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ค าน า 
 

ต าราสถิติและการด าเนินการวิจัยเบือ้งตน้ส าหรับนักบริหารเล่มนี ้เป็นการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมจาก
หนงัสือวิทยาระเบียบวิธีวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร  ์เพ่ืออธิบายเนือ้หาใหผู้อ้่านมีความเขา้ใจในทางสถิติและการ
ด าเนินการวิจยัขัน้พืน้ฐานมากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้ผูเ้ขียนยงัไดอ้ธิบายขอบเขตการด าเนินการวิจยัทางรฐัประศาสน
ศาสตร์พื ้นฐานท่ี นิสิตควรมีความเข้าใจประกอบการเรียนในวิชาสถิติประยุกต์ส  าหรับนักบริหาร (Applied 
Statistics for Administrators) รายละเอียดเนื ้อหาวิชาคือ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสถิติ ตัวแปร ข้อมูลและ
มาตรการวดั สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห ์ขอ้มลู การแจกแจงความถ่ี การน าเสนอขอ้มลู ค่ากลางและการ
กระจาย ความน่าจะเป็นเบือ้งตน้ การแจกแจง ทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงตวัอย่าง สมการถดถอยเชิง
เสน้ตรง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรฐัประศาสน
ศาสตร ์(Research Methodology of Public Administration) รายละเอียดเนือ้หาวิชาคือ ความหมายของระเบียบ
วิธีวิจัย หลกัการและแนวคิดการวิจยัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การก าหนดหัวขอ้ประเด็นปัญหาในการวิจยั 
ประเภทและการออกแบบการวิจัย การสรา้งเครื่องมือวิจัย การเก็บ  ขอ้มูล สถิติเบือ้งตน้และค่าทางสถิติ การ
วิเคราะหข์อ้มูลวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนรายการอา้งอิง  และระเบียบการปฏิบัติท่ีสอดคลอ้งกับ
จรรยาบรรณในการวิจยั ซึ่งทัง้สองรายวิชาถือเป็นวิชาท่ีบรรจุอยู่ในหลกัสูตรรฐัประศาสนศาตร์บัณฑิต สาขาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ผูเ้ขียนหวงั
เป็นอย่างย่ิงว่าเนือ้หาในต าราเล่มนีจ้ะเกิดประโยชนต์่อผูอ้่าน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจใน
วิชาสถิติ และประกอบการด าเนินการวิจยัในระดบัเบือ้งตน้ได ้

หากผูอ้า่นท่านใดมีความสนใจขอ้มลูการวิจยัของผูเ้ขียน หรือตวัอย่างขอ้มลู SPSS และแบบสอบถามการ
วิจัย เพ่ือใช้ประกอบการอ่านหนังสือเล่มนี ้ ผู ้อ่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ Google Site ในช่ือ 
Ong007tsu ไดฟ้รีหากมีขอ้ติชมประการใดสามารถส่งมาไดท่ี้ ong007tsu@gmail.com หรือโทรศพัทห์มายเลข 
081-770-0665 จกัขอบพระคณุอย่างย่ิง ทา้ยท่ีสดุผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่หนงัสือเลม่นีจ้ะเกิดประโยชนก์บัผูอ้า่น 
หรือผูท่ี้มีความสนใจศกึษาวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บือ้งตน้ ไมม่ากก็นอ้ย 
 

                                                                 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิวฒัน ์สมาธิ 
                                                                    วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา 
                                                                            มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

                                                                                              ผูเ้ขียนหนงัสือ 
                                                                                            9 กรกฎาคม 2564 
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  3.4 กฎท่ีพงึระลกึเสมอก่อนเขียนแบบสอบถาม     315   
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  3.5 หลกัการด าเนินการเก็บแบบสอบถาม      315    
   3.6 ขัน้ตอนของการเขียนแบบสอบถาม      315   
      3.7 การก าหนดเนือ้หาของแบบสอบถาม       316   
       3.8 ค าแนะน าส าหรบัการเขียนแบบสอบถาม      316   
 4. การสรา้งแบบการสมัภาษณ ์        317   
 4.1. วิธีการสมัภาษณจ์ากผูใ้หค้  าตอบโดยตรง      317   
 4.2. วิธีการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์       318   
 4.3. วิธีการใหพ้นกังานไปทอดแบบไวใ้หผู้ต้อบกรอกขอ้มลูเอง    318    
 4.4. วิธีการสง่แบบขอ้ถามใหผู้ต้อบทางไปรษณีย ์     318    
 4.5. วิธีการบนัทกึขอ้มลูจากการวดัหรือการนบั      319   
         4.6. การน าผลการสมัภาษณม์าวิเคราะห ์      319   
   4.7 ตารางการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์      319  

   5. วิธีการสงัเกตการณ ์         320   
 5.1  ความหมายของการสงัเกต       320   
 5.2  ประเภทของการสงัเกต        321   
 5.2.1. จ าแนกตามโครงสรา้งของเครื่องมือท่ีใช ้     321   
      5.2.1.1. การสงัเกตแบบมีโครงสรา้ง     321   

    5.2.1.2 การสงัเกตแบบไมม่ีโครงสรา้ง     322   
    5.2.2  จ าแนกตามพฤติกรรมหรือบทบาทของผูส้งัเกต    322   

 5.2.3 จ าแนกตามบทบาทของวิธีการ      323   
           5.3 หลกัการในการสงัเกต         323   

  5.4 ขัน้ตอนในการสงัเกต        324   
 

การหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา (IOC: Item Objective Conguence Index)    325   
1. วิธีการหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา        325   
     1.1. วิธีท่ีไมใ่ชส้ถิติ         325   

      1.2. วิธีท่ีใชส้ถิติความตรงเชิงเนือ้หา       325   
 2. ตวัอย่างแบบสอบถามในการหาประสิทธิภาพเพ่ือหาคา่ IOC (ตอ่คน )    327  

แบบฝึกหดัทา้ยบท          329   
บรรณานกุรมทา้ยบท          330   
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บทที ่8 การสุ่มตวัอย่าง และการก าหนดขนาดตัวอย่าง  
          (Sampling Methods and Population Sample)       331   

1.  วิธีการสุม่ตวัอย่าง (Sampling methods)        333   
 1.1 วิธีสุม่  (Random methods)        333   
   1.1.1. การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Method)     333   
   1.1.2. การสุม่ตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Method)    333  

   1.1.3. การสุม่ตวัอย่างแบบ ยกกลุม่ (Cluster random method)    334   
   1.1.4. การสุม่ตวัอย่างแบบแยกชัน้ หรือชัน้ภมูิ (Stratified Random Method)   334   
   1.1.5. การสุม่ตวัอย่างแบบหลายชัน้ (Multistage random method)    336   
 1.2  วิธีไมสุ่ม่ (Nonrandom methods)        336   

  1.2.1.  แบบโควตา้ (Quota nonrandom method)      336   
 1.2.2. แบบเฉพาะเจาะจง (Judgment nonrandom หรือ Purposive method)   337   
 1.2.3.  แบบตามความเหมาะสม (Convenience nonrandom method)   337   
 1.2.4. แบบสมคัรใจ (Volunteer nonrandom method)     337   

   1.3  วิธีผสม (Mixed sampling method)       337  
 2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง        338   

3. ขนาดตวัอย่างและการหาขนาดตวัอย่างตามหลกัYamane และ Krejcie & Morgan  339  
     3.1 ความสมัพนัธข์องขนาดประชากรและขนาดตวัอย่าง      340   
    3.1.1. การก าหนดเกณฑ ์        340   
            3.1.2  การใชต้ารางส าเรจ็รูป Taro Yamane และ Krejcie & Morgan   340   

