่งพบได้ในกรณีที่ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบล าเอียง เช่น การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญหรือสุ่มตามความสะดวก และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นต้น 



  
 
4. วิธีสุ่มตัวอย่างให้ได้กลุ่มตัวอยา่งท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร 
   4.1  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น  
 วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น  หมายถึง วิธีสุ่มที่ทุกหน่วยของ
ประชากรมีโอกาสถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเท่าเทียมกัน  
    4.2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม  
   นอกเหนือจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการความน่าจะเป็นแล้ว ยังต้องค านึง
ด้วยว่าวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น ซึ่งมีหลายวิธีดังได้กล่าวแล้วข้างต้น วิธี
ใดมีความเหมาะสมที่สุดกับงานวิจยัที่ศึกษา รวมทั้งเป็นวิธีที่ท าให้กลุม่ตัวอย่างที่สุม่มาศึกษา
มีคุณลักษณะครอบคลุมคุณลักษณะประชากร  
  ในกรณีที่ประชากรมีคุณลักษณะแตกต่างกันหรือหลากหลาย วิธีที่สุ่มแบบแบ่ง
ช้ัน เป็นวิธีสุ่มที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะครอบคลุมคุณลักษณะของประชากร มากกว่า
วิธีการสุ่มอย่างง่าย   
  4.3  ขนาดตัวอย่างเหมาะสม 
             ขนาดตัวอย่าง จะแปรผกผันกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย 
(Standard Error  of the Mean) กล่าวคือ หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ค่าความ 
คลาดเคลื่อนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยจะลดลง  
 
5.  การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
 5.1. แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 
        1) การค านวณจากสูตรยามาเน  (Yamane, 1973)    
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  เมื่อ  N      คือ   ขนาดของประชากร 
    e      คือ    ความคลาดเคลื่อนของการสุม่กลุ่มตัวอย่าง 
    n      คือ    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   2) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป 



  
  ตารางส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันแพร่หลายส าหรับการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง ได้แก่ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970)  
    3)  ค านวณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพล (Effect 
Size) 
       การค านวณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่ใช้แบบ
แผนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ให้น าค่าขนาดอิทธิพลมาหาขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป 
Power Tables ในปัจจุบัน ได้มีผู้คิดโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับใช้ค านวณขนาดตัวอย่าง 
ได้แก่ PASS (Power Analysis Sample Size)  G POWER  และ Splus เป็นต้น 
 
 
     5.2  งานวิจัยแบบแผนการวิจัยทดลองและแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง 
       1)  ค านวณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพล 
  การค านวณขนาดตัวอย่างของงานวิจัยที่ใช้แบบแผนการวิจัยทดลองและ
แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง ให้น าค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) มาหาขนาดตัวอย่าง
จากตารางส าเร็จรูป (Power Tables)   

    2)   ค านวณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาดอิทธิพล ค่า  และค่า  
   เนื่องจากผลการวิจัยที่ยอมรับได้ ต้องมีค่า ES ในระดับสูง รวมทั้งค่า

อ านาจการทดสอบ (Power of Test) ไม่ต่ ากว่า .80  และค่า   ไม่มากกว่า .20   
                     ดังนั้น หากผู้วิจัยต้องการควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 และ
ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 2 เพื่อเพิ่มอ านาจการทดสอบทางสถิติ .ใช้สูตรค านวณขนาด
ตัวอย่างดังนี้ 
 (1)  ในกรณีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็นอสิระจากกัน 
(Dependent Samples) ค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร (Kirk, 1995: 62) 
            

       Z      =                                    Z 
    
  
 n คือขนาดตัวอย่าง 
 Z คือค่าพื้นที่ใต้โค้งการแจกแจงปกตทิี่ระดับนัยส าคัญ  
 

              d (n-1) √n 

 (n-1) + 1.21 (Z - 1.06) 



  
 d  คือขนาดอิทธิพล (Effect Size) 
 

   
   
 XE คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง 
 XC คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม 
                         SDC คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ควบคุม 
 

      (2) ในกรณีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน 
(Independent Samples) ค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร (Kirk, 1995: 62) 
 
             
                             Z       =                                              Z 
    
 
 
 5.3 งานวิจัยท่ีใช้สถิติขั้นสูง 
                1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (Multivariate 
Analysis) หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ย่อมมีผลต่อความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย (Hair 
et al, 1995) ดังนั้น หากต้องการเพิ่มอ านาจการทดสอบทางสถิติและเพิ่มความน่าเช่ือถือ
ของผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ คือ 15-20 เท่าของจ านวนตัวแปร 
แตใ่นกรณีที่มีข้อจ ากัด ไม่สามารถศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างก็ต้องมี
ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 เท่าของจ านวนตัวแปร   
   2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
    หลักการก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัย  
      1) โดยทั่วไปขนาดตัวอย่างที่ยอมรับได้คือ จ านวน 300-500 คน แต่
หากต้องการให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือสูง ขนาดตัวอย่างควรไม่น้อยกว่า 1000 คน  
  2) ในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่มาก ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 
10 เท่าของจ านวนตัวแปร แต่ในกรณีที่ตัวแปรที่ศึกษามีจ านวนมาก และมีข้อจ ากัดด้าน
กลุ่มตัวอย่าง ในกรณีนี้ สามารถลดขนาดตัวอย่างลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ขนาดตัวอย่างไม่
ควรน้อยกว่า 5 เท่าของจ านวนตัวแปร  

            d      =      

                 d(n-1)√2n 

    2(n-1) + 1.21 (Z - 1.06)   

XE - XC 

SDC 



  
  3) หากกลุ่มตัวอย่างมี คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ คล้ายคลึ งกัน 
(Homogeneous) และจ านวนตัวแปรที่ศึกษาไม่มากนัก ในกรณีนี้ ขนาดตัวอย่างก็ไม่
จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ โดยสามารถศึกษาจากขนาดตัวอย่าง 100-200 คน  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
บทท่ี  7 

การสร้างเคร่ืองมือและการรวบรวมข้อมูล 
รศ.ดร.บุญใจ  ศรีสถิตนรากรู 

 
1.  การสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 1.1  ความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement Error) 
 การวัดค่าตัวแปรในงานวิจัยใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนได้เสมอ    
ซึ่งเรียกว่าความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement Error) ค่าที่วัดได้จึงไม่ใช่ค่า
คะแนนจริง (True Score) แต่เป็นค่าที่มีความคลาดเคลื่อน (Error Score) รวมอยู่ด้วย 
ดังนั้น ค่าที่สังเกตได้หรือวัดได้ (Observe Score) จึงเป็นค่าคะแนนจริง (True Score) รวม
กับค่าความคลาดเคลื่อน (Error Score) ดังสมการ 
     O =   T + E 
 เมื่อ  O  คือ   ค่าที่ได้จากการสังเกตหรือวัดได้ (Observe Score) 
   T   คือ   ค่าคะแนนจริงของสิ่งที่วัด (True Score) 
   E   คือ   ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด (Error Score) 
  จากสมการจะเห็นว่า หากค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากการวัดยิ่งลดน้อยลง
เท่าใด ค่าที่ได้จากการวัด จะใกล้เคียงกับค่าคะแนนจริงมากขึ้นเท่านั้น 
 
 1.2  ประเภทของความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Types of Measurement 
Error) 
 ความคลาดเคลื่อนจากการวัด จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Error) 
 ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม เป็นความคลาดเคลื่อนที่ เกิดข้ึนในลักษณะที่ 
ไม่คงที่ ท าให้ค่าที่วัดได้แต่ละครั้งคลาดเคลื่อนจากค่าที่เป็นจริงหรือค่าคะแนนจริง โดยอาจ
คลาดเคลื่อนในลักษณะที่มากกว่าความเป็นจริงบ้างและน้อยกว่าความเป็นจริงบ้างสลับกัน 
เมื่อน าค่าความคลาดเคลื่อนที่วัดได้ในแต่ละครั้งมารวมกัน ค่าผลรวมของความคลาดเคลื่อน
แบบสุ่มจะเท่ากับศูนย์ ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มจึงไม่มีผลต่อค่าตัวแปรที่ศึกษา 
  2) ความคลาดเคลื่อนอย่างมีระบบ (Systematic Error) 



  
 ความคลาดเคลื่อนอย่างมีระบบ เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนในลักษณะที่
คงที่สม่ าเสมอ กล่าวคือ อาจคลาดเคลื่อนในลักษณะค่าเพิ่มข้ึนหรือมากกว่าค่าที่เป็นจริงทุก
ครั้งที่วัด หรืออาจคลาดเคลื่อนในลักษณะค่าน้อยกว่าค่าที่เป็นจริงทุกครั้งที่วัด ซึ่งผลรวม
ของค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จะไม่เท่ากับศูนย์  โดยค่าผลรวมจะมากกว่าค่าที่เป็นจริงใน
กรณีที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าเพิ่มข้ึนหรือมากกว่าค่าที่เป็นจริงทุกครั้ง และค่าผลรวมจะ
น้อยกว่าค่าที่เป็นจริงในกรณีที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่าค่าที่เป็นจริงทุกครั้ง 
 
  1.3  ปัจจัยของความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Factors of Measurement 
Error) 
 ความคลาดเคลื่อนจากการวัดเกิดข้ึนได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1)  เครื่องมือวิจัย (Instrument) เครื่องมือวิจัยที่น ามาใช้รวบรวม
ข้อมูลหรือใช้วัดค่าตัวแปรที่ศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด 
ซึ่งพบได้จากสาเหตุดังนี้ 
      1.1) ความคลุมเครือ (Ambiguous) ในกรณีที่เครื่องมือที่น ามาใช้
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม หากค าสั่งหรือค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามและสาระ
ค าถาม (Item Content) ในแบบสอบถามขาดความชัดเจน ไม่กระจ่าง หรือมีความ
คลุมเครือ กลุ่มตัวอย่างอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายของค าช้ีแจงหรือแปลความหมายของ
ค าถามไม่ตรงกันกับที่ผู้วิจัยต้องการถาม ย่อมท าให้ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความคลาดเคลื่อน 
      1.2) เครื่องมือขาดคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพในด้านความตรง 
(Validity) และความเที่ยง (Reliability) เช่น ค าถามในแบบสอบถามไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดหรือทฤษฎีตัวแปร เครื่องช่ังน้ าหนักที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้น้ าหนักที่ช่ังได้มีค่าไม่
แน่นอน ปรอทวัดระดับอุณหภูมิร่างกายที่วัดค่าได้ไม่ตรงกับระดับอุณหภูมิรา่งกายทีเ่ปน็จรงิ 
เนื่องจากสารปรอทเสื่อมสภาพ เป็นต้น 
  2)  การใช้เครื่องมือ (Instrument Administration)  
  2.1) ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยรวบรวมข้อมูลในสภาวะที่ตนเองไม่พร้อมท า
การรวบรวมข้อมูล เช่น อยู่ในสภาวะเมื่อยล้า เหนื่อยหน่าย ต้องการพักผ่อน ท าให้ข้อมูลที่
รวบรวมได้คลาดเคลื่อนและแตกต่างจากการรวบรวมข้อมูลในขณะที่ผู้วิจยัหรอืผู้ช่วยวิจัยอยู่
ในสภาวะที่พร้อม และมีความตั้งใจในการรวบรวมข้อมูล 



  
  2.2) ในกรณีที่วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์หรือ
ใช้เครื่องมือพิเศษวัดค่าตัวแปร และต้องอาศัยทีมผู้ช่วยวิจัยหรือคณะผู้วิจัยร่วมกันรวบรวม
ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้หรือค่าตัวแปรที่วัดได้อาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้สูง หากทีม
ผู้ช่วยวิจัย หรือคณะผู้วิจัยแต่ละบุคคล ท าการสังเกตหรือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละ
บุคคลในมิติของการสังเกตหรือสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกับมติที่ศึกษา หรือแปลความหมายของ
พฤติกรรมและค าพูดของกลุ่มตัวอย่างได้ไม่ตรงกัน ซึ่งมีผลให้ข้อมูลที่บันทึกได้คลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง 
 3) ปัญหาทักษะการใช้เครื่องมือ (Skill Problems) 
  ปัญหาทักษะการใช้เครื่องมือ พบได้ในกรณีที่เครื่องมือซึ่งน ามารวบรวมข้อมูล
มีข้ันตอนและเทคนิคในการใช้ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน จ าเป็นต้องอาศัยทักษะและความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือ เช่น การบันทึกพฤติกรรมทางจิตวิทยาโดยใช้การสังเกต
พฤติกรรม การรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
หรือการวัดสรีรวิทยาของร่างกายโดยใช้เครื่องมือวัดทางการแพทย์และการพยาบาลที่มี
ความสลับซับซ้อน เป็นต้น แต่หากผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ ย่อมมี
ผลท าให้ข้อมูลที่บันทึกได้หรือค่าตัวแปรที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อน  
   4) การใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับตัวแปรท่ีวัด (Inappropriate Method) 
   การใช้เครื่องมือหรือวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา จะ
ท าให้ค่าตัวแปรที่วิเคราะห์ได้คลาดเคลื่อนจากค่าที่เป็นจริง เช่น การวัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ โดยให้กลุ่มตัวอย่างรายงานตนเอง (Self Report) ค่าที่ได้ย่อมไม่ตรงกับค่าที่ได้
โดยใช้เครื่องมือวัดทางสรีรวิทยา เป็นต้น 
 
 1.4 วิธีลดความคลาดเคลื่อนจากการวัด       
   1) การสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ควรต้องสร้างหรือ
พัฒนาเครื่องมือให้มีสาระครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวคิดเชิงทฤษฎีของตัวแปรที่วัด 
เพราะจะช่วยให้เครื่องมือมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
  2) ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี (Methodological Triangulation) 
การรวบรวมข้อมูลเพือ่วัดค่าตัวแปรที่ศึกษา ในบางกรณีควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลมากกว่า 
1 วิธี เช่น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ควบคู่กับวิธีการสังเกต ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการใช้
แบบสอบถาม หรือใช้แบบสอบถามควบคู่กับเครื่องมือวัดทางสรีรวิทยา เป็นต้น และน า



  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแต่ละวิธีมาคิดค านวณตามหลักการ เพื่อให้ผลสรุปของค่าที่ได้จาก
การสังเกตหรือวัดได้ (Observe Score) เพียงค่าเดียว (Single Observed Score) 
 
 1.5  คุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 คุณภาพของเครื่องมือวิจัย พิจารณาจากคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ความตรง (Validity) 
  2. ความเที่ยง (Reliability) 
 3. ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก (Difficulty and Discrimination) 

 

              1.  ความตรง (Validity)  
   ความตรงของเครื่องมือวิจัย หมายถึง เครื่องมือที่น ามาใช้วัดตัวแปรที่ศึกษา 
วัดได้ตรงกับประเด็นหรือมิติที่ต้องการวัดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  หากเครื่องมือใดที่
สามารถวัดตัวแปรที่ศึกษาได้ตรงกับประเด็นหรือมิติที่ต้องการวัด เครื่องมือนั้นย่อมมีความ
ตรง  
     1.1 ประเภทความตรง (Types of Validity) 
        ความตรงของเครื่องมือ จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
                        ความตรงตามโครงสร้างมีความส าคัญต่อคุณภาพเครื่องมือและมีความ
ยุ่งยากที่สุดในการสร้างหรือพัฒนาให้เครื่องมือมีความตรงตามโครงสร้าง     

       การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของเครื่องมือมีวิธีการหลายวิธี 
วิธีที่ใช้กันมากคือ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยหรือการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อลด
จ านวนตัวแปรที่มีหลายๆตัวแปรให้เหลือตัวแปรจ านวนน้อยตัว โดยการรวมตัวแปรที่มี
ความร่วมกันสูงเข้าในกลุ่มเดียวกัน ท าให้ตัวแปรในแต่ละกลุ่มไม่เหลื่อมล้ ากันหรือแยกจาก
กันชัดเจน   

 2. ความตรงตามสภาพปัจจุบัน (Concurrent Validity) 
                       ความตรงเชิงสภาพปัจจุบัน เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัด
คุณลักษณะที่ศึกษาได้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดในปัจจุบัน 



  
      การตรวจสอบความตรงเชิงสภาพปัจจุบัน ท าได้โดยการน าแบบวัด 2 
ฉบับ ที่วัดในคุณลักษณะเดียวกันหรือวัดตัวแปรเดียวกัน โดยแบบวัดฉบับหนึ่งเป็นฉบับที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนและแบบวัดอีกฉบับหนึ่งเป็นแบบวัดมาตรฐาน ไปให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวกันตอบและน าคะแนนทั้ง 2 ชุด ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ 
หากค่าสหสัมพันธ์ที่ได้สูง กล่าวได้ว่าแบบวัดที่พัฒนาข้ึนมีความตรงเชิงสภาพปัจจุบัน 

 3. ความตรงตามการท านาย (Predictive Validity) 
   ความตรงตามการท านายเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่สามารถวัด
คุณลักษณะที่ศึกษาได้ตรงตามเกณฑ์พยากรณ์ของคุณลักษณะนั้น ๆ ในอนาคต 

      หากแบบทดสอบที่น ามาใช้สอบคัดเลอืกผูเ้ข้าศึกษามีความตรงตามการ
ท านาย คะแนนการสอบคัดเลือกย่อมสามารถท านายผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผู้เรียนได้ 
   แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา (Test of English Foreign 
Language หรือ TOEFL) จัดเป็นแบบทดสอบทีม่ีความตรงตามการท านาย เนื่องจากเป็น
แบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถท านายความสามารถในการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติหรอื
หลักสูตรที่ต้องอาศัยทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนและการศึกษาค้นคว้า 

 4. ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
   ความตรงตามเนื้อหา หมายถึง สาระของค าถามแต่ละข้อมีความ
สอดคล้องและครอบคลุมสาระของตัวแปรที่ต้องการวัดในทุกมิติ 
       วิธีหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index - CVI) 
    ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เป็นวิธีการที่ใช้หาค่าความสอดคล้องของ
ความ  คิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ วิธีการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาโดยสรุปคือ จะให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างค าถามกับค านิยามหรือกรอบทฤษฎี โดย
ก าหนดระดับการแสดงความคิดเห็นเป็น 4 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4 โดย 
แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 
 

    1 หมายถึง ค าถามไม่สอดคล้องกับค านิยามเลย 
    2 หมายถึง ค าถามจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงอย่างมาก จึงจะมีความสอดคล้องกับค านิยาม 
    3 หมายถึง ค าถามจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงเล็กน้อย จึงจะมีความสอดคล้องกับค านิยาม 



  
    4 หมายถึง ค าถามมีความสอดคล้องกับค านิยาม 
 
    เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคุณภาพเครื่องมือใช้เกณฑ์ CVI = .80 ข้ึนไป โดย
ค านวณจากสูตร 
                   จ านวนค าถามที่ผู้เช่ียวชาญทุกคนให้ความคิดเห็นในระดบั 
3 และ 4 
   CVI = 
       จ านวนค าถามทั้งหมด 
 
 
 
ตัวอย่างการค านวณหาค่า CVI 
  แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วยค าถามจ านวน 15 ข้อ เมื่อ
น าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความตรงตามเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็น
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามความ 
พึงพอใจในงาน 
 

ค าถา
มข้อที่ 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                     
2                     



  
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     

 

     เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า 
จ านวนค าถามที่     ผู้เช่ียวชาญทุกคนให้ความเห็นในระดบั 3 และ 4 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
12 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 
                                    CVI  =       12 . 
                15                   
                        =       .8        หรือ ร้อยละ 80 
 

  2.   ความเท่ียง (Reliability) 
   ความเที่ยงเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของเครือ่งมอื หากเครื่องมือใดก็ตามขาด
ซึ่ง ความเที่ยงแล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เครื่องมือจะมีความตรง (Polit and Hungler, 1987; 
Burns and Grove, 1997) 
   ความเที่ยง หมายถึง ความสม่ าเสมอหรอืความคงทีข่องค่าที่ได้จากการวัด  

   ค่าความเที่ยงที่ค านวณได้ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) ซึ่งตามหลักทฤษฎีแล้ว ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง 
+1.00 แต่การประเมินค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย จะประเมินจากค่า 0 ถึง +1 ค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือที่ ใกล้ 0 แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงต่ า ค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงสูง  
 



  
  ค่าความเที่ยงของเครื่องมือที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้ึนอยู่กับชนิดหรือ
ประเภทเครื่องมือและวิธีการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ ดังนี้ (Jacobson, 1988: 6; 
Burns and Grove, 1997: 327;  Selby-Harrington et al, 1994) 

1)  เครื่องมือวัดทางสรีรวิทยา ควรมีค่าความเที่ยง .95 หรือ ร้อยละ 95 ข้ึนไป 
2)  เครื่องมือทั่ว ๆ ไป ควรมีค่าความเที่ยง .80 หรือ ร้อยละ 80 ข้ึนไป แต่

หากเป็นเครื่องมือใหม่ที่เพิ่งพัฒนาข้ึน ควรมีค่าความเที่ยง .70 หรือ 
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

3)  เครื่องมือวัดเจตคติควรมีค่าความเที่ยง .70 หรือ ร้อยละ 70 ข้ึนไป      
4)  เครื่องมือที่เป็นแบบสังเกต ควรมีค่าความเที่ยง .80 หรือ ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

 

  อย่างไรก็ตาม ค่าวามเที่ยงของเครื่องมือชุดหนึ่งๆ เป็นค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือซึ่งวัดจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมและวัดภายใต้บริบทเดิมเท่านั้น ค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือที่มีค่าสูงมิได้หมายความว่า หากน าเครื่องมือชุดเดียวกันนี้ไปใช้วัดกับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มอื่นที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากคุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างเดิม  หรือแม้ว่า
จะน าไปใช้วัดกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นที่มีคุณลักษณะเหมือนกับคุณลักษณะประชากรของ
กลุ่มตัวอย่างเดิม แต่เป็นการวัดภายใต้บริบทที่แตกต่างจากบริบทของกลุ่มตัวอย่างเดิม ค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือย่อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นก่อนที่จะน าเครื่องมือวิจัยไปใช้รวบรวม
ข้อมูล จ าเป็นต้องน าเครื่องมือไปหาความเที่ยงโดยการน าไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณลักษณะตรงกับคุณลักษณะประชากรของงานวิจัยที่ศึกษา รวมทั้งภายใต้บริบทที่มี
คุณลักษณะเดียวกับบริบทของงานวิจัยที่ศึกษาด้วย แม้ว่าเครื่องมือวัยนั้นเป็นเครื่องมือที่มี
ผู้อื่นได้พัฒนาข้ึนและมีค่าความเที่ยงสูงก็ตาม 
 

  วิธีการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ สามารถหาค่าความเที่ยงใน  
3 ลักษณะคือ 
  1.  การหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) 
  2.  การหาความคงที่ (Stability) 
  3.  การหาความเท่าเทียมกัน (Equivalence) 

 

  1.   การหาความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) 



  
  การหาค่าความสอดคล้องภายใน เป็นการหาความสอดคล้องของค าถามใน
แบบวัดหรือแบบทดสอบ หากค าถามแต่ละข้อในแบบวัดเป็นค าถามที่วัดคุณลักษณะหรือมติิ 
(Domain) เดียวกัน กล่าวได้ว่าค าถามที่ใช้วัดมีความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneity)  
 

  การหาความเที่ยงโดยการหาความสอดคล้องภายใน เป็นวิธีที่นิยมกันมาก
ที่สุดในการน ามาใช้หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย แนวคิดพื้นฐานของความสอดคล้อง
ภายในอยู่บนหลักการพื้นฐานที่ว่า หากค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามเป็นค าถามที่วัด
คุณลักษณะหรือมิติเดียวกัน คะแนนที่ได้จากการวัดจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าคะแนนจริง 
(True Score) 
 

  วิธีการหาค่าความสอดคล้องภายใน ท าได้ดังนี้ 
  1) การแบ่งครึ่ง (Split-half) เป็นวิธีการหาค่าความสอดคล้องภายในที่
เก่าแก่ที่สุด โดยการหาความเป็นเอกพันธ์ของค าถามในแบบสอบถามหรือแบบวัด 
   วิธีการแบ่งครึ่งท าได้โดยการน าแบบวัดไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ น าแบบ
วัดมาจ าแนกเป็น 2 ชุด ซึ่งอาจจ าแนกตามข้อค าถามเลขค่ีและข้อค าถามเลขคู่ หรืออาจ
จ าแนกตามข้อค าถามครึ่งแรกและข้อค าถามครึ่งหลัง เป็นต้น ซึ่งข้ึนอยู่กับการเรียงค าถาม 
หากค าถามในแบบวัดจัดเรียงตามหมวดหมู่เนื้อหาและเรียงจากง่ายไปยาก การแบ่งครึ่งท า
ได้โดยการน าแบบวัดไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ น าแบบวัดมาจ าแนกเป็น 2 ชุด ซึ่งอาจจ าแนก
ตามข้อค าถามเลขค่ีและข้อค าถามเลขคู่ แทนการจ าแนกตามข้อค าถามครึ่งแรกและข้อ
ค าถามครึ่งหลัง แต่หากค าถามในแบบวัด ไม่ได้จัดเรียงตามหมวดหมู่เนื้อหาและไม่ได้เรียง
จากง่ายไปยาก การแบ่งครึ่งอาจใช้การจ าแนกตามข้อค าถามเลขค่ีและข้อค าถามเลขคู่ หรือ
อาจใช้การจ าแนกตามข้อค าถามครึ่งแรกและข้อค าถามครึ่งหลัง จากนั้น น าคะแนนที่ได้จาก
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มาค านวณหาค่าความสอดคล้องภายใน 
  2) การใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) การหาค่าความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 
สามารถน ามาใช้กับแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบลิเคริ์ท(Likert Scale) หรือแบบสอบที่
ไม่ใช่แบบที่ให้ค่าคะแนน 2 ค่า (Dichotomous) เช่น ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0  
  3) การใช้สูตรคูเดอร์วิชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 หรือ KR-20) 
การหาค่าความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตร KR-20 ใช้ได้เฉพาะกับแบบสอบถามที่เป็นแบบ
ให้ค่าคะแนน 2 ค่า (Dichotomons) เท่านั้น โดยค านวณได้จากสูตร 



  
  4) การใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 21 (Kuder Richardson 21 หรือ KR-21) 
สูตร KR-21 เป็นสูตรที่ดัดแปลงจากสูตร KR-20 เพื่อให้ง่ายต่อการคิดค านวณ เพราะใช้
ค่าเฉลี่ยแบบทดสอบทั้งฉบับแทนค่า pq ของแต่ละข้อ โดยยึดหลักการว่าข้อสอบแต่ละข้อมี
ความยากง่ายเท่ากัน คือ ก าหนดให้ค่า p คงที่ แต่ความเป็นจริงนั้นข้อสอบแต่ละข้อย่อมมี
ความยากง่ายไม่เท่ากัน ดังนั้นค่าความเที่ยงที่ค านวณจากสูตร KR-21 มีความคลาดเคลื่อน
มากกว่าค่าความเที่ยงที่ค านวณจากสูตร KR-20 โดยค่าความเที่ยงที่ค านวณจากสูตร KR-21 
จะต่ ากว่าค่าความเที่ยงที่ค านวณจากสูตร KR-20 
 

   การหาค่าความคงที่ภายในโดยใช้สูตร KR-21 ใ ช้ได้ เฉพาะกับ
แบบสอบถามที่เป็นแบบให้ค่าคะแนน 2 ค่า (Dichotomous) เท่านั้น  

 

  2. การหาความคงท่ี (Stability) 
  ความคงที่ หมายถึง ความสม่ าเสมอหรือความคงที่ของค่าที่วัดได้จากการวัด
ซ้ า (Repeated Measure) การหาค่าความคงที่ของการวัด ท าได้โดยการใช้วิธีการวัดซ้ า 
(Test-retest Method) ซึ่งท าได้โดยน าแบบสอบถามชุดเดียวกันไปให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันอย่างเหมาะสม และน าคะแนนที่
วัดได้ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient หรือค่า r) 
 

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์หรือค่า r มีค่าระหว่าง –1 ถึง + 1 โดยค่าแต่ละ
ช่วง แปลความหมายได้ดังนี้ 
  ค่า  r  มีค่าเท่ากับ + 1 แปลความหมายไว้ว่า คะแนนที่ได้จากการวัดครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2  มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างสมบูรณ์แบบ 
  ค่า r มีค่าเท่ากับ – 1 แปลความหมายได้ว่าคะแนนที่ได้จากการวัดครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากคะแนนที่ได้จากการวัดครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2 มีความผันแปรอย่างสิ้นเชิง 
  ค่า r มีค่าเท่ากับ 0 แปลความหมายได้ว่า คะแนนที่ได้จากการวัดครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย  
 

  ข้อจ ากัดของการหาความเที่ยงโดยวิธีวัดซ้ าคือ การให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม
ตอบ   แบบสอบถาม 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ห่างกันไม่มากนัก จะท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ



  
จ าค าถามในแบบสอบถามได้จากการท าแบบสอบถามในครั้งแรก และอาจมีผลต่อการตอบ
แบบสอบถามในครั้งที่ 2 
 

  3 การหาความเท่าเทียมกัน (Equivalence) 
  การหาความเท่าเทียมกันของเครื่องมือ เป็นการหาความเที่ยงโดยให้บุคคล 
2 คนท าการสังเกตสิ่งเดียวกันหรือสังเกตเหตุการณ์ดียวกันและใช้แบบสังเกตเดียวกัน น า
ค่าที่ได้จากการสังเกตของ 
บุคคลทั้ง 2 คน มาค านวณหาค่าความเที่ยง (Interrater Reliability) จากสูตร 
    

En

n

PP

P
P


  

                        
                เมื่อ   P       คือ ค่าความเท่าเทียมกันของการสงัเกต 
       nP       คือ ค านวณการประเมินทีส่อดคลอ้ง 
      EP        คือ จ านวนการประเมินที่ไมส่อดคลอ้ง 
 
 
 
 3 ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก (Difficulty and Discriminatory 
Power) 
  ความยากง่าย (Difficulty) และอ านาจจ าแนก (Discriminatory Power) 
เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของแบบทดสอบ การหาคุณภาพเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบหรือ
แบบวัดผลทางการศึกษา จึงมักนิยมหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบจะค านวณจากอัตราส่วนระหว่างจ านวน
ผู้ตอบถูกกับจ านวนคนทั้งในกลุม่สงูและกลุม่ต่ า โดยค านวณจากสูตร 
 

                        
N
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P
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  เมื่อ   P  คือ   ความยากง่ายของข้อสอบ 
    H  คือ จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 



  
    L  คือ   จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
    N  คือ จ านวนคนทั้งหมดในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
 
 ค่าความยากง่ายหรือค่า P จะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ซึ่งค่า P แต่ละ
ช่วง มี     ความหมายดังนี ้
   ค่า P ที่มีค่าเข้าใกล้ 0.00      หมายความว่า      ข้อสอบยาก 
   ค่า P ที่มีค่าเข้าใกล้ 1.00      หมายความว่า      ข้อสอบง่าย 
   ค่า P ที่มี่ค่าระหว่าง .40-.60  หมายความว่า      ข้อสอบมีความ 
ยาก-ง่าย ปานกลาง เป็นข้อสอบที่ดีมาก 
 โดยปกติแล้วค่า P ที่ยอมรับได้ จะมีค่าระหว่าง .20 ถึง .80 
 

 ความมีอ านาจจ าแนก หมายถึง เครื่องมือหรือแบบทดสอบสามารถจ าแนก
ความ   แตกต่างของกลุ่มตัวอย่างได้  เช่น จ าแนกผู้เรียนกลุ่มเก่งและผู้เรียนกลุ่มอ่อน หาก
แบบทดสอบมีอ านาจจ าแนกสูงแล้ว ผู้เรียนกลุ่มเก่งจะท าข้อสอบข้อนั้น ๆ ได้ถูกต้อง
มากกว่าผู้เรียนกลุ่มอ่อน 
 

 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบจะค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราส่วน
ของจ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูงกับอัตราส่วนของจ านวนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า โดยค านวณ
จากสูตร 
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r


  

   

   เมื่อ  r  คือ  อ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
     H  คือ  จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
     L  คือ  จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
     N  คือ  จ านวนคนทั้งหมดในกลุม่ใดกลุ่มหนึง่ 
 

 ค่าอ านาจจ าแนกหรือค่า r จะมีค่าระหว่าง –1.00 ถึง +1.00 ซึ่งค่า r แต่ละ
ช่วงมี  ความหมายดังนี้ 
  ค่า r  ที่เข้าใกล้ 0.00 หมายความว่า ข้อสอบมีอ านาจจ าแนกต่ า  



  
  ค่า r ที่เข้าใกล้ + 1.00 หมายความว่า ข้อสอบมีอ านาจจ าแนกสูง เป็น
ข้อสอบที่ม ี          คุณภาพมาก 
  ค่า r เท่ากับ .00 หมายความว่า ข้อสอบไม่มีอ านาจจ าแนก 
  ค่า r ที่มีค่าติดลบ หมายความว่า ข้อสอบมอี านาจจ าแนกกลบั  
 

  โดยปกติแล้วค่า r ที่ยอมรับได้ จะมีค่า .20 ถึง 1.00  
            

   
  ขั้นตอนการหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้เทคนิคกลุ่ม
สูง-กลุ่มต่ า 
 

  ข้ันที่  1 น ากระดาษค าตอบของนิสิตทุกคนมาเรียงล าดับจากคะแนนสูงสุด
ไปยังคะแนนต่ าสุด 
  ข้ันที่  2 จ าแนกกระดาษค าตอบของนิสิตเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคะแนนสูง 
กลุ่มคะแนนปานกลาง  และกลุ่มคะแนนต่ า  และน าเฉพาะกระดาษค าตอบของนิสิตกลุ่ม
คะแนนสูง และกลุ่มคะแนนต่ ามาค านวณค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
 

  ส าหรับจ านวนนิสิตกลุ่มคะแนนสงูและกลุม่คะแนนต่ า จะใช้จ านวนเท่าใดจงึ
จะเหมาะสมนั้น ให้ค านวณจากจ านวนนิสิตทีเ่ข้าสอบในรายวิชาน้ัน ๆ แต่โดยทั่วไปจ านวน
นิสิตกลุม่คะแนนสงูและกลุม่คะแนนต่ า ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนนิสิตที่เข้า
สอบ โดยจ านวนนิสิตจะตอ้งเท่ากันทัง้ 2 กลุ่ม 
  ข้ันที่ 3 น ากระดาษค าตอบของนสิิตกลุ่มคะแนนสูงและกลุ่มคะแนนต่ ามา
ลงรอยขีดเป็นรายข้อลงในตาราง 
 

  ตัวอย่างจากการน าแบบทดสอบความรู้วิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งมีจ านวนข้อ
ค าถาม 20 ข้อ ไปทดสอบกับนสิิตทีล่งทะเบียนเรียนวิชาวิทยาการวิจัยของสถานศึกษาแหง่
หนึ่งจ านวน 60 คน นิสิตที่อยู่ในกลุม่คะแนนสูงและกลุ่มคะแนนต่ า ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจ านวน
ร้อยละ 25 ของจ านวนนสิิตทีเ่ข้าสอบ ตอบข้อสอบในแตล่ะข้อได้ถูกต้อง ดังแจกแจงในตารางที ่
7 
 
 



  
   ตารางท่ี 7  ตารางแสดงการแจกแจงข้อท่ีตอบได้ถูกต้องของนิสิตกลุ่มคะแนนสูง 

 

ข้อท่ี 
คนท่ี 

1 2 3 4 5  18 19 20 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          

รวม 
1
1 

8 11 8 7  12 10 8 

  ตารางท่ี 8  ตารางแสดงการแจกแจงข้อท่ีตอบได้ถูกต้องของนิสิตกลุ่มคะแนนต่ า 
 

ข้อท่ี 
คนท่ี 

1 2 3 4 5  18 19 20 

1          
2          
3          
4          
5          



  
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
รวม 7 1

1 
11 7 4  9 5 6 

 
   ข้ันที่ 4   ค านวณค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกจากสูตร ดังนี ้
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    1P   =    11+7                  1r  =    11-7                                                       

            2x15      15 
            =     .6         =    .27 
 
 
 
  ข้อสอบข้อ 1 ค่า P = .6,  r = .27 เป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลาง 
และเป็นข้อสอบทีส่ามารถจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนได้ จัดเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ 
    2P   =    8+7                 2r =    8-11                                                      

                  2x15                     15  
       

           =     .6      =    -.27 
 



  
  ข้อสอบข้อ 2 ค่า P = .6, ,  r = -.2 เป็นข้อสอบทีม่ีความยากง่ายปานกลาง 
แต่เป็นข้อสอบทีม่ีอ านาจจ าแนกกลับคือนสิิตกลุ่มคะแนนต่ าตอบถูกมากกว่านิสิตกลุ่ม
คะแนนสูง จัดเป็นข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพ 
      
  
    3P   =    11+11                        3r  =    11-11                                                    

             2x15      15 
          

            =     .73          =      0 
 
 
  ข้อสอบข้อ 3 ค่า p = .73, r = 0 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก แต่ไม่มีอ านาจ
จ าแนกคือนิสิตกลุ่มคะแนนสูงและนสิิตกลุม่คะแนนต่ าตอบข้อสอบได้ถูกต้องในจ านวนที่
เท่ากัน จัดเป็นข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพ 
 
 1.6 วิธีพัฒนาเครื่องมือวิจัย    

 1) ก าหนดมิตหิรือประเด็นที่ต้องการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2) ก าหนดกรอบมโนทัศน์ (Define the Conceptual Framework) กรอบมโน

ทัศน์ที่น ามาใช้ศึกษาจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับตัวแปรที่ต้องการวัด ซึ่งผู้วิจัยควร
ต้องท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการวัดและพิจารณาคัดเลือก
กรอบทฤษฎีที่เหมาะสม 

3) ก าหนดค านิยามเชิงปฏิบัติการ (Define the Operational Definition) ใน
การก าหนดค านิยามของตัวแปรที่ต้องการวัดจะต้องเป็นค านิยามที่สอดคล้องกับกรอบ
ทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาใช้ศึกษา รวมทั้งเป็นค านิยามในลักษณะที่สามารถวัดได้ 
 

4) ออกแบบมาตรวัด (Design the scale) เป็นข้ันการก าหนดหรือออกแบบ
เครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัดและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) แบบจัดอันดับ (Rank Order) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบลิ
เคิร์ท (Likert Scale) หรือแบบมาตรจ าแนกความหมาย (Semantic Differential Scale) 
เป็นต้น 



  
5) ร่างค าถาม (Drafting the Item Contents) ในการร่างหรือสร้างค าถาม 

จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างค าถามกับสาระของมิติหลัก (Domain 
Content) รวมทั้งสอดคล้องกับค านิยามเชิงปฏิบัติการและกรอบทฤษฎี 
 

  ปัญหาความตรงของเครื่องมือที่พบได้บ่อยมากคือ ค าถามในแบบสอบถาม 
ไม่สอดคล้องกับกรอบทฤษฎีในข้ันตอนน้ีควรได้เขียนค าช้ีแจงรวมทั้งการจัดวางรูปแบบของ
แบบสอบถามให้มีความสวยงาม ชวนอ่าน และขนาดตัวอักษรมีความเหมะสม อ่านแล้ว
สบายตา 

6) เรียงอันดับค าถาม (Sequence the Questions) ในการเรียงล าดับค าถาม 
ให้ยึดหลักการดังนี ้
  (6.1) เรียงจากค าถามที่ถามในเรื่องง่ายไปยังค าถามที่ถามในเรื่องยาก หรือ
เรียงจากค าถามที่ถามในเรื่องที่ต้องใช้ความคิดในการตอบน้อย   ไปยังค าถามที่ต้องใช้
ความคิดในการตอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
  (6.2) เรียงค าถามให้เป็นหมวดหมู่หรือมิติ 
 

 7) น าเครื่องมือไปตรวจสอบความตรง ในกรณีที่เป็นการตรวจสอบความตรง
ตาม เนื้อหา โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการตรวจสอบโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้และความเช่ียวชาญตรงกับประเด็นหรอืเนื้อหาน้ัน ๆ  เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจพิจารณาจากเกณฑ์ความเช่ียวชาญที่ตรงหรือสอดคล้องกับขอบข่ายของเนื้อหาที่
ตรวจสอบ 
 8) ท าการปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เมื่อผู้วิจัยได้รับ
แบบ สอบถามคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาพิจารณา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และน าระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณหาค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index – CVI หรือ ดัชนีความสอดคล้อง Index 
of Congruence-IOC) ซึ่งค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาที่ยอมรับได้คือ 0.80 ข้ึนไป หรือหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence-IOC) ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับ
คือ 0.50 ข้ึนไป  
 9) น าเครื่องมือไปทดลอง (Tryout the Instrument) เป็นข้ันการน าเครื่องมือ
ที่ผ่านการตรวจสอบความเชิงตามเนื้อหาจากกลุ่ม ผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะของประชากรในงานวิจัย แต่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม



  
เดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้สุ่มหรือคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับน าเครื่องมือไปทดลองใช้เบื้องต้นควรประมาณ 30 คน หรือมากกว่านั้น 
เพื่อ ให้ ได้ตั วอย่างที่มี การกระจายเทียบเคียงกับการกระจายแบบปกติ( Normal 
Distribution)โดยประมาณ  
  จุดประสงค์หลักของการน าเครื่องมือไปทดลองใช้ ได้แก่ 
  9.1) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของเครือ่งมือ (Reliability 
and Validity) 
  9.2) เพื่อศึกษาเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
  9.3) เพื่อพิจารณาค าถามที่ขาดความชัดเจน อ่านเข้าใจยากมาท าการ
ปรับปรุงหรือคัดค าถามที่ไม่เหมาะสมออก  
 10) วิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) จุดประสงค์ของการวิเคราะห์รายข้อ คือ 
การวิเคราะห์ค่าความความยากและอ านาจจ าแนก รวมทั้งการหาค่าความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency)ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกให้ทราบว่าค าถามทั้งหมดในแบบสอบถามวัด
แนวคิดเดียวกันและท าการคัดค าถามที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ออก ได้แก่ ค าถามที่ได้ค่า
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item Total Correlation) ระดับต่ า
คือต่ ากว่า .30            
   11) ประเมินค่าความเที่ยง (Evaluate the Reliability of the Scale) 
ภายหลังจากการคัดเลือกค าถามที่ควรคงไว้ และคัดค าถามที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ออก ให้
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1  ส าหรับค่าต่ าสุดที่ยอมรับได้คือ  
.70 (Nunnally, 1978) 
 
2. การรวบรวมข้อมูล 
      การรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิธีล้วนมีจุดแข็งและจุดอ่อน
แตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้วิจัยจะใช้วิธีใดในการรวบรวมข้อมูล ย่อมมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือ ต้องการให้ข้อมูลที่รวบรวมได้ เป็นข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริง  
 การรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
 การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเทคนิคที่นิยมน ามาใช้ในรวบรวมข้อมูลของ
งานวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) และการวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research) เป็นต้น 



  
 
 ประเภทของแบบสอบถาม  
 1. แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) 
 แบบสอบถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่มีการระบุค าตอบส าหรับให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบ หรืออาจเป็นการเติมค าหรือข้อความสั้นๆ จ าแนกย่อยเป็น 4 แบบ
ดังนี ้
   1.1 แบบส ารวจรายการ (Checklist) 
 แบบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ เป็นแบบสอบถามที่มีการ
ก าหนดค าตอบที่มีความสัมพันธ์กับค าถามแต่ละข้อ ส าหรับให้ผู้ตอบได้เลือกตอบตาม
ข้อเท็จจรงิ ตามความรู้สกึหรือตามความคิดเห็นของผู้ตอบ 
 ตัวอย่าง  อาชีพปัจจุบันของท่าน   

  รบัราชการ 
   ประกอบธุรกิจ 
   เกษตรกร 
   อื่นๆ  โปรดระบ ุ

 1.2 แบบจัดอันดับ (Rank Order) 
 แบบสอบถามที่เป็นแบบจัดอันดับ เป็นแบบสอบถามที่มีการก าหนดรายการหรือ
ค าตอบให้ผู้ตอบพิจารณาเรียงอันดับตามความคิดเห็น โดยอาจเรียงอันดับจากน้อยไปมาก 
หรือเรียงอันดับจากมากไปน้อย 
 ตัวอย่าง  โปรดเรียงอันดับผลไม้ที่ท่านชอบจากมากไปน้อย (ใส่หมายเลขจาก 

1-7 ลงในช่อง ) 

  เงาะ 

  ทุเรียน 

  มังคุด 

  องุ่น 

  ส้ม 

  มะละกอ 

  กล้วย 



  
 1.3 แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
 แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า เป็นแบบสอบถามที่นิยมใช้
กันแพร่หลาย ลักษณะของแบบสอบถามมาตรประมาณค่า จะก าหนดค าตอบของค าถามแต่ละ
ข้อส าหรับให้ผู้ตอบเลือกตอบตามความคิดเห็น ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ลักษณะค าตอบที่ให้
เลือกตอบจะเป็นข้อความที่เป็นระดับ (Ordered Series) แต่สามารถน ามาก าหนดให้ค่าเป็น
ตัวเลขของแต่ละข้อความ เช่น หากค าตอบที่ก าหนดให้เลือกตอบมี 4 ระดับ ก็ให้ค่าตัวเลข 1, 

2, 3, 4  เรียงตามระดับของค าตอบ 
 
 
 
  ตัวอย่าง  ในรอบปีทีผ่่านมา ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมของหนว่ยงาน 
    1.  นาน ๆ ครั้ง 
    2.  บางครัง้ 
    3.  บ่อยครัง้ 
    4.  เป็นประจ า 
 
   หรือจัดรปูแบบของแบบสอบถาม ดังนี ้
 

ค าถาม นานๆครั้ง 
(1) 

บางครั้ง 
(2) 

บ่อยครั้ง 
(3) 

เป็นประจ า 
(4) 

1. ในรอบปทีี่ผ่านมา ท่านเข้าร่วม 
    กิจกรรมของหน่งยงาน 
2. ท่านใช้เวลาว่างโดยการอ่าน     
 บทความวิชาการ 

    

  
 1.4 มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 ลักษณะแบบสอบถามที่เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท เป็นแบบสอบถามที่นิยมน ามาใช้
วัดความคิดเห็นและวัดเจตคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสิ่งที่ศึกษาหรือตัวแปรที่ศึกษา ดั้งเดิม
ของมาตรวัดแบบลิเคิร์ทเป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ และให้คะแนนของมาตรวัดจาก 1-5 



  
โดยเรียงจากค าตอบเชิงลบมากที่สุด (Most Negative Response) ไปยังค าตอบเชิงบวก
มากที่สุด (Most Positive Response) แต่หากเป็นค าถามเชิงนิเสธ (Negative) การให้
คะแนนจะตรงกันข้ามกับค าถามเชิงบวก  
 เนื่องจากลักษณะมาตรวัดแบบลิเ คิร์ท เป็นมาตรวัดที่นิยมน ามาใช้ออก
แบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นและวัดเจตคติ ดังนั้น ลักษณะตัวเลือกที่ก าหนดให้กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกตอบที่พบบ่อย ได้แก่ 
 เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 (Strongly agree, Agree, Uncertain, Disagree, Strongly disagree) 
 ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง น้อยครั้ง  
 (Usually, Occasionally, Sometimes, Seldom, Rarely)  
    
 การให้คะแนนค าถามเชิงนมิาน (Positive) 
   เห็นด้วยมากที่สุด = 5  คะแนน 
   เห็นด้วยมาก  = 4  คะแนน 
   เห็นด้วยปานกลาง = 3 คะแนน 
   ไม่เห็นด้วย  = 2  คะแนน 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ = 1  คะแนน 
 
 การให้คะแนนค าถามเชิงนเิสธ (Negative) 
   เห็นด้วยมากที่สุด = 1   คะแนน 
   เห็นด้วยมาก = 2  คะแนน 
   เห็นด้วยปานกลาง      = 3  คะแนน 
   ไม่เห็นด้วย = 4  คะแนน 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ = 5  คะแนน  
 
 1.5 มาตรจ าแนกความหมาย (Semantic Differentials) 
 มาตรจ าแนกความหมาย พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1957 โดย Osgood, Suci และ 
Tannenbaum เพื่อน ามาใช้วัดเจตคติหรือความเช่ือที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต่อมา ได้มีการน า



  
มาตรจ าแนกความหมายมาใช้วัดความหมายของมโนทัศน์ที่ต้องการวัด วัดความเช่ือเกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง และวัดเจตคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เจตคติต่อวิชาชีพ เป็นต้น 
 มาตรจ าแนกความหมาย ประกอบด้วย ค าคุณศัพท์ 2 ค า ที่มีความหมายตรงกัน
ข้าม (Opposite Adjectives) ช่วงระหว่างค าคุณศัพท์แบ่งเป็น 7 ช่วง โดยค าคุณศัพท์ 2 
ค า ที่มีความหมายตรงกันข้ามอยู่ส่วนต้นสุดและส่วนปลายสุด การให้คะแนนจะให้คะแนน 
1-7 โดยเรียงจากค าตอบที่มีความหมายเชิงลบมากที่สุดไปยังค าตอบที่มีความหมายเชิงบวก
มากที่สุด 
 

 ตัวอย่าง  แบบมาตรจ าแนกความหมาย 

ร้อน 1 2 3 4 5 6 7 
หนาว 

 
สวย 1 2 3 4 5 6 7 

ขี้เหร ่

 

แข็งแรง 1 2 3 4 5 6 7 
อ่อนแอ 

 

สุข 1 2 3 4 5 6 7 
ทุกข ์

 
 2. แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
 แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ไม่ได้ระบุหรือก าหนดค าตอบส าหรับ
ให้ผู้ตอบเลือกตอบ แต่จะเป็นค าถามในลักษณะที่เว้นเนื้อที่ไว้ เพื่อให้ผู้ตอบได้เขียนแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระตามความคิดเห็นหรือตามมุมมองของผู้ตอบ 
 แบบสอบถามปลายเปิด อาจน าใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นใน
ลักษณะกว้าง และน าความคิดเห็นมาวิเคราะห์ เพื่อน ามาสร้างค าถามของแบบสอบถาม
ปลายปิด เช่น การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 1 ของเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) ซึ่งเป็นการใช้แบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความ



  
คิดเห็น และน าความคิดเห็นที่ได้จากผู้เช่ียวชาญทั้งหมดมาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อน ามาใช้
สร้างค าถามรอบที่ 2  ซึ่งเป็นแบบสอบถามค าถามปลายปิด  
 
 ตัวอย่าง  แบบสอบถามปลายเปิด 

 โครงสร้างองค์การในยุคปัจจุบัน ควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะก้าวทัน
กับยุคองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 อาจารย์ควรจัดการเรียนการสอนในลักษณะใด จึงจะท าให้ผู้เรียได้ 
พัฒนาทักษะการคิด 
 

 ข้อดีและข้อเสียของการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
 ข้อด ี
  1. เหมาะส าหรบัการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และกระจาย
ตามแหลง่ต่าง ๆ เนื่องจากสามารถใช้วิธีส่งทางไปรษณีย ์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสงัเกตและการสมัภาษณ์ 
        2. กลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการให้ข้อมูล เนื่องจากไม่ต้องให้ข้อมูลในขณะที่
เผชิญหน้ากับผู้วิจัยหรือผู้รวบรวมข้อมูล 
   3. ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 
  ข้อเสีย 
  1.  มีข้อจ ากัดในการใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสายตา หรือมี
ปัญหาการอ่าน  เช่น มีความพิการทางสายตา ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 2.  การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์อาจมีโอกาสสูญหายได้ ท าให้กลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้รับแบบสอบถามที่ผู้วิจัยส่งไป และผู้วิจัยไม่ได้รับแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างส่งกลับ
คืน 
 3.  อาจพบปัญหาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบถ้วน 
 4. อาจพบปัญหาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่างขาดความเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากร ได้แก่  แบบสอบถามที ่ได ้ร ับกล ับค ืนมีจ านวนน้อย  หร ือ



  
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนเป็นแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ
บางกลุ่มหรือบางสังกัด  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
บทที่ 8 

การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

รศ .ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร 
 
1. เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้ันตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยน้ัน ควรเริ่มตั้งแต่การออกแบบเครื่องมอื
เพื่อให้ความสะดวกในการกรอกรหัสข้อมูลส าหรับปูอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
ให้ก าหนดรหัสข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนหรือหลังจากที่ได้รับแบบสอบถามคืน ข้ันตอนในการ
วิเคราะห์ข้อมูลอาจแบ่งได้เป็น 3  ระยะคือ  
  1) ข้ันเตรียมการ  
  2) ข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล และ 
  3) ข้ันการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  8.1 ขั้นเตรียมการ  
   ข้ันน้ีมีกิจกรรมที่ต้องท า 2 กิจกรรมคือ 
  1.1) การเตรียมแผนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางหุ่น และ 
  1.2) การตรวจสอบและการจัดระบบข้อมูล 
 1.1) การเตรียมแผนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางหุ่น  (Dummy table) 
  1. ความหมายของตารางหุ่น 
 ตารางหุ่นเป็นตารางที่ท าเตรียมไว้เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์และการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยทัว่ไปเป็นการน าเสนอโครงสรา้งของตารางในลกัษณะของตวั
แปร และค่าสถิติที่น าเสนอ เพื่อให้สามารถน าค่าที่ได้จากการวิเคราะหม์าใสไ่ด้ทันทีหลังจากการ
วิเคราะห์  ลักษณะของตารางหุ่น เปรียบได้เช่นเดียวกับโครงร่างรายงานวิจัยในส่วนที่เป็นผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ท าไว้เพื่อเป็นแนวทางในการน าเนื้อหามาใส่    
 
 
 
 2. ความสําคัญของตารางหุ่น 



  
 บางครั้ง การเสนอโครงร่างงานวิจัยก่อนที่จะด าเนินการวิจัยนั้น บาง
สถาบันอาจก าหนดให้เสนอตารางหุ่นเพื่อให้เห็นแนวทางในการวิเคราะห์และการน าเสนอ
ผลการวิจัยของผู้วิจัยด้วย การน าเสนอจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลและวัตถุประสงค์รวมทั้ง
แบบแผนการวิจัยที่ได้จัดท าข้ึนด้วย 
 ในทางสถิติ ตารางหุ่นจะช่วยให้นักสถิติเห็นภาพของความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลกับ ทฤษฏี เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และสมมติฐานที่วางไว้  
 ตัวอย่างการสร้างตารางหุ่นส าหรับตัวแปร 2 ตัว ลักษณะของความ
คิดเห็นต่อการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มีฉากรุนแรงและระดับความมีศีลธรรมของ
บุคคล โดยมีสมมติฐานว่า ผู้มีศีลธรรมในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะเห็นว่า ไม่ควรมีฉากรุนแรง
ในภาพยนตร์โดยไม่จ ากัดว่าเป็นภาพยนตร์ส าหรับบุคคลอายุเท่าใด   
 3. ลักษณะของตารางหุ่น 
 ผู้วิจัยอาจสร้างตารางหุ่นข้ึนโดยมีโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งดังตาราง
ที่ 1  หรือ 2    ทั้งนี้ พิจารณาจากความสอดคล้องกับสมมติฐาน  
 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงความถ่ีของความคิดเห็น จ าแนกตามความถ่ีของการฟงัธรรมะ 
 

ความคิดเห็น 
ระดับศีลธรรม 

สูง กลาง ต่ า 
ไม่ควรอนุญาตให้มี    
อนุญาตส าหรับอายุ 18 ข้ึนไป    
ไม่ควรห้าม    

 
 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถ่ีของความคิดเห็น  จ าแนกตามความถ่ีของ

การฟังธรรมะตามสมมติฐานที่ก าหนด 
 

ความคิดเห็น ความถ่ีของการฟังธรรมะ 



  
บ่อย ๆ  บางครัง้  นาน ๆ ครั้ง 

ไม่ควรอนุญาตให้มี a > b ≥ c 
อนุญาตส าหรับอายุ 18 ข้ึนไป d  e  f 
ไม่ควรห้าม g  h  i 

 
 ตารางที่ 1 จะแสดงตารางหุ่นส าหรับผลการวิเคราะห์ความถ่ีของความคิดเห็น
จ าแนกตามระดับของการฟังธรรม เมื่อได้ผลการวิเคราะห์จริง ผู้วิจัยสามารถเติมค่าลงใน
ตาราง  ในขณะที่ ต าร างที่  2 มี ความแตกต่ า งตร งที่  ใส่ สัญลั กษณ์แทนตัว เ ลข  
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  นั่นคือ คาดว่า ความถี่ของเซล a  จะมากกว่า ความถ่ีในเซล b 
และความถ่ีในเซล b จะมากกว่า หรืออย่างน้อยเท่ากับความถ่ีในเซล  c 
 ผู้วิจัยอาจใส่ค่าที่เป็นจริงของข้อมูลที่ได้มาแล้วในตารางหุ่นด้วย เช่น ค่ารวม 
จ านวนตัวอย่างหรือประชากรรวม หรือค่ามาตรฐานอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการน าเสนอ เป็นต้น 
 4. วิธีการสร้างตารางหุ่น  
 การออกแบบตารางหุ่น ท าได้โดยใช้สารสนเทศจาก วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และสมมติฐานการวิจัย เช่น 
  
ตัวอย่างท่ี 8.1  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย    เพื่อศึกษาระดับของลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  แยกตามระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 สมมติฐานวิจัย  
 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ในระดับมากกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่า 
  การออกแบบตารางหุ่น ผู้วิจัยต้องรู้ว่า ตัวแปรที่วัดนั้น วัดในระดับใด (ระดับ
ลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา)  และจะน าเสนอในระดับใด  ในกรณี
นี้ แสดงว่าจะแยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ซึ่งต้องก าหนดเกณฑ์การจ าแนกระดับ  
และจะน าเสนอผลการวัดลักษณะที่พึงประสงค์จ าแนกเป็นระดับเช่นกัน ซึ่งอาจวัดโดยใช้
เป็นคะแนนแล้วจัดเป็นระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึน หรือวัดด้วยมาตราประเมินค่าซึ่งเป็น
การวัดในระดับจัดล าดับ  ทั้งนี้ การสร้างตารางหุ่นจะช่วยให้สามารถออกแบบเครื่องมือวัด
ได้ตามธรรมชาติของวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย  ขณะเดียวกัน ก็



  
ใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของการออกแบบ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอด้วยตารางหุ่น  
ในกรณีนี้อาจออกแบบ  ดังตารางที่ 3 - 6 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ * แยกตาม

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 

ลักษณะที่พึงประสงค ์
ระดับการปฏิบัติ 

ผลการเรียนสูง ผลการเรียนต่ า รวม 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความมีเมตตา                
ความมีระเบียบวินัย                
ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่                
ความเป็นผู้น าที่ดี                
การท างานเป็นกลุ่ม                
ความเป็นผู้ตามที่ดี                
ความเสียสละ                

รวม                
 

 * ภายในแต่ละเซลลคื์อ ค่าความถ่ี  
 
 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แยกตาม
 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

ลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ระดับปฏิบัติ 
1 2 3 4 5 

สูง ต่ า รวม สูง ต่ า รวม สูง ต่ า รวม สูง ต่ า รวม สูง ต่ า รวม 

ความมีเมตตา                
ความมีระเบียบวินัย                
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่                
ความเป็นผู้น าที่ดี                



  
การท างานเป็นกลุ่ม                
ความเป็นผู้ตามที่ดี                
ความเสียสละ                

รวม                
  

 * ภายในแต่ละเซลลคื์อค่าเฉลี่ย 
 

 ตารางที่ 3 และ 4  เป็นตารางที่ออกแบบส าหรับน าเสนอผลการวัดระดับของ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ทั้งรวมและจ าแนกตามระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ซึ่งจะเลือกใช้ได้เช่นเดียวกัน โดยตารางที่ 3 ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยมาตรประเมินค่า หรือ
การจัดกลุ่มเป็น 5 ระดับ ส่วนตารางที่ 5 นั้น น าเสนอผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับของลักษณะที่พึงประสงค์และระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้  และเก็บข้อมูลในลักษณะของคะแนนจากการปฏิบัติ น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ แยกตาม
 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  และผลการทดสอบความ

 แตกต่างระหว่างกลุ่มที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน ด้วยค่า 2 

ลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิ 
ระดับปฏิบัต ิ 

2 p 
1 2 3 4 5 

ความมีเมตตา สูง        
ต่ า        

ความมีระเบียบวินัย สูง        
ต่ า        

ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ สูง        



  

 

 ตารางที่ 5   เป็นตารางในลักษณะเดียวกับตารางที่ 3  ยกเว้นค่า  2   และ  p 
แต่ออกแบบอีกลักษณะหนึ่ง และน าเสนอผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติระหว่างนักเรียนผล
การเรียนสูงกับต่ า  และใช้ได้เช่นเดียวกันเมื่อจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมากกว่า 2 กลุ่ม เช่น เป็นสูง กลาง ต่ า 
 ส่วนตารางที่ 6    เป็นตารางในลักษณะเดียวกับตารางที่ 4   แต่ออกแบบอีก
ลักษณะหนึ่ง เป็นการเสนอผลการประเมินศักยภาพของบุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน พร้อมทั้งน าเสนอผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติระหว่างผู้มีประสบการณ์
ต่างกันทั้ง 3  กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความ
แปรปรวนด้วยค่า F 
 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินศักยภาพของบุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน และ
 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 

ศักยภาพที่ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ X  SD F p 
การวางแผน ต่ ากว่า 5  ปี     

5 -15 ปี   
มากกว่า 15  ปี   

การเป็นผู้น าที่ดี ต่ ากว่า 5 ปี     
5 -15 ปี   

มากกว่า 15  ปี   
การเป็นผู้ตามที่ดี ต่ ากว่า  5 ปี     

5 -15 ปี   

ต่ า        
ความเป็นผู้น าที่ดี สูง        

ต่ า        
การท างานเป็นกลุ่ม สูง        

ต่ า        
ความเป็นผู้ตามที่ดี สูง        

ต่ า        
ความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

สูง        
ต่ า        



  
มากกว่า 15  ปี   

การท างานเป็นทีม ต่ ากว่า 5  ปี     
5 -15 ปี   

มากกว่า 15  ปี   
ค ว า ม เ สี ย ส ล ะ เ พื่ อ
ส่วนรวม 

ต่ ากว่า 5  ปี     
5 -15 ปี   

มากกว่า 15  ปี   
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ต่ ากว่า 5  ปี     

5 -15 ปี   
มากกว่า 15  ปี   

ความคิดริเริ่ม ต่ ากว่า 5  ปี     
5 -15 ปี   

มากกว่า 15  ปี   
 

  5   . ประโยชน์ของตารางหุ่น 
 ผู้วิจัยส่วนใหญ่มักไม่สร้างตารางหุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในขณะที่นักสถิติส่วนใหญ่เห็นว่าจ าเป็น  เนื่องจากเป็นแนวทางให้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามที่ก าหนดหรือออกแบบวิจัยไว้   ผู้นักวิจัยที่อาศัยผู้
มี ความรู้ ด้ า นส ถิติ ช่ วย วิ เ คร า ะห์ ข้อมู ล  การ ใ ช้ต ารางหุ่ นจะท า ให้ ผู้ วิ จั ยแล ะ 
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลท างานด้วยกันได้ง่ายข้ึน ได้ผลการวิเคราะห์ที่ตรงประเด็น และใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตารางหุ่นมีประโยชน์ส าหรับนักวิจัยในประเด็นหลัก ๆ  ดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้วิจัยไมองเห็นภาพการวิเคราะห์และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามความเป็นจริง และสามารถตัดสินใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้มาหรือที่ออกแบบเก็บ
รวบรวมไดน้ั้น เหมาะสม และสามารถน ามาใช้ได้ตามที่ต้องการหรือไม่ 

2. ช่วยในการติดตามและแก้ปัญหาในการเก็บข้อมูลไม่ได้ตามที่
วางแผนไว้  โดยเทียบกับข้อมูลที่เก็บได้ที่น าเสนอในตารางหุ่น 

3. ช่วยให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันใน
งานวิจัยและผลการวิจัยที่ต้องการ 



  
4. ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้วิเคราะห์

ข้อมูลได้เร็ว และเป็นที่เข้าใจตรงกันมากขึ้น 
5. ช่วยให้ท าวิจัยได้เร็ว เนื่องจากมีแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น

นามธรรม และได้ศึกษาหาความรู้ และความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการออกแบบ
ตารางหุ่น 
 

  1.2 การตรวจสอบและการจัดระบบข้อมูล 
   การตรวจสอบข้อมูล (Data Editing)หรือบางคนเรียกว่า การตรวจสอบ
ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Editing - SDE) มีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้นหาและแก้ไข
ความผิดพลาดของข้อมูล 
  การตรวจสอบข้อมูลทางสถิติ เป็นวิธีที่ใช้เพื่อตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม
ส่วนที่ผิดพลาดหรือที่ขัดแย้งกันของข้อมูล  ทั้งนี้  เพื่อเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์
ที่สุดในการวิเคราะห์ต่อไป  
  ในทางปฏิบัติ การตรวจสอบข้อมูลนั้น ท าได้ทุกขั้นตอนของการส ารวจ
หรือเก็บรวบรวมข้อมูล อาจรวมถึงการพัฒนากรอบข้อมูล การออกแบบเครื่องมือ การ
ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนน้ี ผู้วิจัยจะเน้นที่การตรวจสอบ
ข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลมาแลว้ เป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะห์ความตรงหรือความสอดคล้องด้านตรรกะ (logical validity/ consistency) ของ
ข้อมูล  อาจตรวจสอบด้วยตนเอง หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ เช่น ระบบ
ตรวจสอบข้อมูล Fellegi-Holt (FH) สร้างข้ึนโดย Fellegi และ Holt  (1976) ซึ่งเป็น
โ ป ร แ ก ร ม ที่ ใ ช้ ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย ก ฎ  ถ้ า -แ ล้ ว - ห รื อ มิ ฉ ะ น้ั น 
 (If – then – else  rules) ซึ่งมีหลักในการสร้างให้สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย และ
ผู้ที่ไม่ใช่นักเขียนโปรแกรม สามารถปรับกฎเกณฑ์ในโปรแกรมให้เหมาะกับลักษณะของ
ข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบได้ การตรวจสอบข้อมูลอาจตรวจสอบด้วยเกณฑ์ที่หลากหลาย 
ในที่นี้ จะน าเสนอการตรวจสอบที่ผู้วิจัยในระดับต้น ๆ จ าเป็นที่จะต้องใช้  ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูล 3 ลักษณะคือ  การตรวจสอบความผิดพลาดจากการตอบและการบันทึก
ข้อมูล  การตรวจสอบความขัดแย้งกันเองของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ  ตรวจสอบดุลภาพ  
(balance edit)  หรือการตรวจสอบผลรวมทั้งหมด กับผลรวมจากส่วนย่อย ๆ 
  1) การตรวจสอบความผิดพลาดจากการตอบและการบันทึกข้อมูล  



  
  การตรวจสอบข้อมูลเชิงสถิตินั้น สามารถตรวจสอบได้จากการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งมีจ าหน่ายในท้องตลาด ดังที่กล่าวมาแล้ว  หรือตรวจสอบด้วยตนเอง 
เนื่องจากคู่มือนักวิจัยฉบับนี้ ผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเปูาหมายคือนักวิจัยหน้าใหม่  ดังนั้น จึงจะใช้
การตรวจสอบด้วยตนเอง เนื่องจากข้อมูลจากการวิจัยสว่นใหญ่คงเป็นข้อมูลที่ไม่มากและไม่
มีความซับซ้อนมากนัก ดังนั้นจึงน่าจะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยตนเองจะเหมาะกว่า  
  การตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดอันอาจเนื่องจากการตอบหรือการ
บันทึกข้อมูลผิดน้ัน ข้ันตอนง่าย ๆ คือการจัดระบบข้อมูล ซึ่งอาจท าด้วยการแจกแจงความถ่ี
ของข้อมูล 
  การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล หมายถึงการน าข้อมูลที่เป็นตัวเลขมา
จัดเรียงใหม่ตามความมากน้อย  โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนเท่า ๆ กัน คะแนนที่มีพิสัยไม่กว้าง
นัก อาจเป็นช่วงละ 1  คะแนน ถ้าพิสัยกว้างมาก จะแบ่งช่วงคะแนนมากกว่า 1  คะแนน
เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาลักษณะของข้อมูลทั้งชุด   
 

ตัวอย่างท่ี 8.2  แจกแจงความถ่ีของข้อมูลคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิข้างล่างนี้  
 

15  21  23  25  18 10  23  16  27  25 24  28  29  30  10 27  11  12  35  13 
31  27  16  19  28 22  21  32  35  38 36  19  24  28  31 32  36  25  23  22 
40  19  15  38  34 36  32  25  10  23 25  24  33  26  28 
       

 ข้อมูลชุดนี้มีค่าต่ าสุด เป็น 10  ค่าสูงสุดเป็น 40 พิสัย = 40 – 10 = 30  
หมายความว่า ถ้าจัดเรียงช่วงละ 1  คะแนน ต้องจัดถึง 30   ช่วง กรณีนี้ อาจลดจ านวนช่วง
ลงเป็น 10   ช่วง  หรือเรียก ว่า 10   ช้ัน หาความกว้างของแต่ละช้ันหรือเรียกว่า  
อันตรภาคช้ันได้จาก  ค่าพิสัย  )30  ( หารด้วยจ านวนชั้น  )10 (   ได้เป็น  30  /10  =   3    
ได้ช่วงละ 3  คะแนน หรือมีค่าอันตรภาคช้ันเป็น 3   การจัดเรียงใหม่ จะท าเป็นตาราง 
แจกแจงความถ่ี มีค่าอันตรภาคช้ันเป็น 3  ดังตารางที่ 7 
 ค่าความถ่ี จะท าให้ได้ค่าของข้อมูลแต่ละค่า ว่ามีผู้ตอบจ านวนเท่าไร  และค่า
ข้อมูลนั้น มีค่าที่ เบี่ยงเบนหรือต่างไปจากค่าที่ก าหนดให้ในการลงรหัสข้อมูลหรือไม่  
ตัวอย่างเช่น การหาค่าความถ่ีของความคิดเห็น เกี่ยวกับความส าคัญของภาระงานของ
อาจารย์ในด้านต่าง ๆ จากการตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จะมีค่า
อันตรภาคช้ันเป็น 1 สรุปเป็นตาราง ที่ 8 



  
 

ตารางท่ี 7  การแจกแจงความถ่ีของคะแนน 
 

คะแนน รอยคะแนน ความถี่ ความถี่สะสม กึ่งกลางคะแนน 

38 - 40 /// 3 55 39 
35 - 37 ///// 5 51 36 
32 - 34 ///// 5 47 33 

29 - 31  //// 4 42 30 
26 - 28 /////  /// 8 38 27 

23 - 25 /////  /////  // 12 30 24 

20 - 22 //// 4 18 21 

17 -19 //// 4 14 18 

14 -16 //// 4 10 15 
11 -13 /// 3 6 12 
8 -10 /// 3 3 9 

รวม 55 
 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังตารางที่ 8 แสดงว่า มี
การบันทึกข้อมูลผิดพลาด  ทั้งค่าตัวแปรที่เป็น 23 และ 55 ทั้ง 2 กรณีนี้ ผู้บันทึกข้อมูลต้อง
ย้อนกลับไปดูข้อมูลที่ถูกต้อง ของตัวแปรหรือข้อค าถามทั้ง 3 ตัว/ข้อ จากเครื่องมืออีกครั้ง 
ว่าตอบในระดับไหน   
 
ตารางท่ี 8   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของภาระงานของอาจารย์ 
 

           ล าดับ 
 ความส าคัญ 
 ตัวแปร 

5 4 3 2 1 23 55 
รวม 

ความถี่ 

 การสอนเสริม   8 111 213  1 333 

 การวิจัย   7 86 239  1 333 

 การเขียนต ารา   14 131 188   333 

 การให้บริการสังคม   15 95 223 1  333 
 



  
 ตัวแปรบางตัวที่ต้องวัดและวิเคราะห์ในลักษณะของค่าเฉลี่ยของผลรวม  เช่น
การวัดเจตคติ กรณีนี้ ต้องการความครบถ้วนของการตอบในแต่ละประเด็น  ดังนั้น กรณีที่
พบว่า มีข้อความใดที่มีผู้ตอบไม่ครบหรือขาดหายไป ไม่เท่ากับจ านวนผู้ตอบข้อความอื่น ใน
กรณีนี้ ต้องทบทวนจากแบบสอบถาม และจะต้องตัดผู้ที่ตอบไม่ครบออกจากการวิเคราะห์ 
  
 ตัวอย่างท่ี 8.3   ตารางที่ 9  น าเสนอการตอบแบบวัดเจตคติต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ให้ข้อมูลผู้หนึ่ง  จะเห็นว่า บุคคลผู้นี้กรอกข้อมูลไม่ครบ เนื่องจากไม่ตอบ
รายการที่ 7  ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ค่ารวมเฉลี่ย  ซึ่งต้องตอบครบทุก
รายการของแบบวัดเจตคติ ถ้ามีการตอบไม่ครบทุกรายการ ต้องตัดข้อมูลทั้งหมดออกจาก
การ วิ เ คร าะห์  กร ณี เ ช่นนี้  ถ้ า มี ก าร ตรวจส อบการตอบก่ อนที่ จ ะปู อน ข้อมู ล  
จะสามารถตัดข้อมูลส่วนนี้ของบุคคลนี้ออกก่อนที่จะเสียเวลาทั้งในการบันทึกและการลบ
ออก ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทันทีที่ได้รับข้อมูลกลับคืน จะช่วยให้พบและ
จัดการแก้ไขความผิดพลาดหรือตัดออกไป ก่อนที่จะเสียเวลาบันทึกข้อมูล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการเก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทรายงานตนเอง เช่น 
แบบสอบถาม  
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  พิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบทันทีที่
ได้รับแบบสอบถามคืนมา  โดยพิจารณา ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ ข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน เช่นผู้ตอบไม่ได้ให้ข้อมูลบางข้อ บางประเด็น แต่ไม่กระทบกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูล หรือยังคงสามารถรายงานผลการวิจัยได้โดยไม่กระทบกับคุณภาพของผลวิจัยแม้ว่า
ผู้ตอบจะมีจ านวนไม่เท่ากัน ถือว่า เป็นข้อมูลที่ยังใช้ได้ น าไปบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ต่อไปได ้ แต่ถ้ากระทบกับความถูกต้องของการวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือทั้งหมด เช่น
กรณีที่เป็นการวัดเจตคติที่ต้องการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม และผู้ตอบให้ข้อมูลไม่ครบทุกข้อ 
กรณีนี้ ผู้วิจัยต้องตัดส่วนน้ันหรืออาจต้องตัดข้อมูลของผู้ตอบคนนั้นออกไปทั้งหมด เป็นต้น  
 
ตารางท่ี  9   การตอบแบบสอบถามส่วนที่วัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนาย  ก. 
 

รายการเจตคติ 1 2 3 4 5 
1. คณิตศาสตร์ช่วยสร้างให้คนมีเหตุผล      

2. คณิตศาสตร์ไม่มีประโยชน์ต่ออาชีพ      



  
3. คณิตศาสตร์น่าเบื่อ      

4. อยากเรียนคณิตศาสตร์เก่ง      
5. อยากมีความสามารถติวคณิตศาสตร์ให้เพื่อน      
6. ช่ืนชมผู้ที่เก่งคณิตศาสตร์      

7. คณิตศาสตร์ไม่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน      
8. คนเก่งคณิตศาสตร์จะเก่งวิชาอื่นด้วย      

9. ไม่จ าเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์ก็ประสบความส าเร็จ      
10. วิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าสนใจ      

  
  2. การตรวจสอบความขัดแย้งกันเองของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ 
  เป็นการพิจารณาข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่กรอกที่มีความขัดแย้ง
กันหรือไม่สมเหตุสมผล จากการบันทึกผิดพลาด หรือจากการที่ผู้กรอกข้อมูลกรอกผิด  
  ตัวอย่างท่ี 8.4  ข้อมูลจากแฟูมข้อมูลที่บันทึกจากการส ารวจ  ซึ่งอาจ
ได้จากการบันทึกด้วยมือ หรือบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ออกมาเพื่อตรวจสอบเป็น
รายบุคคล  ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10  ข้อมูลรายบุคคล จ าแนกตามครัวเรือน 
 

ครัวเรือนท่ี 
ล าดับ

ท่ี 
อาย ุ ศาสนา เพศ 

สถานภาพ
สมรส 

ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

1 1 40 1 M แต่งงาน หัวหน้า 
1 2 8 1 M แต่งงาน ลูกชาย 

 จะเห็นไดว่้าข้อมูลในบันทึก (record) ที่ 2 นั้น มีความขัดแย้งกันระหว่างอายุ
และสถานภาพการสมรส  กรณีเช่นนี้ ถ้าย้อนกลับไปตรวจสอบได้ว่า  กรอกข้อมูลอายุ
ถูกต้อง จากการยืนยันของผู้กรอกข้อมูล ก็ต้องเปลี่ยนสถานภาพสมรสตามทีต่รวจสอบมาได้  
แต่ถ้าไม่สามารถตรวจสอบอายุที่ถูกต้องได้แล้ว อาจยากที่จะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ ใน
กรณีนี้ ต้องตัดสินใจว่า การคงข้อมูลในบันทึกนี้ไว้จะยังคงเป็นประโยชน์แก่ผลวิจัยที่ต้องการ
หรือไม่   ถ้าส่วนอื่น ๆ ยังคงใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจต้องให้ค่าของอายุและสถานภาพสมรส
เป็นอย่างอื่น เช่นไม่ตอบ ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยน้ี 



  
  3) ตรวจสอบดุลภาพ/ การตรวจสอบผลรวมทั้งหมด กับผลรวมจาก
ส่วนย่อย ๆ 
  เป็นการตรวจสอบค่ารวมของข้อมูลในกรณีที่มีการแบ่งเป็นตอนหรือ
ส่วน และรวมทุกตอน/ส่วน  ทั้งนี้ เป็นการยืนยันความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ การ
ตรวจสอบนี้ รวมถึงการพิจารณาและ/หรือปรับค่าทศนิยมของผลรวมย่อยให้สอดคล้องกับ
ผลรวมใหญ่ด้วย 
 
  8.2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในที่นี้  จะกล่าวถึงค่าสถิติต่าง ๆ ที่ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการตอบค าถามแบบปลายเปิด 
       
 
 8.2.1 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระท ากบัข้อมูล โดยอาจจัดเป็นกลุ่ม 
เป็นประเภท หรือค านวณค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อน าเสนอเป็นสารสนเทศที่มีความหมาย เพื่อ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ลักษณะของการวิเคราะห์อาจท า
เป็นกลุ่ม กลุ่มย่อย หรือเป็นรายบุคคล การน าเสนออาจเสนอความคิดเห็นรายบุคคล  ความ
คิดเห็นของทั้งหน่วยงานหรือองค์กร ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร   หรืออาจ
เสนอความคิดเห็นแยกตามเพศผู้ตอบ หรือตามต าแหน่งงานเป็นต้น   
 8.2.2 ประเภทของข้อมูลในการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ (ซึ่งได้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลมาแล้วในบทก่อน) ระดับของข้อมูลต่างกัน จะ
วิเคราะห์ได้ด้วยค่าสถิติที่ต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูล จะต้องพิจารณาว่า ข้อมูล
ที่ได้เก็บรวบรวมมาน้ัน ประกอบด้วยข้อมูลในลักษณะใดบ้าง เช่น ถ้าข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูล
ระดับอันตรภาค และต้องการน าเสนอภาพของกลุ่ม ค่าสถิติที่เหมาะสมคือค่าเฉลี่ยหรือค่า
มัชฌิมเลขคณิต เป็นต้น  ถ้าจัดท าตารางหุ่นดังที่กล่าวข้างต้น  ต้องใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับ
ระดับของการวัดหรือประเภทของข้อมูลที่ได้จากการวัดเป็นส าคัญ 
 8.2.3 การจัดระบบข้อมูล 



  
 การจัดกลุ่มข้อมูลหรือการแจกแจงความถ่ีของข้อมูล  อาจจัดในรูปของตาราง  
ดังตารางที่ 7   และ 8  หรืออาจจัดในรูปของแผนภูมิ เช่น แผนภูมิแท่ง  การจัดระบบข้อมลู
ใช้เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และใช้เพื่อน าเสนอคุณสมบัติของชุดข้อมูล 
เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่นของข้อมูลและการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นไปตามที่ก าหนดใน
กรอบของการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่ 
 ตัวอย่างท่ี 8.5    การสร้างตารางแจกแจงความถ่ีจากข้อมูลระดับการศึกษา
และความถ่ี  และการน าเสนอการจัดระบบข้อมูลด้วยภาพแบบต่าง ๆ   เช่นข้อมูลในตารางที่
11  อาจใช้ภาพประกอบภาพใดภาพหนึ่งดังที่น ามาเสนอต่อจากตาราง 

  
ตารางท่ี 11  การแจกแจงความถ่ีของข้อมลูแยกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบ 
 

ระดับการศึกษา (ปี) ความถี่ ร้อยละ ความถี่สะสม 
8 53 11.2 11.2 
12 190 40.1 51.3 
14 6 1.3 52.5 
15 116 24.5 77.0 
16 59 12.4 89.5 
17 11 2.3 91.8 
18 9 1.9 93.7 
19 27 5.7 99.4 
20 2 .4 99.8 
21 1 .2 100.0 

Total 474 100.0  

 แผนภูมิที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอด้วยตาราง 11   ดังภาพที่ 1-5  
ซึ่งแสดงสัดส่วนของผู้ตอบแยกตามจ านวนปีที่ศึกษา ด้วยขนาดพื้นที่ 
 
 
 
                                          
 

8  12  14  15  16  17  18 19  20   21 

200 
 
 
 
100 

 
 

200 
 
 
 
100 

 
 

8  12  14  15  16  17  18 19  20   21 



  
 

        ภาพที่ 1  แผนภูมิแท่ง             ภาพที่  2  แผนภูมิเส้น 
 

 
 
                                             
 