              3.1.2.1 ตาราง TARO YAMANE (ทาโร ่ยามาเน่)     341   
  3.1.2.2 ตาราง Krejcie & Morgan (เครจซี่และมอรแ์กน)    343   

   3.1.3 การใชส้ตูรค านวณ Taro YamaneKrejcie & Morgan     343   
  3.1.3.1 กรณีทราบขนาดของประชากร      343  

   3.1.3.1.1. สตูรทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane)     343   
  3.1.3.1.2 สตูรของเครซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan)   344   

  3.1.3.1.3 ขอ้แนะน าการใชส้ตูร Taro Yamane และKrejcie & Morgan 345  
 3.1.3.2. กรณีไมท่ราบขนาดของประชากรที่แนน่อน    348   

3.1.3.2.1 สตูรของคอแครน (Cochran)กรณีประมาณคา่สดัสว่น  348   
3.1.3.2.2. สตูรของคอแครน (Cochran) กรณีประมาณคา่เฉลี่ย  349   
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แบบฝึกหดัทา้ยบท          350   
บรรณานกุรมทา้ยบท          351   

บทที ่9 การทบทวนวรรณกรรม (Review Literature)       352   
1.  การทบทวนวรรณกรรมการวิจยั        354   
2.  ธรรมชาติและจดุมุง่หมายของการทบทวนวรรณกรรม     356   
3.  คณุลกัษณะของการทบทวนวรรณกรรม       357   
4.  หลกัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง       359   

4.1. การวิเคราะหแ์ละระบปัุญหาการวิจยั       359 
4.2. การคน้หาค าส าคญั        361   
4.3. การทบทวนเอกสารจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ      361 

5.  ขัน้ตอนการพฒันาการทบทวนวรรณกรรม       362   
     5.1. การใชต้ารางการสงัเคราะหเ์พ่ืองานวรรณกรรม     363   
     5.2  การประเมินแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูเพ่ือใชส้  าหรบัการทบทวนวรรณกรรม   364  
 5.3. การใชป้ระโยชนจ์ากการทบทวนวรรณกรรม      365   
6.  การทบทวนวรรณกรรมในการด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ     367   
     6.1 จดุมุง่หมายของการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ    367   
     6.2 หลกัเกณฑข์องการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ    368   
      6.3 รูปแบบของการเขียนทบทวนวรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ    369   

6.3.1. การเขียนวรรณกรรมองคป์ระกอบ      369   
6.3.2. การเขียนวรรณกรรมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการ   373   

     6.4 ล าดบัของการเขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ    373   
7.  วิธีการปรบัแกไ้ขการเขียนทบทวนวรรณกรรม       374   
8.  ขอ้ผิดพลาดท่ีพบจากการด าเนินการทบทวนวรรณกรรม      374   

แบบฝึกหดัทา้ยบท          376   
บรรณานกุรมทา้ยบท          377   

บทที ่10 องคป์ระกอบเล่มวิจัยเบือ้งต้น (Composition of Basic Research)     379   
 1. การจดัท ารายงานการวิจยั        381   

1.1. สิ่งท่ีตอ้งส ารวจก่อนการจดัเลม่วิจยั        381 
1.2. การวางแผนการจดัท าเลม่วิจยั       381 
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1.3. ขัน้ตอนการจดัท าเลม่วิจยั        382   
1.4. ขอ้เสนอแนะและสิ่งท่ีขาดไมไ่ดใ้นการจดัท าเลม่วิจยั     383   
1.5. ขอ้ค านงึของการเขียนรายงานการวิจยั,สารนิพนธ,์วิทยานิพนธ ์    383   
1.6. ประโยชนข์องการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    384   

2.  เนือ้หาและประเภทองคป์ระกอบการท าวิจยั      385   
 2.1. การจ าแนกตามเหตผุลของการวิจยั        385   
 2.2. จ าแนกตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั       385   
 2.3. การจ าแนกตามวิธีการศกึษา       385 
 2.4. การแบ่งตามชนิดของขอ้มลู        385 
 2.5. การแบ่งตามลกัษณะการเก็บขอ้มลู        386 

  2.6.องคป์ระกอบของเลม่วิจยั,สาระนิพนธ,์วิทยานิพนธ ์     387 
  2.7. รายละเอียดการจดัท ารายงานผลการวิจยัแตล่ะบท     390   

   2.7.1. บทท่ี 1 บทน า (Leader)        390   
2.7.1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา    391   
2.7.1.2 ค าถามการวิจยั       391        
2.7.1.3 วตัถปุระสงคท่ี์ใชใ้นการศกึษา      392   
2.7.1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั       392         
2.7.1.5 ขอบเขตท่ีใชใ้นการศกึษา      393   
2.7.1.6 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศกึษา       394   
2.7.1.7 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั       395      
2.7.1.8 สมมติฐานในการศกึษา      395   

2.7.2. บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม ( Review Literature)     395  
   2.7.2.1. แหลง่ทรพัยากรส าหรบัการทบทวนวรรณกรรม    395   
   2.7.2.2. หลกัการทบทวนวรรณกรรม      396   
   2.7.2.3  ประโยชนข์องการทบทวนวรรณกรรม     396   

2.7.3. บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานวิจยั (Research Method)     397   
2.7.4. บทท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลู (Analysis Date)      408  
2.7.5. บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล (Conclude and Discuss)     409   
2.7.6. อา้งอิง หรือบรรณานกุรม (Reference)      411   
2.7.7. ภาคผนวก (Appendix)        416  
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 2.7.8. ระยะเวลาด าเนินการวิจยั       416   
2.7.9. ประวตัิผูเ้ขียน (Vitae)        416   
2.7.10 ความเช่ือมโยงของงานวิจยัในแตล่ะบท      417       
2.7.11 การลงบทความในวารสาร       421   

  2.7.11.1 บทความทางวิชาการ      422 
   2.7.11.2 บทความวิจยั        422   

             2.7.11.3 องคป์ระกอบของบทความ      423   
แบบฝึกหดัทา้ยบท          425   
บรรณานกุรมทา้ยบท          426   
บรรณานุกรม           427 
ภาคผนวก (ก)  ตวัอย่างหนา้ปกเลม่วิจยั        432 

ภาคผนวก (ข)  ยกตวัอย่างบทคดัย่องานวิจยั       439 

ภาคผนวก (ค)  ตวัอย่างหนา้อนมุตัิ ตวัอย่างหนา้กิตติกรรมประกาศ     447 

ภาคผนวก (ง)  ตวัอย่างสารบญัหลกั ตวัอย่างสารบญัตาราง ตวัอย่างสารบญัภาพประกอบ  451 
ภาคผนวก (จ)  ตวัอย่างกรอบแนวคิดการวิจยั       463 

ภาคผนวก (ฉ)  ตวัอย่างการเขียนขอบเขตการวิจยั ตวัอย่างการเขียนนิยามศพัทวิ์จยั   465 
 ตวัอย่างสมมติฐานการวิจยั 
ภาคผนวก (ช)  ตวัอย่างการเลือกขนาดประชากรและขนาดตวัอย่าง ตวัอย่างการสุม่ตวัอย่าง  470 

ภาคผนวก (ซ)  ตวัอย่างผลการวิเคราะหข์อ้มลู       481 

ภาคผนวก (ฌ)  ตวัอย่างการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั      490 