 
 
      ภาพที่ 3 แผนภูมิพื้นที่              ภาพที่ 4  แผนภูมิฮีสโตแกรมประกอบด้วยโค้งปกต ิ
 
 
                                        
           
 
 
 

ภาพท่ี  5  แผนภูมิวงกลม 
 

 บางครั้งอาจน าเสนอสารสนเทศจากการวิจัย อาจน าเสนอด้วยค่าความถ่ี และ
ร้อยละ  การหาค่าความถ่ีท าโดยการแจงนับจ านวนข้อมูลตามประเภท หรือตามลักษณะ
ข้อมูล และแปลงค่าความถ่ีหรือจ านวนในแต่ละประเภทเป็นค่าร้อยละ ดังนี้ 

        ร้อยละ         =        
n

f   x 100 

 เมื่อ f คือความถ่ีหรือจ านวน และ n คือจ านวนข้อมูลทั้งหมดรวมกัน  กรณีใช้
ประชากรใช้ N  แทน n 
  กรณีที่น าเสนอสารสนเทศในรูปของความถ่ีและร้อยละนั้น เมื่อใช้ค่าความถ่ี
ผู้วิจัยไม่สามารถแปลผลในเชิงเปรียบเทียบกันข้ามกลุม่ แต่ถ้าใช้ค่าร้อยละผู้วิจัยสามารถแปล
ผลในเชิงเปรียบเทียบกันข้ามกลุ่มหรือข้ามตัวแปรที่วัดได้ เพราะมีฐาน 100 เหมือนกัน 
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นอกจากนี้ อาจจะแปลผลค่าของร้อยละโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น กรณี
ต้องการจัดกลุ่มของผลการศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมที่น ามาจัดเป็น 5 กลุ่ม อาจก าหนดว่า  

ความถ่ีหรือมีการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ  80   ระดับ  มากที่สุด   
ความถ่ีหรือมีการปฏิบัติร้อยละ              61-80  ระดับ  มาก 
ความถ่ีหรือมีการปฏิบัติร้อยละ              41-60  ระดับ  ปานกลาง 
ความถ่ีหรือมีการปฏิบัติร้อยละ  21-40  ระดับ น้อย 
ความถ่ีหรือมีการปฏิบัติต่ ากว่าร้อยละ  20   ระดับ น้อยที่สุด 

 
 8.3 ประเภทของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สิ่งที่ส าคัญในการเลือกใช้สถิติที่ ถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่  1) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ต้องการเปรียบเทียบ ต้องการน าเสนอระดับความคิดเห็น  2) 
ลักษณะของตัวแปรที่วัด เช่น ตัวแปรต่อเนื่อง ตัวแปรขาดตอน  ซึ่งหมายรวมถึงระดับการ
วัดที่ได้น าเสนอแล้วในบทก่อน  และ 3) ลักษณะของผู้ให้ข้อมูล เช่น เป็นกลุ่มประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง และการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ได้จากการสุ่มจากอาสาสมัคร เป็นต้น  
องค์ประกอบเหล่าน้ี ที่ได้น าเสนอมาในบทก่อน ๆ  นี้ เป็นองค์ประกอบในการเลอืกใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล  ซึ่ งแบ่งได้ เป็น 2  ประเภทคือ สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง  
รายละเอียดของค่าสถิติในแต่ละประเภทมีดังนี้  
 8.3.1 สถิติพรรณนา 
 เป็นสถิติที่ใช้เพื่อการสรุปลักษณะของชุดข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
อาจน าเสนอในภาพรวมทั้งกลุ่มหรือจ าแนกข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย  กรณีจ าแนกเป็นกลุ่มการ
จัดกลุ่มข้อมูลที่น าเสนอข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก เช่น เมื่อศึกษาจาก
ประชากร  หรือกลุ่มตัวอย่างในชุมชนเปูาหมาย ถ้าต้องการน าเสนอแยกให้เห็นตามลักษณะ
ของตัวอย่างหรือประชากรในชุมชนนั้น เช่น ในด้านอาชีพ เพศ หรือรายได้ การวิเคราะห์
ค่าสถิติจะแยกข้อมูลเป็นกลุ่มตามลักษณะที่ต้องการคือ จัดตามกลุ่มอาชีพ จัดตามกลุ่มเพศ  
หรือจัดตามกลุ่มรายได้  จะเห็นว่า ในกรณีของการใช้กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิเคราะห์
ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในการออกแบบการสุ่มตัวอย่าง   การสุ่มตัวอย่างที่
ไม่สอดคล้องกับการน าเสนอข้อมูลจะท าให้มีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความ
เที่ยงตรงของค่าสถิติ 



  
 สถิติพรรณนา  แบ่งได้เป็น 2   ประเภทคือ  ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และ
ค่าการกระจาย  ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง หรือค่ากลาง นิยมใช้   3    ค่า คือ ค่าเฉลี่ย 
ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม   ส่วนค่าการกระจาย นิยมใช้ พิสัย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
เบี่ยงเบนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนควอไทล์  สถิติพรรณนาที่วิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บจาก
ประชากรของการวิจัยทั้งหมด เรียกว่า  ค่าพารามิเตอร์ (Parameter)  ส่วนสถิติที่วิเคราะห์
จากตัวอย่างเรียกว่า ค่าสถิติ (Statistics) 
 8.3.2 สถิติอ้างอิง  
 เป็นสถิติที่ใช้เมื่อมีการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง แล้วต้องการทดสอบสมมติฐาน
เพื่ออ้างอิงผลทีพ่บจากตัวอย่างไปยังประชากร หรืออีกนัยหนึ่ง ต้องการทดสอบว่า ค่าสถิติที่
ได้จากตัวอย่างนั้นมีความแตกต่างจากค่าพารามิเตอรห์รือไม่ บางครั้งจึงเรียกสถิติประเภทนี้
ว่าสถิติทดสอบ  สถิติอ้างอิงจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) สถิติพาราเมตริก (Parametric 
Statistics) และ 2) สถิตินันพาราเมตริก (Non-parametric Statistics) 
 
 8.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 

 8.4.1 การวิเคราะห์ และการแปลความหมายค่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง 

 1) ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean)  
 กรณีเป็นค่าสถิติใช้สัญลักษณ์แทนด้วย X   กรณีเป็นค่าพารามิเตอร์ใช้

สัญลักษณ์แทนด้วย   ใช้ส าหรับหาค่ากลางของข้อมูลแบบต่อเนื่อง ที่มีการวัดในระดับ
อันตรภาคข้ึนไป เช่น  คะแนนสอบ  ส่วนสูง  น้ าหนัก  เป็นต้น    

  (1)  วิธีวิเคราะห์  

     X        =       
N
X

         

                  เมื่อ   X    คือ   ผลบวกของข้อมูลทุกตัว 
                        N      คือ   จ านวนข้อมูล 
 
ตัวอย่างท่ี  8.6   ค่าเฉลี่ยของข้อมลูคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 

5     7     4     6      9      7      4      6      3       9   
 X    =  (5 + 7 +  4 + 6 + 9 + 7 + 4 + 6 + 3 + 9)/10   =  6   



  
  กรณีที่มีข้อมูลจ านวนมาก มีการแจกแจงความถ่ี  ใช้สูตรดังนี้ 
  X       =    

N

fX  

         f    คือ   ความถ่ีของข้อมูล ( ) แต่ละตัว 
 
ตัวอย่างท่ี 8.7   หาค่าเฉลี่ยของข้อมลูจ านวนครั้งการดูโทรทัศน์ของนักเรียนในรอบหนึ่ง

สัปดาห ์  
12  14  15  16  7  8     13  5  14  16   9     13  22  15  7  14   15  7          
13   5   12  14  6  7     15  9   9   5   13    14  15   6  17   8    8  11     
11  13  14  15  8  9     17  8    9  11  17    18  16  17 19  17   17 19    
20  21  20  11 13 14    

 น ามาแจกแจงความถ่ี ได้ดังนี้ 
  พิสัย   22 - 5  = 17    
  ก าหนดจ านวนช้ัน =   7 ช้ัน ได้ค่าอันตรภาคช้ัน  = 2.4  ~ 3 
 
ตารางท่ี 12  แสดงการแจกแจงข้อมลูจ านวนครั้งในการดูโทรทัศน์ 
 

จ านวน
ครั้งที่ดู

ทีวี 
รอยความถี่ 

ความถี่ 
(f) 

ความถี่ 
สะสม 

ขีดจ ากัดที่
แท้จริง 

X 
(ค่ากลางของแต่

ละชั้น) 
fX 

20 -22 //// 4 60 19.5 - 2.5 (20+22)/2=21 84 
17 -19 /////  ///// 10 56 16.5 - 19.5 (17+19)/2=18 180 
14 -16 /////  /////  ///// 15 46 13.5 - 16.5 (14+16)/2=15 225 
11-13 /////  /////  // 12 31 10.5 - 13.5 (11+13)/2=12 144 
8 -10 /////  ///// 10 19 7.5 - 10.5 (8+10)/2=9 90 
5-7 /////  //// 9 9 4.5 - 7.5 (5+7)/2=6 54 

รวม 65 fX 777 

 
 X      =            =  12.95 

           

777 
 60 



  
         (2) การแปลความหมาย   การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ถ้า
เป็นการแปลความหมายในเชิงเปรียบเทียบ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือวัดที่มีมาตรวัด
เดียวกัน หรือเครื่องมือเดียวกัน จึงแปลความหมายด้วยการเปรียบเทยีบกันโดยตรงตามค่าที่
ได้ ในเชิงสูงกว่าหรือน้อยกว่า  อย่างไรก็ตาม กรณีที่พบเป็นพิเศษคือ การวัดเจตคติด้วย
มาตรประเมินค่า 5 ระดับแบบลิเคอร์ท (Likert)  เป็นการวัดในระดับจัดล าดับ ซึ่งมักมีการ
ก าหนดตัวเลขให้กับระดับการวัดในแต่ละล าดับ จากมากที่สุดเป็น  5 จนถึงน้อยที่สุด เป็น 1 
กรณีนี ้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยที่ได้กลับไปเป็น
ระดบัของความคิดเห็นคือจากมากที่สุดไปจนถึง น้อยที่สุด ท าได้โดยการอ้างอิงค่าเฉลี่ยกับ
ช่วงของขีดจ ากัดล่างและบนของตัวเลขแต่ละตัวดังนี้ 
  4.50-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
  3.50-4.49 เห็นด้วยมาก 
  2.50-3.49 เห็นด้วยปานกลาง 
  1.50-2.49 เห็นด้วยน้อยหรือไม่เห็นด้วย 
  1.00-1.49 เห็นด้วยน้อยที่สุดหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เทียบกับเส้นจ านวนดังข้างล่างนี้ 
  
  

 
 
 

  
 
 
ดูจากเส้นจ านวน ที่     จะเห็นว่า ขีดจ ากัดล่าง ของ 1   คือ 0.50   และขีดจ ากัดบนคือ
1.50   ดังนั้น ช่วงของ  จ านวน 1  คือ  0.50 -1.50  ในท านองเดียวกัน ช่วงของจ านวน 2 
คือ 1.50 - 2.50  จนถึง ช่วงของจ านวน 5    คือ 4.50 - 50.50  ดัง         แต่เนื่องจากการ
ตอบนั้น ค่าต่ าสุด แทนด้วย 1 และสูงสุดแทนด้วย 5   ดังนั้น ในการแปลความหมาย จึงเริ่ม
ที่ 1  และใช้ช่วงของค่าของแต่ละจ านวนเช่นเดิม จนถึง 5   ดัง  
  

1 

2 

3 

เสน้จ านวน 

        1       2       3      4       5 

         -1         0        1        2        3        4         5 

 1         2        3         4          5 

1 

2 

3 

0.50 

1.5
0 

2.50 
3.50 



  
 2) ค่ามัธยฐาน (Median)   

 ค่ามัธยฐานเป็นค่ากลางที่อยู่ ณ จุดที่มีจ านวนข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่า และ
จ านวนข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าอยู่เท่า ๆ กัน  หรือกล่าวได้ว่า ค่ามัธยฐานเป็นจุดที่แบ่งครึ่งข้อมูล
ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน  เท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลตามล าดับจากสูงไปต่ า หรือจากต่ าไปสูง 

 
  (1) วิธีวิเคราะห์  

ตัวอย่างท่ี 8.8   หาค่ามัธยฐานของข้อมลูชุดน้ี   4   5   7   2   
4    9   7   4   6   9   
  
 วิธีการต้องเรียงล าดับข้อมูลใหม่   ดังนี้  
             
   

 
 เมื่อจัดเรียงข้อมูลตามค่าของข้อมลู ค่ามัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงจุดที่
ท าให้มีจ านวนข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่า และจ านวนข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าอยู่เทา่กัน หรือคือค่าที่แบ่ง
ครึ่งข้อมูลที่จัดเรยีงล าดับตามความมากหรือน้อยไว้แล้วเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ในกรณีข้อมูล
ชุดบนซึ่งมีอยู่ 9  ตัว อยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่ 5 และ 6 หรือระหว่างข้อมูลที่มีค่า 6    และ   7 
ดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดน้ี คือ  (6+7)/2  =  6.5         
 ในกรณีที่มีข้อมูลจ านวนมาก  มีการแจกแจงความถ่ี  ใช้สูตรการ
ค านวณ ดังนี้ 

Mdn    =     )
2

(

mdn
f

f  -  n/
 i  

mdn
L

c
  

Mdn    =    ค่ามัธยฐาน (Median) 
Lmdn คือ ขีดจ ากัดล่างที่แท้จริงในช้ันที่ค่า มัธยฐาน ตกอยู่   
I คือ อันตรภาคช้ัน   

 Cf คือ ค่าความถี่สะสมในช้ันที่ต่ ากว่าช้ันที่ มัธยฐาน ตกอยู่   
 fmdn คือ ค่าความถ่ีในช้ันที่ค่า มัธยฐาน ตกอยู่        
    
 ตัวอย่างท่ี  8.9   หาค่า มัธยฐาน จากข้อมูลในตารางที่ 13 

2       4       4       5       6       7      8      8       9      9 

ค่ามธัยฐาน 



  

)
12

19  -  60/2
3(   10.5 

ตารางท่ี 13  แสดงการแจกแจงข้อมลูเพ่ือหาค่ามัธยฐาน 
 

คะแนน รอยความถ่ี 
ความถ่ี 

(f) 
ความถ่ี 
สะสม 

ขีดจ ากัดที่
แท้จรงิ 

จุดกึ่งกลาง
คะแนน (X) 

20-22 //// 4 60 19.5 - 2.5 (20+22)/2=21 
17-19 /////  ///// 10 56 16.5- 19.5 (17+19)/2=18 
14-16 /////  /////  

///// 
15 46 13.5- 16.5 (14+16)/2=15 

11-13 /////  /////  
// 

12 31 10.5- 13.5 (11+13)/2=12 

8 -10 /////  ///// 10 19 7.5 - 10.5 (8+10)/2=9 
5-7 /////  //// 9 9 4.5 - 7.5 (5+7)/2=6 
  60    

           
 

 หาความถ่ีสะสมที่มีค่า Mdn ตกอยู่ n/2=60/2=30 คือช้ันที่มี
ค่าความถ่ีสะสม 30 ในที่นี้คือช้ันที่ค่าคะแนนช่วง  10.5 - 13.5 (หรือ 11-13) 
  Lmdn     =  10.5         i = 3     cf =   19      fmdn = 12    

  Mdn    =                              = 13.25 
 

(2) การแปลความหมาย ค่ามัธยฐานในรูปของต าแหน่ง เป็นค่า
ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50  ความหมายคือ มีผู้ดูโทรทัศน์ต่ ากว่า 13 ครั้งอยู่ร้อยละ 50 
หรือในกรณีนี้คือ 30 คน  และมีผู้ดโูทรทัศน์มากกว่า 13 ครั้งอยู่ร้อยละ 50 คน ซึ่งในกรณีนี้
คือ 30 คน 

 3)  ค่าฐานนิยม  
 เป็นค่ากลางที่อยู่ ณ จุดที่มีค่าของข้อมูลซ้ ากันมากที่สุด 

 (1)  วิธีวิเคราะห์ 
ตัวอย่างท่ี 8.10  หาค่ามัธยฐานของข้อมูล   4   5   7    2    

4    9    7    4    6    9 

Lmdn cf 



  
 ข้อมูลที่มีค่าซ้ ากันมากที่สุดคือ 4  ดังนั้น  4  คือค่าฐานนิยมของ

ข้อมูลชุดนี้ สมมติว่า มีข้อมูลเพิ่มข้ึนอีก 1 ตัว คือ 9   ข้อมูลชุดใหม่จะเป็น 4  5  7  2  4  
9  7  4  6  9  9  ข้อมูลชุดใหม่มีข้อมูลที่มีค่าซ้ ากันมากที่สุด 2 ตัวเท่า ๆ กัน คือ 4  และ  
9  ดังนั้น ข้อมูลชุดใหม่มีค่าฐานนิยม 2 ตัวคือ  4  และ  9  เรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีฐานนิยม 2  
ตัว (bimodal)     

 ในกรณีที่เป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถ่ี ฐานนิยมเป็นค่าของจุด
กึ่งกลางคะแนน(x)  ที่ตกอยู่ ณ ช้ันที่มีค่าความถ่ีสูงสุด ตารางที่10  ค่าฐานนิยมตกอยู่ช้ัน
คะแนน 14- 16  ดังนั้นฐานนิยมคือ  (14+16)/2 = 15  จะเห็นว่า เมื่อมีการแจกแจง
ความถ่ี  ค่าน้ีอาจเป็นค่าที่ต่างจากค่าที่ได้จากข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ี เช่นในกรณีนี้ ค่า
ฐานนิยมที่ได้จากข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ีคือ 14 

 (2) การแปลความหมาย  ค่าฐานนิยมแสดงถึงค่าที่มีความถ่ีมาก
ที่สุด ตารางที่ 1 แปลได้ว่า นักเรียนที่ดูโทรทัศน์สัปดาห์ละ 15  ครั้ง มีจ านวนมากกว่า
นักเรียนที่ดูโทรทัศน์สูงกว่าหรือต่ ากว่า 15 ครั้งต่อสัปดาห์   
 8.4.2 การวิเคราะห์ การใช้และการแปลความหมายค่าการกระจาย   
 ค่าการกระจายที่จะน าเสนอ ประกอบด้วยค่าพิสัย ระหว่างควอไทล์ 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    1) พิสัย  
พิสัยคือความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าต่ าสุดและสูงสุด เป็นการวัด

การกระจายที่หยาบที่สุดในบรรดาค่าการกระจายของข้อมูลทั้งหมด  และมีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมลูทีม่ีค่าต่ าสุดและสูงสุดมากที่สุด  เนื่องจากใช้ข้อมูลเพียง 2 ค่าในการ
วิเคราะห์ 
  (1) วิธีวิเคราะห์  
 ค่าพิสัยได้จาก ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
ค่าพิสัยของข้อมูลชุดนี้  4   5  7  2   4   9    7    4    6    3    9   คือ  7 ซึ่งได้มาจาก
ค่าขอบเขตล่างที่แท้จริง - ค่าขอบเขตบนที่แท้จริง คือ 9.5 – 1.5 = 8  
 (2) การแปลความหมาย 
 ความหมายของพิสัยคือ  ความแตกต่างระหว่างค่าข้อมูลที่สูงสุด 
และต่ าสุด  สมมติว่าผลการสอบของนักเรียน 2  ห้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 68   ห้องที่ 1  มี
พิสัยของคะแนนเป็น 20  ห้องที่ 2 มีพิสัยของคะแนน 29  แสดงว่า นักเรียนในห้องที่ 1   มี



  
ความสามารถใกล้เคียงกันมากกว่าห้องเรียนที่ 2   หรือห้องเรียนที่ 2  มีความสามารถ
แตกต่างกันมากกว่า ห้องเรียนที่ 1  อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า พิสัยนั้น ใช้ค่าข้อมูลเพียง 2 
ค่า คือ ค่าต่ าสุดและสูงสุด  การใช้พิสัยจึงเป็นเพียงการพิจารณาการกระจายของ
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ห้องเพียงคร่าว ๆ   เนื่องจากค่านี้มีความไวต่อข้อมูลเพียง 
1 หรือ 2 ตัวเท่านั้นดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้ 

ห้องที่ 1     14  15   17  12  14  19  17  14   16  19 
  ห้องที่    2    4   17    19   13   15   18   19   16    16   19 

นักเรียน 2  ห้องนี้ ในภาพรวมมีความสามารถใกล้เคียงกัน คือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน แต่
เนื่องจากนักเรียนคนแรกของห้องที่  2  ได้คะแนนเพียง 4   คะแนน ท าให้พิสัยของคะแนน
ห้อง 2  มากกว่า ห้อง 1  มาก  การพิจารณาเฉพาะค่าพิสัย ท าให้ สรุปความแตกต่างของ
ความสามารถของนักเรียนในห้อง 2 ผิดไปจากข้อมูลที่เห็น ซึ่งถ้าตัดกรณีคนแรกออกไป จะ
ท าให้ได้ภาพที่แท้จริงมากขึ้น และใกล้เคียงกัน ดังนั้น การใช้พิสัยจึงต้องพิจารณาตัดข้อมลูที่
มีค่าต่ ามาก หรือสูงมากออก จึงจะให้สารสนเทศของกลุ่มเป็นจริงมากขึ้น  
 2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นการวัดการกระจายที่ใช้คู่กับค่ามัชฌิม 
เลขคณิต และใช้ข้อมูลทุกตัวของกลุ่มในการวิเคราะห์ ดังนั้น  จึงเป็นการวัดการกระจาย
ของข้อมูลในกลุ่มที่เช่ือถือได้มากกว่าพิสัย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของข้อมูลแต่ละตัวจากค่ามัชฌิมเลขคณิต สัญลักษณ์แทนค่าสถิติของค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ S หรือ  S.D. และสัญลักษณ์แทนค่าพารามิเตอร์คือ   ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการมองค่าเฉลี่ยของความแตกต่างในรูปของเส้นตรง ถ้ามองในรูป

ของพื้นที่ คือยกก าลังสองของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  )S2 หรือ 2 (  จะเรียกว่าข้อมูล
แปรปรวน 
  (1) วิธีวิเคราะห์  
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    5   7   4   6    9    7    4    6    3     9    



  
 
 

ตัวอย่างท่ี 8.11   ข้อมูลในกรอบนี้  มีค่า X  = 6     
 วิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ดังนี้ 

2
)(X  X  = (5 - 6)2+(7 - 6)2+(4 - 6)2+(6 - 6)2+ 

(9 - 6)2+(7 - 6)2+(4 - 6)2+(6- 6)2 + (3 - 6)2 + (9 - 6)2  
 =   1 + 1 + 4 + 0 + 9 + 1 + 4 + 0 + 9 + 9 =  38 

 2X    =   25 + 49 + 16 + 36 +  81 + 49 + 16 + 36 
+    9  + 81  =   398 

          2
)( X   =   60   60   = 3600 

   จากสูตร       S        = 
1

2
)(





N

XX  
   

   แทนค่า S  = 
9

38  =  2.05 

          หรือ จากสูตร       S    = 
)1(

2
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2





NN

XXN  

    แทนค่า        S   = 
)110(10

360039810



     

  =  
9

38  =   2.05 

 (2) การแปลความหมาย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกถึงขนาดการกระจายของข้อมูลจาก

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนใหญ่ผู้วิจัยมักไม่ค่อยสนใจแปลความหมายของค่านี้ ค่านี้ใช้คู่กับค่า
มัชฌิมเลขคณิต โดยแสดงว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างโดยเฉลี่ยจากค่ามัชฌิมเลขคณิต
เท่าใด ตัวอย่างของการวิจัยที่ใช้วิธีการสอนที่ต้องการพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถ
สูงข้ึน และในเวลาเดียวกัน ต้องการให้กลุ่มมีความสามารถใกล้เคียงกันมากกว่าการสอน
แบบดัง้เดิม ถ้าพบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่า แต่ในขณะเดียวกัน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าสูงกว่า แสดงว่า วิธีสอนน้ียังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการวิจัย หรือใน



  
บางกรณีที่ข้อมูลภายในกลุ่มควรมคีวามแตกต่างน้อย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าสูงจะ
ท าให้ผู้วิจัยตระหนักว่า  ต้องมีการแก้ไข  หรืออาจใช้ในเชิงเปรียบเทียบความแตกต่าง
ภายในกลุ่มต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด  เป็นการบรรยายความแตกต่างของกลุ่มในแง่ของ
ความสอดคล้องกันภายในกลุ่ม และในขณะเดียวกัน    ให้ค่าเปรียบเทียบกันได้ระหว่างกลุ่ม 
 3) ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation)   
 เป็นค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลทั้งชุดโดยไม่ค านึงถึงเครื่องหมาย 

  (1)  วิธีวิเคราะห์       
 

 
 หรือกรณีที่มีการแจกแจงข้อมูล 
 

 
 

ตัวอย่างท่ี 8.12  หาค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากข้อมูลในตัวอย่างที่ 6.9   

  X - X    =  5 - 6 +  7 - 6  +  4 - 6 +   6 - 6 + 9 - 6 +  7 - 6   

 +   4 - 6 +   6- 6  +   3 - 6  +  9 - 6   

  X - X    =  1+1+2+0+3+1+2+0+3+3 = 16 

      M.D  =  16/10 = 1.6   
 (2) การแปลความหมาย  ความหมายของค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
คือค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าข้อมูลแต่ละตัวโดยไม่ค านึงถึงทิศทางของความแตกต่าง  
คล้ายกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แต่เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์ท าโดยไม่ค านึงถึงทิศทาง
ของความแตกต่าง ดังนั้น จึงไม่ค่อยนิยมน ามาใช้ ส่วนใหญ่ใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน   
 4) พิสัยระหว่างควอไทล์ 

 เป็นการวัดการกระจายโดยใช้ค่าต าแหน่งของข้อมูลมาใช้ในการ
วิเคราะห์   

 (1) วิธีวิเคราะห์  

  X -  
n 

M.D.  =        

 f X -  
n 

M.D.  =        



  

 พิสัยระหว่างควอไทล์   =   
2

Q -  Q 13  

 ควอไทล์คือการแบ่งข้อมูลเป็น 4 ส่วน  Q1  คือค่าของข้อมูล ณ 
จุดที่มีข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่าอยู่  1/4   หรือร้อยละ 25 ของข้อมูลทั้งหมด   Q2  คือค่าของ
ข้อมูล ณ จุดที่มีข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่าอยู่  1/2   หรือร้อยละ 50 ของข้อมูลทั้งหมด  และ Q3  
คือค่าของข้อมูล ณ จุดที่มีข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่าอยู่  3/4   หรือร้อยละ 75   ของข้อมูล
ทั้งหมด 
 จากข้อมูลที่เรียงล าดับตามค่าของข้อมูลไว้แล้วข้างล่างนี้ ผู้วิจัยจะ
หาค่า Q1และ Q3 
 

 
  
 Q1  มีข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่าอยู่ 1/4   ของข้อมูลทั้งหมด  ในที่นี้  คือ
จุดที่มีจ านวนข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่าอยู่   =  (1/4 )10  = 2.5   ต าแหน่ง   
  Q3  มีข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่าอยู่  3/4  ของข้อมูลทั้งหมด  ในที่นี้  
คือจุดที่มีจ านวนข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่าอยู่   = (3/4 )10  = 7.5   ต าแหน่ง  
 
 
 
 ต าแหน่งของ Q1 อยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่ 2  และ 3    ดังนั้น ค่าของ 
Q1 คือ (4 + 4)/2 คือ 4  และ ต าแหน่งของ Q3  อยู่ระหว่างข้อมูลตัวที่ 7    และ 8   ดังนั้น 
ค่าของ Q3  คือ    (7 + 7)/2 = 7  ดังภาพข้างบน  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์คือ  (7 - 
4)/2 = 1.5 
 
 (2) การแปลความหมาย 

 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เป็นค่าที่ใช้คู่กับค่ามัธยฐาน  แสดงถึง
ลักษณะของการเกาะกลุ่มของข้อมูล ค่าการกระจายมากแสดงว่าข้อมูลในกลุ่ม มีความ
แตกต่างกันมากกว่าข้อมูลที่มีการกระจายน้อย   
 8.4.3  การค านวณและการอ่านผลการค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูป 

Q1                               Q3 
2    4    4     4     5    6    7    7    9    
9   



  
 กรณีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป spss   หลังจากที่กรอกข้อมูลลงในตาราง
เรียบร้อยแล้ว และเก็บข้อมูลในช่ือ score1   ให้ท าดังนี้ 
 1) ต้องการทั้งค่า เฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม รวมทั้งค่าพิสัย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ให้ท าดังนี้  

คลิกที่  analyze ->  descriptive statistics -> frequencies ดัง
ภาพที่ 6  เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างเปิดข้ึน ดังภาพที่ 7     ให้คลิกที่เขตข้อมูลที่ต้องการหา
ค่าสถิติ ในที่นี้คือ ตัวแปร score 1 ท าให้เป็น highlight แล้วคลิกที่ลูกศรเพื่อใส่ ข้อมูลที่
ต้องการในการวิเคราะห์  จะได้หน้าต่าง ให้คลิกที่  statistics จะได้ภาพออกมา  
ดังภาพที่ 8 

ภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี 7 
 
 
 



  
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 8 
   

ที่ภาพที่ 8   คลิกที่ค่าสถิติที่ต้องการ ในที่นี้ คือ Mean Median Mode 
Standard deviation และ Range  แล้ว คลิก continue จะกลับมาที่หน้าต่างเดิม  ให้
คลิกที่ OK  จะได้ไฟล์ output  ต่อจากนั้นคลิกที่ตารางด้วยการกดด้านขวาของเมาส์   เพื่อ 
copy  แล้ว paste ลง  จะได้ตารางดังตารางที่ 14    ซึ่งจะจัดรูปแบบตารางได้ตามที่
ต้องการ 

 
ตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและค่าการกระจาย 

 

n-จ านวนคน 60 
  Mean-ค่าเฉลี่ย 12.72 
  Median-ค่ามัธยฐาน 13.00 
   Mode-ค่าฐานนิยม 14.00 
  Std. Deviation-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.41 
  Range-พิสัย 17.00 
 
  Percentiles- เปอร์เซ็นไทล์ที่ 

25 9.00 
50 13.00 
75 16.00 

   

ค่าที่ได้มาในตารางคือ จ านวนข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย และค่าควอไทล์ที่ 1 ที่ 2  และ ที่  3   หรือเปอร์เซ็นไทล์ที่  25  

ที่ 50  และ ที่ 75   ซึ่งจะน าไปหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ได้ 



  
ถ้าใช้ค าสั่ง analyze เช่นเดียวกัน แต่ใช้ค าสั่ง Reports และ  OLAP Cubes จะ

ปรากฏหน้าต่างดังภาพที่  9   ใ ส่ตัวแปร score1 และ id  ด้วยการคลิกที่ตัวแปรและลูกศร 
แล้วคลิกที่ค าว่า Statistics  จะได้ตารางในส่วนล่าง จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการด้วยการคลิก
ท า highlight และส่งค่าที่ต้องการไปไว้ด้านขวาของหน้าต่างด้วยลูกศร  ในที่นี้ เลือกค่า 
Number of Cases,  Mean,  Standard Deviation,  Median,  Range   จะได้
ตารางดังตารางที่ 15 
 

 
    

ภาพท่ี 9 
         ตารางท่ี 15   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและค่าการกระจาย
    

N X  SD มัธยฐาน พิสัย 

60 12.7167 4.41 13.00 17.00 
 
8.5 ประเภทของสถิติอ้างอิง ความแตกต่างและการใช้สถิติแต่ละประเภท 
 8.5.1 ประเภทของสถิติอ้างอิง 

สถิติอ้างอิงเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องของการ
ตั้งสมมติฐานมาแล้วในบทก่อน  ในบทนี้ จะกล่าว ประเภทของสถิติอ้างอิง ความแตกต่าง
และการใช้สถิติแต่ละประเภท 



  
สถิติอ้างอิง ประกอบด้วยสถิติพาราเมตริก ช่ือบ่งบอกถึงความหมายคือ เป็นสถิติที่

สามารถหาค่าพารามิเตอร์ของประชากรในการศึกษาทั้งหมดได้ ดังนั้น กรอบของประชากร
ต้องเป็น ประชากรที่สามารถนับจ านวนได้ (Finite Population) เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจาก
ประชากรทุกหน่วย และเมื่อไม่ใช้ประชากรทั้งหมด  แต่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จะสามารถ
ทดสอบสมมติฐานไปยังประชากรด้วยสถิติอ้างอิงประเภทนี้ 

อีกประเภทหนึ่งคือ  สถิตินันพาราเมตริก แปลว่า ไม่มีค่าพาราเมตริกจากประชากร 
หาค่าพาราเมตริกไม่ได้ เป็นสถิติที่ใช้เมื่อไม่สามารถบอกได้ว่าประชากรมีจ านวนแน่นอน
เท่าไร อีกนัยหนึ่งคือ กรอบประชากรเป็นประชากรที่นับจ านวนแน่นอนไม่ได้  )Non-finite 
Population)  ห รื อ เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า 
ไม่สามารถใช้การทดสอบด้วยสถิตินันพาราเมตริกได้ เนื่องจากฝุาฝืนข้อตกลงของการใช้    

8.5.2  ความแตกต่าง และการใช้สถิติอ้างอิง 
1) สถิติพาราเมตริก  เป็นสถิติที่อาศัยรูปแบบการกระจายของข้อมลูตามทฤษฎี ป็น

ค่าอ้างอิงในการเปรียบเทียบหรอืทดสอบ ดังนั้น  จึงมีข้อตกลงเบื้องต้นในการได้มาซึ่งข้อมูล
ที่น ามาวิเคราะห์ค่าสถิติที่ต้องการทดสอบ วิธีการสุ่มตัวอย่างต้องอาศัยวิธีสุ่มแบบทราบค่า
ความน่าจะเป็นในการที่ประชากรแต่ละหน่วยจะได้รับการสุ่มด้วย ซึ่งท าให้ทราบการแจก
แ จ ง ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์  ร ว ม ทั้ ง ค่ า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น 
การสุ่ม  ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นค่าสถิติที่กล่าวได้ว่า สามารถหาค่าพารามิเตอร์ได้ หรืออีกนัยหนึ่ง 
ประชากรที่ เป็นกรอบการวิจัยต้องเป็นประชากรที่มีลักษณะที่ทราบจ านวนที่แน่นอน  
(Finite Population) 

การใช้สถิติพาราเมตริกมีข้อตกลงในเรื่องระดับของการวัดตัวแปรว่า   ต้องวัดใน
ระดับอันตรภาคข้ึนไป เพื่อให้หน่วยการวัดแต่ละหน่วยมีความเท่ากัน  ค่าสถิติที่น ามา
ทดสอบคือค่าเฉลี่ย หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต 

2(  สถิตินันพาราเมตริก  ค านี้ใช้เป็นครั้งแรกโดย โวลสวิทซ์   (Wolfowitz) เมื่อ 
ปี 1942   การใช้สถิตินันพาราเมตริกทดสอบใช้ในกรณีที่ข้อมูลไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้สถิติ
พาราเมตริกได้ หรือผู้วิจัยไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแจกแจงของตัวอย่าง   หรือไม่ทราบ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรในประชากรกลุ่มที่น ามาศึกษา การทดสอบด้วยสถิตินันพารา
เมตริกไม่ได้ท าเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ หรือทดสอบค่าพารามิเตอร์ แต่ใช้เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล บางครั้งเรียกว่าการทดสอบไร้รูปแบบการกระจาย 



  
(Distribution-free) หรือการทดสอบไร้พารามิเตอร์ )Parameter-free)  สาเหตุที่ท าให้ตอ้ง
มีการพัฒนาสถิติทดสอบแบบนันพาราเมตริกขึ้นมาใช้ อาจสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

(1) การแจกแจงความถ่ีของเหตุการณ์ที่ต้องการศึกษา  ซึ่งส่วนใหญ่มีการ 
แจกแจงเป็นปกติน้ัน มีบางครั้งที่อาจมีการแจกแจงที่ไม่เป็นปกติ จึงไม่ใช้ค่าเฉลี่ยมาทดสอบ  
เช่น การเป็นโรคระบาด  การตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

(2)  ขนาดหรือจ านวนตัวอย่าง กรณีนี้มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเบื้องต้นในการ
ใช้สถิติทดสอบแบบพาราเมตริกในเรื่องการแจกแจงตัวอย่างที่เป็นปกติ ในกรณีที่ตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่พอ (เช่น 100 ข้ึนไป)  อาจสันนิษฐานได้ว่า   การแจกแจงข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูป
ป ก ติ   แ ต่ ก ร ณี ที่ ตั ว อ ย่ า ง มี ข น า ด เ ล็ ก  ไ ม่ ส า ม า ร ถ สั น นิ ษ ฐ า น เ ช่ น นั้ น ไ ด้  
จึงต้องใช้การทดสอบด้วยสถิติทดสอบนันพาราเมตริกแทน   

(3) ปัญหาทางการวัด การใช้การทดสอบที่ มี ข้อตกลงเบื้ องต้นในด้านการ 
แจกแจงปกติ  จะมีข้อจ ากัดถ้าการวัดไม่ชัดเจน  ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาโดยใช้ระดับคะแนน
ในการวัดตัวแปรทีจ่ะศึกษา ผลของการวัดจะไม่สามารถเปรียบเทียบความเท่ากันของหน่วยการ
วัดแต่ละหน่วยได้  เช่นการวัดในระดับจัดล าดับ ซึ่ ง ถือว่าเป็นการฝุ าฝืนข้อตกลง 
ในการทดสอบด้วยสถิติพาราเมตริกที่ข้อมูลต้องได้จากการวัดในระดับอันตรภาคข้ึนไป   

โดยทั่วไป การใช้สถิตินันพารามิเตอร์ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) ค านวณค่าสถิติได้ง่าย ไม่ซับซ้อน  
(2) ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กได้โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ 
(3) ใช้ได้กับข้อมูลทุกระดับมาตรการวัด 
(4) การแจกแจงของประชากรไม่จ าเป็นต้องเป็นการแจกแจงปกติ 
(5) ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
(6) มีข้อตกลงน้อย ไม่ยุ่งยาก 
(7) ถ้าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติพาราเมตริก 
     การใช้สถิตินันพาราเมตริกทดสอบจะให้อ านาจการทดสอบสูงกว่า 
 
 

8.6  การใช้และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพาราเมตริก 
8.6.1 สถิติทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนของข้อมูล  2 ชุด  

ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนของข้อมูล 2 ชุดด้วยค่า F  ซึ่งมีสูตรดังนี้  



  

2

2

2

1

S

S
F    

 

โดยที่ค่า 2

1S  > 2

2S  หรืออีกนัยหนึ่ง ค่า F ได้จากค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่มีค่าความ
แปรปรวนสูงกว่า หารด้วยค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่มีค่าความแปรปรวนต่ ากว่า 

สมมติฐานตรวจสอบ คือ   H0: 02

2

2

1            H1: 2

2

2

1   > 0 

วิธีการทดสอบเปรียบเทียบค่า F ที่ค านวณได้กับค่า  
 2,1F   จากตาราง ที่ระดับ        

ที่ก าหนด โดยที่ i   หรือ dfi   = n I -1 
ตัวอย่าง จากการศึกษาระดับเงินเดือนของเจ้าพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง พบว่า 

รัฐวิสาหกิจแห่งแรกมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของเงินเดือนเทา่กับ 8,000 บาท มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 7,800 บาท  ส่วนแห่งที่ 2  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตของเงินเดือนเท่ากับ 7,800 บาท  
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 850 บาท ถ้าสุ่มตัวอย่างพนักงานแห่งละ 25 คน อยากทราบว่า 
ความแปรปรวนของระดับเงินเดือนของพนักงานทั้งสองแห่งต่างกันหรือไม่ ณ ระดับ
นัยส าคัญที่ .05 

  H0: 02

2

2

1       H1: 2

2

2

1   > 0         = .05   
เมื่อ  2

1   คือ ความแปรปรวนของเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งที่ 1 
              2

2   คือ ความแปรปรวนของเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งที่ 2 
แทนค่าสูตร 

  
2

2

2

1

S

S
F    =  

800

850   =  1.06 

หาค่า F จากตารางที่ค่า = .05 1 = 24  และ 2 =  24  ;  F(.05;24,24) =  1.98 
ค่า F จากการค านวณ (1.06) มีค่าน้อยกว่าค่า F จากตาราง (1.58)  
สรุปได้ว่า  ความแปรปรวนของระดับเงินเดือนของพนักงานทั้ง 2 แห่ง 

ไม่ต่างกัน 

8.6.2 สถิติทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับค่าคงท่ี  หรือ

ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชุด  ใช้สถิติทดสอบ  Z   หรือ t   สถิติ

ทดสอบ Z  นั้น จะใช้ในกรณีที่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร หรือไม่ทราบค่าความ
แปรปรวนของประชากร แต่ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากัน  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว



  
ผู้วิจัยไม่ทราบ จึงต้องใช้สถิติ t  มาทดสอบ โดยใช้ค่าความแปรปรวนที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
เป็นค่าประมาณความแปรปรวนของค่าประชากร   

การค านวณค่าทีเพื่อทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชุดโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปนั้น จะต้องทดสอบค่าความแปรปรวนของข้อมูลทั้ง 2 ชุดก่อน  
ว่าเท่ากันหรือไม่   ผลการทดสอบจึงจะท าให้เลือกใช้ค่าทีได้ถูกต้อง  