ภาคผนวก (ญ)  ตวัอย่างแบบสอบถามการวิจยั       500 
 เรื่อง การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 กรณีศกึษา: โครงการกาปงตกัวา และโครงการพาคนกลบับา้น 
ภาคผนวก (ฎ)  ตวัอย่างตารางการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์      509 
 - เรื่อง การบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์                             
                     ตอ่แนวทางการสรา้งความสนัติสขุในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 กรณีศกึษา : จงัหวดัยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส  
 - เรื่อง ทศันะของคนสยามในมาเลเซียตอ่แนวทางแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
 ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี 
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ภาคผนวก (ฐ)  ตวัอย่างบทความวิจยั        517 
 งานวิจยัเรื่อง การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 กรณีศกึษา โครงการกาปงตกัวาและโครงการพาคนกลบับา้น:  
 กรณีศกึษา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (บางสว่น) 
ภาคผนวก (ฑ)  ตวัอย่างเอกสารรบัรองการตีพิมพว์ารสาร      523 
 1. งานวิจยัเรื่องความคาดหวงัของประชาชนตอ่แนวทางการเสริมสรา้งสนัตสิขุ 
 และคามสมานฉนัทโ์ดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 2. งานวิจยัเรื่อง การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 กรณีศกึษา โครงการกาปงตกัวาและโครงการพาคนกลบับา้น:  
 กรณีศกึษา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  
ภาคผนวก (ฒ)  ตวัอย่าง Quadrant Analysis งานวิจยัการส ารวจภาคสนามโครงการ AOT Satisfaction              

Survey เพ่ือประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจ าปี  2565 526 
ประวัตผู้ิเขยีน            530 
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สารบาญตาราง 
 

ตารางแสดง                                   หน้า 
   เปรียบเทียบความแตกตา่งของการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ    202 
 ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งการวิจยัเชิงวิชาการและการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ   236 
 ตารางท่ีความเช่ือมั่น 99% (ความมีนยัสาคญั 0.01)           341 
 ตารางท่ีความเช่ือมั่น 95% (ความมีนยัสาคญั 0.05)           342 
 ตารางสงัเคราะหเ์พ่ือการทบทวนวรรณกรรม       363 
 การสรุปและการน าเสนอขอ้มลู        409 
 องคป์ระกอบและความแตกตา่งของบทความทางวิชาการและบทความวิจยั   423 
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บทที ่1 
สถติเิบือ้งต้น 

(Basic Statistics ) 
________________________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
 มีความเขา้ใจในหลกัสถิติเบือ้งตน้ จดุเริ่มตน้และท่ีมาของสถิติ สญัลกัษณท์างสถิติ ประโยชนท่ี์ได้
จากการศกึษาวิชาสถิติ การแบ่งประเภททางสถิติ  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
1. มีความเขา้ใจหลกัสถิติเบือ้งตน้ 
2. สมารถทราบถงึจดุเริ่มตน้ทางสถิติ สญัลกัษณท์างสถิติ และประโยชนข์องการศกึษาวิชาสถิติ 
3.  การแบ่งประเภทของสถิติ 
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 2. การจ าแนกประเภททางสถิติ 
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1. หลักทางสถติเิบือ้งต้น 
 สถิติมีความสมัพนัธก์บัมนุษยเ์รามาชา้นาน เป็นการน าเอาศาสตรท์างคณิตศาสตรม์าใชห้าความ
เป็นจริงทางสังคม โดยประยุกตเ์ขา้กับวิชาต่างๆแทบทุกสาขา เช่น รัฐศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์นิติศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ฯลฯ โดยการบนัทกึตวัเลขประวตัิท่ีผ่านมาเพ่ือน ามาวิเคราะหเ์หตกุารณใ์นปัจจบุนั
และอนาคต โดยจะเห็นไดว้่าในปัจจุบันศาสตรท์างสถิติเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวันของเรา
มากมาย เพราะการท างานหรือการกระท าสิ่งใดก็แลว้แต่หากสามารถน าเอาหลักทางวิทยาศาสตรห์รือ
คณิตศาสตรม์ามีส่วนเก่ียวขอ้งจะท าใหง้านชิน้นัน้ๆ มีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ ยกตวัอย่างเช่น รฐัมนตรี
กระทรวงการคลังกล่าวในรายการโทรทัศน์ว่า “ในปีพ.ศ.2556 เศรษฐกิจจะมีความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง” กับอีกค าพูดท่ีพูดว่า ”ในปีพ.ศ.2556 เศรษฐกิจของประเทศจะมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีอตัราเฉลี่ยค่า GDP อยู่ท่ีรอ้ยละ 4.25” จะเห็นไดว้่าหากขอ้มลูใดก็ตามท่ีมีกลา่วน าเอาตวัเลขมากลา่ว
อา้งในการอธิบายจะท าใหข้อ้มูลหรือค าพูดนัน้ๆ มีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ และหากจะกล่าวไปแลว้ใน
ปัจจบุนัเราจะเห็นไดว้่ามีการน าเอาหลกัทางสถิติมาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูอย่างกวา้งขวางและแทบจะทุก
สาขาวิชาชีพโดยหลกัการศกึษาทางการวิจยัหรือทางสถิติสามารถอธิบายได ้3 ประการ คือ 

1.การวิจยัทางสถิติเพ่ือทราบขอ้มลูท่ีผ่านมาในอดีต กลา่วคือ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูประวตัิ
ท่ีผ่านมาเพ่ือใหท้ราบถึงอดีตท่ีผ่านมาว่าเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในอดีตเป็นเช่นไร และน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
เหลา่นีม้าเป็นในทางในการวิเคราะหใ์นอนาคตตอ่ไป 

2.การวิจัยทางสถิติเพ่ือทราบขอ้มูลในปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นการบันทึกจดจ าเพ่ือใหท้ราบว่าใน
ปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบา้งอาจเป็นต่อชั่วโมง,ต่อวนั,ต่อเดือน ฯลฯ เพ่ือใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบ เช่น การจดบนัทกึขอ้มลูในตลาดหลกัทรพัย ์การขึน้ลงของอตัราคา่เงินบาท ฯลฯ 
 3.การวิจัยทางสถิติเพ่ือเป็นการคาดการณ์เหตุการณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคตต่อไป โดยการน าเอา
ขอ้มลูที่มีอยู่ในอดีต และปัจจบุนัมาวิเคราะหเ์พ่ือการคาดการเหตกุารณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคตวา่ควรจะไปใน
ทิศทางใด การประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่าปีหนา้จะโต หรือลดลงเพียงใด ซึ่งหากศกึษาในระ
เอียดการวิเคราะหโ์ดยใช ้Program SPSS จะพบวา่โปรแกรมท่ีใชใ้นการวิเคราะหท์างสถิติในลกัษณะเชิงเสน้ 
เราจะเรียกวา่ Regression นัน้เอง 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าสถิติเป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการน าเอาศาสตรท์างตวัเลขหรือคณิตศาสตรม์าให้
ในการวิเคราะหศ์าสตรแ์ขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐศาสตร์,รฐัศาสตร,์สงัคมศาสตร ์ฯลฯ รวมไปถึงการ
น าเอาวิชาทางสถิติมาเป็นสว่นหนึ่งของการท าวิจยั,วิทยานิพนธ ์หรือสารนิพนธ ์ซึง่จะกลา่วในบทตอ่ๆ 

 

1.1.จุดเร่ิมต้นหรือทีม่าทางสถติ ิ
 

    สถิติแรกเริ่ม น่าจะเริ่มมาตัง้แต่สมยั Aristotle ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู และบรรยายข้อมลู
ในเรื่องของการบริหารงาน ภูมิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์และศิลปวฒันธรรม  ในสมยันัน้ตอ้งยอมรบัว่าเป็นจุด
เริ่มตอ้งของศาสตรวิ์ชาการต่างๆ และเริ่มมีการบันทึกจดจ า ซึ่งในตอนตน้ไดอ้ธิบายไปแลว้ว่า วิชาสถิติมี
พืน้ฐานมาจากการบนัทกึจดจ านัน้เอง 
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สถิติสมยัใหม่เริ่มในทศวรรษท่ี 17 เริ่มเขา้สู่การบริหารงานภาครฐัอย่างเป็นระบบ ท าใหเ้กิดการ
บนัทกึอย่างมีระบบ และมาตรฐานมากย่ิงขึน้ สามารถแบ่งแหลง่ก าเนิดออกไดเ้ป็น  2 แหลง่ คือ 

1.1) เก่ียวกับการเมืองและการบริหารงานของรัฐ เช่น John Graunt (ค.ศ. 1620-1674) ได้
ศกึษาเก่ียวกบัการประกนัภยั การเก็บขอ้มลูประชากร ขอ้มลูภาษีอากร โดยน าเอาหลกัทางสถิติมาจดบนัทึก
รายรบั รายจ่าย การเก็บภาษีจากประชาชนท่ีมีตอ่รฐั  

1.2) เก่ียวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น อนัสมัพันธก์ับการเล่นเกมการพนันต่างๆ เพ่ือเอาชนะคู่
ต่อสู ้นักวิชาการในดา้นนีไ้ดแ้ก่ Galiieo (ค.ศ. 1564-1642)  Pierre de Fermet (1608-1662) การศึกษา
ความน่าจะเป็นเป็นศาสตรแ์ขนงหนึ่งของหลกัสถิติ และระเบียบวิธีวิจยั เพราะความน่าจะเป็นเป็นศาสตรท่ี์
น ามาใชเ้พ่ือการคาดการณเ์หตกุารณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยอาศยัหลกัเหตแุละผลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมา
เป็นองคป์ระกอบการวิเคราะหข์อ้มลู เช่น ในการเล่นหวย 3 ตวัตรงโอกาสท่ีเราจะถูกหวยมี 1/1000 หรือเช่น 
หยิบไพ่มาหนึ่งใบในจากในหนึ่งส  ารบั(52ใบ) โอกาสที่จะหยิบได ้หนึ่งโพด า มีคา่เท่ากบั 1/52 (อธิบายในบท
ตอ่ๆไป) 
 

1.2. ความหมายของสถติ ิ
 

สถติ ิ(Statistics) ตรงกบัภาษาในเยอรมนัว่า Statistik ซึง่ทัง้ 2 ค ามีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินว่า 
state หมายถึง “รัฐ” ซึ่งในปี ค.ศ.1749 นักวิชาการชาวเยอรมัน ช่ือ Gottfried Achenwall ได้ให้นิยาม
ความหมายว่า หมายถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมเพ่ือเป็นประโยชนต์่อการบริหารงานของรัฐ 
กล่าวคือในอดีต การบริหารกิจการบา้นเมืองยงัไม่เป็นระบบอย่างเช่นในปัจจบุนั ดงันัน้ในการบริหารรฐัจงึมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจนบันทึกเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆท่ีรัฐไดจ้ัดขึน้ เพ่ือเป็นการทราบใน
ภายหลงัวา่ไดก้ระท าการอะไรไปแลว้บา้ง นัน้จงึเป็นจดุเริ่มตน้ของการน าเอาศาสตรท์างสถิติมาใช ้ซึง่จะเห็น
ไดว้่าสถิติ ก็มาจากค าว่า state นัน้เอง ดงันัน้หากกล่าวไปแลว้วิชาสถิติก็เสมือนศาสตรท่ี์ใชใ้นการบริหาร
จัดการภาครฐัอีกวิชาหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งดว้ยเช่นกัน (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2554:7)  นอกจากนัน้
ความหมายทางสถิติสามารถอธิบายออกไดใ้นหลายประเดน็ เช่น 

 

1.2.1.  สถิติ หมายถงึ การบนัทกึจดจ า กลา่วคือ เป็นการบอกถงึจ านวนท่ีมีอยู่จริง เช่น 
 -   จ านวนปริญญาโท วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันาชัน้ปีท่ี 1 มีจ านวน ทัง้สิน้ 60  คน 

       -   ในการประชมุวิสามญัประจ าปี 2556 ครัง้ท่ี 1 ของคณะมนษุยม์ีผูเ้ขา้รว่มประชมุ จ านวน 35 
คน 

        -   จ านวนในคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มีจ  านวนทัง้สิน้ 3,500 คน แบ่งออกเป็น                                 
1. ปริญญาตรี จ านวน 2,000 คน 
2. ปริญญาโท จ านวน 880 คน 
3. ปริญญาเอก จ านวน 120 คน    
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1.2.2. สถิติ หมายถึง คณิตศาสตรป์ระยุกต ์(Applied Mathematics) หรือ การน าเอาหลกัทาง
คณิตศาสตร ์มาหาค าตอบในสิ่งท่ีเราสนใจ เช่นในวิชาการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ หรือ Quantitative Analysis 
เช่น  

ค าถาม: บริษัทHONDA มีโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอยู่ด้วยกัน 4 แห่ง คือ นิคม
อตุสาหกรรมบางปู,นิคมอุตสาหกรรมนวนคร,นิคมอตุสาหกรรมโรจนน์ะ และนิคมอตุสาหกรรมอ ามตะ ใน
การผลิตรถยนตใ์นแตล่ะเดือนบริษัทHONDAมีก าลงัการผลิต คือ นิคมอตุสาหกรรมบางปผูลิตได ้300 ,นิคม
อุตสาหกรรมนวนครผลิตได ้400คนั,นิคมอุตสาหกรรมโรจนน์ะผลิตได ้500 คนั และนิคมอุตสาหกรรมอ า
มตะผลิตได ้300 คนัตามล าดบั และในการผลิตรถยนตใ์นแต่ละเดือนบริษัทตอ้งส่งรถยนตไ์ปใหก้บัตวัแทน
จ าหน่ายในแต่ละภาคคือ ภาคเหนือ,ภาคกลาง,ภาคอีสาน และภาคใต ้โดยตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละภาค
สามารถรบัรถยนตม์าขายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีก าหนดดงันีค้ือ ภาคเหนือรบัรถยนตไ์ดไ้ม่เกิน 250 คนั,ภาค
กลางรบัรถยนตไ์ดไ้ม่เกิน 450 ,ภาคอีสานรบัรถยนตไ์ดไ้ม่เกิน 300 คนั และภาคใตร้บัรถยนตไ์ดไ้ม่เกิน 500 
คนัตามล าดบั อยากทราบวา่บริษัทควรจะสง่รถยนตใ์หก้บัตวัแทนจ าหน่ายในแตล่ะแห่ง แห่งละเท่าไหรจ่งึจะ
คุม้คา่ในการขนสง่มากท่ีสดุ 

ค าถาม: โรงงานผลิตสินคา้ย่ีหอ้ LEVI’S มีการผลิตสินคา้อยู่สองชนิดคือ เสื ้อJECKET และ
กางเกงยีนส ์เพ่ือส่งขายในตลาดอย่างสม ่าเสมอ โดยทุกๆวันอาทิตยท่ี์ 1 ของเดือนจะมีบริษัทลูกมาส่ง
วตัถดุิบใหก้บัทาง LEVI’S นัน้คือ สง่ผา้ฝา้ยจ านวน 1000 KG สง่ผา้ยีนสจ์ านวน 600 KG เป็นประจ า และใน
การผลิตสินคา้แต่ละประเภทในโรงงานมีองคป์ระกอบดงันีค้ือ หากจะผลิตเสือ้JECKETหนึ่งตวั ตอ้งใชผ้า้
ฝ้ายและผา้ยีนส ์4KG และ 6KG ตามล าดบั ส่วนการผลิตกางเกงยีนสห์นึ่งตวั ตอ้งใชผ้า้ยีนสแ์ละผา้ฝ้าย 
4KG และ 8KG ตามล าดบัเช่นกนั และในการขายสินคา้ในตลาดบริษัทจะไดก้ าไรจากการผลิตเสือ้JECKET 
ตวัละ 300 บาท สว่นกางเกงยีนสจ์ะไดก้ าไรตวัละ 600 บาท ค าถาม: อยากทราบวา่บริษัทLEVI’Sจะตอ้งผลิต
เสือ้JECKETกางเกงยีนสอ์ย่างละก่ีตวัจงึจะไดก้ าไรสงูสดุ และก าไรสงูสดุเป็นเท่าไหร่ เป็นตน้  