ตัวอย่างการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลีย่กับค่าคงที่  หรืออีกนัยหนึ่ง การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดเดียว   

 
ตัวอย่างท่ี 8.14 กรณีทดสอบค่าเฉลี่ยที่ได้จากการส ารวจ กับค่าพารามิเตอร์ด้วยค่า Z 
จากการส ารวจการใช้จ่ายเงินของอาจารย์ทุกคนในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเพื่อ

ซื้อหนังสือ พบว่า ที่ผ่านมาทุกปีนั้น อาจารย์ทุกคนใช้เงินเพื่อซื้อหนังสือวิชาการโดยเฉลี่ยปี
ละ 2,500   บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 150 บาท   ในปีนี้  มีการส ารวจการใช้จ่ายเงิน  
กลุ่มตัวอย่างอาจารย์  50  คน เพื่อซื้อหนังสือ พบว่าใช้เงินซื้อหนังสือเฉลี่ย  2,650 บาท  จง
ทดสอบสมมติฐานที่ว่า อาจารย์ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ใช้เงินซื้อหนังสือวิชาการไม่แตกต่าง
จากการใช้จ่ายของประชากรหรือการใช้จ่ายของปีก่อน ๆ  

กรณีนี้ ค่าพารามิเตอร์คือ   =   2,500  บาท   = 150  บาท 
ค่าเฉลี่ยที่ต้องการทดสอบคือ 2,650   บาท   n = 50 

สมมติฐานที่ทดสอบคือ   H0 :    =    2,500 

H1 :    >     2,500 

  เป็นการทดสอบทางเดียว   ก าหนด  = .05 

ผลการค านวณได้ค่า Z จากการค านวณ = 7.07 ส่วนค่า Z จากตารางที่ = .05 = 1.645      
Z  จากการค านวณมีค่ามากกว่า Z  จากตาราง ปฏิเสธสมมติฐาน  H0 ยอมรับ H1   

นั่นคือ  ปีนี้ อาจารย์ใช้เงินซื้อหนังสือมากกว่าการใช้เงินของประชากร 
 ตัวอย่างท่ี  8.15  กรณีทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยที่ ได้จากการวิจัยกับ

ค่าพารามิเตอร์ด้วยค่า t 
หัวหน้างานต้องการทราบว่า  รายได้ของบุคลากรในองค์กรต่อปี 100,000 บาท 

เท่ากับอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหรือไม่ โดยก าหนดค่า  = .05  จึงสุ่มตัวอย่างบุคลากร 



  
จ านวน 100 คน พบว่า รายได้ของกลุ่มตัวอย่างต่อปีเท่ากับ  88,350 บาท  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  137.27  จงทดสอบว่า บุคลากรขององค์กรนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี แตกต่าง
จาก 100,000 บาท หรือไม่ 

สมมติฐานที่ทดสอบ H0 :    =   100,000    

     H1 :      100,000 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ได้ค่าดังตารางที่ 16 

  
ตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

จากตารางที่ 16  ค่าที่พิจารณาคือค่าที่อยู่ในวงกลม ค่าแรกคือค่า t มีค่า  
=  -.846  และค่าที่ 2 คือค่าระดับนัยส าคัญ (Sig.)  พบว่ามีค่า =.399  (1แปลว่าค่า t  
ที่ได้ มีนัยส าคัญที่ =.339 ) ซึ่งมากกว่าค่า   ที่ก าหนดคือ  .05    ดังนั้น ยอมรับ H0 นั่น
คือ รายได้ของตัวอย่างต่อปีไม่แตกต่างจากประชากร (กรณีของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป  ผ ล ที่ ไ ด้ จ ะ แส ด ง ค่ า นั ย ส า คั ญ ม า ด้ ว ย  ถ้ า ค่ านั ย ส า คั ญที่ ร ะบุ ม า  
มีมากกว่าค่านัยส าคัญที่ก าหนดไว้  แสดงว่า ผลการทดสอบไม่มีนัยส าคัญตามระดับ  
ที่ก าหนดไว้ ต้องยอมรับ H0  แต่ถ้าค่านัยส าคัญในตารางมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ แสดงว่า ผลการทดสอบมีนัยส าคัญ และปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

8.6.3 สถิติทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย  2 ค่าหรือค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 
ชุด   

1   ( การทดสอบค่าเฉลี่ย 2  ชุด ที่เป็นอิสระต่อกัน หรือจากข้อมูล  2  กลุ่มที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน  

ตัวอย่างท่ี 8.16 กรณีทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชุดที่เป็นอิสระต่อกันด้วยค่า  t 
แบบเป็นอิสระ (independent t)  

จากการเปรียบเทียบเงินเดือนของหญิงและชายแรกเข้า ของบริษัทแห่งหนึ่ง  
พบค่าสถิติดังตารางที่ 17  และ 18  จงสรุปผลการเปรียบเทียบ  

 Test Value = 100 

t df Sig. (2 tailed) 
Mean  

difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

รายได้ต่อปี -.846 99 .399 -11.62 -38.86 15.61 



  
สมมติฐานที่ทดสอบ 210 :  H    

11 :H 
2  ก าหนดค่า   =  .05  

     เมื่อ   
1   คือค่าเฉลี่ยของเงินเดือนหญิงแรกเข้า  

          
2   คือค่าเฉลี่ยของเงินเดือนชายแรกเข้า   

ตารางท่ี 17    ค่าสถิติจากการวิเคราะห์เงินเดือนหญิงและชายแรกเข้า 

เพศ n 
X  SD 

หญิง 216 13,091.97 2,935.60 
ชาย 258 20,301.40 9,111.78 

  

 ตารางท่ี 18  ค่าสถิติจากการวิเคราะห์  

1 2 3. 
F 

4. 
Sig. 

5. 
t 

6. 
df 

7. 
Sig. 

(2-tailed) 
เงิน 

เดือนแรก 
เข้า 

Equal variances 
assumed 

105.97 .00 -11.15 472 .00 

Equal variances 
not assumed 

  -11.99 318.82 .00 

 
จากตาราง 17   ได้ค่าเฉลี่ยเงินเดือน ของหญิงแรกเข้า = 13,091.97 บาทและ

ค่าเฉลี่ยเงินเดือนแรกของชายแรกเข้า =  20,301.40 บาท 
ตารางที่ 8  ก่อนที่จะดูค่า t ให้ดูค่า F ก่อน โดยดูที่สดมภ์ที่ 4   ซึ่งเป็นค่านัยส าคัญ

ของ ค่า  F ที่ทดสอบค่าความแปรปรวนของเงินเดือนเฉลี่ยของหญิงและชาย 
ซึ่งโปรแกรมค านวณมาให้โดยอัตโนมัติ  พบว่า ค่านัยส าคัญของ F คือ  .000  ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05   แสดงว่า ความแปรปรวนของข้อมูลทั้ง  2 กลุ่มนี้ต่างกัน ดังนั้น การอ่านค่า t 
ต้องอ่านที่แถวที่ 2 ซึ่งระบุว่าค่าความแปรปรวนของ 2 กลุ่มไม่เท่ากัน  )Equal variances 
not assumed  (ซึ่งค่า t =  -11.987  ค่า df  =  318.8  และค่านัยส าคัญ (sig)= 0.00  ซึ่ง
แสดงว่ามีนัยส าคัญที่       .01  แสดงว่า ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1  นั่นคือ เงินเดือนของ
บุคลากรชายแรกเข้าไม่เท่ากับเงินเดือนของบุคลากรหญิงแรกเข้า  
  3) การทดสอบค่าเฉลี่ย 2   ตัวที่มีความสัมพันธ์กัน  หรือจากข้อมูล  2  กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์กัน  หรือที่มีการวัดซ้ าจากกลุ่มเดียวกัน 



  
ตัวอย่างท่ี  8.17  กรณีทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชุดที  ่มีความสัมพันธ์กันด้วยค่า 

t  แบบไม่เป็นอิสระ (dependent  t) 
จากการเปรียบเทียบเงินเดือนแรกเข้าและเงินเดือนปัจจุบันของบุคลากรในบริษัท

แห่งหนึ่ง พบค่าสถิติดังตารางที่ 19  - 21 จงสรุปผลการเปรียบเทียบ  
สมมติฐานที่ทดสอบ 210 :  H    

11 :H  > 
2   ก าหนดค่า   =  .01  

     เมื่อ   1   คือค่าเฉลี่ยของเงินเดือนปัจจุบันของบุคลากร  
          2   คือค่าเฉลี่ยของเงินเดือนแรกเข้าของบุคลากร   
             ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทั่วไป     

 X  n SD 
เงินเดือนปัจจุบัน 34,419.57 474 17,075.66 
เงินเดือนแรกเข้า 17,016.09 474 7,870.64 

     ตารางท่ี 20  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  (Paired Samples Correlations) 

 n r Sig. 
เงินเดือนปจัจบุัน & เงินเดือนแรกเข้า 474 .880 .000 

 
 ตารางท่ี 21  ผลการวิเคราะห์ค่าที           

ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 

SD SE Mean t df 
Sig. (2-tailed) 

17,403.48 10,814.62 496.73 35.036 473 .000 
 

การทดสอบค่าที ของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่นข้อมูลของกลุ่มคนกลุ่ม
เดียวกันที่มีการวัดซ้ าหรือวัดมากกว่า 1  ครั้ง  อีกนัยหนึ่ง ข้อมูลทั้ง  2 ชุดเป็นข้อมูลของคน
กลุ่มเดียวกัน หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง พ่อแม่กับลูก เป็นต้น   ข้อมูลทั้ง 2 
ชุดจัดได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ข้อมูลชุดหลังมีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ข้อมู ล ชุดแรก  เ ช่น  เ คยได้ เ งิ น เ ดือนสู งก็ ยั งคง ได้ สู ง  ที่ ไ ด้ เ งิ น เ ดื อนต่ าก็ ยั ง คง 
ได้ต่ า ความแตกต่างจึงเกิดข้ึนเพราะได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ดังนั้น  ต้องก าจัดอิทธิพลดังกล่าวออกกอ่นที่จะทดสอบค่าท ี การวิเคราะห์ค่าทีแบบข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่เป็นอิสระต่อกัน จึงมีข้อมูลค่าสหสัมพันธ์ออกมาด้วย  



  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 19   แสดงค่าเฉลี่ยของเงินเดือนเมื่อแรกเข้า = 

34,419.57 บาท  และเงินเดือนเฉลี่ยปัจจุบัน = 17,016.09 บาท  ตารางที่ 20  แสดงค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด ซึ่งมีค่าสูงถึง .88  ส่วนตารางที่ 21 แสดงค่าที = 35.036 และมี
ค่านยัส าคัญ  = 0.00 นั่นคือเงินเดือนปัจจุบันสูงกว่าเงินเดือนแรกเข้าอย่างมีนัยส าคัญ  

8.6.4 สถิติทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยมากกว่า  2 ค่าขึ้นไป   
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลตั้งแต่ 3  กลุ่มข้ึนไป ใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of Variance-ANOVA) ในที่นี้ จะเน้นที่การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามเพียงตัวเดียว  โดยแบ่งตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ประเภทหรือ 2 
ระดับ เป็นการวิเคราะห์ระดับความแปรปรวนของตัวแปรเดี่ยว (Univariate ANOVA 
/simple ANOVA/single Classification ANOVA)   มีตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ 
1 ตัวที่มีมากกว่า 2 ระดับ 

ท าไมจึงเรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นการทดสอบความมนีัยส าคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย 

3 ค่าข้ึนไป แนวคิดคือ  ความแตกต่างในตัวแปรตามในรูปของค่าเฉลี่ย 3  ค่าเป็นผล มาจาก 
2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากตัวแปรอิสระ อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปร
อิสระ (เรียกว่าความคลาดเคลื่อน) วิธีการวิเคราะห์จึงท าโดยการแบ่งความแปรปรวน (หรือ
ความแตกต่าง) ที่ได้จากการวิจัยเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปร
การทดลอง หรือเรียกว่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มความแปรปรวน       ส่วนที่ 2 คือ
ความแปรปรวนภายในกลุ่มที่ใช้ในการทดลอง    ซึ่งเป็นความแปรปรวนที่ไม่สามารถระบุ
ที่มาได้  จึงถือว่าเป็นความแปรปรวนคลาดเคลื่อน จากนั้น เปรียบเทียบความแปรปรวนของ 
2 ส่วนนี้ ด้วยสถิติ  F ถ้าค่า F สูงและมีนัยส าคัญทางสถิติ แปลว่า ความแปรปรวนอัน
เนื่องจากตัวแปรอิสระหรอืความแปรปรวนระหว่างกลุ่มที่เนื่องมาจากการให้ตัวแปรอิสระ มี
ค่าสูงกว่าความแปรปรวนคลาดเคลื่อน และสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยที่น ามาทดสอบมีความ
แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่  สูตรการทดสอบด้วยค่า F 
   
 
 

F = 
    ความแปรปรวนอันเน่ืองมาจากตัวแปรอิสระ 
 ความแปรปรวนอันเน่ืองมาจากความคลาดเคลื่อน 
 



  

น าค่า F ที่ค านวณได้มาเปรียบเทียบกับค่า  F [; ( k - 1) ,  (n -  k)] ที่ระดับนัยส าคัญที่
ก าหนดไว้  เมื่อ k คือจ านวนกลุ่มที่น ามาเปรียบเทียบ    และ n  คือ  จ านวนข้อมูลทุกกลุ่ม
รวมกัน 

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
1. ตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม 

2. ความแปรปรวนของประชากรเป็นเอกพันธ์ 1
2
   =    2

2
  =   3

2   =   
2 

3. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 
 
 
 

1)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ตัวอย่างท่ี 8.18  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 ตัว   

ข้อมูลการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ได้ในตารางที่ 23  และ  24  เป็นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของเงินเดือนบุคลากรแรกเข้าในบริษัทตามต าแหน่ง 3  กลุ่มคือ คนงาน 
หัวหน้างาน และผู้จัดการ 

การตั้งสมมติฐาน 

 H0 :    1 =  2  =    3  

 H1 :   อย่างน้อยมี  อยู่ 1 คู่ที่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 22  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงินเดือนแรกเข้า จ าแนกตามประเภท 

  ของบุคลากร 3 กลุ่ม คือกลุ่มคนงาน กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มผู้จัดการ  
 

 n X  SD 
คนงาน 363 14,096.05 2,907.47 

หัวหน้างาน 27 15,077.78 1,341.23 
ผู้จัดการ 84 30,257.86 9,980.98 

รวม 474 17,016.09 7,870.64 
 
ตารางท่ี 23    ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของเงินเดือนบุคลากร  



  
         แรกเข้า 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มคนงาน กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มผู้จัดการ  

 

 SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 17925544532.297 2 8962772266.14

9 
371.106 .000 

ภายในกลุ่ม 11375360433.156 471 24151508.351   
รวม 29300904965.454 473    

 ค่าจากตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงินเดือน บุคลากรแรก
เข้าทั้ ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการเป็น 14,096.05 บาท   
15,077.78 บาท และ  30,257.86 บาท และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น 2,907.47 
บาท 1,341.23 บาท  และ  9,980.98 บาท  ตามล าดับ 
 ส่วนตารางที่ 23  แสดงผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  SS คือ
ผลต่างก าลังสอง  df  คือองศาแห่งความเป็นอิสระ MS คือความแปรปรวน  ค่า F คือค่าที่ได้
จากการเปรียบเทียบความแปรปรวน 2 ค่า  (ในที่นี้  คือความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
หารด้วยความแปรปรวนภายในกลุ่ม)  เนื่องจากค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มมีมากกว่าค่า
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม F เป็น  =  371.106 และ ค่านัยส าคัญเป็น   0.00   ดังนั้น   ตัวแปร
แบ่งกลุ่มจึงมีผลต่อตัวแปรตามต่างกัน  )เนื่องจากตัวแปรแบ่งกลุ่มมีค่าเป็น  3 ระดับ ดังนั้น  df 
ระหว่างกลุ่มจึงมีค่าเป็น 2 จ านวนข้อมูลทุกกลุ่มรวมกันคือ 12  และ df ภายในกลุ่มมีค่าเป็น 12-
3 = 9) การที่ค่า F มีนัยส าคัญ  )  <  0.01) หมายความว่า อย่างน้อยมีค่าเฉลี่ยอยู่  

1 คู่ที่ต่างกัน  จะทราบว่าคู่ไหนบ้างต้องวิเคราะห์ภายหลังด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณ     
2  ( การวิเคราะห์ภายหลังด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) 

เมื่อปฏิเสธ H0 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  แสดงว่าต้องมีอย่างน้อย 1 คู่ที่มี
ความแตกต่างกัน ดังนั้น  ต้องมีการทดสอบความแตกต่างรายคู่เท่าที่เป็นไปได้ ( = kC2  คู่   k = 
จ านวนกลุ่ม)  พร้อมๆกัน เรียกว่าการ เปรียบเทียบพหุคูณ   ซึ่งมีหลายวิธี เช่น   Tukey’s HSD 
Test, Newman - Keuls test, Duncan’s test, Sheffe’s method (หรือ S method)  

ตารางที่ 24  เป็นผลการเปรียบเทียบด้วยวิธีของ  Sheffe’  
 ตารางท่ี 24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภายหลังด้วยวิธีของ Sheffe’  

I J 
Mean Difference  

(I-J) 
Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
 Interval 

 

ประเภทของบุคลากร    Lower Bound Upper Bound 



  
คนงาน หัวหน้างาน -981.73 980.32 .606 -3,388.97 1,425.50 

 ผู้จัดการ -16,161.81** 595.02 .000 -17,622.92 -14,700.70 

หัวหน้างาน คนงาน 981.73 980.32 .606 -1,425.50 3,388.97 

 ผู้จัดการ -15,180.08** 1,087.21 .000 -17,849.77 -12,510.39 

ผู้จัดการ คนงาน 16,161.81** 595.02 .000 14,700.70 17,622.92 

 หัวหน้างาน 15,180.08** 1,087.21 .000 12,510.39 17,849.77 

* * ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
 จากตารางที่ 24   พบว่า คู่ที่มีเงินเดือนแรกเข้าต่างกันคือ ผู้จัดการกับ คนงาน 
ผู้จัดการกับหัวหน้าคนงาน  ส่วนเงินเดือนแรกเข้าของคนงานและหัวหน้างาน ไม่ต่างกัน 
ทั้งนี้ ในระดับ  <  0.01 

8.7  การใช้และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินันพาราเมตริก  
โดยทั่วไป   มีวิธีการทดสอบด้วยสถิตินันพาราเมตริกอย่างน้อยหนึ่งวิธีที่ใช้เทียบ

แทนการทดสอบด้วยสถิติพาราเมตริก   อาจจ าแนกได้เป็นการทดสอบต่าง ๆ ดังนี้  
1) การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  2) การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน  3) การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันหรือมีความสัมพันธ์กัน  และ 4) การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกันมากกว่า  2 กลุ่ม   

ตารางที่ 25  น าเสนอสถิติทดสอบแบบนันพาราเมตริกต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา  

 
 
 
 

ตารางท่ี 25  เปรียบเทียบการทดสอบ สมมติฐานเกี่ยวกบัตวัแปรที่ศึกษา   
ด้วยสถิติทดสอบแบบสถิติพาราเมตริกและนันพาราเมตรกิ 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ 
การทดสอบแบบ

พาราเมตริก 
การทดสอบแบบนันพาราเมตริก 

1  กลุ่ม เปรียบเทียบค่าของ
ตัวอย่างกับค่าของประชากร
หรือค่าคงที่ 

Z หรือ t นามบัญญัติ:  2  - test, Binomial test,       
จัดล าดับ:   Kolmokorov-Smirnov one 
sample test,  One sample run test 



  
เปรียบเทียบกลุ่มประชากร 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 

z หรือ t-test 
ส าหรับข้อมูลที่เป็น
อิสระต่อกัน 

นามบัญญัติ:  Fisher exact probability test 
จัดล าดับ:  Median test, Mann Whitney U test, 
Wilcoxon rank-sum test, Kolmokorov-
Smirnov two samples test, Wald-Wolfowitz 
Runs test  
อันตรภาค:  Randomization test for 2 indebt 
samples 

ตรวจสอบความมีนัยส าคัญ
ของกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน 
2 กลุ่มหรือของกลุ่มเดียวที่มี
การวัดซ้ า 2 ครั้ง 

t-test ส าหรับ
ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 

นามบัญญัติ:  McNemar test  
จัดล าดับ: Sign test, Wilcoxon matched pairs  
            signed-rank test 
อันตรภาค:  Walsh test, Randomization for 
matched pairs 

การทดสอบค่าความ
แปรปรวนของ 2 กลุ่มอิสระ 

F-test  Cochran Q test 

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่ม
อิสระ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 

การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว  

นามบัญญัติ:  Cochran Q test 
จัดล าดับ:  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการ
จัดล าดับของ Kruskal-Wallis  
(Kruskal-Wallis analysis of ranks  ) 

เปรียบเทียบกลุ่มอิสระตั้งแต่ 2 
กลุ่มขึ้นไปที่แบ่งด้วย
องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทาง  

จัดล าดับ:   Friedman 2 way ANOVA 

สหสัมพันธ์  
(2 กลุ่มไม่อิสระ)        
ประเมินความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงระหว่าง 2 ตัวแปร  

สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ 
Pearson  

นามบัญญัติ:  Contingency Coefficient 
จัดล าดับ:    Spearman rank correlation 
coefficient, Kendall rank correlation 
coefficient,Kendall coefficient of  concordance 

 
 
 
8.7.1 การทดสอบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวด้วยสถิตินันพาราเมตริก 
เป็นการวัดครั้งเดียวหรือข้อมูลชุดเดียวเป็นการทดสอบความพอดีของการกระจาย 

(test goodness of fit)  ทดสอบว่า   ความถ่ีของสิ่งที่ศึกษาอยู่ในรูปหรือขนาดเดียวกันกับ
ความถ่ีที่คาดหวังไว้ตามทฤษฎีหรอืไม ่สถิติที่ใช้ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi-square Goodness of 



  
Fit Test ) และ Kolmogorov-Smirnov One Sample Statistic Test  ตัวอย่างคือ การ
ทดสอบความพอดีของการกระจาย ด้วยไคสแควร์  เป็นการทดสอบว่าความถ่ีของสิ่งที่
ศึกษาอยู่ในรูปหรือขนาดเดียวกันกับความถ่ีที่คาดหวังไว้ตามทฤษฎีหรือไม่  

1)  ในกรณีที่ความถ่ีตามทฤษฎีมีค่าเท่ากัน 
ตัวอย่างท่ี 8.19 จากการโยนลูกเต๋า 120 ครั้ง พบว่าจ านวนครั้งที่เกิดใน

แตล่ะหน้าเป็นดังตารางข้างล่างนี้ ให้ทดสอบว่า ลูกเต๋านี้ ล าเอียงหรือไม่ 
 
ตารางท่ี 26  แสดงจ านวนครั้งของหน้าที่เกิดจากการโยนลูกเต๋า 120 ครั้ง  

หน้าลูกเต๋า 1 2 3 4 5 6 รวม 

จ านวนครั้งท่ีเกิด 17 28 12   15   23   25 120 
 
กรณีที่ลูกเต๋าเป็นปกติ ค่า E ตามทฤษฎีของการเกิดจากการโยน 
แต่ละหน้า มีค่า  = 20  ทุกหน้า 
H0:  จ านวนการเกิดแต่ละหน้าเท่ากัน (ไม่ต่างกัน) 
H1:  จ านวนการเกิดแต่ละหน้าไม่เท่ากัน (ต่างกัน) 

ค านวณค่าจากสูตรได้ค่า 2 =  9.8   ค่าจากตาราง  2
(.05,5  )= 11.07     

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว  ค่าจากการค านวณน้อยกว่าค่าจากตาราง สรุปได้ว่า 
ยอมรับ H0 หมายความว่า  จ านวนการเกิดแต่ละหน้าไม่แตกต่างกัน 

 2)  กรณีที่ความถ่ีตามทฤษฎี    มีรูปแบบของตนโดยเฉพาะ  ซึ่งอาจมี
สัดส่วนไม่เท่ากัน  เช่นในการวิจัยเชิงส ารวจครั้งหนึ่ง พบว่าได้ตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน  100 
คน มีสัดส่วนอาชีพ รับราชการ ค้าขาย เกษตรกร และธุรกิจ เป็นสัดส่วน  10    25     40  
และ  25  ในขณะที่สัดส่วนอาชีพในประชากรเป็น   10   15     50  25  สัดส่วนของ
ตัวอย่างต่างจากสัดส่วนในประชากรหรือไม่  

 
H0 : สัดส่วนอาชีพของตัวอย่างเหมือนกับสัดส่วนอาชีพของประชากร 

  H1 : สัดส่วนของตัวอย่างแตกต่างจากสัดส่วนของประชากร 
 
 
 



  
 ตารางท่ี 27  ความถ่ีที่สังเกตได้ และความถ่ีคาดหวัง 

 รับราชการ ค้าขาย เกษตรกร ธุรกิจ 
ความถ่ีที่สังเกต /วัดได้- E 10 15 50 25 
ความถ่ีที่คาดหวัง /ตามทฤษฎี -O 15 30 40 15 
 

ค านวณค่าจากสูตรได้ค่า   2 =  18.333   ค่าจากตาราง  2
(.05,3)= 7.82   

เปรียบเทียบแล้วค่าจากการค านวณมากกว่าค่าจากตาราง   สรุปได้ว่า ปฏิเสธ H0 ยอมรับ 
H1 หมายความว่า  สัดส่วนของตัวอย่างแตกต่างจากสัดส่วนของประชากร 
 

8.7.2   การทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน  

สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันที่นิยมใช้กัน
มาก คือ Mann-Whitney U test (เทียบเท่าได้กับ t-test) ทดสอบว่าฟังก์ชันการกระจาย
ของประชากรสองกลุ่มเหมือนกัน  )และใช้เป็นการทดสอบภายหลังจากการทดสอบด้วย 
Kruskall-Wallis test แล้วพบว่ามีนัยส าคัญด้วย ( ใช้ในการทดสอบในกรณีข้อมูลมีระดับ
การวัดในระดับจัดล าดับหรือสูงกว่า รองลงมาได้แก่ค่าสถิติ Wald-Wolfowitz run test  
การทดสอบค่ามัธยฐาน (The Median test)และ Kolmogorov-Smirnov test  

ตัวอย่างที่น ามาเสนอคือ สถิติ Mann-Whitney test การจะใช้  Mann-Whitney 
test ต้องถามตนเองว่า ข้อมูลเป็นคู่หรือไม่  ถ้าข้อมูลมีลักษณะจับกันเป็นคู่  ๆ แล้ว  ควร
เลือกใช้ Wilcoxon test แทน การทดสอบนี้ใช้การจัดล าดับที่จากต่ าไปสูง และ
เปรียบเทียบล าดับเฉลี่ยของ 2 กลุ่ม Mann-Whitney test ไม่มีข้อตกลงเรื่องการกระจาย
แบบปกติของประชากร แต่มีข้อตกลงว่า รูปร่างของการกระจายของ 2 กลุ่มต้องคล้ายคลึง
กัน         

ข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ชายและหญิง กลุ่มละ 8  คน รวม  16  คน  
จัดเรียงล าดับข้อมูลจากที่มีค่าต่ าสุดเป็นล าดับที่ 1  ดังตารางที่  28   

    
     ตารางท่ี 28 แสดงการเรียงล าดับข้อมูลจากท่ีมีค่าต่ าสุดจนถึงสูงสุด * 

ข้อมูล 10 10 15 16 18 20 20 21 24 25 26 26 28 29 30 32 
ล าดับ 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 



  
กลุ่มเดิม A B B A B A A A B A A B A B B B 

  * A = หญิง      B = ชาย 
 
 

ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป เป็นค่า 
กลุ่ม n ค่าเฉลี่ยต าแหน่ง ผลรวมต าแหน่ง 
หญิง 8 7.63 61.00 
ชาย 8 9.38 75.00 
รวม 16   

 
ตารางท่ี 30   ค่าสถิติทดสอบ และระดับนัยส าคัญ 
  Mann-Whitney U 25.000 
  Wilcoxon W 61.000 
  Z -.737 
  Asymp. Sig. (2-tailed) .461 
 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .505 

 
ผลการทดสอบพิจารณาที่ค่านัยส าคัญที่มากกว่า  .05  สรุปว่า ไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างความคิดเห็นของหญิงและชาย 
 
 

8.7.3   การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรท่ีได้จากประชากรท่ีไม่เป็น
อิสระต่อกันหรือ มีความสัมพันธ์กัน  

การทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน
หรือข้อมูล 2 ชุดจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั้ง 2 ชุด ด้วย 
Sign test และ Wilcoxon's matched pairs test หรือ  Wilcoxon signed rank test  
ซึ่งใช้ทดสอบว่า ค่ามัธยฐานของประชากรที่มีการแจกแจงเหมือนกันมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่   



  
ในกรณีที่วัดตัวแปรแบบแบ่ง 2  เช่น ผ่าน ไม่ผ่าน หรือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ซึ่งอยู่ในการวัด
ระดับนามบัญญัติแบบ 2 กลุ่ม ทดสอบด้วย  McNemar's Chi-square    

ตัวอย่างการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กันด้วย  
sign test หรือการทดสอบเครื่องหมายซึ่งเหมาะที่จะใช้ในกรณีของการวัดตัวแปรระดับ
จัดล าดับ วิธีการท าโดยการให้เครื่องหมาย  (+ หรือ -)  เหมาะกับข้อมูลชนิดไม่ต่อเนื่อง 
และการกระจายของข้อมูลไม่เป็นแบบแผน 

ตัวอย่างท่ี 8.20   จากการประเมินความสามารถของบุคลากรก่อนและหลังการ
ฝึกงาน ได้ข้อมูลซึ่งท าการวิเคราะห์สถิติทั่วไปดังตารางที่ 31  

ตารางท่ี 31  ผลการประเมินความสามารถก่อนและหลังการฝึกงาน 
 

ลักษณะการ
ทดสอบ 

n 
X  SD คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด พิสัย 

ก่อน 70 20.06 5.495 9 31 22 
หลงั 70 25.73 6.017 13 38 25 

 
 
ตารางท่ี  31   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความสามารถ
ของบุคลากรก่อนและหลังการฝึกงาน  พบว่ามีค่าเฉลี่ยก่อนฝึกงานต่ ากว่าหลังฝึกงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเป็น  20.06 และ 25.73 ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 5.495  และ 
6.017  และพิสัยของคะแนน เป็น 22  และ  25 ตามล าดับ 

เมื่อจัดล าดับผลการประเมินแต่ละครั้งจากสูงสุดไปต่ าสุด และทดสอบความ
แตกต่างของผลการประเมินทั้ง 2 ครั้งด้วยการทดสอบเครื่องหมายของ  Wilcoxon  
)Wilcoxon Signed Ranks Test  (ได้ผลดังตารางที่   3 2 

สมมติฐานศูนย์ของการทดสอบเครื่องหมาย คือไม่มีความแตกต่างระหว่างการวัดทั้ง
สองครั้ง หรือในกรณีนี้ คะแนนความสามารถก่อนและหลังการฝึกไม่แตกต่างกัน หรือ  

H0:  M1  =  M2   

H1:  M1  ≠  M2   

เมื่อ   M1  คือ   ค่ามัธยฐานของ ผลการประเมินความสามารถก่อนฝึก 
  และ   M2  คือ   ค่ามัธยฐานของ ผลการประเมินความสามารถหลังฝึก 

http://www.statsoftinc.com/textbook/glosc.html#Chi-square Distribution


  
 ก าหนดให้ระดับนัยส าคัญของการทดสอบคือ  0.05 

ตารางท่ี 32   แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้วยการทดสอบ 
เครื่องหมายของ  Wilcoxon  

ล าดับ 
ความแตกต่างระหว่างล าดับ

คะแนน 
จ านวนความ

แตกต่าง 
ค่าเฉลี่ยของ

ล าดับ 
ผลรวมของ

ล าดับ 
 

Z 
Sig.  

(2 ทาง) 

หลังฝึก- 
ก่อนฝึก 

ค่าเป็นลบa 1 10.00 10.00  
-7.224 

 
.000 ค่าเป็นบวกb 69 35.87 2475.00 

Tiesc 0   
Total 70   

     a  หลังฝึก   <  ก่อนฝึก         b  หลังฝึก  >  ก่อนฝึก    c  หลังฝึก  =  ก่อนฝึก 
 

ตารางที่  32  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลการประเมินก่อนและ
หลังฝึกพบว่า ค่า Z ซึ่งมีค่า =   -7.224  มีนัยส าคัญที่  .000    สรุปว่าผลการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  <  0.01 
8.7.4  การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2 กลุ่ม 
ค่าสถิตินันพาราเมตริกที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

อิสระต่อกันมากกว่า 2 กลุ่ม คือ Kruskal-Wallis analysis of variance ซึ่งใช้กับตัวแปรที่
วัดในระดับจัดล าดับ 

ตัวอย่างท่ี 8.21  การเปรียบเทียบวิธีอบรม 3 วิธีว่าให้ผลต่างกันหรือไม่ 
หลังจากอบรมแล้วทดสอบ  ได้คะแนนดังนี้ 

ตารางท่ี 33  คะแนนจากวิธีอบรม 3  วิธี  
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 

68 39 56 
75 44 71 
77 60 43 
74 40 73 
66 55 64 
59 63 58 
65 49 - 



  
 

ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   Kruskal Wallis Test ดังตารางที่ 
34- 35   พบว่ามีนัยส าคัญที่ระดับ  .008  ซึ่งน้อยกว่า  .05   ดังนั้น  วิธีอบรม   3  วิธีให้ผล
แตกต่างกัน ซึ่งจะทราบว่า วิธีใดแตกต่างจากวิธีใด   ต้องทดสอบเป็นรายคู่ด้วย Mann 
Whitney U test 
 

ตารางท่ี 34  ข้อมูลทั่วไป 
วิธีสอน จ านวนคน ค่าเฉลี่ยล าดับ 

1 7 15.43 
2 7 5.57 
3 6 10.50 

รวม 20  
 

ตารางท่ี 35  ค่าสถิต ิ


2 9.716 

df 2 
ระดับนัยส าคัญ .008 

8.8  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื้อหาในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย จะรวมถึงการน าเสนอ
ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของตาราง หรือแผนภาพ 
ประกอบการบรรยาย  ข้อมูลในตารางอาจเป็นการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ของข้อมูล ซึ่ง
โดยทั่วไปเสนอในรูปของ ค่าความถ่ีและร้อยละ  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม  อาจน าเสนอเป็น
ข้อมูลทั่วไป หรือค่าสถิติต่าง ๆ  ดังตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลต่อไปนี้ 
 8.8.1  การน าเสนอข้อมูลท่ีจัดเป็นหมวดหมู่ 

ตัวอย่างท่ี 8.22 การน าเสนอข้อมลูทีจ่ัดกลุม่หรือหมวดหมู ่ เป็นการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที่ 36 - 37  

  
ตารางท่ี 36  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร ความถ่ี ร้อยละ 



  
เพศ 

หญิง 216 45.6 
ชาย 258 54.4 
รวม 474 100.0 

ต าแหน่งหน้าท่ี 
คนงาน 363 76.6 

หัวหน้างาน 27 5.7 
ผู้จัดการ 84 17.7 

รวม 474 100.0 
 ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าหญิง คิดเป็นร้อยละ 
54.4 และ 45.6 ตามล าดับ และมีต าแหน่งระดับคนงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  76.6    ที่
เหลือคือ หัวหน้างานและคนงาน  

 
ตารางท่ี 37  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของภาระงาน 

       ของอาจารย์ 
ระดับ 

ตัวแปร 
ความถ่ี (ร้อยละ( 

รวม 5 4 3 2 1 

การสอนเสริม - - 9 
(2.70) 

111 
(33.33) 

213 
(63.97) 

333 
(100) 

การวิจัย - - 8 
(2.40) 

86 
(25.83) 

239 
(71.77) 

333 
(100) 

การเขียนต ารา - - 14 
(4.20) 

131 
(39.34) 

188 
(54.46) 

333 
(100) 

การให้บริการสังคม - - 15 
(4.50) 

95 
(28.53) 

223 
(66.97) 

333 
(100) 

 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับล าดับความส าคัญแก่ภาระงาน
ของอาจารย์ดังตารางที่ 37 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ แก่ภาระงานทุกประเภทในระดับ
ที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 54.46 - 71.77  เรียงล าดับจากจ านวนผู้เห็นว่าเป็นภาระงานที่ส าคัญ
ระดับที่ 1 มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด คื อ การวิจัย  การให้บริการสังคม การสอนเสริม และ 
ก า ร เ ขี ย น ต า ร า  ส่ ว น ค ว า ม ส า คั ญ ล า ดั บ ที่  2  ที่ มี ผู้ ต อ บ ม า ก ที่ สุ ด  



  
คือ การเขียนต ารา ตามด้วยการสอนเสริม )ร้อยละ 39.34 และ33.33 ตามล าดับ  (ส่วนอีก  2 
กิจกรรมมีผู้ตอบในจ านวนใกล้เคียงกัน 

8.8.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติบรรยาย 
การน าเสนอค่าสถิติทั่วไป มักเป็นการน าเสนอค่าเฉลี่ยคู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ซึ่งอาจมีการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเป็นระดับ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือตามระดับใน
กรณีที่ได้ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 

ตัวอย่างท่ี 8.23   การน าเสนอค่าสถิติบรรยาย 
ตัวอย่างที่น าเสนอเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ ซึ่งจ าแนกตามขนาดโรงเรียนในจังหวัด AA การบรรยายตารางที่จะน าไปสู่การ
อภิปรายผล และท าให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ คือ พิจารณาบรรยายในภาพรวม และ
ส่วนที่เป็นจุดเด่น หรือมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่น และที่เป็นจุดด้อยหรือมี
ประสิทธิภาพต่ าสุดเมื่อเทียบกับส่วนอื่น ดังตัวอย่างการบรรยายตารางที่ 38   และตัวอย่าง

การน าเสนอเป็นแผนภาพดังภาพที่ 10  
จากตารางที่ 38 พบว่าประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวม

ของจังหวัด เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกขนาดโรงเรียน พบว่ามี
ประสิทธิภาพของระบบรวมทกุด้าน และประสิทธิภาพแต่ละด้านอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม
ทุกด้าน 2.92  ด้านผลผลิตมีประสิทธิภาพสูงกว่าด้านอื่น มีค่าเฉลี่ย  3.30  และด้าน
กระบวนการมีประสิทธิภาพต่ าสุด มีค่าเฉลี่ย 2.53 และเมื่อจ าแนกตาม เขตพื้นที่การศึกษา  
พบว่า ทุกเขต มีประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี โดยเขต 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเขต 3 

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.26 และ 2.86 ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ระบบรวมทุกด้านของโรงเรียนขนาด

ใหญ่ และขนาดกลางทุกเขตมีประสิทธิภาพในระดับดี  และแต่ละด้านมีประสิทธิภาพใน
ระดับดีถึงดีมาก   ยกเว้นโรงเรียนขนาดกลางและเล็กในเขต 3  และโรงเรียนขนาดกลางใน
เขต1  ที่มีคุณภาพรายด้านทุกด้านเพียงระดับดี     ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กรายเขต  พบว่า  

เขต 2 มีประสิทธิภาพระดับดีทุกด้าน  เขต 1  มีประสิทธิภาพระดับพอใช้  ส่วนด้าน
กระบวนการและผลกระทบ เขต 3 มีประสิทธิภาพระดับต้องปรับปรุงในด้านกระบวนการ  
และระดับพอใช้ในด้านผลกระทบ  โรงเรียนขนาดเล็กรวมทุกเขตมีประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการและผลกระทบระดับพอใช้ นอกนั้น อยู่ในระดับดีในภาพรวม โรงเรียนขนาด
เล็กในเขต 3 มีประสิทธิภาพระดับพอใช้   ส่วนเขต 1 และ เขต 2 อยู่ในระดับดี   



  
ตารางท่ี 38 ค่าเฉลี่ย (X )   ระดับคุณภาพผลการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบ 

สารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดAA  ทั้งใน
ภาพรวมและจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 

 

รายการประเมิน ด้านที่ 1 ปัจจัย ด้านที2่ กระบวนการ ด้านที่ 3 ผลผลิต ด้านที่ 4 ผลกระทบ รวมทุกด้าน 
ขนาด N X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

เขต 1 (N = 132 )              
ใหญ่ 16 3.49 1.22 ดี 3.01 1.41 ดี 3.42 1.22 ดี 3.53 1.61 ดีมาก 3.36 1.36 ดี 
กลาง 64 3.10 1.38 ดี 2.91 1.58 ดี 3.46 1.35 ดี 2.70 1.61 ดี 3.04 1.48 ดี 
เล็ก 52 2.85 1.26 ดี 2.21 1.51 พอใช้ 3.06 1.16 ดี 2.42 1.53 พอใช้ 2.64 1.37 ดี 

รวมทุกขนาด 3.15 1.29 ดี 2.71 1.50 ดี 3.31 1.24 ดี 2.88 1.58 ดี 3.01 1.40 ดี 
เขต 2 (N =120 )              
ใหญ่ 13 3.32 1.34 ดี 3.11 1.61 ดี 3.79 1.13 ดีมาก 3.62 1.44 ดีมาก 3.46 1.38 ดี 
กลาง 67 3.46 1.26 ดี 3.01 1.52 ดี 3.69 1.28 ดีมาก 3.16 1.56 ดี 3.33 1.41 ดี 
เล็ก 40 3.26 1.43 ดี 2.81 1.50 ดี 3.34 1.18 ดี 2.58 1.61 ดี 3.00 1.43 ดี 
รวมทุกขนาด 3.35 1.34 ดี 2.98 1.54 ดี 3.61 1.20 ดีมาก 3.12 1.54 ดี 3.26 1.41 ดี 
เขต 3 (N = 59 )              
ใหญ่ 8 3.29 1.09 ดี 3.50 1.55 ดี 3.25 1.80 ดี 3.44 1.63 ดี 3.37 1.52 ดี 
กลาง 28 2.96 1.20 ดี 2.86 1.54 ดี 3.07 1.50 ดี 2.79 1.69 ดี 2.92 1.48 ดี 
เล็ก 23 2.38 1.34 ดี 1.50 1.51 ปรับปรุง 3.06 1.48 ดี 2.22 1.75 พอใช้ 2.29 1.37 พอใช้ 
รวมทุกขนาด 2.87 1.21 ดี 2.62 1.50 ดี 3.13 1.60 ดี 2.81 1.69 ดี 2.86 1.40 ดี 

รวมทุกเขต (N = 311 )             
ใหญ่ 37 3.22 1.22 ดี 2.90 1.52 ดี 3.48 1.38 ดี 3.52 1.56 ดีมาก 3.28 1.42 ดี 
กลาง 159 3.17 1.28 ดี 2.53 1.55 ดี 3.28 1.38 ดี 2.55 1.62 ดี 2.88 1.46 ดี 
เล็ก 115 2.83 1.34 ดี 2.17 1.51 พอใช้ 3.15 1.27 ดี 2.28 1.63 พอใช้ 2.61 1.37 ดี 
รวมทุกขนาด 3.07 1.28 ดี 2.53 1.50 ดี 3.30 1.35 ดี 2.78 1.61 ดี 2.92 1.40 ดี 



  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
8.8. 3 ก า ร
น า เสนอผล การทดสอบ
นัยส าคัญด้วยสถิติพาราเมตริก 

การน า เสนอผลการทดสอบนัยส า คัญในกรณีที่ มี ก ารตั้ ง สมมติ ฐานนั้ น    
อาจน าเสนอผลการวิเคราะห์ต่างหากจากตารางที่น าเสนอค่าสถิติทั่วไป  แต่เนื่องจากการ
น าเสนอผลการทดสอบนั้น มักน าเสนอด้วยค่าสถิติทดสอบและค่านัยส าคัญเพี ยง  
2 ตัว หรือบางครั้งน าเสนอเพียงค่าสถิติทดสอบเพียงตัวเดียว ดังนั้น จึงมักออกแบบตาราง
ให้น าเสนอค่าสถิติบรรยาย คู่ ไปกับ ค่าสถิติทดสอบ เพื่ อให้ เห็นภาพของค่าสถิติ 
ทั้ง 2 ประเภทพร้อมกัน และเห็นความสอดคล้องของค่าทั้ง 2 ประเภท ซึ่งจะช่วยในการ
วิจารณ์และการสรุปผลในบทต่อไปด้วย 

 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการศึกษาโดยรวมของทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
    ทุกด้านการประเมิน  ของโรงเรียนประถมศึกษาทกุขนาด   ในจังหวัด AA 

0
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ด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ รวมทุกด้าน 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทกุขนาด 

ค่าเฉล่ีย 

ดา้นการประเมิน 



  
 
 

ตัวอย่างท่ี 8.24  การน าเสนอผลการทดสอบนัยส าคัญด้วยสถิติพาราเมตริก 
ตัวอย่างการน าเสนอผลการทดสอบนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศของโรงเรียน 3 ขนาด ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ออกแบบการน าเ สนอ
ข้อมูลด้วยค่าสถิติบรรยาย และค่า F  และบรรยายตารางจากค่าสถิติก่อน จากนั้นสรุปผล
การทดสอบความแปรปรวน เช่น จากตารางที่ 39 พบว่าประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าขนาดใหญ่และขนาด
กลางทุกรายการ ส่วนโรงเรียนขนาดกลางมีประสิทธิภาพสูงกว่าขนาดใหญ่ในรายการที่ 3 

และ 4  ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าขนาดกลางใน รายการที่ 1 และ 2  
 
ตารางท่ี 39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ    ด้านผลผลิต 

      ตามขนาดโรงเรียน  ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 

 

รายการเปรียบเทียบ 
 

โรงเรียนขนาดใหญ ่
( N = 37 ) 

โรงเรียนขนาด
กลาง 

( N = 159 ) 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
( N =115 ) F p 

( x (     (S.D.) ( x ( (S.D.) ( x ( (S.D.) 

ด้านที่ 3 ด้านผลผลิต 
(Outputs)  
1. คุณภาพผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือ 
  ผลที่ได้รับ (Products) 

2. ผลที่เกิดภายหลัง 

ด้ า น ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ล
สารสนเทศที่ ส าคัญ ๆ ของ
สถานศึกษา 

3. รูปแบบการน าเสนอหรือการ 
  สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ๆ  

4. ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา 

   จากระบบสารสนเทศ 

 
 
 

3.59a 
 

4.19 c 
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3.57 
 

 
 
 

0.76 
 

0.95 
 
 

 

1.35 
 

1.07 
 

 
 
 

3.48b 
 

3.89 d 
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3.67 
 

 
 
 

1.25 
 

1.31 
 
 

 

1.34 
 

1.22 
 

 
 
 

2.96a,b 
 

3.50 c,d 
 
 

 

2.57 
 

3.36 
 

 
 
 

1.15 
 

1.18 
 
 

 

1.24 
 

1.06 

 
 
 

7.63** 
 

5.48** 
 
 

 

2.18 
 

2.49 
 

 
 
 

0.00 
 

0.00 
 
 

 

0.11 
 

0.08 
 

* p < .05   a, b, c, d  p < .05    
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียน  

ทั้ง 3 ขนาด พบว่า มีนัยส าคัญที่ระดับที่ก าหนดไว้ คือ  .05  ผลการทดสอบภายหลังส าหรับ
รายการที่ 1 และ 2 พบว่า คู่ที่แตกต่างกันคือ โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรยีนขนาดเลก็ และ
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางไม่
แตกต่างกัน 

 
 
8.8.3 การน าเสนอผลการทดสอบนัยส าคัญด้วยสถิตินันพาราเมตริก 
เ นื่ อ งด้ ว ยส ถิตินั นพารา เมตริ ก มี วิ ธีก า ร วิ เ คร าะห์ที่ ไ ม่ ซั บซ้ อ น  ดั งนั้ น  

จึงอาจน าเสนอให้เห็นกระบวนการทีไ่ด้มาของค่าพื้นฐานบางตัว เช่น กรณีที่เป็นการทดสอบ
เครื่องหมาย   อาจน าเสนอผลการเปรียบเทียบข้อมูลและเครื่องหมายที่ได้จากการ
เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นภาพของความแตกต่างด้วย เป็นต้น ดังตัวอย่างในตารางที่ 40 และ 
41 

ตัวอย่างท่ี 8.25   การน าเสนอผลการทดสอบนัยส าคัญด้วยสถิตินันพาราเมตริก 
ตัวอย่างที่ยกมาเป็นการทดสอบความสามารถในการสังเกตและสรุปความของ

นักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งที่เลือกมาอย่างเจาะจง จ านวน 2  ห้องเรียน  
มีการทดสอบ  5  ครั้ง  น าเสนอให้เห็นกระบวนการในการวิเคราะหจ์ากตาร างที่ 40 -  42  

ในตารางที่ 40 จะเห็นว่า ได้น าค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใช้คู่กับค่าเฉลี่ย   เพื่อแสดงถึง
ผลการวิจัยที่มีความชัดเจนข้ึนด้วย 
 
ตารางท่ี 40  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของนักเรียนในการสอบทั้ง 5 ครั้ง  

การทดสอบ n x  SD 
คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

พิสัย 

ครั้งที่ 1 70 2.50 1.57 .00 4.00 4.00 
ครั้งที่ 2 70 3.50 0.77 1.00 4.00 3.00 
ครั้งที่ 3 70 3.79 0.48 2.00 4.00 2.00 
ครั้งที่ 4 70 3.87 0.45 1.00 4.00 3.00 
ครั้งที่ 5 70 3.93 0.26 3.00 4.00 1.00 



  
 

ตารางที่ 40  แสดงให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในความสามารถด้านการสังเกต
และสรุปความ จะเห็นว่า  ในครั้งแรกนักเรียนมีความสามารถเฉลีย่ต่ าที่สดุ และมีพัฒนาการ
มากขึ้นในครั้งที่ 2   และเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งต่อ ๆ มา  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตามล าดับใน
ครั้งที่ 2-5  โดยมีความใกล้เคียงกันในครั้งที่ 3- 5  แสดงให้เห็นว่า นอกจากความสามารถ
ของนักเรียนด้านการสังเกตและสรุปความจะสูงข้ึนแล้ว ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
ในด้านนี้โดยเฉลี่ยในครั้งแรกยังแตกต่างกันมากกว่าครั้งต่อ ๆ มาด้วย  คือมีค่าเฉลี่ยเป็น 
2.50  3.50  3.79   3.87   และ 3.93  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.57 0.77  
0.48  0.45 และ  0.26  ตามล าดับ  จะเห็นว่า นักเรียนมีความสามารถโดยเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ครั้งที่ 5 เมื่อเทียบกับครั้งอื่น ๆ และมีความสามารถใกล้เคียงกันมากข้ึนด้วย  

จากการทดสอบความแตกต่างของความสามารถด้านการสังเกตและสรุปความของ
นักเรียนทั้ง  5 ครั้ งด้วยการทดสอบค่าไคสแควร์ของฟรีดแมน  )Friedman Test)   
พบผลการทดสอบ  ดังตารางที่ 41 
 

ตารางท่ี 41  ผลการทดสอบความแตกต่างของความสามารถด้านการสังเกตและ 
สรุปความของนักเรียนจากการทดสอบ 5 ครั้ง พร้อมกัน  ด้วยการ
ทดสอบของฟรีดแมน 

 
การทดสอบ 

ครั้งที ่
ค่าเฉลี่ยของ

ล าดับที ่
N 

Chi-
Square 

df 
Sig  

(2 ทาง) 
1 2.06 70 92.846** 4 .000 
2 2.77 70 
3 3.24 70 
4 3.44 70 
5 3.49 70 

 **    p ≤ 0.01     
ผลการทดสอบที่แสดงในตารางที่ 41 แสดงว่า การทดสอบความแตกต่างของความสามารถ
ด้านการสังเกตและสรุปความของนักเรียนด้วยวิธีของฟรีดแมนทั้ง 5 ครั้ง  มีความแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ด้วยระดับความมีนัยส าคัญน้อยกว่า 0.01 จากนั้นได้ทดสอบรายคู่ด้วยการ
ทดสอบเครื่องหมายปรากฎผลดังตารางที่ 42   



  
ตารางท่ี 42    สรุปค่า z  และค่าระดับนัยส าคัญจากการทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถในการสอบรายคู่ทั้งหมด จากการทดสอบ 5 ครั้ง ด้วยการทดสอบ
เครื่องหมายของ Wilcoxon (Wilcoxon Signed Ranks Test) 
 t2 - t1 t3 - t1 t4 - t1 t5 - t1 t3 - t2 t4 - t2 t5 - t2 t4 - t3 t5 - t3 t5 - t4 

Z -4.593** -5.342** -5.194** -5.456** -3.381** -3.688** -4.256** -1.698 -2.673** -.832 
Sig. .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .090 .008 .405 

**  p ≤ 0.01     t  = การทดสอบครั้งที่ 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 42  แสดงว่า ผลการทดสอบความสามารถ ของนักเรียนด้านการสังเกต
และการสรุปความ  มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่เกือบทุกคู่  ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 5 
ยกเว้น  การทดสอบความสามารถครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4   และส่วนการทดสอบครั้งที่ 4   
และครั้งที่ 5 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  
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บทท่ี 9 

การเขียนรายงานการวิจัย 
 
 ในการเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมประเด็นที่ส าคัญทั้งหมดมา
เรียบเรียงให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างย่อๆ ให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ทันทีว่า งานวิจัยนั้นมี
ปัญหาส าคัญคืออะไร ผู้วิจัยต้องการศึกษาอะไร ใช้วิธีการศึกษาปัญหาน้ันอย่างไร แล้วได้ผล
เป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างตามผลที่พบในการวิจัย และมีประเด็นอะไรบ้างที่ควร
ท าวิจัยต่อไป เพื่อต่อยอดการค้นพบให้ชัดเจน และใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีและครบถ้วนมาก
ข้ึน ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียด 5 ประเด็นที่ส าคัญคือ  

http://www.csudh.edu/dearhabermas/stintproj02.tm
http://www.unece.org/stats/documents


  
 1. โครงสร้างหรือรูปแบบของรายงานการวิจัย 
 2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 3. บทคัดยอ่ 
  4. ประเด็นส าคัญในแต่ละส่วนของรายงานการวิจัย 
 5. การน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
1.  โครงสร้างหรือรูปแบบของรายงานการวิจัย 
 1.1 รูปแบบของรายงานการวิจัย  
 ในการน าเสนอผลการวิจัย มีรูปแบบของการรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่
กับว่านักวิจัยต้องการจะเผยแพร่ผลการวิจัยให้ใครรับรู้ น าไปใช้ประโยชน์บ้าง  สามารถ
น าเสนอรูปแบบรายงานได้ดังนี้คือ 

1.1.1 รายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์  
1.1.2 รายงาน การวิจัยฉบับสั้น 
1.1.3 บทความ การวิจัยลงพมิพ์ในวารสาร 

1.1.4 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  

 1.1.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  เป็นรายงานการวิจัยที่มีรายละเอียด
ต่างๆ ครบทั้งหมด ที่นักวิจัยท า ประกอบด้วย ส่วนน า บทน า เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม และ
ภาคผนวก 

ส่วนน า  ประกอบด้วย ช่ือเรื่องการวิจัย ช่ือผู้ท าการวิจัยเขียนเรียงตาม
ภาระงานการมีส่วนร่วมในการวิจัยเรียงจากมากไปหาน้อย ช่ือแหล่งทุน ช่ือหน่วยงานที่
สังกัด ปีที่ท าการวิจัย  กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อภาษาไทย  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
สารบัญ สารบัญตาราง 

บทท่ี 1  ว่าด้วยบทน า  เป็นการกล่าวให้ทราบถึงมูลเหตุความเป็นมา
ของเรื่อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขต ข้อตกลงเบื้องต้น ความจ ากัดและประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับในบทนี้จะต้องเสนอแนวความคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสรุปมาสนับสนุนหลักการและเหตุผลของการท าวิจัย 



  
บทท่ี 2  ว่าด้วยเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   เป็นการน าผลการ

ทบทวนเอกสารและรายงาน การวิจัย ในอดีตมาจัดท าเป็นรายงาน เรียบเรียงใหม่โดยยึด
เนื้อหา ของเรื่องเป็นหลัก  มิใช่ยึดบุคคลหรือปีการท ารายงานด้วยการน าเนื้อหามาเรียงกัน
ไว้เป็นช้ัน ๆ เหมือนกับ ขนมช้ัน บทนี้จะต้องเรียบเรียงผสมเนื้อเรื่องต่าง ๆ ให้เข้ากัน 
ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน  
    บทท่ี 3  ว่าด้วยวิธีด าเนินการวิจัย เป็นการเสนอให้ผู้อ่านทราบว่า 
ปัญหาที่ต้องการทราบ นั้นมีวิธีการหาค าตอบได้อย่างไร โดยทั่วไปจะเสนอเกี่ยวกับ รูปแบบ
การ วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การรวบร วมข้อมูล และเครื่ องมือที่ ใ ช้ใน 
การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งเน้นให้ ทราบว่าท าอย่างไรเป็นส าคัญ 

บทท่ี 4  ว่าด้วยผลการวิจัย เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้จากการศึกษา และรวบรวมมาทั้งหมด  น าเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย พร้อมกับ
แปลผล ตีความหมาย หาข้อสรุปของค าตอบตามปัญหาที่ต้องการทราบ 

บทท่ี 5  ว่าด้วยสรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ  เป็นการน าผล
การศึกษาต้ังแต่ต้นจนจบมาสรุปให้อยู่ในลักษณะความเรียง และช้ีให้เห็นผลการวิจัยอย่าง
ชัดเจน ว่าได้ข้อสรุป )Conclusion) อย่างไร ข้อสรุปนั้น สรุป อ้างอิง ไปยังประชากรได้มาก
น้อยเพียงใด เป็นไปตาม ทฤษฎี แนวคิด และผลงานการวิจัยในอดีตหรือไม่อย่างไร และจะ
เสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลที่ได้ไปใช้อย่างไร มีประเด็นอะไรอีกบ้างที่ควรจะต้องศึกษาวิจัย
ต่อไป 

ส่วนอ้างอิง  (Reference Materials) ประกอบด้วย 
 บรรณานุกรม  (Bibliography) เป็นส่วนของการรวบรวม 

เอกสารหลักฐาน และหนังสืออ่านประกอบที่ใช้อ้าง ใช้ท าและ ใช้เขียน รายงานนั้นทั้งหมด 
โดยน ามาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ และเรียงล าดับตามตัวอักษร  ทั้งนี้ ควรเขียนตามแบบ
มาตรฐานสากล 

 ภาคผนวก  (Appendix) เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้รายงาน 
นั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากข้ึน  ส่วนมากจะได้แก่ เครื่องมือรวบรวมข้อมูล รายละเอียด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และตารางตัวเลขมาก ๆ หรือ  

 ประวัติ ผู้ท าการวิจัย  (Vitae) เป็นส่วนที่บอกประวัติของ
ผู้ท าการวิจัย  ท ารายงาน และคณะ 



  
 1.1.2 รายงานการวิจัยฉบับสั้น เป็นรายงานการวิจัยที่มีรายละเอียดต่างๆ 
ย่อส่วนลงมาจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 50 หน้า  
ประกอบด้วย  
 1( ช่ือเรื่อง ช่ือนักวิจัย หน่วยงานที่สังกัด แหล่งทุน และปีที่ท าการ
วิจัย 
 2(  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 3(  วัตถุประสงค์ 
 4(  สมมติฐาน 
 5(  ขอบเขต 
 6(  เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7(  วิธีด าเนินการวิจัย 
 8(  ผลการวิจัย 
 9(  สรปุอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 10(  เอกสารอ้างอิง )References) หรือบรรณานุกรม 
 1.1.3 บทความ การวิจัยลงพิมพ์ในวารสาร เป็นรายงานการวิจัยที่มีลักษณะ
การเขียนและการใช้ระบบเชิงอรรถแตกต่างกันตามวารสารที่จะลง  แต่หลักการใหญ่ ๆ 
คล้ายคลึงกันคือ จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1( ช่ือเรื่อง )ภาษาไทย - อังกฤษ) 
 2( ช่ือผู้ท าการวิจัย และหน่วยงานสังกัด 
 3( บทคัดย่อ บางวารสารก็ไม่มี บาง วารสาร ก็มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 4( ความน าหรือบทน า )Introduction) 
 5( ระเบียบวิธีวิจัย 
 6(  ผลและการอภิปรายผล 
 7( สรุป )Conclusion) และข้อเสนอแนะ 
 8( เอกสารอ้างอิง )References) หรือบรรณานุกรม 

1.1.4 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  เป็นการรายงานผลการวิจัยเป็น
ระยะ ๆ เพื่อน าเสนอผู้ให้ทุนพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง หากผลสัมฤทธ์ิไม่



  
เป็นไปตามข้อเสนอการวิจัย ผู้ให้ทุนมีสิทธ์ิระงับทุนหรือตัดทุนต่อเนื่องได้ จะประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1(  รายละ เอี ยด เกี่ ย วกั บ โคร งการ วิจั ย /แผนงาน วิจั ย  ซึ่ ง
ประกอบด้วยช่ือเรื่อง ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด งบประมาณที่ได้รับ ปีที่ได้รับ
งบประมาณ 
  2(  รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  /แผนงานวิจัย   )โดยสรุป   (แสดงตาราง
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้
ด าเนินการจริง ในรูปของแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  /แผนงานวิจัย ว่ามีกิจกรรม/
ข้ันตอนปฏิบัติตามล าดับอย่างไร แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน พร้อมสรุปและ
วิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  [ทั้งนี้ ให้แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทาง

วิชาการของโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยระหว่างที่ท าการวิจัย ที่เคยพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการแล้วหรือบทความที่จะน าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ )ถ้ามี](  
 3(  รายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

)ถ้ามี (และ งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วน  ับตั้งแต่เริ่มท าการวิจัย 
 4(  งานตามโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยที่จะท าต่อไป  
 5(  ค าช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหาและหรอือุปสรรค (ถ้ามี)  

 1.2  โครงสร้างของการเขียนรายงาน การเขียนรายงานทางวิชาการโดยทั่วไป  มี
หลักการที่ส าคัญดังนี้ 

 1.2.1 การจัดรูปแบบ รูปแบบการเขียนจะต้องสวยงาม ถูกต้องตามหลัก
วิชาการมีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วนสมบูรณ์ การจัดบทจัดหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย
เป็นระเบียบสอดคล้องกันตลอดเรื่อง การจัดหัวข้อนั้นโดยทั่วไปมีการจัดกัน 2 แบบ คือ 
 1( การจัดแบบตัวเลขทศนิยม หัวข้อใหญ่จัดวางไว้ชิดขอบกระดาษ 
จากนั้นหัวข้อย่อยเริ่มให้หมายเลข 1. หัวข้อย่อยของหัวข้อย่อยหมายเลข 1 ให้เป็น 1.1 
เรื่อย ๆ ไป ดังภาพที่ 1 
 
 
 

หัวข้อใหญ่ 
1. หวัขอ้ยอ่ย...............................   ......................................... 
  1.1...............................   ......................................... 
  1.2...............................   ......................................... 
   1.2.1..............    ........................................ 
   1.2.1..............    ........................................ 



  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  โครงสร้างการจัดรูปแบบการเขียนรายงานแบบตวัเลขทศนิยม 
 

 2( การจัดแบบตัวเลขผสมตัวอักษร แบบนี้ จะใช้ตัวเลขสลับกับ
ตัวอักษรและใช้วงเล็บประกอบดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  โครงสร้างการจัดรูปแบบการเขียนรายงานแบบตัวเลขผสมตัวอกัษร 
 
 1.2.2 ความเป็นเอกภาพ    ) Unity) ของเนื้อหา เนื้อหาที่เขียนจะต้องเป็น
เอกภาพสอดคล้อง กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวตลอด ตั้งแต่ต้นจนจบ มิใช่เป็นการเอาข้อมูล
ข้อความมาปะติดปะต่อกันเท่านั้น   

หัวข้อใหญ่ 
 1.  หวัขอ้ยอ่ย.................................................... .................................. 
                  ก.  ........................................................... .................................. 
 ข.  ........................................................... .................................. 
 1) .................................................           .................................. 
 2).................................. ............... .................................. 
  ก) ..................................... .................................. 
   (1) .......................           ............................ 
   (2) .......................            ............................ 
                                (ก)...................  .................. 

   (ข) ..................    .................... 
 



  
  1.2.3 ความถูกต้อง  ข้อความทุกวรรค   ทุกตอนจะต้องถูกต้องตามหลัก
วิชา   และมีเหตุมีผล 
  1.2.4 ความแจ่มแจ้งชัดเจน  ข้อความทุกประโยค  ทุกวรรคตอนจะต้องได้
เนื้อหาสาระครบถ้วน  แจ่มแจ้ง อ่านแล้วได้ความชัดเจน  ไม่ทิ้งไว้ให้มีค าถาม ว่าท าไมหรือ
อย่างไร คงเส้นคงวา  ใช้ค าวลีหรือประโยคคงเส้นคงวา  จะใช้อย่างไรก็ยึดอย่างนั้นตลอด
รายงาน 
 1.2.5 ความตรงประเด็น  จะต้องให้ตรงประเด็นเน้นจุด  ต้องการอย่างไร  
ท าอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น  ตรงไปตรงมา 
 1.2.6 ความส ารวมระมัดระวัง ก่อนเขียนต้องพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
เขียนภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน มีเหตุผลอย่างเพียงพอ  ต้อง
ระมัดระวังการให้เหตุผลไม่เพียงพอ ให้เหตุผลขัดกัน และไม่ถือเหตุผลหรือการตัดสินของ
ตนเป็นใหญ่  
 1.2.7 ใช้ถ้อยค าที่สุภาพไม่แข็งกระด้าง  รวมทั้งต้องใช้ค าที่อ่านแลว้รื่นหู 
นิ่มนวล  โดยเฉพาะในตอนเขียนข้อเสนอแนะ 
  1.2.8 การอ้างองิ )References) การอ้างองิจะตอ้งท าอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชา และแหล่งที่อ้างองินั้นจะต้องเที่ยงตรง เช่ือถือได้ด้วย 
 นอกจากนั้น  การเขียนรายงานจะต้องยึดผู้อ่านเป็นหลัก ว่าเขียนให้ใครอา่น 
ต้องปรับภาษา  รูปแบบและความสั้นยาวให้สอดคล้องกับผู้อ่านแต่ละระดับด้วย  เมื่อเขียน
รายงานเสร็จแล้วควรตรวจทานให้ถูกต้องเรียบร้อย  ทั้งรูปแบบ  ตัวสะกดการันต์  การเว้น
วรรคตอน และตัวเลขค่าสถิติต่าง ๆ  
 
2. บทสรุปย่อส าหรับผู้บริหาร  
  การเขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร  เขียนเช่นเดียวกับบทสรุปเพื่อเผยแพร่แก่
สื่อมวลชน บทสรุปส าหรับผู้บริหารควรมีจ านวนหน้า ระหว่าง 2-5 หน้า ส่วนบทสรุปเพื่อ
เผยแพร่แก่สื่อมวลชน ควรเขียนไม่เกิน 2 หน้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ช่ือโครงการ 
ช่ือคณะผู้วิจัย งบประมาณและระยะเวลาท าการวิจัย ปีที่ได้รับงบประมาณ รวมจ านวนเงิน 
และวันเดือนปีที่เริ่มวิจัย จนถึง วันเดือนปีที่ส่งมอบงาน 



  
2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 

แนวความคิดพื้นฐาน ทฤษฎีหลัก หรือสภาพปัญหาที่มีความส าคัญหรือความจ าเป็นที่ต้อง
ท าการวิจัยเรื่องนี้  โดยสรุปส่วนที่ส าคัญไม่ควรเกิน 5 บรรทัด  

2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ที่ชัดเจนเรียงตามล าดับ
ความส าคัญเป็นข้อ ๆ 

2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ที่ครอบคลุมประเด็นของ รูปแบบการ
วิจัย จ านวนหรือขนาดของตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนสรุปไม่ควรเกิน 5 บรรทัด และเขียนให้เข้าใจง่ายไม่
จ าเป็นต้องใช้ศัพท์ทางวิชาการที่สูงเกินไป 

2.5 รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัย ให้เขียนการน าเสนอผลการวิจัย เรียงการ
น าเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ทั้งหมด   

2.6 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ให้ระบุประเด็นส าคัญ ๆ ที่
พบในการวิจัย เสนอแนะแยกแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายรายละเอียดให้กลุ่ม
ต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญมาก อาจมีรายละเอียด
มากกว่าส่วนอื่น ๆ  

 
3 .  บทคัดย่อ  

  หลังจากเขียนรายงานการวิจัยทุกส่วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว นักวิจัยต้องพยายามจับ
ประเด็นส่วนส าคัญที่สดุของงานวิจยัแต่ละประเด็น  น ามาเขียนรวมไว้ให้ผู้อ่านเข้าใจค าตอบ
ที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับงานวิจัยน้ัน ๆ ได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด โดยเขียนบทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ )Abstract  (ดังตัวอย่างในแผนภาพที่ 3 

รูปแบบของการจดัหน้าควรเป็นดังน้ี 
 

ช่ือโครงการวิจัย .....................................................................................................  

ผู้วิจัย             ............................................     ...................................................    
                    ............................................     ..................................................      
สถาบันต้นสงักัด ......................................................................................................  
ปีที่ท าวิจัย/ รหสัโครงการวิจัย 



  
บทคัดยอ่ 

_______________________________ 

           วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย ผลการวิจัยตอบตามวัตถุประสงค์ พรอ้มข้อเสนอแนะ 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ค าส าคัญ  .................................    ...............................      ....................... 
       

4.  ประเด็นส าคัญในแต่ละส่วนของรายงานการวิจัย 
 4.1 การเขียนความน า  
 ความน าเป็นส่วนแรกของเนื้อหาในรายงาน  จะต้องเขียนให้ชัดเจน และเร้าความ
สนใจให้ผู้อ่านติดตาม  อาจจะเริ่มจากสภาพที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างกว้าง ๆ เพื่อช้ีให้เห็นว่า
มีปัญหาเดือดร้อน  ยุ่งยากอย่างไร  แนวโน้มของปัญหานั้นจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดถ้า
หากไม่รีบหาทางขจัดจากนั้นจึงตามด้วยเหตุผลว่า  ท าไมจึงสนใจท าเรื่องนี้   มีทฤษฎี
อะไรบ้างที่สนับสนุน  มีงานวิจัยในอดีตอะไรบ้าง  ท าอย่างไรได้ผลไปถึงไหนแล้ว  อะไรเป็น
ข้อสรุปได้แล้ว  อะไรยังไม่อาจสรุปได้ และเมื่อท าแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร  ทั้งประโยชน์
ในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ และประโยชน์ที่จะน าไปแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 เมื่อกล่าวถึงความเป็นมาแล้ว จะต้องเสนอว่ามีปัญหาหรือวัตถุประสงค์อะไรบ้างที่
ต้องการทราบ ปัญหาหรือวัตถุประสงค์นั้น ๆ มีขอบเขตกว้างขวางแค่ไหน  มีตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระอะไรบ้างที่ศึกษา ต้องก าหนด  เขียนไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งถ้ามีสมมติฐานก็ต้อง
เขียนไว้ด้วยเพื่อท าให้ปัญหาที่ต้องการทราบนั้นชัดเจนย่ิงข้ึน 
 การเขียนความน าตามใจความดังกล่าว อาจจะจัดท าเป็นหัวข้อย่อย ๆ หรือเขียน
รวม ๆ กันก็ได้  ถ้าเป็นรายงานแบบยาว และรายงานแบบสั้นที่จัดท าเป็นรายงาน  เฉพาะ   
นิยมท าเป็นหัวข้อดังกล่าวแล้วในหัวข้อก่อน  แต่ถ้าท าเป็นบทความลงพิมพ์ในวารสารที่พบ
เห็นมีทั้ง 2 แบบ 
 4.2 การเขียนระเบียบวิธีวิจัย 



  
 การเขียนหัวข้อระเบียบวิธีนี้ จะต้องเขียนอธิบายให้ผู้อ่านรูว่้า “การวิจัยเรื่องนั้นท า
อย่างไร” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมนิผลการวิจัยและข้อสรปุได้ว่ามีคุณค่ามากเพียงใด 
ระเบียบวิธีวิจัยในส่วนนี้ ถ้าใช้ระเบียบวิธีหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานแล้วไม่จ าเป็นต้อง
บรรยายอย่างละเอียด จะเสนอเฉพาะส่วนที่ส าคัญ ๆ พอให้ผู้อ่านเห็นภาพเท่านั้น แต่ถ้า
เป็นระเบียบวิธีหรือเครื่องมือใหม่ ๆ จ าเป็นต้องอธิบายและบรรยายละเอียดอีกด้วย เพื่อ
ผู้อื่นจะไดน้ าไปท าซ้ าได้ 
 หัวข้อระเบียบวิธีวิจัยควรเริ่มกล่าวน าด้วยการบอกลักษณะ หรือรูปแบบของ
ระเบียบ วิธีการวิจัยหรือการประเมินผลที่ใช้  จากนั้นจึงแบ่งการอธิบายเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หัวข้อนี้จะกล่าวถึงประชากรและขอบเขตของ
ประชากรที่ใช้ว่าคืออะไร มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด และมีจ านวนเท่าใด การวิจัยหรือการ
ประเมินผลครั้งนี้ใช้ประชากรหรือใช้กลุ่มตัวอย่าง ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน
เท่าใด เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการอย่างไร อธิบายและให้เหตุผลว่าท าไมจึงใช้วิธีการนั้น 
ถ้าการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีความซับซ้อนมาก ควรเขียนผังแสดงการเลือกประกอบด้วย
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนย่ิงข้ึน 
 2. เครื่องมือรวบรวมข้อมลู หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการ
ท าวิจัยเรื่องนั้นว่า มีอะไรบ้าง พร้อมกับบอกลักษณะและคุณภาพของเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้ โดยเฉพาะความเที่ยง ความตรง ถ้าใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่สร้างข้ึนเอง 
จะต้องบอกวิธีการสร้าง วิธีการทดลอง และวิธีการหาคุณภาพด้วย 
 3. การรวบรวมข้อมูล หัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการและข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลว่า
ท าอย่างไร มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างไร เพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกต้องครบถ้วน
และเช่ือถือได้ นอกจากนี้อาจจะต้องบอกเหตุผลด้วยว่า ท าไมจึงใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลเช่นนั้น 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อนี้จะบอกวิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
ข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านทราบว่า  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน ามาท าอย่างไร  ซึ่งอาจจะแยกบรรยาย
ตามลักษณะของข้อมูล เช่น  ข้อมูลทั่วไป  ความรู้เจตคติ  เป็นต้น  หรือตามสมมติฐานที่
ต้องการทดสอบ อธิบายทุกข้ันตอน พร้อมบอกสถิติ  สูตรสถิติที่ใช้ด้วย  นอกจากนี้ ยังต้อง
บอกด้วยว่าใช้เครื่องสมองกล (computer) ช่วยในการค านวณสถิติต่าง ๆ ด้วยหรือไม่  ถ้า
ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีวิธีค านวณอย่างไรต้องอธิบายด้วย 
 4.3  การเขียนผลการวิจัย 



  
 ผลการวิจัยหรือการประเมินผลนั้นเป็นหัวใจส าคัญของรายงาน การเสนอผลควร
จัดเป็นประเภท แบ่งแยกเป็นหัวข้อ ๆ ตามลักษณะข้อมูล  หรือตามปัญหาที่ต้องการทราบ 
หรือตามสมมติฐานที่ต้องการทดสอบก็ได้ และจัดเรียงหัวข้อตามล าดับของวัตถุประสงค์จาก
ข้อ 1 2 3 ตามล าดับ 
 การเสนอผลในส่วนน้ีประกอบด้วยการเสนอข้อมูล  (Presentation of the Date)  
กับการตีความหมายข้อมูล  (Interpretation of the Data)  ซึ่งมีวิธีการเขียนหลายรูปแบบ 
รูปแบบการเสนอที่ดีน่าจะเป็นการเสนอข้อมูลโดยสรุป และตีความหมายข้อมูลนั้น  ถ้ามี
ข้อมูลมากก็ควรแสดงด้วยตาราง หรือแผนภูมิประกอบ  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตใต้ตาราง  
หรือแผนภูมินั้น ๆ ด้วย  นอกจากนั้น  การเสนอผลในส่วนน้ีควรเสนอในลักษณะส่วนใหญ่ไป
หาส่วนย่อย  (Deductive Method) หรือลักษณะส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่  (Inductive 
Method) ก็ได ้ ถ้าใช้ลักษณะใดก็ควรใช้ลักษณะนั้นตลอดทั้งเรื่อง 
 อย่างไรก็ดี  การเสนอข้อมูลนั้นท าได้หลายแบบ  อาจจะเป็นแบบบทความหรือ
ความเรียงตลอด  (Text Presentation) แบบความเรียงกึ่งตาราง  (Semi-Tabulation 
Presentation) แบบตาราง (Tabulation Presentation) หรือแบบรูปภาพแผนภูมิก็ได้  
หรือจะผสมกันหลายแบบก็ได้  แต่ต้องยึดหลักการเสนอว่า  เมื่อเสนอข้อมูลแบบนั้นแล้ว
จะต้องเห็นภาพหรือลักษณะที่ต้องการเสนออย่างชัดเจนมากที่สุด 
 ส่วนการตีความหมายข้อมูลนั้น  เป็นการช้ีให้เห็นข้อเท็จจริง และข้อค้นพบของ
การวิจัยน้ัน  ซึ่งจะเป็นข้อสรปุของการวิจยัหรือการประเมินผลในเรื่องนั้น การตีความหมาย
ข้อมูลจะต้องพยายามท าความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบ
ครอบ  ระวังการคัดลอก  การค านวณและการให้เหตุผลผิด  จะต้องตีความหมายข้อมูล
ภายใต้ขอบเขต และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้  อย่าตีความหมายเกินเลยข้อมูลที่มี 
 4.4 การเขียนสรุป อภิปราย 
 ในการสรุปผล ควรพิจารณาว่า รายงานวิจัยนั้นได้สรุปผลในประเด็นที่ส าคัญๆ 
อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งอยู่ในกรอบของข้อมูลที่ค้นพบ หรืออยู่ในกรอบข้อมูลของประชากรที่
ศึกษาได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน ไม่ควรสรุปในรายละเอียดที่มีข้อมูลเพียงเล็กน้อย  
 การวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในบางกลุ่มหรือบางพื้นที่  (case study) 
จะต้องระมัดระวังในการขยายผลสรุป  (generalization) เกินขอบเขตของประชากรที่
ก าหนดเป็นกรอบไว้ และผลการวิจัยนั้นถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบ ซึ่งอาจเป็นจริงเฉพาะกับ
ประชากรในเขตที่ได้รับการสุ่มมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น แต่อาจจะไม่เป็นจริงกับประชากร



  
ทั่วไปก็ได้ ในส่วนท้ายของการประเมินการสรุปผลรายงานวิจัย ควรตรวจดูว่า มีการสรุปผล
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และสมมติฐานครบทุกข้อหรือไม่ เพราะมีรายงานการวิจัยบางเรื่อง
สรุปผลการวิจัยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือตอบวัตถุประสงค์ได้ไม่ครบทุกข้อ 
 
 การอภิปรายผลที่ได้เป็นการประเมิน และขยายความ  (Implication)  ของ
ผลการวิจัยที่ได้ เพื่อยืนยันให้ผู้อ่านเห็นว่า ผลการวิจัยที่ได้น้ันน่าเช่ือถือได้ ถูกต้อง เป็นจริง 
โดยช้ีให้เห็นว่า ผลการวิจัยที่ได้นั้นสอดคล้องกับสมมติฐานข้อเท็จจริงที่พบแล้ว และ
ผลงานวิจัยของคนอื่นหรือไม่ อย่างไร เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีของใคร รวมทั้งสอดคล้อง
กับความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรบ้าง ถ้าขัดแย้งจะต้องอธิบายเหตุผลและหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ช้ีแจงความเป็นไปได้ของผลที่ขัดแย้งขึ้น ควรพิจารณาในแง่ของการใช้เหตุผล
และหลักฐานต่างๆ น ามาอ้างอิงในส่วนที่อภิปราย ไม่ใช่ใช้ความรู้สึก หรือความคิดของผู้วิจัย
สอดแทรกเข้าไปเพื่อไม่ให้มีส่วนโน้มน้าวให้ผลการวิจัยเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่งตามที่
ผู้วิจัยต้องการ ควรพิจารณาว่าการอภิปรายผลการวิจัยนั้น ได้มีการเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัยของผู้อื่นที่ท ามาแล้วมากน้อยเพียงใด มีการเปรียบเทียบทุกแง่ทุกมุมในลักษณะ
ของเครื่องมือวัด การวัดตัวแปร และกรอบทฤษฎีที่ใช้ รวมทั้งข้อจ ากัดที่ระบุไว้ว่าเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร ควรพิจารณาประเด็นของการมีนัยส าคัญทางสถิติด้วยว่า มีความ
สอดคล้องในแง่ของความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด  ในบางครั้งผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตมนุษย์ อาจไม่พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากมีข้อจ ากัดบางประการในการศึกษา
นั้น เช่น ตัวอย่างน้อยไป หรือวิธีการเลือกตัวอย่างไม่ดีพอ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของการ
ป ฏิ บั ติ  ค่ า ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย นั้ น ถื อ ว่ า ส า คั ญ  
ที่ผู้ วิจัยจะต้องตระหนักในการแปรผลและอภิปรายผลอย่างมาก โดยเฉพาะ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงขนาดของยาที่ใช้รักษาโรค หรือการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ปุวยทาง
สรีรวิทยา และชีววิทยาเพียงเล็กน้อย ก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปุวยได้ 
 การเขียนอภิปรายผลนี้  มีผู้กล่าวว่า ถ้าจะเปรียบให้ง่าย ๆ ก็คล้ายกับการประเมิน
ว่า ร้านอาหารที่จะไปรับประทานนั้นอร่อยมากน้อยเพียงใด  เมื่อเราชวนเพื่อนไป  เรา
อาจจะบอกเพื่อนว่า  เราเคยไปรับประทานรา้นนั้นมาแล้ว  รู้สึกอร่อยดี  (เหมือนกับข้อสรุป
ของผลวิจัยที่ได้)  เพื่อนฟังแล้ว ก็อาจจะรู้สึกเฉย ๆ ไม่เช่ือ เราก็อธิบายต่อไปว่า อาหารร้าน
นี้อร่อยขนาดเชลล์ชวนชิมด้วยนะ มีคนนิยมไปรับประทานกันมาก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้
เพื่อนเช่ือถือมากข้ึน 