ดงันัน้จะเห็นไดว้า่คณิตศาสตรม์ีความส าคญัอย่างมากไมใ่ช่เฉพาะการค านวณทางตวัเลขเพียง
อย่างเดียว บางครัง้สามารถน าเอาความรูท้างคณิตศาสตรม์าวิเคราะหห์าค าตอบไดอ้ีกมากมาย 

 

1.2.3. สถิติ หมายถึง “ค่าทางสถิติ” (Statistics) ซึ่งเป็นค่าทางตวัเลขท่ีก าหนดและเป็นท่ีเขา้ใจ
ตรงกนัในความหมายของค่าต่างๆท่ีแสดง (จะอธิบายการหาค่าอย่างละเอียดอีกครัง้ในบทๆไป) ยกตวัอย่าง
เช่น  

1.2.4. สถิติ หมายถึง ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการด าเนินการเพ่ือการท าวิจยั เช่น การท าสารนิพนธ ์
หรือ วิทยานิพนธ ์ซึง่หมายถงึการน าเอาความรูท้างสถิติไปใชใ้นการท าวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีขัน้ตอน
วิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น  

- ตวัแปรอิสระ,ตวัแปรตาม หมายถงึอะไร 
- Nominal, Ordinal, Interval, Ratio คืออะไร 
- การสุม่อย่างอิสระ คืออะไร 



                                                                                 5 
 

 
 
 

- การก าหนด ขนาดตวัอย่าง ตามหลกั Yamane มีวิธีการอย่างไรสิ่งเหลา่นีจ้ะไดเ้รียนรูแ้ละ
เขา้ใจอย่างละเอียดในบทตอ่ๆไป 

1.3. สัญลักษณท์างสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล    

          สญัลกัษณท่ี์นิยมใชใ้นการด าเนินการวิจยั โดยทั่วไปมกัจะเขียนเพ่ือก าหนดความเขา้ใจใน
ตอนตน้ของบทท่ี 4 ในสารนิพนธ ์หรือ วิทยานิพนธใ์นระดบั ปริญญาโท 
 

 แทน คา่เฉลี่ย 
      S.D. 
        N                    

แทน 
แทน          

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ขนาดประชากร 

         n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
      Sig. แทน Significant (นยัส าคญัทางสถิติ) 
         t แทน t-test  
         F แทน F-test 
      LSD แทน Least Significant Difference การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
        SS แทน Sum of Squares (ผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง) 
       MS แทน Mean Square (คา่เฉลี่ยผลรวมของสว่นเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง) 
         df แทน คา่องศาอิสระ 
         H0 แทน สมมติฐานหลกั 
         H1 แทน สมมติฐานรอง 
   

นอกจากนัน้คา่ทางสถิติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1.3.1. ค่าพารามิเตอร  ์(Parameter) หมายถึง ค่าท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลประชากร คือ ขอ้มูล

ทัง้หมดของหน่วยศกึษา 
1.3.2. คา่ขนาดตวัอย่าง (Sample) หมายถงึ คา่ท่ีไดจ้ากหน่วยตวัอย่างท่ีท าการศกึษาอาจไดม้า

จากการสุม่จากกลุม่ประชากร 
 

อธิบายยกตัวอย่าง : ในการท าวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนในพืน้ท่ีประเทศไทย จากการวิจยัเรื่องนีห้น่วยประชาชน หมายถึง ประชากรทัง้ 65 ลา้น
คน แต่เป็นการยากท่ีผูท้  าการวิจยัจะเก็บแบบสอบถามจากหน่วยวิจัยทัง้ 65 ลา้นคน จ านวน65 ลา้นคนใน
ท่ีนีห้มายถึงขนาดประชากร แทนสญัลกัษณ ์“N” จึงไดท้  าการสุ่มตวัอย่างมาจากทัง้ประเทศจ านวน 50,000 
คน จ านวน 50,000คน ในท่ีนีจ้งึหมายถงึขนาดตวัอย่างนัน้เอง แทนสญัลกัษณ ์“n” 

 

X 
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        ดงันัน้หากจะอธิบายสญัลกัษณท์างสถิติพอจะอธิบายเป็นตารางไดด้งันี ้คือ 
 

คา่ทางสถิติ ประชากร กลุม่ตวัอย่าง 
คา่เฉลี่ย   X  (อา่นวา่ มิว)  X   (อา่นวา่ เอกซบ์าร)์ 

คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน    σ  (อา่นวา่ ซิกมา่)                  S.D  

จ านวนหน่วยศกึษา                   N                  n 
 

 

1.4. ผลประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการเรียนวิชาสถติ ิ 
 

1. สถิติเสริมสรา้งใหบุ้คคลเป็นผูม้ีเหตุผล จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้เชิงปริมาณ และเชิง
คณุภาพ รวมทัง้ขอ้เท็จจริงตา่งๆในการน ามาวิเคราะห ์เพ่ือสรุปอย่างเป็นขัน้ตอนและมีหลกัเกณฑ ์จึงส่งผล
กบัมายงัผูวิ้จยั ท าใหเ้ป็นคนมีเหตผุล 

2. สถิติเสริมสรา้งใหผู้วิ้จยั เป็นผูท่ี้มีความละเอียดรอบคอบ 
3. สถิติเสริมสรา้งใหผู้วิ้จยั เป็นผูท่ี้มีไหวพรบิปฏิภาณดีย่ิงขึน้ เพราะการตดัสินใจจะใชห้ลกัเหตุ

และผลมาวิเคราะหร์ว่มเสมอ 
 
2.การจ าแนกประเภททางสถติ ิ
 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานท่ีทุกงานวิจัยเชิงปริมาณต้อง
ด าเนินการ เริ่มท่ีการวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือบรรยายลักษณะขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา และการ 
วิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือตอบค าถามหรือวตัถุประสงคก์ารวิจยั กรณีท่ีเป็นค าถามเชิงพรรณนา ไม่ใช่การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนาประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี เป็นจ านวนรอ้ยละ กรณีตาราง
ทางเดียว การแจกแจงความถ่ี เป็นจ านวนรอ้ยละ กรณีตารางไขวแ้บบสองทาง หรือ หลายทาง ในกรณีตวั
แปรแจงนบั และการวิเคราะหก์ารวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและค่าการกระจายของ  ขอ้มลูในกรณีตวัแปร
ตอ่เน่ือง การวิเคราะหก์ารวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลางและคา่การกระจายจ าแนกตาม กลุม่ย่อย เป็นตน้ 
 

2.1 ประเภทของสถิติ 
ประเภทของสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั สามารถจ าแนกตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา ดงันี ้(ศิริชยั กาญ

จนวาสี,ทวีวฒัน ์ปิตยานนท ์และ ดิเรก ศรีสโุข.2537 : 39-40 ; นงลกัษณ ์วิรชัชยั,2543 : 213) 
2.1.1.จ าแนกตามบทบาทและหนา้ท่ี 