  
 4.5 การเขียนข้อเสนอแนะ   
 ส่วนการเสนอแนะ ควรพิจารณาว่ารายงานการวิจัยนั้นมีการเสนอแนะให้น า
ผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่ ถ้ามีขอให้พิจารณาต่อไปว่าการเสนอแนะนั้น
สมเหตุสมผล และปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ส่วนการวิจัยที่ไม่ใช่ลักษณะการวิจัยแบบประยุกต์ 
แต่เป็นการวิจัยข้ันพื้นฐาน ก็ควรเสนอแนะถึงการเช่ือมโยงระหว่างผลการวิจัยกับทฤษฎีเดิม 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงทฤษฎีเก่า และลู่ทางการน าทฤษฎีใหม่ไปใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปด้วย 
 

 จุดอ่อนที่ส าคัญของข้อเสนอแนะในรายงานวิจัย คือ ข้อเสนอแนะมักไม่สัมพันธ์
หรือไม่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยที่ได้ ควรลองพิจารณาดูว่า ถ้าสามารถให้ข้อเสนอแนะ
เหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องท าวิจัย ก็แสดงให้เห็นว่าข้อเสนอแนะนั้นไม่เกี่ยวกับงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะที่ดีควรระบุวิธีด าเนินการไปพร้อมกันว่าจะท าอย่างไร มิใช่เพียงแต่เสนอว่าต้อง
ท าอะไรเท่านั้น 
 1. ประเด็นการเขียนข้อเสนอแนะ  โดยทั่วไปจะเสนอใน 3 ประเด็นคือ 
 1.1(  ประเด็นที่เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ เป็นการเสนอให้ผู้อ่านและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบว่า จะน าผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมดไปใช้เป็นประโยชน์อะไรได้บ้าง และ
จะใช้อย่างไร 
 1.2( ประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเป็นการเสนอแนะเพื่อช้ีให้ผู้ที่จะท า
การวิจัยต่อไปเห็นว่าระเบียบวิธีอย่างที่เราท า  เป็นอย่างไร  ผู้วิจัยอื่นควรท าตามอย่างที่เรา
ท า หรือควรใช้วิธีการอื่น และควรใช้วิธีการอย่างไร ควรเสนอแนะไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งข้อ
ระมัดระวังในการใช้ระเบยีบวิธีวิจัยตามที่เราเสนอแนะ ประเด็นนี้เหมือนกับการที่เราเดินปุา
ผ่านพ้นไปแล้ว  ในขณะเดินอยู่ในปุาย่อมพบปัญหาอุปสรรคมาก และอาจจะพบทางลัดหรือ
ทางเดินใหม่ ๆ บ้าง  เมื่อมีเพื่อนต้องเดินปุาอย่างเราบ้าง  เราก็เสนอแนะการเดินปาุให้ และ
คงต้องเสนอแนะเฉพาะในส่วนที่จะท าให้การเดินปุาของเพื่อนของเราเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ไม่ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคเหมือนอย่างเราที่เคยเดินมาก่อน 
 
 
 1.3( ประเด็นที่เกี่ยวกับการท าวิจัยต่อไป เป็นการเสนอแนะให้ผู้อ่านหรือ
ผู้สนใจปัญหาการท าวิจัยคล้าย ๆ กับเราได้ทราบว่า ถ้าต้องการจะท าวิจัยเรื่องท านอง



  
เดียวกันควรจะท าวิจัยในประเด็นอะไรอีกบ้าง ควรศึกษาตัวแปรอะไรอีกบ้าง รวมทั้งควรจะ
เปลี่ยนระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรบ้างหรือไม่ จึงจะท าให้การวิจัยในประเด็นนั้นได้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ 
 2. ข้อควรระมัดระวังในการเขียนข้อเสนอแนะ  ในการเขียนข้อเสนอแนะ
เหล่าน้ี  มีหลกัการ  ดังนี ้
 2.1(   จะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ได้จากผลการวิจัยเรื่องนั้น  มิใช่จาก
ข้อคิดเห็นหรือจากสามัญส านึกของตนเอง 
 2.2( จะต้องเป็นเรื่องใหม่  มิใช่เป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่แล้ว  ถ้าเป็นเรื่องเก่า
จะต้องช้ีย้ าให้ความเห็นความส าคัญเป็นพิเศษ 
 2.3( จะต้องสามารถปฏิบัติหรือท าได้ ภายในขอบเขตก าลังความสามารถ  
เงิน และเวลาที่มี 
 2.4( จะต้องเป็นผลจากที่ได้ตระหนักถึงข้อจ ากัด และความจ าเป็นต่าง ๆ 
แล้ว และเห็นว่าท าได้ 
 2.5( จะต้องมีรายละเอียดมากพอสมควร และมากพอทีจ่ะสามารถน าไป
ปฏิบัติได้เลยก็ยิ่งด ี

 
บทส่งท้าย 
 การเขียนรายงานทางวิชาการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องการให้ผู้อ่านรู้ว่าเราท า
อะไร  ท าอย่างไร  เหตุใดจึงท า และท าแล้วได้ผลอย่างไร  ในการเขียนรายงานทางวิชาการ
นั้นมีรูปแบบ และหลักการเขียนที่แตกต่างกันมาก ก่อนจะเขียนต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเขียน
ให้ใครอ่าน  จะเขียนรูปแบบอย่างไร  จะเขียนลงวารสารอะไร  แต่ละวารสารมีข้อก าหนด
แตกต่างกันซึ่งควรศึกษาให้ละเอียด  และควรเขียนต้นฉบับร่าง  2 - 3 ครั้ง   ต้นฉบับร่าง
ครั้งแรกเมื่อเขียนเสร็จแล้วควรทิ้งไว้ก่อน 2 - 3 สัปดาห์ แล้วกลับมาอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ  
แล้วแก้ไขเรียบเรียงใหม่  จากนั้นควรน าไปให้เพื่อน ๆ และนักวิชาการอ่านเพื่อวิจารณ์และ
ขอข้อเสนอแนะ น ามาแก้ไขปรับปรุง และเรียบเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงน าส่งลงพิมพ์
เผยแพร่ต่อไป ถ้าส่งลงพิมพ์ในวารสาร  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะช่วยอ่านและ
วิจารณ์อีกครั้ง หากเห็นว่ามีข้อควรแก้ไขก็จะส่งกลับคืน  เมื่อผู้วิจัยแก้ไขแล้วจึงส่งไปใหม่ 
และผ่านบรรณาธิการกับกองบรรณาธิการอีกครั้ง  จึงจะน าลงพิมพ์ต่อไป 



  
 การเขียนรายงานทางวิชาการ แม้จะมีรูปแบบและหลักการเขียนที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน  แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาอยู่มาก  โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน  ยังมีข้อ
โต้แย้งระหว่างนักวิชาการต่างสาขาวิชากัน  ยังก าหนดรูปแบบและให้จุดเน้นแตกต่างกัน  
ท าให้มีผลต่อการพิจารณาคุณค่าของผลงานทางวิชาการมากในปัจจุบัน  เพราะนักวิชาการ
ส่วนมากมักจะยึดติดแน่นอยู่กับสาขาวิชาการของตน  ท าอย่างไรจึงจะช่วยขจัดปัญหานี้ลง
ไปได้ ทั้ง ๆ ที่เรายอมรับกันว่าผู้เป็นนักวิชาการนั้นต้องใจกว้าง  “Open  Minded” 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 10 

การเผยแพร่ การน าเสนอ/ถ่ายทอด การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการ

ประเมินผลงานวิจัย 

 
เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไปคือ การถ่ายทอด การ

เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยเฉพาะในรูปแบบของการน าเสนอผลงานที่นิยมท ากันก่อนจะ
ด าเนินการรูปแบบอื่น เพื่อส่งต่อผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ และในรูปแบบ
ต่างกัน ตามรูปภาพเส้นทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยต่อไปนี้ 

 

1. เส้นทางการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  



  

 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นการด าเนินงานต่อจากงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วเพื่อน า

ผลงานวิจัยน้ัน        สู่กลุ่มเปูาหมายผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งปรากฏรูปแบบ เช่น 
2.1) การน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
2.2) การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
2.3) การแสดง/การสาธิต 
2.4) การเขียนลงในต ารา 
2.5) การจัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
2.6) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 

เครื่องหมายการค้า ฯลฯ 
2.7) การแสดงโปสเตอร์ 
2.8) การเผยแพร่ในเครือข่าย internet และสื่อสารมวลชน 
                                           ฯลฯ 

ภาพท่ี  1 เส้นทางการวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์  



  
 

ในเรื่องนี้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินโครงกรจัดท า
มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ ได้รวบรวมหัวข้อเกี่ยวข้องกับจริยธรรม การ
เผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการที่พบได้บ่อยๆ บางหัวข้ออาจจะผูกพันไปถึงกระบวนการ
ก่อนหน้าการเผยแพร่ มีหัวข้อต่างๆ  ดังนี้ 
 1) ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) 
 2) ความถูกต้องของข้อมลู (Data Integrity) 
 3) การจัดการรปูภาพ (Image Handing) 
 4) การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) 
 5) เอกสารอ้างอิง (Reference) และการอ้างอิง (Citation) 
 6) ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) 
 7) ความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and Confidentiality) 
 8) การเผยแพรซ่้ า (Redundant publication) 
 9) การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami publication 
 10) การส่งบทความวิจัยตีพมิพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous 
Submission) 
 11) การเลอืกส่งตีพิมพ์ (Selective Publication) 
 12) การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้วิจัย (Correspondences) 
 13) การถอนบทความ (Retraction of Publication) 
 14) การข้ึนทะเบียนงานวิจัยทางคลินกิ (Clinical Trial Registration) 
 
3. รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย 
 เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 2 รูปแบบ คือ การ
น าเสนอโปสเตอร์และการน าเสนอด้วยวาจา 
 

3.1 การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 3.1.1 รูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัย มีองค์ประกอบ  5  ส่วนดังนี้  
      1) ช่ือเรื่อง (Title) 
 2) บทคัดย่อ (Summary) 



  
 3) บทน าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Introduction and related 
literature) 
 4) วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 5) ผลการวิจัย (Research Results) 
 3.1.2 แนวทางการเตรียมโปสเตอรผ์ลงานวิจัย 
 1) การวางแผน  เกี่ยวกับสถานที่น าเสนอ ขนาด ลักษณะ และจ านวน
ผู้เข้าชม           เพื่อเตรียมการว่าจะเสนออะไร อย่างไร วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ก าหนดระยะเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเตรียม 
 2) การออกแบบโปสเตอร์  จะเลือกเนื้อหาสาระส่วนใดจากรายงาน
การวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ของการน าเสนอโปสเตอร์ หลังจากนั้นจึงตัดสินใจเลือกรูป
และโปสเตอร์ที่ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ ภาพและแผนภูมิ การใช้สี ชนิดตัวอักษร ฯลฯ  
 
 3.2 การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentations)  
 นักวิจัยมีเวลาประมาณ 15 -20 นาที ในการน าเสนอ และ 10-15 นาทีในการตอบ
ข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 
 3.2.1 รูปแบบของงานวิจัยส าหรบัการเสนอด้วยวาจา สิ่งที่ตอ้งเตรียม 
  1) รายงานวิจัยในรปูแบบบทความวิจัย 
 2) สไลด์หรือ  power point ประกอบการน าเสนอ 
 3) ส าเนาเอกสารสไลด์หรือ  power point 
 3.2.2  แนวทางการเตรียมสไลด์ ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
 1) การวางแผน เกี่ยวกับรายละเอียดสถานที่น าเสนอ ลักษณะและ
จ านวนผู้ฟัง นอกจากนี้ต้องวางแผน การน าเสนอ การตอบค าถาม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา และต้นทุนการใช้จ่ายเตรียมสไลด์ 
 2) การออกแบบ  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเสนอผลการวิจัย แล้ว
เลือกเนื้อหาก่อนจึงเตรียมสไลด์ ซึง่มหีลักการดงันี้ 
   - เลือก  template ที่เหมาะสมกับผูร้่วมประชุม 
   - ออกแบบสด์ให้มจี านวนเหมาะสมกับเวลา 
   - ใช้ลูกเล่นของสไลด์อย่างเหมาะสม 



  
   - ใช้สีและตัวอักษรพอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป มองสบายตา
และอ่านชัดเจน 
   - เตรียมไฟลส์ไลดส์ ารอง 

3.2.3 แนวทางการเตรียมตัวผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
 1) ก่อนน าเสนอ ซ้อมการน าเสนอ จับเวลา ฝึกท่าทางการน าเสนอหรือให้
ผู้อื่น                 ช่วยวิพากษ์ ฯลฯ 
 2) ช่วงน าเสนอ  มีสติ และสร้างความมั่นใจ ปรับอารมณ์ให้เย็นและ
มั่นคง พูดช้าๆ ชัดๆ ไม่อ่านข้อความอย่างเดียว เหลือบดูบันทึกบ้าง สบตาผู้ฟังบ้าง ตั้งใจฟัง
ค าถามและตอบข้อซักถามอย่าง      มีสติ ฯลฯ  
 3) ช่วงหลังการน าเสนอ  แสดงความขอบคุณ และให้เวลาตอบข้อ
ซักถามที่ยงัต่อเนื่อง 
(ที่มา :  ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย .เทคนิค การน าเสนอผลงานวิจัย) 
4. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
 หลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว และผ่านการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว ผลผลิตของการวิจัยคือ รายงานการวิจัยที่พร้อมเผยแพร่ ถ่ายทอด สู่การใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ       ทั้งที่เป็นผลลัพธ์และผลกระทบ  

 

 
 

  



  
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ าแนกตามลักษณะ จุดมุ่งหมาย และการใช้

ประโยชน์         เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2555.การ
ปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ.) 

4.1  งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นงานวิจัยเพื่อสรา้งความรู้ใหม่ สร้าง
ฐานใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการใหม่ เครื่องมือใหม่ 

4.2 งานวิจัยเชิงนโยบาย เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นสนับสนุนการก าหนดและตัดสินใจ
นโยบายในด้านต่างๆ รวมทั้งการน านโยบายไปปฎิบัติและการประเมินผลกระทบและ
สัมฤทธิผลของนโยบายทัง้นโยบายระดบัชาติ  พื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  มีลักษณะต้องการ
ค าตอบที่มุ่งความเป็นไปได้และผลในเชิงปฏิบัติ รวมทัง้ต้องค านึงผลกระทบทางสงัคม 
การเมือง สุขภาพและสิง่แวดล้อม 

4.3 งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นงานวิจัยแบบมุง่เปูา และค านึงถึงผล
การตอบแทน 

การลงทุน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชาติ/กลุ่มจังหวัด  และ
ความต้องการของภาคการผลิตรายสาขา สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมต้นน้ า จนถึง
ปลายน้ า   มีก าหนดเวลา มาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่แน่นอน ส่วนใหญ่ ไม่สามารถเปิดเผยผลวิจัย
ต่อสาธารณะเพราะสภาพการแข่งขันของตลาด 
 4.4 งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน เป็นงานวิจัยที่ชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่ควรเป็น
ผู้ก าหนดโจทย์และด าเนินการวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือ
ปัญหาที่มีอยู่ในท้องถ่ิน และเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางสังคมและในกระบวนการ
นโยบายให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 



  

 
 
ตัวอย่างผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย 
 

 



  

 
 



  

 

 
 



  

 
 
 

ตัวอย่างการประเมินผลกระทบสาขามนุษยศาสตร์: การวิจัยประวัติศาสตร์พม่าโดย 
รศ.ดร. สเุนตร  ชุตินธรานนท ์ “ผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์ และท าวิจัยในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่ายาวนาน” 
* ผลิตบทความวิชาการและหนังสือต่างๆ เช่น พม่ารบไทย(พ.ศ.2537),พระสุพรรณกลัยา
จากต านานสูห่น้าประวัติศาสตร(์พ.ศ.2542) 
* วิทยากรให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์แกป่ระชาชน เช่น การพุดคุยกับคุณวีระ  ธีรภัทรทางคลื่น  
FM 96.5 MHz 
* ที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์แกห่มอ่มเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ในการเขียนบทภาพยนตรเ์รื่อง 
สุริโยไท และต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
* เป็นมัคคุเทศกก์ิตติมศักดิ์ในการท่องเที่ยว ช่วยให้การทอ่งเที่ยวมีคุณภาพในทางวิชาการ
สูงข้ึน 
 



  

 
 
5.การประเมินผลการวิจัย 

5.1 การประเมินผลก่อนการด าเนินการวิจัย 
  คือ การประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย ตามมาตรฐานการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
  5.1.1 ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อประเมินผล
ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เรื่องที่ประเมิน 
  5.1.2 ก าหนดประเด็นการประเมินผลข้อเสนอโครงการ/งานวิจัย( research 
project/research program) 
 

ตัวอย่างแบบการประเมินของ วช. ก่อนด าเนินโครงการวิจัย 
แบบ วช. 1 ด 
องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  



  
  1) ผู้รับผิดชอบ ]คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่

ท าการวิจัย (%) และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน 

  2) ประเภทการวิจัย (ผนวก 4) 
3) สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 4) 
4) ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5) ความส าคัญและทีม่าของปญัหาที่ท าการวิจัย 
6) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7) ขอบเขตของโครงการวิจัย 
8) ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
9) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกีย่วข้อง  
10) เอกสารอ้างองิของโครงการวิจัย 
11) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
12) แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเปูาหมาย 
13) วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เกบ็ข้อมูล 
14) ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุข้ันตอน

อย่างละเอียด) 
15) ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย(อุปกรณ์การวิจัย,โครงสร้างพื้นฐานฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัย

ที่ต้องการเพิ่มเติม 
16) งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1) รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ 
]ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 5)] 

16.2) รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ ที่
เสนอขอในแตล่ะปี ]กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 
ปี  (ผนวก 8)] 

16.3) งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็น
โครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 
17) ผลส าเรจ็และความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รบั 



  
18) โครงการวิจัยต่อเนื่องปทีี่ 2 ข้ึนไป 

18.1) ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจรงิในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2) ระบุว่าโครงการวิจัยน้ีอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่ง
เงินทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

18.3) รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19) ค าช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20) ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                     

 
5.2 การประเมินผลระหว่างด าเนินงาน 

      คือ การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามระยะของงวดเงิน
(งวดงาน) โดยคณะกรรมการ/คณะท างาน 

5.2.1 พิจารณาตามงวดงาน/งวดเงิน ที่ก าหนดไว้ในสัญญารบัทุน 
5.2.2 แจ้งผลการพิจารณาทุกครัง้ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด 

 
ข้อสังเกต 

1) พยายามพิจารณาตามข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างครบถ้วน 
2) หากมีข้อท้วงตงิ ข้อสงสัย ข้อสงัเกตที่เป็นประเด็นปัญหาต่อการด าเนินการ

วิจัย ต้องรีบแจ้งในแบบฟอร์มหรือการพูดคุย 
3) มักจะมปีัญหาการเพิม่-ลด สิ่งที่ต้องด าเนินการวิจัยเสมอ ควรพิจารณาให้

เหมาะสมกับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อใหผ้ลงานวิจัยสมบรูณ์ตามวัตถุประสงค์ 
4) หากมเีหตจุ าเป็นที่ต้องยุติโครงการวิจัย ให้พิจารณาด าเนินการตามสัญญาการ

รับทนุสนบัสนนุการวิจัย 
5) หากมีการเผยแพร่ผลการวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยให้นักวิจัยขออนุญาต

เจ้าของทุนทุกครั้งและต้องแจ้งไว้ในสัญญารับทุน  
 

5.3 การประเมินผลหลังจากการด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น 



  
       หลังจากพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามงงวดงาน/งวดเงิน จนเสร็จสิ้นแล้วให้
นักวิจัยจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้วิจัยด าเนินการ จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

ข้อสังเกต 
1) พิจารณาตามผลการพจิารณารายงานความก้าวหน้าครัง้ล่าสุดหรือ 

โดยรวม  
2) หากจ าเป็นต้องแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แจ้งนักวิจัยแล้วขอให้

คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสมที่สุด   
            3) คณะหรือผู้ประเมินโครงการวิจัยจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประเมิน       
 

5.4 แนวทางการประเมินผลการวิจัย  
ควรพิจารณา 2 มิติ คือ  
     1) มิติด้านคุณค่า เป็นการพิจารณาเกี่ยวกบัประโยชน์หรือความส าคัญของ

งานวิจัยน้ัน 
     2) มิติด้านคุณภาพ เป็นการพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมตามหลัก

วิชาการ ของสิ่งต่อไปนี้    ช่ือเรื่อง ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
สมมุติฐาน(ถ้ามี ) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด 
วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยและการอ้างอิง 

5.5 แบบประเมินผลการวิจัย  มีผู้พยายามสร้างแบบประเมินผลการวิจัยให้
เป็นมาตรฐาน แต่ก็ยังมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้ประเมินอาจมีรายการ
ประเมินจ านวนน้อย ประมาณ 10-20 ข้อ จนถึง 80-90 ข้อ 
 
6. ข้อพึงปฏิบัตสิ าหรับการวิจัย  

1) จรรยาวิชาชีพในการท าวิจัย และแนวทางปฏิบัต ิ
  - ก่อนการด าเนินการวิจัย 
  - ระหว่างการด าเนินงานวิจัย 
  - หลังการด าเนินงานวิจัย 



  
2) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน 

  - แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยงานวิจัย 
  - แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยทีป่รกึษาของนักศึกษา 
  - แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อหน่วยงานต้นสงักัด 
  - แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อแหล่งทุนวิจัย 

3) แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการวิจัย 
  - แนวทางปฏิบัติของผู้อ านวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย 
  - แนวทางปฏิบัติของผูจ้ัดการหรอืผูป้ระสานงานชุดโครงการวิจัย 
  - แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยทีป่รกึษาหรอืพี่เลี้ยง 
  - แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย 
  - แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ 
  - แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 
  - แนวทางปฏิบัติของแหลง่ทุนวิจัย 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ(วช.) :2556) 
 
 
 

_______________________________ 
 

บทท่ี 11 
 

การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวจิัย 
 
ความหมายของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 ภารกิจ (Task) คือ งานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง (Position) 
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน (Unit/Department) และ ของแต่ละองค์การ (Organization) 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 



  
 1. ภารกิจหลัก หมายถึง งานที่ท าเพื่อความคงอยู่ของต าแหน่ง/หน่วยงาน/องค์การ 
ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ ในการจัดต้ังต าแหน่ง/หน่วยงาน/องค์การ นั้น อาทิเช่น 
  1.1 ภารกิจหลักของต าแหน่งอาจารย์ คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ  และ 
ทนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.2 ภารกิจหลักของต าแหน่งนักวิจัย คือ การท าวิจัย 
  1.3 ภารกิจหลักของหน่วยงานฝึกอบรม คือ การฝึกอบรม 
  1.4 ภารกิจหลักของบริษัท คือ การท าธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ มี
การผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ เป็นภารกิจหลัก เป็นต้น 
  1.5 ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คือ การส่งเสริม 
ประสานงาน และ พัฒนา ระบบวิจัยของชาติ 
 ต าแหน่ง/หน่วยงาน/องค์การ สามารถมีภารกิจหลักได้หลายภารกิจ และแต่ละ
ภารกิจสามารถประกอบด้วยงานหลายงาน 
 2. ภารกิจรอง หมายถึง งานที่ท าเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก อาทิเช่น  
  1.1 ภารกิจรองของอาจารย์ คือ ดูแลนักเรียน/นิสิตนักศึกษา จัดท าต าราวิชาการ 
สนับสนุนภารกิจหลกัของหน่วยงาน/องค์การ ที่ตนสังกัด รักษาและทนุบ ารุงช่ือเสยีง/เกยีรติ
ศักดิ์ ของวิชาชีพและสถาบัน 
  1.2 ภารกิจรองของผู้ด ารงต าแหน่งนักวิจัย คือ การให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือผู้อื่นในทีมวิจัย และ ในหน่วยงาน/องค์การ ที่ผู้นั้นสังกัด 
  1.3 ภารกิจรองของหน่วยงานฝกึอบรม คือ การสนับสนุนการฝกึอบรม และ การ
ให้ความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในองค์การ ที่หน่วยงานน้ันสังกัด 
  1.4 ภารกิจรองของบริษัท คือ การสนับสนุนภารกิจหลักของบริษัท เช่น การ
ช่วยเหลือสังคม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Coperate Social Responsibility: 
CSR) 
  1.5 ภารกิจรองของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คือ การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน และ การพัฒนา งานวิจัยของชาติ 
 3. ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานดา้นธุรการและบริการ ที่ท าเพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลักและภารกิจรอง ของบุคคล/หน่วยงาน/องค์การ 
 คนทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงาน และ องค์การทุกองค์การ ต่างก็มีภารกิจหลักของ
ตน 



  
 ภารกิจหลักของทุกคนในชาติ คือ การพัฒนาชาติ สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน  
 ความหมาย ความส าคัญ และ ประโยชน์ ของการวิจัยนั้น ได้กล่าวไว้ชัดเจนแล้ว ใน
บทที่ 1 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ ภาคีเครือข่าย เรียกว่า R2R ย่อมาจาก 
Routine to Research แปลตรงๆว่างานประจ าสู่งานวิจัย โดยมีหลักคิดและวัตถุประสงค์
ว่า เป็นการใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากการ “ท า” งาน ในการสร้างความรู้ โดยมุ่งให้
ท างานประจ า (Routine work) ที่มักจะเป็นงานที่น่าเบื่อ กลายเป็นงานสร้างความรู้ เป็น
งานที่มีคุณค่า ยิ่งท างานมานานก็ยิ่งมีปัญญา มีความรู้ เกิดความภาคภูมิใจ มากข้ึนเรื่อยๆ 
ด้วยการท าให้การท างานประจ าน้ัน เป็นงานวิจัย  
 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้รับเอา R2R เป็น
นโยบายและกิจกรรมส าคัญขององค์การและหน่วยงาน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานประจ าทั้งหลาย ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 จึงขอสรุปความหมายของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ว่า เป็นการน า 
Research Methodology มาใช้ในการพัฒนา “งาน” ตามภารกิจหลัก ของบุคคล/
หน่วยงาน/องค์การ อย่างต่อเนื่อง สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชาติ 
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 
 1. เพื่อพัฒนา “งาน” ตามภารกิจหลัก ของบุคคล/หน่วยงาน/องค์การ ให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ อย่างครบถ้วน และ มีประสิทธิภาพ ยิ่งๆข้ึน  
 2. เพื่อพัฒนา “คน” ของหน่วยงาน/องค์การ ให้มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งๆข้ึน ในการพัฒนา “งานทั้งหลาย” ที่ตนท าและรับผิดชอบ ได้อย่างต่อเนือ่ง และยั่งยืน 
 3. เพื่อพัฒนา “การประยุกต์วิชาการสู่การปฏิบัติ” ที่รวดเร็ว ชัดเจน และเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย  
 4. เพื่อเพิ่มพูน Explicit Knowledge ที่มีค่ามหาศาล ต่อองค์การและประเทศชาติ 



  
 5. เพื่อต่อยอดและขยายผลให้เกิด “นวตกรรม (Innovation)” ที่ เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหลัก ของบุคคล/หน่วยงาน/องค์การ อย่างมีความสุข  
 

เป้าหมายของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย มีเปูาหมายจ าแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับบุคคล มีเปูาหมาย คือ เป็นบุคคลคุณภาพ มีผลงานวิชาการ และ มี
ความสุขในการท างาน 
 2. ระดับหน่วยงาน มีเปูาหมาย คือ เป็นหน่วยงานคุณภาพ มีผลการด าเนินงานดี ที่
ตรงตามความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง มีผลงานวิชาการที่บ่งบอกคุณค่าของหน่วยงาน และ 
บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
 3. ระดับองค์การ มีเปูาหมาย คือ เป็นองค์การคุณภาพ มีผลการด าเนินงานดี ที่ตรง
ตามความคาดหวังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีผลงานวิชาการคุณภาพสูง ที่บ่งบอก
คุณประโยชน์และคุณค่าขององค์การอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ระดับประเทศชาติ มีเปูาหมาย คือ 
  4.1 มีประชาชนที่มีคุณภาพ เป็น Learned person ผู้มีความสามารถในการ
พัฒนางานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆข้ึน ตลอดเวลา 
  4.2 มีผลิตผล (Product) ที่มีคุณภาพสูง สู่สาธารณะ อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 
ทั้งผลิตผลทางวิชาการ สินค้า สิ่งประดิษฐ์ และ บริการ 
  4.3 มีนักวิจัยคุณภาพ ที่ท าวิจัยในงานที่ตนท าอย่างต่อเนื่อง และมีความสุข 
  4.4 มี Explicit Knowledge ที่เป็น Knowledge Assets ที่มีคุณภาพสูง คือ 
ผลงานวิจัย ที่วงการวิชาการ ให้การยอมรับ 
  4.5 มีหน่วยงานและองค์การคุณภาพ ที่มีผลการด าเนินงานที่ดี น่าเช่ือถือ เพราะ
มีวิชาการรองรับ ช่วยสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ น าไปสู่ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อ
ประเทศเรา 
  4.6 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า 
 5. ระดับโลก มีเปูาหมาย คือ Quality of Life for All ของคนทั้งโลก 
 

ประโยชน์ของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย มีประโยชน์สรุปได้ 8 ประการ ดังนี้ 



  
 1. มีประโยชน์ต่อ “งาน” คือ เกิดการพัฒนางานที่เป็นภารกิจหลัก ทั้งของบุคคล 
ของหน่วยงาน และขององค์การ ให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ อย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆข้ึน 
 2. มีประโยชน์ต่อ “คน” คือ 
  2.1 ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ดี สะดวก ง่าย ตรงกับต้องการของตนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
  2.2 ได้ผลงานวิชาการ ที่ทรงคุณค่า สามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าของตนได้ 
  2.3 มีความสุขในการท างาน เกิดความรักงาน น าไปสู่ความรักและความภักดีต่อ
องค์การ 
  2.4 ได้องค์ความรู้ ที่มีคุณค่า ทั้งองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า และองค์
ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วยมือของตนเอง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะติดตัวไปตลอด
ชีวิต 
 3. มีประโยชน์ต่อ “หน่วยงาน” คือ 
  3.1 ได้คนที่มีคุณภาพอยู่ในหน่วยงาน  
  3.2 ได้กระบวนการพัฒนาคน ด้วยการปฏิบัติงานในวิถีชีวิตประจ าวัน ที่สะดวก 
ง่าย สอดคล้องกับบริบทและงานของแต่ละคน ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และ สังคม 
  3.3 ได้ผลการด าเนินงานดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลัก  
  3.4 ได้ผลงานวิชาการที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วยงาน ต่อสังคม และ ต่อประเทศชาติ 
  3.5 มีบรรยากาศองค์การที่ดี สืบเนื่องจากบุคลากรมีความสุขในการท างาน 
 4. มีประโยชน์ต่อ “องค์การ” คือ ไดป้ระโยชน์เช่นเดียวกับหน่วยงาน แต่กว้างขวาง
กว่า และถ้าเป็นองค์การหลักของส่วนรวม อาทิเช่น กระทรวง กรม จังหวัด มหาวิทยาลัย 
ฯลฯ จะมีผลกระทบต่อพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ หรือ ต่อสาธารณะ มาก 
 5. มีประโยชน์ต่อ “ชุมชน” คือ 
  5.1 ได้ผลประโยชน์ จากการที่คน/หน่วยงาน/องค์การ ที่มีคุณภาพ ได้มา
สร้างสรรค์ผลการด าเนินงานที่ดี ในชุมชน หรือ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน/องค์การ  



  
  5.2 เกิดการพัฒนาจากผลงานงานวิจัย ที่เน้นการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ชุมชน ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม 
 6. มีประโยชน์ต่อ “สังคม” คือ เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้เกิดความสุขสงบใน
สังคม เนื่องมาจากการที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์การ รู้ภารกิจหลักของตน แล้วมาร่วม
กันพัฒนาสิ่งดีๆให้เกิดข้ึนในสังคมและชุมชน ด้วยกระบวนการ วิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท างานที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับการที่คนทั้งหลาย มีความสุขในการท างาน และ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะยิ่งช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่รุมเร้าอยู่ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 
 7. มีประโยชน์ต่อ “โลก” คือ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และ กระบวนการ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชากรโลก 
 8. มีประโยชน์ต่อ “วิชาการ” คือ ช่วยในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิชาการ ที่มี
อยู่มากมาย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลหมู่มนุษย์ชาติ อย่างต่อเนื่อง 
 

 การพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 จากวัตถุประสงค์และเปาูหมายของการพัฒนางานตามภารกิจหลกัสูง่านวิจัย สามารถ
สรุปว่า เป็นการพัฒนา “งาน” อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หมายถึง การท าให้ “งานหนึ่งงาน
ใด” เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานยีนยันที่เช่ือถือได้
แน่นอน และ ปัจจุบันยังด าเนินการอยู่ ด้วยการพึ่งพิงตนเองได้  
 จากความหมายของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนี้ สามารถจ าแนก Key 
words ได้ 7 ค า คือ งาน การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ปัจจุบันยังด าเนินการอยู่ 
หลักฐานยีนยันที่เช่ือถือได้แน่นอน และ พึ่งพิงตนเองได้ ซึ่งแต่ละค า มีความหมาย ดังนี้ 
 1. งาน (Task) หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องกระท า ตามภาระกิจ/หน้าที่ ขององค์การ 
 2. การพัฒนา (Developement / Improvement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ดี
กว่าเดิม 
 3. อย่างต่อเนื่อง (Continuous) หมายถึง ทุกปีโดยไม่เว้นว่าง 
 4. ยั่งยืน (Sustainable) หมายถึง มีการด าเนินงานมานานกว่า5 ปี และปัจจุบันยัง
ท าอยู่  
 5. ปัจจุบันยังด าเนินการอยู่ (Active) หมายถึง เป็นภาระกิจขององค์การ 



  
 6. หลักฐานยีนยันที่เช่ือถือได้แน่นอน (Evidence based) หมายถึง สิ่งที่สามารถ
ยืนยันความเป็นจริงของสิ่งที่เกี่ยวข้องแต่ละอย่าง ที่วงการวิชาการในเรื่องนั้น ให้ความ
เช่ือถือ 
  7. พึ่งพิงตนเองได้ (Self reliance) หมายถึง สามารถด าเนินการได้ด้วยทีม
ผู้ปฏิบัติงานเอง แม้จะไม่มีการช่วยเหลือสนับสนุนใดๆจากภายนอกงาน/องค์การ  
 

ความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย มีความส าคัญและประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้ 
 1. ช่วยพัฒนา “งาน” ที่เป็นภารกิจหลกัของประเทศ ที่ได้มีการก าหนดไว้ในนโยบาย
ระดับประเทศ และถ่ายทอดลงมาตามสถาบัน/องค์การหลัก ลงสู่หน่วยงาน และบุคคล 
ตามล าดับ ให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งๆข้ึน 
 2. ช่วยพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ ให้เป็นนักพัฒนา
ระดับฐานราก 
 3. ช่วยพัฒนา “คน” ที่เป็นนักพัฒนา ให้เป็นนักวิจัยที่ติดดิน 
 4. ช่วยพัฒนา “ผลงานวิจัย” ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อย่างต่อเนื่อง 
 5. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน/ชุมชน/สังคม ด้วยกระบวนการ Happy 
Workplace 
 

ประเภทและกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามความซับซ้อนของ
การด าเนินงาน เป็นประเภทพื้นฐาน ประเภทวิชาการ ประเภทก้าวหน้า และ ประเภท
เช่ียวชาญ โดยมีกลุ่มเปูาหมายในแต่ละประเภท ดังนี้ 
 1. ประเภทพื้นฐาน (Basic) เป็นประเภทที่มีความซับซ้อนของการด าเนินงานน้อย 
ใช้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มอาชีพ 
 2. ประเภทวิชาการ (Academic) เป็นประเภทที่มีความซับซ้อนของการด าเนินงาน
มากข้ึน ใช้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นหรือจะเป็นนักวิชาการในอนาคต ได้แก่ นักเรียน 
นิสิตนักศึกษา ทั้งระดับวิชาชีพ ระดับปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา และ ระดับหลังปริญญา
เอก 



  
 3. ประเภทก้าวหน้า (Advance) เป็นประเภทที่มีความซับซ้อนของการด าเนินงาน
มากยิ่งข้ึน ต้องการความเข้มข้นของระเบยีบวิธีวิจัย (Research Methodology) มากในเชิง
วิชาการ ใช้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายทีเ่ป็นหรอืตั้งใจจะเป็นนักวิจัยหรือคณาจารย์ผู้สอน/ผู้สร้าง 
กลุ่มที่จะเป็นประเภทวิชาการ ในอนาคต ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัย และ นักวิจัยสาขา
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 4. ประเภทเช่ียวชาญ (Expert) เป็นประเภทที่มีความซับซ้อนของการด าเนินงานสูง
มาก ใช้ส าหรับการต่อยอดและขยายผลจากกลุ่มที่เป็นประเภทก้าวหน้า ให้เป็น “แกน
หลัก” ในแต่ละสาขาวิชาการ อาทิเช่น สาขาสุขภาพ สาขาเกษตร สาขาประมง สาขา
กฎหมาย สาขาการท่องเที่ยว สาขาการค้าขาย สาขาอุตสาหกรรม สาขาการแสดง สาขา
วิศวกรรม สาขาการเงิน ฯลฯ 

 
กระบวนการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ทั้ง 4 ประเภท มีกระบวนการด าเนินงานที่
ต่อเนื่อง ไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะเลิกท า “งานตามภารกิจหลัก” นั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนา จึงขอน า “เวลา” มาช่วยก าหนดกรอบหรือขอบเขตของการ
ด าเนินงาน เป็นช่วงเวลาละ 5 ปี โดยในแต่ละช่วงเวลา จะแบ่งเป็น 4 ระยะ 18 ข้ันตอน 
ตามหลักของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งเป็นวิจัยเชิง
ทดลอง คือ ระยะก่อนด าเนินการทดลอง ระยะด าเนินการทดลอง และ ระยะหลัง
ด าเนินการทดลอง ตามวงรอบของการด าเนินงาน ที่จ าแนกเป็นวงรอบเล็กใช้เวลาวงรอบละ 
1 ปี และ วงรอบใหญ่ใช้เวลา รวมทั้งสิ้น 5 ปี อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 การด าเนินงานในปีที่ 1. มี 3 ระยะ (Phase) ได้แก่ 
 1. ระยะก่อนด าเนินการทดลอง (Pre-Experimental Phase) มี 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
  1.1 การวิเคราะห์สภาวการณ์ของสิ่งที่ต้องการพัฒนาและด าเนินการ ตั้งแต่อดีต 
จนถีงปัจจุบัน และ แนวโน้มในอนาคต อย่างรอบคอบและครอบคลุม ทุกแง่ทุกมุม 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์ของสิ่งที่ต้องการพัฒนาและด าเนินงาน อย่างเป็น
ระบบที่ครบวงจร 



  
  1.3 การวางแผนด าเนินงาน ทั้งแผนระยะยาวในช่วงเวลาที่ด าเนินการรวมทั้ง
หมด และ แผนในระยะเวลาของแต่ละวงรอบ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
  1.4 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน (Working Model) เบื้องต้น ที่จะน าไป
ด าเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในช่วงเวลา  1 วงรอบ (1 ปี) ที่ได้
วางแผนไว้  
  1.5 เตรียมทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินงาน ทั้งคน เงิน ของ ระบบงาน 
กิจกรรม และ วิธีการ ให้พร้อมมูลที่สุด ทั้งจ านวน คุณภาพ การใช้งาน การซ่อมบ ารุง การ
ทดแทน และการพัฒนาให้ดียิ่งๆข้ึน รวมทั้งการช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติและ
ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ 
 2. ระยะด าเนินการทดลอง (Experimental Phase) มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
  2.1 การจัดท าระบบและกลไก (System & Mechanism) ที่ดี ในการด าเนินงาน
และสนับสนุนการด าเนินงาน อย่างรอบคอบทุกด้าน ตลอดช่วงเวลา 1 ปี ที่ด าเนินตามแผน
ที่วางไว้ อย่างต่อเนื่อง 
  2.2 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มามีส่วนร่วม
อย่างใกล้ชิด เหมาะสม และเพียงพอ ตลอดเวลา เน้นการท างานเป็นทีม โดยใช้ผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง 
  2.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานทุกครั้งที่ท า ด้วยตัวช้ีวัดที่สามารถบ่งบอก
การพัฒนาได้ ใช้ Empowerment Evaluation อย่างเหมาะสม ตลอดเวลา น าข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีข้ึน 
  2.4 สรุปผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกเดือน น าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในเดือนต่อไป ให้ดีย่ิงๆข้ึน จนครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ 
 3. ระยะหลังด าเนินการทดลอง (Post-Experimental Phase) มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
  3.1 น าข้อมูลการด าเนินงาน และ ผลการด าเนินงาน ทั้งหลาย ที่ได้ท าไปตั้งแต่
ระยะก่อนด าเนินการ มาวิเคราะห์ แล้วสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน ในช่วงเวลาที่ด าเนินการนี้ (ปีนี)้ 
  3.2 น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการด าเนินงานสุดท้าย ในช่วงเวลาที่
ด าเนินการนี้ ที่จะน าไปด าเนินงาน ในช่วงเวลาต่อไป (ปีต่อไป) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง มามีส่วนร่วม 