2.1.1.1.สถิติเชิงบรรยาย หรือพรรณนา(Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีมุ่งน าเสนอ
สารสนเทศเพ่ือ ใชบ้รรยายสรุปลกัษณะของตวัแปรในกลุ่มตวัอย่างหรือประชากรว่าเป็นอย่างไร มีสถิติท่ีใช้
ดงันี ้(อธิบายในบทท่ี 7) 
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1. การแจกแจงความถ่ี และการน าเสนอดว้ยตาราง กราฟ และแผนภมูิ 
2. การจดัต าแหน่งและเปรียบเทียบ อาทิ สดัสว่น รอ้ยละ หรือเปอรเ์ซนไทล ์ 
3. การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง  
4. การวดัการกระจายของขอ้มลู 
5. การวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 

 

2.1.1.2. สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีศกึษาขอ้มลูจาก 
กลุ่มตวัอย่างหรือค่าสถิติเพ่ือใชส้รุปอา้งอิงขอ้มูลไปสู่ประชากรหรือค่าพารามิเตอร ์แต่จะตอ้งมีวิธีการ ได้
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร ท่ีมีความสอดคลอ้งกับหลักการอา้งอิงท่ีมีประสิทธิภาพจาก 
กลุม่ตวัอย่างสูป่ระชากร มีวิธีการทางสถิติเชิงอา้งอิง ดงันี ้(อธิบายในบทท่ี 8) 

a. การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) เป็นเทคนิคทางสถิติใน การ
ค านวณค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปคาดคะเนค่าพารามิเตอรข์องประชากรท่ีสามารถด าเนินการได ้2 
ลกัษณะ คือ การประมาณคา่เป็นจดุ(Point Estimation) และการประมาณคา่เป็นช่วง(Interval Estimation) 

b. การทดสอบสมมุติฐาน(Hypothesis testing) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีน า 
คา่สถิติของกลุม่ตวัอย่างไปทดสอบสมมตุิฐานทางสถิติเก่ียวกบัคา่พารามิเตอรข์องประชากร 

 
2.1.2. จ าแนกตามลกัษณะของขอ้ตกลงเบือ้งตน้และวิธีการทดสอบทางสถิติ มีดงันี ้

2.1.2.1 สถิติพาราเมตริก(Parametric Statistics) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอ้างอิงจาก 
คา่สถิติของกลุม่ตวัอย่างไปสูค่า่พารามิเตอรข์องประชากร โดยมี                  

a. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้และวิธีการทดสอบ ดงันี ้
1) ใช้การทดสอบค่าท่ี( t-test) ส าหรับการทดสอบความแตกต่าง ระหว่าง

คา่เฉลี่ยของประชากร 2 กลุม่ 
2) ใชก้ารทดสอบคา่เอฟ(F-test) ส าหรบัการทดสอบความ แปรปรวนระหวา่งปร 
3) ใชก้ารทดสอบไครส์แควร(์Chi-square) ส าหรบัการทดสอบ ความแตกต่าง

ระหวา่งสดัสว่นของประชากร 
 

b. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการใชส้ถิติพาราเมตริก มีดงันี ้
1) ค่าพารามิเตอรข์องประชากรทั่วไปจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและ ก าหนดเป็น

คา่ในประชากรได ้
2) ลกัษณะการแจกแจงตัวแปรของประชากร จะตอ้งมีลกัษณะ การแจกแจง

แบบใดแบบหนึ่ง อาทิ ประชากรจะตอ้งมีจ านวนมากและมีการแจกแจงแบบปกติ เป็นตน้ 
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2.1.2.2 สถิตินอนพาราเมตริก(Non-Parametric Statistics) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีไม่มี 
การระบุค่าพารามิเตอรข์องประชากร และไม่จ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกับลกัษณะของการแจก 
แจงของประชากร อาทิ การทดสอบไครส์แควรใ์นการทดสอบGoodness of Fit หรือ การทดสอบ วิลคอก
วอล-แมน-วิทนีย ์(Wilcoxon-Mann-Whitney)ส าหรบัการทดสอบต าแหน่งเฉลี่ยของประชากร ท่ีเป็นอิสระ
จากกนั 2 กลุม่ เป็นตน้ 

 

  2.1.3. จ าแนกตามจ านวนของตวัแปร มีดงันี ้
1). สถิติเอกนาม(Univariate Statistics) เป็นสถิติท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเพียงตวัเดียว  
2). สถิติทวินาม(Bivariate Statistics) เป็นสถิติท่ีเก่ียวกบัตวัแปร 2 ตวั 
3). สถิติพหคุณู(Multivariate Statistics) เป็นสถิติท่ีเก่ียวกบัตวัแปรมากกวา่ 2 ตวั 

 

2.2. สิ่งทีค่วรค านึงในการใช้สถติิ โดย ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ(2538 : 222) ไดร้ะบสุิ่ง
ท่ีควรค านงึในการใชส้ถิติมีดงันี ้

1. สถิติเป็นเพียงวิธีการของการวิจยั ไมใ่ช่จดุมุง่หมายปลายทางของการวิจยั 
2. สถิติยงัไมส่ามารถจะใชไ้ด ้ถา้ไมม่ีการก าหนดสมมตุิฐานและก าหนดขอบเขตของขอ้มลู ให้

ชดัเจนก่อน 
3. ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสุม่ตวัอย่างไมใ่ช่สิ่งท่ียืนยนัแน่นอน เพราะไมแ่น่วา่เป็นตวัอย่าง ท่ี

แทจ้ริงหรือไม ่ดงันัน้จะตอ้งค านงึถงึขอบเขตของความเช่ือมั่นท่ีก าหนด 
4. การกระท าเก่ียวกบัขอ้มลูจะตอ้งใชก้ารตรวจสอบอย่างละเอียด และแน่ใจวา่ไม ่ผิดพลาด 

อย่างนอ้ยตอ้งตรวจสอบ 2 ครัง้ 
5. ความผิดพลาดอย่างหนึ่งมกัจะเกิดขึน้เสมอ เน่ืองจากความพลัง้เผลอของมนษุย ์
6. นกัสถิติและนกัโกหกมีอะไรท่ีใกลเ้คียงกนัอยู่มาก ดงันัน้การกระท าทางสถิติตอ้ง ระมดัระวงั

ตลอดเวลา การสรุปหรือแปลผลผิดพลาดอาจจะไดจ้ากการก าหนดสมมตุิฐานท่ีคลาดเคลื่อน หรือไดก้ลุม่
ตวัอย่างจากการสุม่ท่ีล  าเอียง 
 

 
ภาพประกอบ: กรอบแนวคิดสถิตเิชิงพรรณนา 
อา้งองิจาก บศุรา ลิม้นิรนัดรกลุ (2559: 7) 
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  จะเห็นไดว้่าการวิจยัทางสถิติเชิงปริมาณนัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติเชิงอา้งอิง ซึ่งสถิติเชิงพรรณนานัน้จะเป็นการอธิบายค่าทางสถิติท่ีไดม้าจาก
การเก็บข้อมูลทางสถิติในเชิงปริมาณตามภาพประกอบ ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้ส  าหรับการทดสอบ
สมมติฐานท่ีผู้วิจัยตอ้งการศึกษาว่าเป็นไปตามการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีไดก้ าหนดเอาไวก้่อน
ท าการศกึษาวิจยัหรือไม ่
 การประมวลผลการวิจยัเชิงปริมาณเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการด าเนินการวิจยั โดยจะเนน้ในดา้นการ
วิเคราะหแ์ละวิจยัจากขอ้มลูเชิงปริมาณ ซึง่เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม การ
เก็บรวบรวมลแบบสอบถามจะท าใหเ้ราทราบถึงขอ้มลูจากกลุ่มประชาชนหมูม่ากว่ามีความคิดเห็นเรื่องท่ีจะ
ด าเนินการวิจยัอย่างไร 
 ซึ่งแน่นอนว่าการประมวลผล วิเคราะห ์และตีความขอ้มูลการวิจัยเชิงปริมาณมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหข์อ้มลูซึง่จะกลา่วในบทตอ่ไป 
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แบบฝึกหดับทที ่1 

ขอ้ท่ี 1. จงอธิบายความหมายของสถิติ พรอ้มยกตวัอย่างการด าเนินการที่มีวิชาสถิติเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และคิด
วา่ในชีวิตประจ างนัเราจะสามารถพบเห็นศาสตรท์างสถิติไดจ้ากท่ีใดบา้ง 

ขอ้ท่ี 2. จงอธิบายความหมายและความแตกตา่งของคา่พารามิเตอร ์และค่าของขนาดตวัอย่าง เหตใุดในการ
ท าวิจยัจงึไมส่ามารถน าคา่พารามิเตอรม์าใชเ้ป็นขอ้มลูวิจยัไดอ้ธิบาย 

ขอ้ท่ี 3. จงอธิบายประโยชนจ์ากการเรียนวิชาสถิติ 
ขอ้ท่ี 4. ท่านทราบหรือไมว่า่สญัลกัษณ ์“N” และ ”n” แตกตา่งกนัอย่างไรอธิบาย 
ข้อท่ี 5. ในฐานะท่ีท่านเรียนสาขาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตรท์่านคิดว่าวิชาสถิติจะสามารถน ามาใช้

ประโยชนใ์นดา้นใดไดบ้า้งอธิบายและยกตวัอย่างประกอบ 
ขอ้ท่ี 6. จงอธิบายประเภทของสถิติตวา่สามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็นก่ีประเภท 
ขอ้ท่ี 7.  จงท าตวัอย่างไรใหเ้รียนวิชาสถิติไดอ้ย่างเขา้ใจและสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดท้ัง้ในชั้นเรียนและ

ในชีวิตประจ าวนัหรือการท าวิจยัในชัน้เรียน 
ขอ้ท่ี 8. ในการเรียนวิชาสถิติควรค านงึถงึสิ่งใดบา้ง 
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บทที ่2 
สถติเิชงิพรรณนา  

(Descriptive Statistics) 
________________________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 

 มีความเขา้ใจถึงหลักของสถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารพรรณนาขอ้มูลโดยการวัดแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง เขา้ใจค่าต่างๆทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง ค่าฐานนิยม ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า
ความแปรปรวน เป็นตน้ การพรรณนาขอ้มูลโดยการวดัการกระจาย เช่น ขอ้มูลระดบันามมาตรา, ขอ้มูล
ระดบัอนัดบัมาตรา, ขอ้มลูล  าดบัช่วงมาตรา เป็นตน้  และการน าเสนอขอ้มลูเชิงพรรณนาในรูปแบบตา่งๆ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 

1. มีความเขา้ใจความหมายของสถิติเชิงพรรณนา 
2. มีความเขา้ใจในสถิติเชิงพรรณนาขอ้มลูโดยวดัการกระจาย 
3. สามารถค านวณหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทางสถิติ

ตา่งๆ 
4. มีความเขา้ใจการน าเสนอขอ้มลูเชิงพรรณนา 

 

เนือ้หา 
 1. การพรรณนาขอ้มลูโดยการวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง 

1.1. การพรรณนาขอ้มลูโดยการวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง 
1.2. การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลางของขอ้มลูที่ไมแ่จกแจงความถ่ี 

1.2.1 ฐานนิยม (Mode)   
1.2.2 มธัยฐาน (Median)   
1.2.3 คา่เฉลี่ยเลขคณิต หรือมชัฌิมเลขคณิต (Mean)   

 1.3.  การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลางของขอ้มลูที่แจกแจงความถ่ี 
1.3.1 ฐานนิยม (Mode)   
1.3.2 มธัยฐาน (Median)   
1.3.3 คา่เฉลี่ยเลขคณิต หรือมชัฌิมเลขคณิต (Mean)   

 1.4. หลกัการพิจารณาวา่ควรใช ้Mean, Median, Mode เป็นตวัแทนประชากร 
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 2.  การพรรณนาขอ้มลูโดยการวดัการกระจาย 
2.1 ขอ้มลูระดบันามมาตรา (Nominal scale ) 
2.2  ขอ้มลูระดบัอนัดบัมาตรา (Ordinal scale) 
2.3 ขอ้มลูล  าดบัช่วงมาตรา (Interval Scale)/ อตัราสว่นมาตรา(Ratio Scale) 

2.3.1 คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D)  
2.3.2 สญัลกัษณแ์ทนคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.3.3. คา่ความแปรปรวน (Variance หรือ S² หรือ S.D² หรือ ² ) 

                          2.3.4. คา่สมัประสิทธ์ิแห่งความแปรผนั (Coefficient of variation หรือ C.V)  
   3. การน าเสนอขอ้มลูเชิงพรรณนา 
       3.1 การน าเสนอขอ้มลูอย่างไมเ่ป็นแบบแผน 

           3.2. การน าเสนอขอ้มลูอย่างเป็นแบบแผน  
          3.2.1. การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบตาราง 
           3.2.2. การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบแผนภมูิ  
         3.2.3. การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบกราฟ 
แบบฝึกหดัทา้ยบท..................................................                       
บรรณานกุรมทา้ยบท..............................................                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





14 
 

         สถิติเชิงพรรณนาเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาวิชาทางสถิต เสมือนเป็นหลกัของการอธิบายคา่ตา่งๆท่ี
ค านวณได ้เช่น คา่เฉลี่ย (Mean), คา่กลางหรือคา่มธัยฐาน (Median), คา่ฐานนิยม (Mode) เป็นตน้ แตใ่น
ความเป็นจริงการอธิบายคา่ทางสถิติมีหลายหลายรูปแบบเช่น โดยการวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง โดยอาจ
ออกเป็นขอ้มลูแบบแจกแจงความถ่ี และขอ้มลูที่ไมไ่ดม้ีการแจกแจงความถ่ี นอกจากนี ้การหาคา่สถิติเชิง
พรรณานาอาจหาไดจ้ากการวดัการกระจายของขอ้มลู ซึง่สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี ้
 
 1.การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
 

 1.1. การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) 
หลังจากท่ีไดท้  าการศึกษาถึงความรูเ้บือ้งตน้ทางสถิติ,การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอ

ขอ้มลูไปแลว้นัน้ท าใหพ้อทราบไดแ้ลว้ว่าสถิติมีความส าคญั และมีท่ีมาอย่างไร และในล าดบัต่อไปก่อนท่ีจะ
ไดเ้รียนรูถ้ึงแนวทางการท าระเบียบวิธีวิจยั ตอ้งมีความเขา้ใจในสญัลกัษณ์ทางสถิติเบือ้งตน้เสียก่อน เช่น 
ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่ากลางหรือค่ามธัยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (Mode) เป็นตน้ เพ่ือจะสามารถเขียน
และเขา้ใจการด าเนินการวิจยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

โดยส่วนใหญ่พวกเราจะเข้าใจความหมายของค าว่าค่าเฉลี่ย ดีอยู่แลเ้พราะพบเห็นไดบ้่อยใน
ชีวิตประจ าวนั แต่บางคนก็อาจจะยังไม่เขา้ใจดีพอว่าค่าเหล่านีม้าจากอะไร,มีความหมายว่าอย่างไร ฯลฯ 
ในทางสถิติเหมือนท่ีกล่าวไปตัง้แต่ตน้ในบทท่ี 1 ว่าเราไม่สามารถจะหาค่าหรือเก็บขอ้มูลจากประชากรได้
ทัง้หมด ดงันัน้จงึตอ้งเอาคา่ตวัเลขบางตวัมาเป็นตวัแทนของประชากร เช่น  