  
  3.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานทั้งหมด ในช่วงเวลาที่ด าเนินการนี้ 
  3.4 รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ในช่วงเวลาต่อไป 
(ปีต่อไป) 
 การด าเนินงานในปีที่ 2.  
 ด าเนินการในท านองเดียวกันกับปีที่ 1. โดยปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ระยะก่อนด าเนินการ (Pre-Experimental Phase) ปรับปรุงในข้ันตอน 1.3 แผน
ระยะยาวในช่วงเวลาที่ด าเนินการทั้งสิ้น และ ในข้ันตอน 1.4 การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงาน (Working Model) เบื้องต้นของปีที่ 2. โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอน3.2 และ 
ข้ันตอน3.4 มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการด าเนินงาน 
 2. ระยะด าเนินการทดลอง (Experimental Phase) ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยน าข้อมูล
ที่ได้จากข้ันตอน 3.1 และ ข้ันตอน 3.4 ของปีที่ 1. มาใช้ 
 3. ระยะหลังด าเนินการทดลอง (Post-Experimental Phase) ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย
น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอน 3.1 และ ข้ันตอน 3.4 ของปีที่ 1. มาใช้เช่นเดียวกัน และเพิ่มเติม
การน าเสนอการเปรียบเทียบประเด็น ในรูปแบบการด าเนินงานที่พัฒนาข้ึน ว่ามีสิ่งที่
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และ ควรมีผลงานวิจัยของการพัฒนางานตามภารกิจ
หลักสู่งานวิจัย เพื่อน าเสนอผู้บริหาร จะดีมาก 
 การด าเนินงานในปีที่ 3. ถึง ปีก่อนปีสุดท้าย  
 ด าเนินการในท านองเดียวกันกับปีที่ 2. โดยควรมีผลงานวิจัยของการพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสู่งานวิจัย เพื่อน าเสนอผู้บริหาร เพิ่มข้ึนทุกปี ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 
 การด าเนินงานในปีสุดท้าย  
 ด าเนินการในท านองเดียวกันกับปีที่ 3. ถึง ปีก่อนปีสุดท้าย โดยเพิ่มเติม ระยะที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน (Conclusion Phase) ดังนี ้ 
  4.1 รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน และ ผลการด าเนินงาน ทั้งหลาย ที่ได้ท าไป
ตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการ ในปีที่ 1 ถึงสิ้นสุดปีสุดท้าย มาประมวล วิเคราะห์ แล้วสรุปเป็น
ภาพรวมของการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน ในช่วงเวลาทั้งหมดที่ด าเนินการ (5 ป)ี 
  4.2 สรุปผลการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน เป็น Lession learned ว่าได้ท า
อะไรและอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการในปีที่ 1 ถึงสิ้นสุดปีสุดท้าย  



  
  4.3 จัดท ารูปแบบการด าเนินงานสุดท้ายของการพัฒนาครั้งนี้ ที่ได้ผ่านการใช้
งานจริงแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติ ให้มีคุณลักษณะ
เหมาะสมที่จะน าไปเป็นตัวแบบให้กับที่อื่น หรือ เป็นตัวอย่างส าหรับงานอื่น  
  4.4 รวบรวมผลงานวิจัย นวตกรรม เรื่องเล่า และ ผลงานวิชาการ ทั้งหลาย ที่ได้
จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ครั้งนี้ แล้วจัดท าเป็นหนังสือ ที่สามารถแสดง
ผลงานด้านวิชาการของหน่วยงาน/องค์การ ได้อย่างภาคภูมิใจ 
  4.5 น าสิ่ งที่ ได้จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่ งานวิจัย  ครั้ งนี้  ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน/องค์การ อื่น เกิดเครือข่าย เกิดการขยายผลและต่อยอด 
อย่างกว้างขวาง ตามหลักการและวิธีการของ Knowledge Management: KM ที่ครบ
วงจร  
 เนื่องจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย เป็นสิ่งที่ท าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เมื่อด าเนินการมาจนครบ 4 ระยะ 18 ข้ันตอนน้ีแล้ว กระบวนการด าเนินงานจะเช่ือมต่อไป
ยังกระบวนการด าเนินงานในวงรอบต่อไป ทั้งวงรอบเล็กที่ท าเป็นประจ าทุกปี และ วงรอบ
ใหญ่ที่สามารถก าหนดช่วงเวลาที่แตกต่างจาก 5 ปี ได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย มีวิธีการที่หลากหลาย ข้ึนอยู่กับลักษณะ
ของงานและบริบทหรือปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปเป็นบทบาทหน้าที่ของ องค์การ 
ประกอบด้วย กิจกรรม ข้ันตอน และ วิธีการ ในการด าเนินงาน ที่ส าคัญ 8 ประการ คือ  
 1. การก าหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดขององค์การ ที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด นโยบายนี้ก็ยังคงอยู่  
  2. การก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน และ แน่นอน  
 3. การสรรหาบุคคลและทีมงานผู้รับผิดชอบ ที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถน ามาซึ่ง
ความส าเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนได้ จึงเน้นที่การท าแผนการพัฒนาก าลังคนมาทดแทน 
(Succession plan) ด้วย 
 4. การจัดท า “โครงการ” พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยขององค์การ  ที่
สามารถท าได้ครบถ้วนตามกระบวนการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยที่ได้กล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง 



  
 5. การจัดท า “ระบบงาน” ของการด าเนินงานพัฒนาการท างานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัย ที่เอื้ออ านวย และ เหมาะสมกับบริบทและข้อจ ากัดขององค์การ  
 6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) ในการพัฒนาการท างานตาม
ภารกิจหลักสู่งานวิจัย ในบริบทจริงขององค์การ คือ ได้ทั้งตัวบุคคลและผลงานวิจัย ที่จับ
ต้องได้ โดยไม่ยุ่งและไม่ยาก  
 7. การจัดเวทีให้มีการน าผลงานทางวิชาการจากการท างานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัยน้ี มาเผยแพร่ในองค์การ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้น าไปเผยแพรใ่นเวทีวิชาการนอก
องค์การด้วย 
  8. การสนับสนุน และ ส่งเสริม การท างานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจัยของบคุลากรแต่
ละคน ให้เป็นผลงานทางวิชาการ อย่างเข้มแข็ง จริงจัง จริงใจ และ ต่อเนื่อง ตลอดไป 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนี้ เป็นปรัชญาใน
การท างาน ที่มนุษย์ทุกคน สามารถท าได้ อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และ มีศักดิ์ศรี 
เป็นการด าเนินงาน ที่มีลักษณะของวิชาปรัชญาที่สมบูรณ์ ทั้งอภิปรัชญา (Metaphysics) 
ญาณวิทยา (Epistemology) คุณวิทยา (Axiology) จริยศาสตร์ (Ethics) สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics) และ ตรรกวิทยา (Logics) สามารถน าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิต (Core 
Value) ที่มนุษย์ทุกคนทุกกลุ่ม สามารถยึดถือว่าเป็นหนึ่งในความจริงแท้ (Reality) ในการ
ด าเนินชีวิตของตน ในการนี้ ถ้าสามารถท าให้เป็นผลงานวิจัย ที่ เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ 
(Original article) ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวงการวิชาการของงานนั้น และ 
ถ้ามีการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย ก็จะยิ่งมี
คุณค่ามหาศาลต่อมนุษย์ชาติทั้งมวล 
 

องค์ประกอบของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
  ประกอบด้วย 
 1. ตัวงาน (The Task) ที่ต้องการพัฒนา 
 2. ผู้ปฏิบัติงาน (The Actors) ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน (Resources)  
 4. วิธีการในการปฏิบัติ (Methods)  
 5. เวลา (Time) ในการด าเนินงาน ทั้งจ านวนและช่วงเวลา ทั้งในการด าเนินงานแต่
ละครั้ง และ ในการด าเนินงานแต่ละช่วงเวลา (วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาศ ปี ฯลฯ) 



  
 6. สิ่งแวดล้อม (Environments) ณ ขณะที่ปฏิบัติงานแต่ละครั้ง และ แต่ละ
ช่วงเวลา ทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวะภาพ และ ทางสังคม 
  7. การวัดผลการด าเนินงาน (Measurement) ซึ่งประกอบด้วยตัวช้ีวัด (Indicators) 
เครื่องมือวัด (Instruments) ผู้วัด (Measurementors) วิธีการในการวัด (Methods of 
Measurement) การแปลผลการวัด (Interpretation) การควบคุมคุณภาพการวัด 
(Quality Control of Measurement) ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantity Data) และ ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (Quality Data) 
 8. วิธีการ ในการด าเนินงาน ตามหลัก Research Methodology ให้ได้ผลการ
ด าเนินงานที่น่าเช่ือถือ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย มีปัจจัยที่มีผลมากมาย สรุปได้เป็น 9 กลุ่ม 
ทั้งปัจจัยเชิงบวก และ ปัจจัยเชิงลบของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 
 1. กลุ่มปัจจัยด้านองค์ประกอบทั้ง 8 ของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย  
 2. กลุ่มปัจจัยด้านกระบวนการด าเนินงาน (Implementation Processes) ทั้ง 
Inputss, Processes, Outputs และ Feedbacks ของการด าเนินงาน ในแต่ละครั้ง และ 
ในแต่ละช่วงเวลา 
 3. กลุ่มปัจจัยด้านกระบวนการด าเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยเน้นในแต่ละครั้ง ที่ท า ในแต่ละเวร/วัน และ ในแต่ละปี ที่ทันยุคทันสมัย (Up to date) 
 4. กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน ตามหลักการบริหาร (Principle of 
Managing)  
 5. กลุ่มปัจจัยภายนอกองค์การ (External Factors) ตาม PESTLEI model คือ 
Politic, Economic, Social, Technology, Legal, Ecology และ Industry 
 6. กลุ่มปัจจัยภายในองค์การ (Internal Factors) ตาม 7S of McKensy model 
คือ Structure, Staff, Skill, Style, System, Strategy และ Share value 
 7. กลุ่มปัจจัยด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน  
 8. กลุ่มปัจจัยด้านพื้นที่ ที่ด าเนินการ 



  
 9. กลุ่มปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน และ ขัดขวางและต่อต้านการ
ด าเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เจตนาและที่ไม่ได้เจตนา 
 

สิ่งที่ได้จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 สิ่งที่ได้จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย คือ ได้แก่  
 จากกระบวนการด าเนินงานของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ที่ใช้
ระยะเวลาวงรอบละ 5 ปี ไดผ้ลการด าเนินงาน ที่ส าคัญ 7 ประการ ดังนี ้
 1. ได้รูปแบบ/ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ ของการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ได้ผ่าน
การน าไปใช้จริงในพื้นที่แล้ว รวม 5 ป ี
 2. ได้ประสบการณ์ในการด าเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลัก อย่างต่อเนื่อง รวม 
5 ปี 
 3. ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และ ผลการด าเนินงาน ในการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก อย่างต่อเนื่อง รวม 5 ป ี
 4. ได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจหลัก การวิเคราะห์ การก าหนดตัวช้ีวัด 
การสร้างเครื่องมือวัดและการวัดผลการด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงาน และ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ได้ความคิดที่สร้างสรรค์และประสบการณ์จริงในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่  
 6. ได้ประสบการณ์ การท าวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาที่ได้ผลจริง 
 7. ไดผ้ลงานวิชาการ ที่เกิดประโยชน์กับประชาชน สาธารณะ และมนุษย์ชาติ อย่าง
เป็นรูปธรรมแล้ว  
 8. ได้ผลงานวิจัยที่ดี และ มีคุณค่ายิ่ง เป็น Explicit Knowledge ที่มีลักษณะของ 
Knowledge Asset 
 

ลักษณะส าคัญของผลงานวิจัยที่ดี ที่ได้จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัย 
 ผลงานวิจัยที่ดี และ มีคุณค่ายิ่ง ที่ได้จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
(ขอเรียกว่า R2R แท้และดี) มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 



  
 1. เป็นงานที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ท าด้วยตนเอง และ เป็นความจริง (Routine & Fact) 
ถ้าคณะผู้วิจัยรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่ง/ข้อมูล ที่น ามาแสดงเป็นผลงานวิจัยนั้น “ไม่จริง” ห้ามน ามา
เขียนเป็นผลงานวิจัยอย่างเด็ดขาด 
 2. เกิดการพัฒนาที่มีหลกัฐานยืนยัน (Evident Based Development) โดยวัดผลที่ 
“ผู้รับบริการ” ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามหลักของ Research Methodology ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น
ไม่น้อยกว่า 95% (p<0.05); ค่าน้ าตาลในเลือด ลดลงจาก 185 mg% เหลือเพียง 110 
mg% เป็นต้น ในการนี้จะไม่ใช้ระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถาม มาใช้ในการ
เปรียบเทียบกัน เนื่องจาก “ความคิดเห็น” นั้น มี Factors ที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่
มากมาย จึงเป็นข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือต่ า 
 3. ใช้ระยะเวลาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกินกว่า 1 ปี (Longtime Continuous 
Implementation) โดยในการเปรียบเทียบนั้น จะน าข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลการ
ด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี มาเปรียบเทียบกัน เพื่อลดความผันแปรที่อาจ
เกิดจากฤดูกาล (Seasonal Variation) ประกอบกับการด าเนินงานประจ าขององค์การ
ทั้งหลายนั้น จะใช้วงรอบ 1 ปี เป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน ก็ได้ จึงถือ
เป็นการควบคุมตัวแปรภายนอกของการออกแบบวิจัยที่ดีได้อย่างหนึ่ง ดังนั้น ถ้าใช้
ระยะเวลาด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และน าผลการด าเนินงานในช่วงเวลา
เดียวกันของแต่ละปี มาเปรียบเทียบกัน ก็จะเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One group Pre-
test Post-test Time series Design ที่มีคุณภาพดีกว่า One group Pre-test Post-test 
Design ธรรมดา 
 4. เป็นผลงานวิจัย ที่มีคุณค่าต่อทุกฝุาย (Valuable Research for All) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผู้มารับบริการ ผู้ปุวย ประชาชน หน่วยงาน/องค์การผู้
ให้บริการหรือผูร้ับผิดชอบ และ ประเทศชาติ อย่างชัดเจน มากกว่างานวิจัยทั่วๆไป ที่มักจะ
เกิดประโยชน์กับผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย เป็นส่วนใหญ่ เท่านั้น  
 5. ถูกต้องตามหลักวิชาการของวิทยาการวิจัย  (Correct in Research 
Methodology) เนื่องจากผลงานวิจัยที่ได้จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยที่
เรียกว่า R2R นั้น เป็น “วิจัย (Research)” จึงต้องท าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการวิจัย ซึ่งใน
ที่นี้ เน้นที่ “การเขียน” เป็นหลัก โดยต้องเขียนให้กระชับ ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ 
สั้นที่สุดเท่าที่จ าเป็น โดยใช้กลยุทธ์ ST (Strength-Threat Strategy) คือ การน าจุดแข็ง



  
ของการวิจัยที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงอย่างชัดเจนว่า เกิดผลดีจริงต่อผู้มารับบริการและ
ประเทศชาติ มาปกปูองภาวะคุกคามจากนักวิชาการที่มุ่งเน้น Research Methodology 
 

วิธีการ ในการน าผลงานวิจัยจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 
 วิธีการในการน าผลงานวิจัยจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ใช้ Principle of Managing อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และ ต่อเนื่อง ตลอดเวลา 
และ ตลอดไป  
  ดังภาพที่....1 
 

 
 

ภาพท่ี… 1 หลักการบริหาร (Principle of Managing) 

 
 2. ใช้เทคนิก How to do? อย่างครบถ้วน คือ 
  2.1 How to start? ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 
  2.2 How to achieve? ใช้เวลาประมาณ 3 ป ี
  2.3 How to maintain? (After achieve) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 
  2.4 How to expand? (After achieve) ใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน 
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  2.5 How to be sustainable improvement for ever? ใช้เวลาวงรอบละ 1 
ปี ตลอดไป 
  ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ประมาณ 5 ปี และ ต่อไปทุกป ี
 3. ใช้กลยุทธ์การพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและยั่งยืน ด้วยแนวคิดของ R&D for 
CSWI (Continuous and Sustainable Working Improvement)  R2R2E 
(Routine to Research to Excellence) ซึ่งหมายถึง การท างานประจ าของเราให้เป็น
ผลงานวิจัย ที่อวดได้ทั่วโลก 
 

 R2R2E เป็นการท างานประจ าให้เป็นผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นกระบวนการใน
การพัฒนางานประจ าให้เป็นผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และท าให้ผลงานนั้นได้รบัการยอมรับ
ว่า เป็นผลงานทางวิชาการช้ันเยี่ยมอย่างยั่งยืน เป็นหนึง่ในวิธีการพัฒนางาน ทีผู่้ปฏิบัตงิาน
ทุกคน สามารถท าได้ โดยไม่ยุ่งและไม่ยาก เป็นสิ่งที่ “ผสมผสาน” การท างาน (Working), 
R2R, และ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM ที่ประกอบด้วย 
Knowledge Vision: KV, Knowledge Sharing: KS และ Knowledge Asset: KA) ทั้ง 3 
อย่างนี้ เข้าด้วยกัน อย่างกลมกลืน มีประสทิธิภาพ และ เปีย่มไปด้วยคุณประโยชน์ทีง่ดงาม
น่าภาคภูมิใจ ดัง Model ปลาทู ของการจัดการความรู้ ดังภาพที่.... 2 

รปูที ่6: KM “โมเดลปลาท”ู

Knowledge
Vision (KV)

Knowledge
Sharing (KS)

Knowledge
Assets (KA)

“หวัปลา” = เป้าหมายของการจดัการความรู้
คือการตอบค าถามท่ีว่า ...ท า KM ไปท าไม? ...ท าไปเพ่ืออะไร?

Model ปลาทู    าร  ด าร  ามรู  
(Knowledge Management: KM)

ท่ีมา:   า     ด าร  ามรู เ  ่     ม       

 
 

ภาพท่ี... 2 Model ปลาทู ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
 



  
 ผลงาน R2R2E ที่ไดแล้ว หรือจะได้ คือ Knowledge Asset: KA ทั้งที่เกิดข้ึนแล้วใน
อดีต ที่เกิดอยู่ในปจัจบุัน และ ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 
 4. น า Principle of Utilizing มาประยุกต์อย่างเป็นระบบ ทีค่รบวงจร ทุกครั้งที่ท า 
ตลอดเวลา  
 

 
 

ภาพท่ี.... 3 Principle of Utilizing 
  



  
การน าเสนอผลงานวิจัย จากการพฒันางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ในเวที
วิชาการ  
 สิ่งที่ได้จากการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย มทีั้ง ความรู้ ประสบการณ์ และ 
ผลงานวิจัย ที่ดี และ มีคุณค่ายิ่ง สมควรน าไปเผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์ ซึ่งมีวิธีการเผยแพร่
ที่หลากหลาย ในที่นี้ขอน าเสนอเฉพาะการเผยแพรผ่ลงานวิจัย จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
การน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ และ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ดังนี ้
 การน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ  
  ด าเนินการเป็น 2 แบบ คือ การน าเสนอด้วยปากเปล่า และ การน าเสนอด้วย
โปสเตอร ์
 1. การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral presentation) ด าเนินการ ดังนี ้
  1.1 จัดท าบทคัดย่อ (Abstract) ตามข้อก าหนดของผูจ้ัดการประชุมในเวที
วิชาการอย่างเครง่ครัด 
  1.2 ส่งบทคัดย่อ (Submit) ตามก าหนดเวลาของผู้จัดการประชุม 
  1.3 ผู้จัดการประชุม พิจารณาคัดเลอืกบทคัดย่อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแจ้งผล
การพิจารณา 
  1.4 เมื่อได้รบัการคัดเลือกให้น าเสนอ ให้จัดท า Slide เพื่อน าเสนอในการประชุม
วิชาการ 
  1.5 ฝึกซ้อมการน าเสนอ หลายๆครัง้ จนช านาญ ก่อนการน าเสนอ 
  1.6 น าเสนอ ในวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด 
  1.7 รับการซักถามจากคณะกรรมการ และ รับข้อเสนอแนะ จากทีป่ระชุม
วิชาการ 
  1.8 ปรับปรงุแก้ไขผลงานวิจัยให้ดีข้ึน และ พัฒนาให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 
 2. การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ด าเนินการ ดังนี ้
  2.1 จัดท าบทคัดย่อ (Abstract) ตามข้อก าหนดของผูจ้ัดการประชุมในเวที
วิชาการอย่างเครง่ครัด 
  2.2 ส่งบทคัดย่อ (Submit) ตามก าหนดเวลาของผู้จัดการประชุม 



  
  2.3 ผู้จัดการประชุมพจิารณาคัดเลือกบทคัดย่อ โดยผูท้รงคุณวุฒิ แล้วแจ้งผล
การพิจารณา 
  2.4 เมื่อได้รบัการคัดเลือกให้น าเสนอ ให้จัดท า Poster เพื่อน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการ 
  2.5 ฝึกซ้อมการน าเสนอด้วย Poster หลายๆครัง้ จนช านาญการก่อนน าเสนอ
จริง 
  2.6 น าเสนอ Poster ในวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด 
  2.7 รับการซักถาม และ รับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ และผูม้าเยี่ยมชม 
Poster 
  2.8 ปรับปรงุแก้ไขผลงานวิจัยให้ดีข้ึน และพัฒนาให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ 
 หลักการ วิธีการ และ เทคนิค ในการเขียน “บทคัดย่อ” ผลงานวิจัย 
   บทคัดย่อผลงานวิจัย (Abstract) คือ เอกสารสรปุ ผลงานวิจัย ที่ต้องการน าเสนอ 
1 Paper 
 โครงสร้างบทคัดย่อ 
  บทคัดย่อ ควรมีความยาวไม่เกิน 30 บรรทัด หรอื 1 หนา้กระดาษ A4 พิมพ์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New ขนาด 15-16 Point เนื้อเรื่องมี
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวาและด้านล่าง 1 นิ้ว 
ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย พร้อมหนว่ยงาน ผู้น าเสนอผลงาน บทน า
และวัตถุประสงค์: กล่าวถึงความส าคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยอย่างรัดกุม 
และได้ใจความ วิธีการศึกษา: อธิบายแบบการศึกษา (Research Design) การก าหนด
ตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ ผลการศึกษา: 
อธิบายผลการศึกษาทีส่ าคัญ สอดคล้องกับวิธีการศึกษา สรปุและข้อเสนอแนะ: สรุป
สาระส าคัญของผลการศึกษา และ ข้อเสนอแนะ อย่างสั้น รัดกุม และชัดเจน (อ้างอิงและ
ดัดแปลงจาก: แนวทางส านักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) 
 Template บทคัดย่อ ผลงานวิจัยที่ดี ที่ได้จากการพฒันางานตามภารกจิหลักสู่
งานวิจัย เป็นดังนี ้



  
   การวิจัย.................นี้ เพือ่............................... สิ่งที่ใช้ในการทดลอง คือ
.................................... นําไปทดลองที.่.............. เป็นเวลา....ปี พบว่า
....................................................... ได้เสนอแนะให้........................ 
 ตัวอย่าง 
  การวิจัยพฒันาเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัดผล ก่อน-หลงั การทดลองหลายครั้ง 
นี้ เพื่อพัฒนารูปแบบของการด าเนินงาน.............ใหม ่ ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ และ 
เปรียบเทียบ ผลการด าเนินงานระหว่างก่อน กับ หลัง การน ารูปแบบทีพ่ัฒนาข้ึน ไป
ด าเนินการ จ าแนกเป็นรายปี สิ่งที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการด าเนินงาน
...............................ที่พัฒนาข้ึน โดยมีการปรับปรงุเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน า
หลักการบรหิารแบบมสี่วนร่วมมาประยุกต์ น าไปทดลองที่...............เป็นเวลา 5 ปี พบว่า 
ผลการด าเนินงานดีข้ึนกว่ารูปแบบเดิม รปูแบบที่พัฒนาข้ึนมีระบบงาน/วิธีการ ทีเ่หมาะสม 
กับ.................ที่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรและมีภาระงานมาก ได้เสนอแนะใหพ้ัฒนาต่อไป จน
ได้ตัวแบบของงาน..............ที่ยั่งยืน 
 เทคนิค ในการเขียนบทคัดย่อผลงานวิจัย 
 1. เขียนผลการวิจัย (Results) ที่โดดเด่น  
 2. เขียนวัตถุประสงค์ (Objective) ให้สอดคล้องกับผลการวิจัย  
 3. เขียนช่ือเรื่อง (Topic) ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และ ผลการวิจัย  
  (ท าอะไร? กับใคร? ที่ไหน? เมื่อไร? ด้วยวิธีใด?) 
 4. เขียนวิธีการศึกษา (Research design & Methodology) ให้ครบถ้วน และ 
ถูกต้อง ตาม หลักวิทยาการวิจัย  
 5. เขียนบทน า (Introduction) ที่กระชับ และ ชัดเจน  
  (ความหมาย ความเป็นมา และ ความส าคัญ ของงาน และ ปัญหา ในการศึกษา/
วิจัย)  
 6. เขียนสรปุ และ ข้อเสนอแนะ (Conclusion & Recommendation)  
 7. เขียนค าส าคัญ (Key Words) ไม่เกิน 5 ค า  
 8. เขียนส่วนอื่นๆ จนครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

 การจัดท า Slide เพ่ือน าเสนอในการประชุมเวทีวิชาการ 



  
 มีหลกัการ เทคนิค และ วิธีการ ในการจัดท า Slide เพื่อน าเสนอในการประชุมเวที
วิชาการ ดังนี้  
 1. ก าหนดหัวข้อทีจ่ะเขียนเป็น Slide ให้ครบถ้วนตามหลกัการของการน าเสนอ
ผลงานวิจัย จัดท าเป็น Slide ประมาณ 25 Slides ดังนี ้
  1.1 Slide เปิดตัว เพื่อสร้าง Impression ให้กับผู้ชม ตั้งแต่เริ่มต้นน าเสนอ 
  1.2 Slide ช่ือเรื่อง และ ช่ือผู้วิจัย  
  1.3 Slide บทน า (ความหมาย ความเป็นมา และ ความส าคัญ)  
  1.4 Slide วัตถุประสงค์  
  1.5 Slide แบบการวิจัย สิง่ที่ใช้ในการทดลอง และ พื้นที่วิจยั 
  1.6 Slide ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
  1.7 Slide ข้ันตอนและวิธีการ ในการวิจัย 
  1.8 Slide เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลูการวิจัย  
  1.9 Slide การเก็บข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และ สถิติที่ใช้  
  1.10-1.14 Slide ผลการวิจัย (รวม ~5 Slides) 
  1.15-1.17 Slide อภิปรายผลการวิจัย (รวม ~3 Slides) 
  1.18 Slide สรปุสิง่ที่ได้จากการวิจัย  
  1.19-1.21 Slide ข้อเสนอแนะ (รวม ~3 Slides) 
  1.22 Slide กิติกรรมประกาศ  
  1.23-1.24 Slide ภาพประกอบ (เพิ่มความเข้าใจ) 
  1.25 Slide จบการน าเสนอ 
 2. เขียนให้ครบถ้วน ตามหัวข้อของการน าเสนอผลงานวิจัย ทัง้ในภาพรวม และ ใน
แต่ละ Slide ที่สื่อความหมายที่ชัดเจน ครบถ้วน และ สวยงาม 
 3. เขียนแต่ละหัวข้อ ใหก้ระทัดรัด ชัดเจน ปราศจากข้อสงสัยทางวิชาการ โดยเขียน
เฉพาะหัวข้อ ไม่ต้องเขียนรายละเอียดใน Slide  
 4. มี Literature อ้างอิง ที่น่าเช่ือถือ ทุกประเด็น ทีเ่ขียน  
 5. ในแต่ละ Slide ให้เขียนช่ือ Slide และ เนื้อความใน Slide ให้สอดคล้องกัน  
 6. ใช้เทคนิคการจัดท า Slide การท า Graft และ การน าเสนอด้วยภาพ ที่ดีและ
ถูกต้อง  
 



  
 หลักการ เทคนิค และ วิธีการ ในการน าเสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral 
Presentation 
 1. หลักการ ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
  1.1 วิเคราะหผ์ู้ฟัง ให้รูจ้ัก รูล้ักษณะ และ ความต้องการ ทุกแง่ทุกมมุ ก่อน
น าเสนอผลงานวิจัย 
  1.2 ให้เกียรตผิู้ฟัง ตลอดเวลา 
  1.3 แสดงความน่าเช่ือถือ ในทุกอริยาบท 
  1.4 ไม่เกินเวลาทีก่ าหนด ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
 2. เทคนิค และ วิธีการ ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
  2.1 จัดท า Slides ให้ดี มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีตัวหนังสือไมม่าก 
ชัดเจน อ่านง่าย สวยงาม น่าสนใจ  
  2.2 พูด/ออกเสียง ให้ชัดเจน ไม่พูดเร็วเกินไป 
  2.3 ฝึกซ้อมการน าเสนอหลายๆครัง้ จนข้ึนใจ มั่นใจ และ ไม่เกินเวลา  
  2.4 แต่งกาย แสดงหน้าตาสะอาดเรียบร้อย ท่าทาง แววตา ดูดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นมิตร 
  2.5 ไปถึงที่น าเสนอก่อนเวลา  
  2.6 ตรวจสอบ/สอบทาน Slides ก่อนน าเสนอ ใหม้ั่นใจ กับเครื่องที่น าเสนอจริง 
  2.7 ไม่อ่านทุกตัวอักษรใน Slides ให้ผู้ฟัง โดยพูดเป็นความหมายรวม หรือ ขยาย
ความให้ชัดเจน 
  2.8 ใช้ภาพกิจกรรม เพื่อฆ่าเวลาให้หมด จะได้ไม่มีเวลาเหลอืมาก ในการซกัถาม 
  2.9 ใช้ End Technique เพื่อไม่ให้เกินเวลา 
  2.10 ไม่ต้องรีบตอบค าถาม ให้เกียรติผู้ถาม ไม่ตอบว่า “ไม่รู”้ เด็ดขาด 
 

 เทคนิคการเรียนลัดในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย 
 เพื่อช่วยให้การเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย ท าได้ดี ครบถ้วน ตามหลักวิชาการ 
รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ จึงขอสรปุกจิกรรมของการด าเนินงาน ที่เป็นเทคนิคในการ
เรียนลัด 5 กิจกรรมหลกั ดังนี้ 
 1. การสรุปสาระส าคัญของการวิจัยที่ต้องการเขียนและน าเสนอเป็นผลงานวิจัย 
 2. การจัดท า บทคัดย่อ 



  
 3. การจัดท า Slide การน าเสนอผลงานวิจัย ประมาณ 20-25 Slides 
 4. การ Present ผลงานวิจัย ในที่ประชุมทางวิชาการ ด้วย แนวคิด หลักการ และ 
วิธีการ ของ KM 
 5. การจัดท า “นิพนธ์ต้นฉบับ” (Original Paper/Article) ลงตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ 
 

 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารทางวิชาการ 
 ด าเนินการ ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ความโดดเด่น ของผลการวิจัย (Research Results) ของเรา 
 2. สรรหาและคัดเลือกวารสารทางวิชาการ ที่มีความเป็นไปไดท้ี่จะรับตีพมิพ์งานวิจัย
ของเรา และควรมีตัวเลือกไม่น้อยกว่า 3 วารสาร 
 3. ศึกษาค าแนะน าผู้นิพนธ์ ของวารสารทีเ่ราต้ังใจทีจ่ะเขียนผลงานวิจัยของเราลง
ตีพิมพ์  
 4. ศึกษา Style การเขียนผลงานวิจัยของวารสาร โดยดูจากผลงานวิจัยทีล่งตีพมิพ์
ในวารสารนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานวิจัยที่มีเนือ้หาใกล้เคียงกับ
ผลงานวิจัยของเรา 
 5. ศึกษาผลงานวิจัยของวารสาร เพือ่น ามาเป็นเอกสารอ้างอิง (Reference) ใน
ผลงานวิจัยของเรา 
 6. เขียนผลงานวิจัยของเราตาม Style การเขียนผลงานวิจัยของวารสาร ที่ไม่ใช่การ
คัดลอก  
 7. ส่งผลงานวิจัยของเรามายังวารสาร อย่างถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร อย่าง
เคร่งครัด 
 8. ติดตามผลการด าเนินงาน และผลการพิจารณาของวารสารอย่างใกล้ชิด ถ้าได้รับ
แจ้งใหป้รบัปรุงแก้ไข ให้ด าเนินการทันที ด้วยความเคารพใน Reviewers ที่ให้ค าแนะน า 
 9. ถ้าได้รับการตอบปฏิเสธการลงตพีิมพ์ในวารสาร ไม่ต้องเสียใจ ให้ถือเป็น
ประสบการณ์ทีม่ีคุณค่า เป็นโอกาสในการพัฒนา ด้วยการวิเคราะห์การเรียนรูท้ี่ได้รับ แล้ว
พิจารณาคัดเลือกวารสารฉบับอื่นที่เป็นตัวเลอืก แล้วด าเนินการตั้งแต่ข้อ 3 อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ดีกว่าเดิม 



  
 10. ให้มีความมุ่งมั่นในการลงตีพมิพ์ผลงานวิจัยของเราในวารสาร ไม่ท้อถอย อย่าง
น้อยที่สุด ใหล้งตีพมิพ์ในหนงัสือสรุปผลงานวิจัยประจ าปี ทีจ่ัดพิมพ์โดยหน่วยงานของเรา ที่
เป็น Literature สามารถใช้อ้างองิได้ และไม่ถูกตัดสิทธิในการลงตพีิมพ์ในวารสาร 
 

การเขียนรายงานการพฒันางานตามภารกิจหลักสูง่านวิจัย 
 การพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย สามารถเขียนรายงานได้ 5 แบบ คือ 
 1. การเขียนรายงานแบบโครงการ (Project Report)  
 2. การเขียนรายงานแบบวิจัยฉบบัสมบรูณ์ (Full Research Paper)  
 3. การเขียนรายงานแบบนิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles / Manuscripts) ซึ่ง
งานวิจัยแต่ละเรื่องสามารถเขียนได้หลาย Paper 
 4. การเขียนรายงานแบบหนงัสือ (Books) หรือ คู่มอืการปฏิบตัิงาน (Manual) โดย
งานวิจัยแต่ละเรื่องสามารถเขียนได้หลายเล่ม 
 5. การเขียนรายงานแบบต ารา (Textbooks)  
 การเขียนรายงานแต่ละแบบ ต่างกม็ีหลักการและวิธีการ ที่จ าเพาะ หรือ เป็น
เอกลักษณ์ ของตน แต่ควรมีคุณสมบัติของ Knowledge Asset: KA คือ ท าให้ผู้อ่านเกิด
แรงบันดาลใจ ทีจ่ะน าเนื้อหาที่อ่านไปลงมือท า ขยายผล และ ต่อยอด ให้กว้างขวาง ลึกซึง้ 
รวดเร็ว มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ มากยิ่งๆข้ึน  
 

การเขียนนพินธ์ตน้ฉบบัของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจัย 
 การเขียนนิพนธ์ต้นฉบบั (Original articles หรอื Manuscripts) เป็นสิง่ที่มีคุณค่าย่ิง
ของการพฒันางานตามภารกิจหลักสูง่านวิจัย สมควรที่ผูป้ฏิบัติงานทุกคนจะมุง่ฝกึฝนพฒันา
ตนเอง ใหส้ามารถเขียนได้อย่างถูกต้องว่องไว แต่ก็เปน็สิ่งที่ยากยิ่ง เป็นจุดออ่นของ
ผู้ปฏิบัตงิาน ในการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจยั 
 การเขียนนิพนธ์ต้นฉบบัของผลงานวิจัยที่ดทีี่ได้จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัย ด าเนินการใน 26 หัวข้อ ดงันี ้
 1. การเขียนช่ือผลงานวิจัย  
 2. การเขียนช่ือผู้นิพนธ์งานวิจัย  
 3. การเขียนบทคัดย่อ  
 4. การเขียนค าส าคัญ (Key words)  
 5. การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของสิง่ที่วิจัย  



  
 6. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย  
 7. การเขียนแบบการวิจัย (Research Design) 
 8. การเขียนประชากรและกลุม่ตัวอย่าง (Population and Sample)  
 9. การเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) 
 10. การเขียนข้ันตอนและวิธีการในการด าเนินงานวิจัย  
 11. การเขียนข้ันตอนและวิธีการในการพัฒนารูปแบบการด าเนนิงานใหม่  
 12. การเขียนการวิเคราะห์ข้อมลูผลการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 13. การเขียนผลการวิจัย (Research Results) 
 14. การเขียนผลการพฒันารปูแบบการด าเนินงานใหม่  
 15. การเขียน ตัว“รูปแบบการด าเนินงานใหม”่ ที่พัฒนาข้ึน  
 16. การเขียนการเปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินงานใหม่ กับ รปูแบบการด าเนินงาน
เดิม  
 17. การเขียนผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ระหว่าง กอ่น กับ หลัง การน า 
รูปแบบ ที่พฒันาข้ีน ไปด าเนินการ  
 18. การเขียนกราฟเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ระหว่าง กอ่น กับ หลัง การน า 
รูปแบบ ที่พฒันาข้ีน ไปด าเนินการ  
 19. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย  
 20. การเขียนสรปุสิง่ที่ได้จากการวิจัย  
 21. การเขียนข้อเสนอแนะในการน าสิ่งที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 22. การเขียนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
 23. การเขียนกิตติกรรมประกาศ  
 24. การเขียนการอ้างอิงในเนื้อหาของนพินธ์ต้นฉบับ  
 25. การเขียนเอกสารอ้างอิง  
 26. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 

องคค์วามรู้และเทคนคิที่จ าเปน็ในการด าเนนิงานและการพฒันางานตาม
ภารกิจหลกัสู่งานวิจัย 
 ในการด าเนินงานและการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย มีองค์ความรู้และ
เทคนิคที่จ าเป็น 30 เรื่อง ดังนี ้



  
 1. ปรัชญาการวิจัย และ ปรัชญาการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
(Philosophy of Research & Philosophy of R2R)  
 2. ความรู้พื้นฐานของการท างาน (Fundamental Knowledge of Working)  
 3. เปูาหมายของการท างาน (Goal of Working)  
 4. หลักการบรหิาร (Principle of Managing)  
 5. หลักการบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Principle of Change Management)  
 6. หลักการบรหิารแบบมสี่วนร่วม (Principle of Management by 
Participation: MBP)  
 7. หลักการบรหิารแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิ (Principle of Management by Results: 
MBR)  
 8. หลักการบรหิารตามสภาวการณ์ (Principle of Situational Management)  
 9. หลักการวิเคราะหส์ภาวการณ์ (Principle of Situation Analysis)  
 10. แนวคิดการมองปญัหาเชิงสร้างสรรค์  
 11. หลักการวิเคราะหป์ัญหา (Principle of Problem Analysis)  
 12. หลักการของดัชนีช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Principle of Working Indicators)  
 13. หลักการของระบบการด าเนินงาน (Principle of Working Systems)  
 14. หลักการของระบบงานบริการ (Principle of Service Systems)  
 15. วงจรเดมมิง่ (Deming Cycle: PDCA)  
 16. หลักการน าสิ่งที่ได้จากการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ (Principle of Utilizing)  
 17. หลักการบรหิารเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสาร (Principle of IT Management)  
 18. หลักการบรหิารการติดต่อสื่อสาร (Principle of Communication 
Management)  
 19. หลักการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง (Principle of Continuing Improvement)  
 20. หลักการท างานเป็นทีม (Principle of Team Working)  
 21. หลักการเสริมพลัง (Principle of Empowerment)  
 22. เทคนิค How to do ในการพฒันางานอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน  
 23. SOAR Technique เพื่อการพัฒนางานและองค์การอย่างมปีระสิทธิภาพ  
 24. หลักการทบทวนวรรณกรรม (Principle of Literature Review) ในการวิจัย  
 25. หลักการจัดการความรู้ (Principle of Knowledge Management: KM)  



  
 26. หลักการเขียนผลงานวิจัย (Principle of Research Writing)  
 27. หลักการของระเบียบวิธีวิจัย (Principle of Research Methodology) ได้แก่ 
  -แบบการวิจัย (Research Design)  
  -ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)  
  -เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments)  
  -การเกบ็ข้อมลูการวิจัย (Data Collection)  
  -การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ก่อนการวิเคราะห ์ 
  -การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
  -สถิติที่ใช้ในการวิจัย (Research Statistics)  
  -การพิสจูน์สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis Testing)  
 28. หลักการสร้างและพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน (Principle of Working Model 
Development / Improvement)  
 29. หลักการอภิปรายผลการวิจัย (Principle of Research Discussion)  
 30. หลักการให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (Principle of Research 
Recommendation) 
 

ขั้นตอน และ วิธกีาร ของการพฒันางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัยใน
หน่วยงาน 
 จ าแนกเป็น 7 ข้ันตอน ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี ้
 ข้ันที่ 1. ใช้หลักปรัชญา ที่สรุปว่า ปรัชญาเป็นกลุม่กิจกรรมของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาความรู้และความจริงทัง้หลายของสิ่งหนึ่งสิ่งใด อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ที่เปี่ยมล้นด้วย
ความรัก และ ความปรารถนาดี ต่อทุกสรรพสิง่ เพื่อน าไปสู่ความรู้ที่แท้จริงทีเ่รียกว่า 
“ปัญญา” ของสิ่งนั้น ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัยใน
หน่วยงาน คือ “ใจ (Spirit)” ที่เปี่ยมล้นด้วยความรกัและความปรารถนาดี ต่อทุกสรรพสิ่งที่
เกี่ยวข้องกบัการท างาน อย่างมุง่มั่น ตั้งใจ และ ไม่ย่อท้อ อย่างจริงใจตลอดเวลา สิ่งนี้ คือ 
ปรัชญา ของมนุษย์ ทีเ่ป็นสัตว์ประเสริฐ นั่นเอง 
 ข้ันที่ 2. ใช้ SOAR Technique (Strengths, Opportunities, Aspirations, 
Results) ที่ Stavros, Cooperrider และ Kelly ได้พัฒนาข้ึน ในปี 2005 และ ได้มีการ



  
น ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) อย่าง
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ภาพท่ี.... 4 SOAR Technique 

 
 SOAR Technique เป็นวิธีการในการวิเคราะห์และพฒันาองค์การหรือหน่วยงาน 
นักวิชาการหลายคนมักคิดว่าพัฒนามาจาก SWOT Analysis ที่น ามาใช้ ในการวิเคราะหจ์ุด
แข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ที่เป็นปัจจัยภายในองค์การ และ การวิเคราะห์
โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) ที่เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกองค์การ 
แล้วน าเอาข้อมลูที่ได้ มาวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรอืองค์การของตนเอง แต่พบว่า 
การใช้ SWOT Analysis ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการ “วิเคราะห์องค์การ (Organization 
Analysis)” ยังมีประสิทธิภาพต่ า เนื่องจากปจัจัยแวดล้อมทัง้ปจัจัยภายในและปจัจัย
ภายนอกองค์การ มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การวางแผนพฒันาองค์การ 
(Organization Development Planning)” โดยใช้ SWOT ขาดการเช่ือมโยงของ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เปูาหมายในอนาคต ของหน่วยงานหรือองค์การ และยังเป็นการ
วิเคราะห์แบบ Top-down ที่ขาดการมสี่วนร่วมจากหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่าง
จริงจังและทั่วถึง แต่ในปจัจบุันสิง่แวดล้อมทางธุรกิจมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ



  
รุนแรง คู่แข่งขันทั้งหลายต่างก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเช่นกัน ท าให้ข้อมลูที่
วิเคราะหม์าแล้วเมือ่หลายวันหรอืหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่ถูกต้องและไมเ่ป็นปัจจุบัน อาจ
ต้องท าการวิเคราะห์และวางแผนใหม ่ เพราะแผนที่วางไว้อาจจะมีจุดออ่นเพิม่ขึ้นอีกหลาย
อย่างเพียงช่ัวข้ามคืน โดยที่ไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น การวางแผนทางกลยทุธ์ที่เหมาะสมกบั
องค์การสมัยใหม ่ จึงหันมาใช้แนวคิดและแนวทางในการบรหิารการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
(Posiitive Thinking of Change Management) น ามาสู่การบริหารองค์การของผู้น าแบบ 
Appreciative Leadership: AL ที่ใช้เครื่องมือทีเ่รียกวา SOAR Technique ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี ้
  S=Strength เน้นที่จุดแข็งขององค์การ ทั้งด้านปจัจัยและความส าเรจ็ ที่องค์การของ
เรา สามารถท าได้แล้ว ในอดีตที่ผ่านมา 
 O=Opportunities โดยวิเคราะห์ว่า มีปจัจัยและสิ่งสนับสนุนอะไรบ้าง ทีส่ามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การของเรา ในการน าไปสู่ความส าเร็จของสิง่ที่ต้องการ ใน
อนาคต ทั้งปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การ และ ปจัจัยภายนอกองค์การ 
 A=Aspirations ด้วยการเช่ือมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เปูาหมายในอนาคต ของ
หน่วยงานหรือองค์การ ใหเ้ป็นเปูาหมายทีทุ่กคนในหน่วยงานหรอืองค์การ ต้องการให้
เกิดข้ึนในอนาคตของหน่วยงานหรอืองค์การ ด้วยการจัดท าให้เป็นแรงบันดาลใจร่วมทีท่รง
พลัง 
 R=Results หรือ Reports คือ ผลลัพธ์ หรือ รายงานผลการด าเนินงาน ที่หน่วยงาน
หรือองค์การตอ้งการตามเปูาหมายที่ได้ต้ังไว้ ซึ่งวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยแนวคิด 
หลักการ และ วิธีการ ของการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (Management by Results: 
MBR) โดยจัดท าใหเ้ป็นเอกสาร (Doccuments) ที่เป็น Knowledge Asset: KA ซึ่ง 
R2R2E เป็นตัวอย่างที่ด ี
  ข้อด ีของการใช้ SOAR Technique คือ 
  1. ทุกคนในหน่วยงานหรือองค์การ มสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนงาน และ ท า
ตามแผนงานน้ัน ตามแนวคิดพื้นฐานด้าน AI (Appreciative Inquiry) ซึ่งจะท าให้ก่อให้เกิด
การร่วมมือกันท างานใหบ้รรลเุปูาหมายได้ดีกว่าวิธี Top-down  
  2. เป็นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์การเชิงบวก โดยมุ่งไปทีจุ่ดแข็งและสิ่งที่ท าได้
โดยประสบความส าเร็จแล้วในช่วงเวลาทีผ่่านมา ค้นหาสิง่ที่เป็นโอกาสทีจ่ะน ามาซึ่งความ 
ส าเร็จทัง้ปจัจัยภายในและปจัจัยภายนอก แล้วช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจของพวกเราทุกคน 
ให้มุ่งไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน และช่วยกันก าหนดผลงานที่ตั้งไว้ในแต่ละช่วงเวลา 



  
  3. SOAR Technique เป็นตัวเช่ือมโยง วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
เปูาหมาย (Goals) ที่ทุกฝุายได้ร่วมกันก าหนดข้ึน ให้เป็นรปูธรรมในเชิงแผนงานที่สอดคล้อง
กับสภาพการแข่งขัน ที่เป็นปจัจบุัน ได้อย่างทันกาล 
  4. ช่วยท าให้ขวัญ ก าลังใจ การมสี่วนร่วม และ การท างานเป็นทมี ของคนใน
หน่วยงานหรือองค์การ ดีข้ึน เพราะสิ่งทีทุ่กคนอยากเห็นอยากได้ ถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน โดย
ใช้กระบวนการ 4-D cycles ของ Appreciative Inquiry (AI)  
 ข้ันที่ 3. ถอดบทเรียน (Lession learned) จากผลการด าเนินงาน ของงานที่
หน่วยงานหรือองค์การ ของพวกเรา ท าไว้ในอดีต ในระยะแรกๆ ขอแนะน าให้น าผลงานที่
ประสบความส าเร็จ มาถอดบทเรียนก่อน โดยน าผลงานทีม่ีลักษณะเป็นผลงานวิจัยที่ดี มา 
“เขียน” เป็นผลงานวิจัย 
  การเขียน ”ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มลีักษณะเป็นผลงานวิจัยที่ดนีั้น ใน “เรื่อง
แรก” ที่ท า จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี โดยด าเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
หัวข้อ การน าเสนอผลงานวิจัยจากการพฒันางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัยในเวทีวิชาการ 
 เวลาที่ใช้ในการจัดท าผลงานวิจัยน้ัน จะมากในข้ันตอนการลงตีพิมพ์ในวารสาร ซึง่อยู่
นอกเหนอือ านาจการควบคุมของผู้วิจัย จึงขอเสนอใหล้งตีพมิพ์ไปก่อน ใน “หนังสือรายงาน
ผลงานวิจัยประจ าปี” ของหน่วยงาน/องค์การ ซึ่งสามารถจดัท าได้เอง 
 ข้ันที่ 4. เขียน”ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มลีักษณะเป็นผลงานวิจัยที่ดีเรื่องตอ่มา 
โดยเรื่องที่ 2 จะใช้เวลาลดลงครึง่หนึง่เหลอืเพียงประมาณ 3-6 เดือน และ เรื่องที่ 3 ก็จะใช้
เวลาลดลงไปอีก โดยด าเนินการ เช่นเดียวกับเรือ่งแรก 
  เมื่อได้เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานทีม่ีลกัษณะเป็นผลงานวิจัยที่ดี มาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงเรื่องที่ 5 จะใช้เวลาในการท าแตล่ะเรื่องเพียงประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งถือว่า
ผู้วิจัยเป็นผู้น าด้านการเขียนผลงานวิจัยชนิดนี ้
 ข้ันที่ 5. เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มลีักษณะเป็นผลงานวิจัยที่ด ี ด้วย
ภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะพฒันาสู ่
R2E (Routine to Excellence) คือ การท างานตามภารกจิหลักของเราให้เป็นผลงานวิจัย 
ที่สามารถอวดได้ทั่วโลก 
 ข้ันที่ 6. เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลการด าเนินงานของงานประจ าที่มีลักษณะเป็น
ผลงานวิจัยที่ยงัไม่ดี คือ ยังไม่เกิดการพัฒนา ด้วยการวิเคราะห์ความไมส่ าเร็จ ซึ่งมักจะมี
ประโยชน์มากกว่าผลงานทีส่ าเร็จ แต่ยังไม่ไม่ค่อยมีผูเ้ขียนผลงานวิจัยในลักษณะนี้ 



  
 ข้ันที่ 7. จัดท าโครงการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัยในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท าเป็น Research Proposal เพื่อขอค ารับรองจริยธรรมการท าวิจัยใน
มนุษย์ (Etical Certificate: EC) เพื่อคุ้มครองสทิธิของกลุม่ตัวอย่าง ที่เป็นมาตรฐานสากล 
เริ่มจากงานตามภารกจิหลักของหน่วยงาน แล้วขยายไปจนครอบคลมุทุกงาน 
 ในข้ันที่ 7 นี้ ทุกคนในหน่วยงาน สามารถเขียนผลงานวิจัย ในแต่ละงานที่แต่ละคนท า 
ได้ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ทุกปี ซึง่ทุกหน่วยงาน/องค์การ สามารถจัดท าได้ โดยไม่ยุ่งยาก
มาก ด้วยการพัฒนาให้เกิด “ระบบและกลไก” (System and Mechanism) ที่ชัดเจน และ 
เอื้ออ านวย พร้อมทัง้มีการด าเนินงานอย่างจริงจัง เข้มแข็ง และ ต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  



  
การจัดฝกึอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลกัสู่งานวิจัยในหน่วยงาน 
 การจัดฝึกอบรมการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัยในหน่วยงาน ด าเนินการได ้
ดังนี ้
 1. จัดท า “โครงการ” ฝึกอบรมการพฒันางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของ
องค์การ ควรเป็นโครงการต่อเนื่องที่ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยใหส้อดรบักับ
แผนพัฒนาองค์การในระยะยาว ในการนี้ ตัวช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicator: 
KPI) ตัวหนึ่งที่ต้องก าหนด คือ อัตราผลงานทางวิชาการ/จ านวนบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน 
 โครงการฝกึอบรมการพฒันางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยขององค์การ อาจแบ่งเปน็ 
4 ระยะ คือ 
  ระยะที ่1 การสร้างตัวแบบ (Role Model) ของการด าเนินงาน ที่ชัดเจน 
ปฏิบัติได้ เหมาะสมกับองค์การ และ มปีระสทิธิภาพสูง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ตัวแบบ ในแต่
ละหน่วยงานหลักขององค์การ  
  ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป ี
  ระยะที่ 2 การขยายผลจากตัวแบบ (Role Model Expansion) ให้เป็นพี่เลี้ยง
ในการขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ในอัตราส่วน 1 ตัวแบบ ต่อ 3-5 หน่วยงาน ให้
ครอบคลมุไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยงานทั้งหมดขององค์การ 
  ใช้เวลาประมาณ 1 ป ี
  ระยะที ่3 การขยายผลทั่วทั้งองค์การ ให้ทุกหน่วยงาน มีผลงานทางวิชาการ
ครบทัง้ 3 ด้าน คือ บทความ กรณีศึกษา และ งานวิจัย ที่ชัดเจน และมีการพฒันาคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการให้ดีย่ิงๆข้ึน อย่างต่อเนือ่ง 
  ใช้เวลาประมาณ 1 ป ี
  ระยะที่ 4 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ด้วยการ
ผสมผสานการท างานประจ าใหเ้ป็นผลงานทางวิชาการนี้ เข้าไปในกระบวนการด าเนินงาน
ปกติของแตล่ะหน่วยงาน โดยก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ มุ่งสูก่ารให ้
“ทุกคน” ขององค์การ ท างานตามภารกิจหลักของตนให้เป็นผลงานทางวิชาการ (เน้น
ผลงานวิจัย) ไม่น้อยกว่าปลีะ 1 เรื่อง 
  ใช้เวลาประมาณ 2 ป ี



  
 2. ส่งเสริมสนับสนุนทีมงานผูร้ับผิดชอบ ใหร้่วมกันจัดท า “ระบบงาน” ของการ
ด าเนินงานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย ที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติ เหมาะสมกบัองค์การ 
และ ช่วยกันพัฒนาให้มีคุณภาพ ประสทิธิผล และ ประสิทธิภาพ สูงยิ่งๆข้ึน ตลอดเวลา 
 3. จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) ในการท างานตาม
ภารกิจหลักสู่งานวิจัยของแต่ละคน ให้เป็นผลงานทางวิชาการ ในสถานการณ์จรงิ ด้วยการ
จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะประสบการณ์สูง และ สามารถมาให้การ
อบรมที่ต่อเนื่อง ได้นานเพียงพอ โดยเน้นการพฒันา “ทมีงานผูร้ับผิดชอบ” และ “ผู้น า 
(Leader)” ด้วยกระบวนการ Training for Trainer: T4T จนองค์การสามารถด าเนินการได้
ด้วยตนเอง 
 การฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ในการท างานประจ าของตนให้เป็นผลงานทางวิชาการ 
ในสถานการณ์จริงนี้ ในระยะแรก จ าเป็นต้องอาศัยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะประสบการณ์สูงจากภายนอกองค์การ แต่ในขณะทีม่ีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น 
ทีมงานผู้รบัผิดชอบขององค์การ จะต้องมาเรียนรูห้ลักการ วิธีการ และ เทคนิค ต่างๆ 
เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง อย่างมั่นใจและมีประสทิธิภาพสูง ภายใน
เวลาไม่เกนิ 2 ปี โดยอาจเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมทีักษะ
ประสบการณ์สงูมา “กระตุ้น (Booster)” เป็นครัง้คราว ตามความเหมาะสม 
 4. จัดให้มสีิ่งที่ช่วยสนับสนุนการจัดฝกึอบรมการพฒันางานตามภารกิจหลกัสู่
งานวิจัยในองค์การ ได้แก่ 
  4.1 การจัดเวทีให้มกีารน าผลงานจากการพฒันางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยน้ี 
มาเผยแพร่ ทั้งการน าเสนอ (Presentation) และ การจัดพมิพ์เผยแพร่ “เป็นประจ า” อย่าง
เหมาะสม และกว้างขวางทีสุ่ด  
  4.2 สนับสนุน และ ส่งเสริม การพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย อย่าง
เข้มแข็ง จริงจงั จริงใจ และ ต่อเนื่อง ตลอดไป จนเป็นค่านิยมร่วม (Common Value) 
หรือ วัฒนธรรมขององค์การ อย่างแทจ้รงิ  
  4.3 จัดให้มผีู้ช่วย ในการ “เขียนผลงานวิจัย” ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ประสบการณ์สงู และ มีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการ และ สามารถจัดสรรเวลา
ให้กับการด าเนินงานนี้ ได้อย่างเพียงพอ ทันเวลา และ ทันใจ ซึ่งถ้าได้ “ผู้น า” ด้าน R2R ที่
ผ่านข้ันที ่4 ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสูง่านวิจัยในหน่วยงานมาแล้ว จะดมีาก 
 



  
วิธีการ ในการจัดฝกึอบรมการพฒันางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยใน
หน่วยงาน 
 ในการจัดฝึกอบรมการพฒันางานตามภารกิจหลักสูง่านวิจัยในหน่วยงาน ให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพสงูนั้น ใช้การจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop Training) เป็น
ระยะๆ รวมรุ่นละ 5 วันอบรม ดังนี ้
 วันอบรมที่ 1 ในช่วงเช้า จัดบรรยายแนวคิด หลกัการ และ วิธีการ ในการท างาน
ประจ าใหเ้ป็นผลงานทางวิชาการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง โดยเน้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
ของผู้เข้าฝึกอบรมพรอ้มยกตัวอย่างผลงานจริงที่ชัดเจนและดูไม่ยุ่งยากในการด าเนินงาน 
การบรรยายช่วงเช้าน้ี สามารถจัดเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งบุคลากร
ภายในองค์การ และ บุคคลภายนอกองค์การ 
 ในช่วงสายๆ และ ช่วงบ่าย จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเขียน
ผลงานวิจัย จากผลงานดีๆ ที่ได้ท ามาแล้วนานกว่า 3 ปี และฝึกหัดการท า Slide เพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัย แบบ Oral Presentation 10 นาที ในเวทีวิชาการ แล้วมอบ 
“การบ้าน” ให้แต่ละทีมงานไปปรับแตง่ใหส้มบรูณ์ข้ึน และ เตรียมการน าเสนอ
ความก้าวหน้า ในวัน/ครั้งต่อไป ประมาณเรื่องละ 20 Slides ในตอนท้ายของวันน้ี จะเปิด
ให้มีการอภิปราย ซักถาม เพิ่มความเข้าใจ และ คณะผู้เข้าฝึกอบรม ผูร้ับผิดชอบการ
ฝึกอบรม และ วิทยากร จะช่วยกันสรปุการเรียนรู้ (After Action Review: AAR) และ การ
ท าบ้าน ด้วยการจัดชุมชนนักปฏิบัต ิ (Community of Practice: CoP) จากผู้เข้าฝึกอบรม 
2-3 ทีมงาน ต่อกลุ่ม ตามความเหมาะสมด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยกันปรับแต่งและพัฒนา
ผลงานของแต่ละทีมงานใหส้มบรูณ์ยิ่งๆข้ึน และ เตรียมน าเสนอผลงาน ในทีป่ระชุม ให้เกิด
ความมั่นใจ 
 วันอบรมที่ 2 (ห่างจากวันอบรมที่ 1 ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า น าเสนอ
ความก้าวหน้าของแต่ละทมีงาน เพือ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน แล้วน าเสนอ Oral Presentation ผู้เข้าฝึกอบรม เรื่องละ 10 นาที ซักถาม 3 นาที 
โดยประยกุต์เทคนิกของ Knowledge Sharing: KS, เรื่องเล่าเร้าพลงั (Dialogue) และการ
วิพากษ์เชิงบวก (Empowerment Commentation) ในการน าเสนอน้ี หลายคนอาจเป็น
การน าเสนอ “ครั้งแรก” ในชีวิต จึงควรช่วยให้เขาเกิดก าลังใจ และ เกิดความภาคภูมิใจ ใน
การน าเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ และ เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ะพฒันาตนเองใหม้ีความรู้



  
ความสามารถเพิ่มข้ึนโดยสามารถพฒันาต่อไปเป็น Original Paper ลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการได้ อย่างมั่นใจและสุขใจ จึงต้องไม่เครง่ครัดเรื่อง Research 
Methodology เน้นการผ่อนคลายอย่างสนกุสนาน ความจริง ประโยชน์ต่อผูปุ้วย/
ประชาชน/ผูร้ับบริการ และ ต้องไม่มีการต าหนผิู้น าเสนอ ด้วยการส่งเสริมใหม้ีการเรียนรู้
ร่วมกันในหมู่ผู้น าเสนอและผู้ฟัง 
 ช่วงบ่าย น าเสนอ Oral Presentation ของผูเ้ข้าฝึกอบรมต่อ จนครบทุกกลุ่ม ถ้ามี
จ านวนกลุ่มมาก สามารถจัดหอ้งน าเสนอเพิ่ม หรือ จัดวันน าเสนอเพิ่ม ในตอนท้ายของวันน้ี 
ก็จะเปิดใหม้ีการอภิปราย ซกัถาม เพิม่ความเข้าใจ เช่นกัน และ มอบ “การบ้าน” ให้แต่ละ
กลุ่ม/ทีมงาน ไปปรับแตง่ใหส้มบรูณ์ข้ึน และ เตรียมจัดท า “บทคัดย่อ (Abstract)” ของ
ผลงานวิจัย เพื่อสง่ไปขอน าเสนอในการประชุมวิชาการ ตามข้อก าหนด ค าแนะน า และ 
แบบฟอร์ม ของผูจ้ัดการประชุมวิชาการเวทีนั้น อาทเิช่น การประชุมวิชาการประจ าปีของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่จัดโดยส านักวิชาการ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
ในการนี้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่ได้จัดต้ังและพัฒนาไว้ สามารถมาช่วยเสริมการพฒันา
ผลงานของแต่ละทีมงานใหส้มบรูณ์ยิ่งๆข้ึน และ เตรียมน าเสนอผลงานในวันอบรมครั้ง
ต่อไป 
 วันอบรมที่ 3 (ควรห่างจากวันอบรมที่ 2 ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า น าเสนอ 
Abstract ผลงานวิจัยของแต่ละทีมงานในที่ประชุมใหญ่ ทีมละประมาณ 5 นาที ด้วย
บรรยากาศเชิงวิชาการ ทีส่ร้างสรรค์และให้ก าลังใจ แล้วช่วยกัน “ถอดบทเรียน” ของแต่ละ
ทีมงาน เพื่อการเรียนรูร้่วมกัน และ น ามาประยุกต์ในการพัฒนางานของตน งานของ
หน่วยงาน และ การพฒันาตนเอง ของคณะผู้วิจัยทุกกลุ่ม 
 ในช่วงบ่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ โดยการท างานเป็นทีม ด้วยความช่วยเหลอืของวิทยากร และการส่งเสริม
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากทีมผูร้ับผิดชอบการฝกึอบรม ทั้งการศึกษาค้นคว้าทบทวน
วรรณกรรม (Literature Reviews) และ ช่วยกันจัดท า Version ที่ 1 ของ “นิพนธ์ต้นฉบับ 
(Original Paper)” เพื่อการลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน และ น ามาประยุกต์ในการพฒันาผลงานวิจัยของตน แล้วให้ “การบ้าน” ไป
ปรับปรงุใหส้มบูรณ์ข้ึน และ เตรียมการน าเสนอ ในวันอบรมครั้งต่อไป 
 วันอบรมที่ 4 (ห่างจากวันอบรมที่ 3 ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า น าเสนอ
ความก้าวหน้าของแต่ละทมีงาน แล้วให้แต่ละ CoP คัดเลือกผลงานเด่นของแตล่ะกลุ่มมา



  
น าเสนอผลงาน ต่อที่ประชุมใหญ่ เรือ่งละประมาณ 15 นาที ช่วยกันปรับแต่งผลงานของแต่
ละเรื่อง เป็น Version ที่ 2 ของ Original Paper และ ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ทีจ่ะเป็น
แบบอย่างเบือ้งต้นใหก้ับเรื่องอื่นๆต่อไป  
  ในช่วงบ่าย น าเสนอ Original Paper ต่อ จนครบทุกเรือ่ง ถ้ามีจ านวนเรื่องมาก 
สามารถจัดห้องน าเสนอเพิ่ม หรือ จัดวันน าเสนอเพิ่ม ในตอนท้ายของวันน้ี ก็จะเปิดให้มีการ
อภิปราย ซกัถาม เพิม่ความ เข้าใจ และAAR เช่นเดยีวกับวันที่ผ่านมา และ มอบ 
“การบ้าน” ให้แต่ละกลุม่/ทีมงาน ไปด าเนินการ ตามสถานะของกลุม่/ทมีงานตน คือ 
 1. ถ้าจัดท า Original article ได้แล้ว ให้ทีมงาน ไปหา “ทีมงานของหน่วยงานอื่น” 
ที่มีผลงานในการพฒันางานของตนที่ชัดเจนในช่วง 3-5 ปทีี่ผ่านมา และยงัท าต่อเนื่องมา
จนถึงปจัจบุัน แล้วไปช่วยเป็นพีเ่ลี้ยง ในการช่วยเขียนผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอในที่ประชุม
ใหญ่ขององค์การ หรือในเวทีวิชาการอื่นๆ ใหก้ับทมีงานนั้น แล้วเตรียมน าเสนอผลงานวิจัย
นั้น ในวันอบรมครั้งต่อไป หรือ จัดท า ผลงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูง่านวิจัย 
“เรือ่งที ่2” ของตน แล้วน าเสนอผลงานวิจัยน้ัน ในวันอบรมครั้งต่อไป 
 2. ถ้ายังจัดท า Original article ไม่ได้ หรือ ยังไม่เสร็จเรียบรอ้ย ให้ทีมงาน ไปจัดท า
เพิ่มเตมิ แล้วรายงานความก้าวหน้า ในวันอบรมครัง้ต่อไป พร้อม “แผน” ในการพฒันาใน
ระยะตอ่ไปด้วย ในท านองเดียวกันกับข้อ 1. 
 3. เตรียมสรปุการเรียนรู้และสิง่ที่ได้รบัจากการด าเนินงานทีท่ ามาตั้งแต่วันอบรมที่ 1 
เพื่อน ามาแลก เปลี่ยนเรียนรู้กัน และน าไปสู่การพัฒนางาน/หน่วยงาน อย่างยั่งยืน ในช่วง
ต่อไป  
 วันอบรมที่ 5 (ห่างจากวันอบรมที่ 4 ประมาณ 1 เดือน) ในช่วงเช้า แต่ละทีม 
น าเสนอความก้าวหน้าของตน ทั้งความก้าวหน้าของการตพีิมพ์ Original article ใน
วารสารวิชาการ และ ความก้าวหน้าของการเป็นพีเ่ลี้ยง ในการช่วยเขียนผลงานวิจัยเพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัยใหก้ับทมีงานของหน่วยงานอื่น หรือ การจัดท าผลงานการพฒันางาน
ตามภารกิจหลกัสูง่านวิจัย เรื่องที่ 2,3,4,5 ของทีมงานตนเอง หรือ การขยายเครือข่ายไป
ช่วยงาน/หน่วยงาน อื่นๆ ทั้งในองค์การและนอกองค์การ แล้วช่วยกันปรับแต่งผลงานของ
พวกเราในแต่ละทีมงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน อย่าง
สร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ KM  
 ในช่วงบ่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพฒันางานตามภารกิจหลกัสูง่านวิจัย
ขององค์การนี้ ให้ดี เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ในการด าเนินงานช่วงต่อไป 
และ สรปุ ตัวแบบ (Role Model) ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสูง่านวิจัยของ
องค์การ ที่ได้ด าเนินการมา 4-5 เดือนแล้ว ทั้งในแต่ละทมีงาน แต่ละเรื่องทีเ่ขียนผลงานวิจัย 



  
และ ในภาพรวมขององค์การ โดยเป็นตัวแบบที่สามารถท าได้จริงแล้ว ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ด ี
ให้กับหน่วยงาน/องค์การอื่นๆตอ่ไป 
  บทเรียน ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบง่ปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้วย
กระบวนการ KM ที่ครบวงจร แล้วช่วยกันถอดบทเรียนทัง้หลาย ที่เกิดจากการที่ได้มีการ
ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันอบรมที่ 1 มาจนถึง วันอบรมที ่
5 รวมทั้งที่สิง่ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการนอกห้องอบรม ตลอดระยะเวลา 4-5 เดือน ที่
ผ่านมา เมื่อได้ช่วยกันรวบรวม ประมวล และ วิเคราะห์ จะได้ “องค์ความรู้” ที่มีคุณค่า ใน
การน าไปใช้เพื่อการปรบัปรุงพฒันา และ แก้ไขปัญหา ของการด าเนนิงานตามภารกจิหลัก
ขององค์การอย่างต่อเนื่อง สมควรน ามาจัดท าเป็น Explicit Knowledge ที่เป็น “ความรู้
จริง” คือ ความรู้ที่เกิดข้ึนจากการ “ท า” ด้วยตนเอง หลายครั้ง จนเกิดเป็น Skills ซึ่ง
หมายถึง ความเช่ียวชาญช านาญอย่างแท้จริง ในการท าสิ่งนั้น Explicit Knowledge 
เหล่านี้ คือ สิ่งทีเ่รียกว่า Knowledge Asset: KA ในกระบวนการ KM นั่นเอง  
 Explicit Knowledge ที่คาดหวังหรือตัง้ใจจะให้ไดร้ับ ในวันอบรมที่ 5 ช่วงบ่าย คือ 
 1. ได้ตัวแบบ (Role Model) ของการด าเนินงานพฒันางานตามภารกจิหลักสู่
งานวิจัยของหน่วยงาน/องค์การอย่างต่อเนื่อง ทีส่ามารถท าได้จริง และ สามารถน าไป
ประยุกต์/ใช้ ในองค์การอื่นๆได้โดยสะดวก อย่างมั่นใจ พร้อมค าแนะน าหรือค าอธิบายที่
ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติ ที่เน้นการปูองกันปญัหาที่อาจเกิดข้ึน ทั้ง Primary Prevention, 
Secondary Prevention, และ Thirtiary Prevention รวมทั้งวิธีการในการแกป้ัญหาที่
ถูกต้อง เหมาะสม มีประสทิธิภาพ และ ครบวงจร 
 2. ได้ตัวอย่าง (Example) ของโครงการพฒันางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของ
หน่วยงาน/องค์การ ที่ละเอียดและชัดเจน ทั้งกิจกรรม ช่วงเวลา และ ระยะเวลา ที่สามารถ
น าไปใช้เป็นต้นแบบเบือ้งต้นใหก้ับองค์การอื่นๆ ได้โดยสะดวก ด้วยแนวคิด หลักการ และ 
วิธีการ ของ C&D (Copy and Development) ที่หลายประเทศน ามาใช้ อาทิเช่น จีน 
เกาหลี ฯลฯ แมจ้ะไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ถ้าเราเน้นการท า D 
(Development) ให้มากๆ คือ ปรบัปรุงพฒันา ให้ดีกว่าสิง่ที่ Copy มา จะเกิดประโยชน์
กับประเทศชาติมาก ทั้งการพัฒนาคน และ การพฒันาประเทศ 
 3. ได้แผนพัฒนา (Development Plan) งานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของ
หน่วยงาน/องค์การ ในอนาคต (5-10 ปี) 
 4. ได้ตัวอย่าง การปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของผลงานการพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสู่งานวิจัย ที่น่าช่ืนชมและเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่าน/ผู้มาศึกษาเรียนรู้ เกิด



  
ความรู้สึกที่อยากน าไปเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ ขยายผล และ ต่อยอด ทั้งการเขียน
สาระส าคัญ การจัดท า Slide Presentation การเขียนบทคัดย่อ และ การเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ ด้วยแนวคิด หลักการ และ วิธีการ ของ C&D เช่นทีก่ล่าวมา 
 “การบ้าน” ที่ควรมอบให้ท า ในช่วงต่อไป หลังวันอบรมที่ 5 จนครบปี (อย่างน้อยอกี 
6 เดือน) คือ 
 1. การผลักดันให้น าผลงานวิจัยของแต่ละทีมงาน ไปน าเสนอในเวทีวิชาการระดบัสงู
ข้ึนจากระดบัหน่วยงาน/องค์การ อย่างสง่างาม มีความสุข และ ภาคภูมิใจ 
 2. การช่วยให้น าผลงานวิจัยของแต่ละทีมงาน ได้รับการลงตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับเขตหรอืระดบัภาค ข้ึนไป 
 3. การเขียนผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ของแต่ละทมีงาน 
 4. การช่วยให้ทีมงานของหน่วยงานอื่น พัฒนาผลงานวิจัยของหน่วยงานจนได้ไป
น าเสนอผลงานวิจัย และ ได้รบัการลงตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ 
 5. การถอดบทเรียน ในการด าเนินงานโครงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย
ขององค์การ เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานในปีต่อไป ใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน ทัง้การน าผล
การด าเนินงานที่ได้ท ามาอย่างต่อเนื่องมาเขียนเป็นผลงานวิชาการ การจัดท า Research 
Proposal เพื่อพฒันางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย ที่จะน าไปสู่การขอใบรับรองการท า
วิจัยในมนุษย์ (Ethical Certificate: EC) และ การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูง่านวิจัย 
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ในเรือ่ง/งาน ใหม่  
 

 เมื่อถึงตอนนี้ เราก็จะได้ “ตัวแบบ” ของการพฒันางานตามภารกิจหลกัสูง่านวิจัย
ขององค์การ เราไม่ได้คาดหวังว่า “ทุกทีม” จะสามารถเปน็ตัวแบบได้ทั้งหมด แต่ถ้าได้ถึง
ครึ่งหนึง่ (50%) ของจ านวนทีมงานทีเ่ข้าฝึกอบรมในครั้งแรกนี้ ที่สามารถพฒันาเป็นตัวแบบ
ได้ ก็ถือว่าเป็นความส าเรจ็ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่ โดยจะมีการเสริมสร้างตัวแบบเหล่าน้ี 
ให้สามารถท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และช่วยขยายผลในการสร้าง 
“ตัวแบบใหม่ๆ” ให้มีมากข้ึนเรื่อยๆ ในองค์การของพวกเรา 
 

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
 ขอน าบทคัดย่อผลงานวิจัย เรื่อง การพฒันารปูแบบการดําเนินงานทัวรส์ุขภาพ ใน
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2547-2553 มาเป็นตัวอย่าง ของ
ผลการด าเนินงาน ในการพฒันางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ดังนี้ 
 



  
การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานทัวร์สุขภาพ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ประเทศ

ไทย 
ปีงบประมาณ 2547-2553 

นํ้าค้าง ศรีไต่ขํา , สมชาติ โตรักษา , พรรณวดี เต็มทวีสุข , และ สุนทร เสรีเชษฐพงศ์  
 

บทคัดย่อ 
  งานทัวร์สุขภาพ เป็นนโยบายหนีง่ของประเทศไทย ต้องการรปูแบบที่เหมาะสม
และสามารถปฏิบัติไดจ้รงิ การวิจัยพฒันาเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัดผลหลังการทดลอง
หลายครัง้นี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานทัวรส์ุขภาพในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 
น ารูปแบบที่พฒันาข้ึน ไปทดลองที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาด 30 เตียง ในช่วง 21 กมุภาพันธ์ 2546 – 30 กันยายน 
2553 กลุ่มตัวอย่าง คือ 409 กลุ่มทัวรส์ุขภาพ จ านวน 19,435 คน สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
คือ รูปแบบการด าเนินงานทัวร์สุขภาพทีพ่ัฒนาข้ึน แล้วน ามาด าเนินการในแตล่ะปี เมื่อได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 7 ปี จงึสรุปผลการพฒันาและจัดท ารปูแบบเป็นลายลกัษณ์
อักษร มี 1 โครงสร้าง 3 ระบบงาน และ 9 บรกิารทีชั่ดเจน เป็นงานประจ าในส านัก
ผู้อ านวยการ ด าเนินงานร่วมกันของทุกๆหน่วยงาน และเช่ือมประสานอย่างใกล้ชิดกับ
องค์กรชุมชน การท่องเที่ยวจังหวัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการบรูณาการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปกปูองคุ้มครองภูมิปญัญาพื้นบ้านไทยและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่
เปูาหมาย “คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า” ร่วมกันของประเทศไทย บริการหลัก คือ การตรวจ
สุขภาพ นวดแผนไทย และ การให้สุขศึกษา มีรายรบัรวม 16,306,702 บาท ใช้วิธีการใน
การพัฒนารูปแบบด้วยวงจร PDCA การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และ เทคนิค 
PENCILS รูปแบบทัวร์สุขภาพที่พฒันาข้ึน สามารถปฏิบัติได้จริง พอเหมาะ เพียงพอ และ 
เหมาะสม กับบรบิท ของโรงพยาบาลชุมชนของรัฐไทย ใช้ทรัพยากรทัง้หลายที่มอียู่โดยการ
ผสมผสานกันจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล เสนอแนะให้
พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนเป็นรปูแบบการด าเนินงานทวัร์สุขภาพที่ดี และ น าสิ่งที่ได้
จากการวิจัย ไปน าเสนอ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัผู้อื่น ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ที่
ครบวงจร 
 

ค าส าคัญ: ทัวร์สุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน การพัฒนารูปแบบ วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง เทคนิค PENCILS 

 
  



  
การเขียน Research Proposal การพฒันางานตามภารกิจหลักสูง่านวิจัย 
  การเขียน การพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย 
 เนื่องจากการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัย หรือ ทีเ่รียกว่า R2R นั้น เป็น 
“วิจัย (Research)” การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) จึงเขียนตาม
หลักการวิจัยทั่วไป ที่ได้เขียนไว้แล้ว ในบทที่... แต่ในการพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่
งานวิจัยนั้น เราเน้นที่ความเรียบง่าย จึงขอน าเสนอประเด็นที่สมควรพจิารณา เพื่อการเขียน 
Research Proposal ให้สามารถพัฒนางานและแกป้ัญหาของงานตามภารกิจหลกั ไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสงู ดังนี้ 
  1. เน้นให้เป็นการวิจัยเพือ่การพัฒนางาน และ แก้ปัญหาของงาน อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ที่ท าได้จรงิ ในบรบิทของพื้นทีป่ฏิบัติงาน  
 2. เน้นการใช้ ทรัพยากร เท่าที่มีอยู ่ โดยการน า Principle of Managing, 
Principle of Utilizing, และ KM มาประยุกต์ อย่างเหมาะสม และ ครบวงจร ตลอดเวลา  
 3. เน้นการพฒันาบุคคลทุกคนทีเ่กี่ยวข้อง ในการด าเนินงาน และ การน าสิ่งที่ได้จาก
การด าเนินงานทั้งหลาย ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ ต่อตนเอง ตอ่งาน/หน่วยงาน/องค์การ อย่าง
คุ้มค่า ทั้งในทันที ในระยะสั้น และ ในระยะยาว รวมทั้งการน าไปเผยแพร่ ขยายผล ต่อไป 
ทั้งในหน่วยงาน และ ในองค์การ ของเรา อย่างต่อเนื่อง ด้วย Positive Approach 
 4. ใช้หลักธรรมะที่น าไปสู่ความส าเร็จ คือ อิทธิบาท 4 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ มี
ประสิทธิภาพ ยิ่งๆข้ึน ของงานทั้งหลาย ที่เรารบัผิดชอบ ทัง้ในปัจจุบัน และในอนาคต โดย
เริ่มจากงานตามภารกจิหลัก แล้วขยายไปสู่งานตามภารกจิรอง และ งานตามภารกจิ
สนับสนุน จนครอบคลมุ “ทุกงาน” 
 

สรุปท้ายบท 
 การพัฒนางานตามภารกจิหลักสู่งานวิจัยนั้น เป็นหนึ่งในค าของตอบของ
หน่วยงาน/องค์การ ที่มุง่สูก่ารเป็น “หน่วยงาน/องค์การ คุณภาพ” อย่างยั่งยืน เป็น
กิจกรรมหลักทีส่ าคัญยิ่ง ของทุกๆหน่วยงาน/องค์การ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนที่ปฏิบัติงาน 
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผลงานวิจัย” ในทุกๆงานที่แต่ละคนท า 
ก่อให้เกิดการพัฒนาคน การพฒันางาน การพฒันาหน่วยงาน/องค์การและ การพัฒนา
วิชาการ ไปพร้อมๆกัน น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติของเราโดยส่วนรวม จึงขอสรปุ
ใจความทั้งหมด ด้วยภาพน้ี 



  

 
ภาพท่ี.... 5 การพฒันางานตามภารกิจหลักสูง่านวิจัย 

 

  สิ่งส าคัญทีเ่ป็นเปูาหมายสงูสุด คือ การท าใหเ้กิด CQI: Continuous Quality 
Improvement (ปัจจุบันปรบัมาเป็น Continuous Improvement: CI เนื่องจากมี
ความหมายกว้างกว่าเพียง Quality) ด้วยกระบวนการท างานอย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยใช้ KM: Knowledge Management อย่างเป็นระบบที่ครบวงจร เป็น
กระบวนการหลักในการขับเคลื่อน ก่อใหเ้กิดการพัฒนางานตามภารกิจหลกัสู่ R2R2E คือ 
การเป็น The Best of The World ตลอดไป 
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