ในหอ้งเรียนหอ้งหนึ่งมีเด็กนกัเรียนจ านวน 50 คน พบวา่เดก็นกัเรียนมีอายุโดยเฉลี่ยท่ี 18.5 ปี  เมื่อ
เห็นตวัเลขนี ้อาจตอบไดท้นัทีว่าเด็กในหอ้งนีก้็น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงวยัรุ่นโดยสว่นใหญ่ ดงันัน้การพรรณนา
ขอ้มลูจงึมีความจ าเป็นอย่างมากในการตดัสินใจวา่จะใชค้า่ใดทางสถิติมาเป็นตวัแทนของประชากร 

 

          1.2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลทีไ่ม่แจกแจงความถี ่
 

1.2.1 ฐานนิยม (Mode)  คือ ค่าท่ีมีค่าความถ่ีมากท่ีสุดในข้อมูลชุดหนึ่ง เป็นวิธีการวัด
แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางท่ีง่ายท่ีสุดในการหาค่าและแปรความหมาย แต่ก็ เป็นค่าท่ีใชข้อ้มูลในการหานอ้ย
ท่ีสดุเช่นกนัเม่ือเทียบกบัมธัยฐาน (Median) และคา่เฉลี่ย (Mean) ตวัอย่างเช่น  

ขอ้มลู 2,3,6,7,8,4,3,5,9  ดงันัน้ ฐานนิยม คือ 3 เพราะ 3 คือคา่ท่ีมีซ  า้มากท่ีสดุในชดุขอ้มลู 
           Unimodel คือ ขอ้มลูที่มีคา่ฐานนิยมเพียงตวัเดียว 
           Bimodal คือ ขอ้มลูที่มีคา่ฐานนิยมสองตวั 
           Multimodal คือ ขอ้มลูที่มีคา่ฐานนิยมมากกวา่สองตวัขึน้ไป 

หมายเหตุ: ฐานนิยม มกัใชเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรในขอ้มลูประเภท Nominal scale 
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1.2.2 มัธยฐาน (Median)  คือ ค่าท่ีอยู่ตรงกลางของขอ้มลูทั้งหมดเมื่อน าขอ้มลูมาเรียงจาก
นอ้ยสดุไปหามากท่ีสดุ ขัน้ตอนในการหาคา่มธัยฐาน  

        1.  น าขอ้มลูตวัเลขทัง้หมดมาเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก 
        2.  หาต าแหน่งตวัเลขท่ีอยู่ตรงกลางของขอ้มลูทัง้หมด 
        3.  หากต าแหน่งตรงกลางเป็นเลขตัวเดียว ค่านัน้จะเป็นมธัยฐานทันที เช่น 1,2,3,4,5 

คา่มธัยฐานเท่ากบั 3 แตห่ากต าแหน่งตรงกลางมี 2 ตวั ตอ้งน าคา่ตวัเลขทัง้สองมาบวกกนัแลว้หารสองจะได้
คา่มธัยฐานออกมา เช่น 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 จากตวัเลขจะเห็นไดว้า่มีต  าแหน่งท่ี 5,6 คือต าแหน่งตรงกลาง 
ดงันัน้คา่มธัยฐานจะเท่ากบั (5+6)/2 = 55.5 

หมายเหตุ: มธัยฐาน มกัใชเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรในขอ้มลูประเภท Ordinal scale 
 

1.2.3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัชฌิมเลขคณิต (Mean)  คือ คา่แนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลางท่ีวดั
จากการน าคา่ของขอ้มลูทัง้หมดมาบวกกนัแลว้หารดว้ยจ านวนของขอ้มลูทัง้หมด มีสตูรดงันี ้คือ 

         X   =    1

n

i

i

X

n




  

        

                    
1

n

i

i

X


   =  ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด (อา่นวา่ ซิกมา่เอก็) 

                           n     =  จ านวนของขอ้มลู 

                               i      =  1, 2, 3,….,N 
  

ยกตัวอย่าง: จงหาคา่เฉลี่ยของขอ้มลูชดุตอ่ไปนี ้  3,4,6,8,8,7,6,4,6,12,3,5,10,11,4 
              

                                  X     =    1

n

i

i

X

n




 

          

                      =    (3+4+6+8+8+7+6+4+6+12+3+5+10+11+4) 
                                              15 

           =   6.46 
 

   ดงันัน้คา่เฉลี่ย มีคา่เท่ากบั 6.46 

หมายเหตุ: คา่เฉลี่ย มกัใชเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรในขอ้มลูประเภท Interval scale และ Ratio scale 
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1.3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลทีแ่จกแจงความถี ่(Grouped data) 
คือ ขอ้มลูที่ไดร้บัการแจงแจงความถ่ีมาเป็นตารางแจกแจงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ อธิบาย 

1.3.1 ฐานนิยม (Mode) มีสตูรดงันี ้
   

  Mode = L0 +    i      1

1 2

D

D D
            

              
                     

 

 ขัน้แรกตอ้งมีการจดัเรียงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามากก่อน 
 

                                 L0  คือ คา่ขีดจ ากดัลา่งแทข้องชัน้ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ 
                      i   คือ อตัรภาคชัน้ของแตล่ะชัน้ (ขีดจ ากดับน-ขีดจ ากดัลา่ง) 
                    D1 คือ  คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ – คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีอยู่ก่อนหนา้ 

                                 D2  คือ คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ – คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีอยู่ถดัลงไป  

หมายเหตุ: ฐานนิยม มกัใชเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรในขอ้มลูประเภท Nominal scale 

1.3.2 มัธยฐาน (Median) มีสตูรดงันี ้

   n  - Fi 
          Median = Le +       i              2                   
             fm     

                      

                          ขัน้แรกตอ้งมีการจดัเรียงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามากก่อน 

                       Le คือ คา่ขีดจ ากดัลา่งแทข้องชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่ 
                                    i   คือ อตัรภาคชัน้ของแตล่ะชัน้ (ขีดจ ากดับน-ขีดจ ากดัลา่ง) 
                                   n   คือ  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
                      Fi   คือ  คา่ความถ่ีสะสม ก่อนจะถงึชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่ 
                      fm  คือ คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่ 

 หมายเหตุ: มธัยฐาน มกัใชเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรในขอ้มลูประเภท Ordinal scale 
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        1.3.3  ค่าเฉลีย่ (Mean) มีสตูรดงันี ้
 

            X   =    
(fiXi)

n

                     
     
               (ไมจ่  าเป็นตอ้งมีการจดัเรียงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามากก่อน) 

                          เม่ือคา่        คือ ผลรวม 
                                        f i   คือ จ านวนความถ่ีของชัน้ท่ี i 
                           Xi   คือ คา่กึ่งกลางของชัน้ท่ี i  มีคา่เท่ากบั 

 = (ขีดจ ากดัลา่ง – ขีดจ ากดับน) / 2 
                                         n   คือ  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

หมายเหตุ: คา่เฉลี่ย มกัใชเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรในขอ้มลูประเภท Interval scale 
 

ยกตัวอย่าง จากตารางขอ้มลูตอ่ไปนีจ้งหาคา่ Mean,Mode และ Median 
 

ช่วงคะแนน จ านวนความถ่ี (f) 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 

5 
9 

20 
8 
4 

      

 วิธีท า  เม่ือ N = 46 

 

ชัน้ท่ี 
ช่วง

คะแนน
(X) 

จ านวน
ความถ่ี 
(f) 

ความถ่ี
สะสม 
(F) 

ขีดจ ากดั 
จดุกึ่งกลางชัน้ 

ลา่งแท ้ บนแท ้

1 
2 
3 
4 
5 

31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 

5 
9 

20 
8 
4 

5 
14 
34 
42 
46 

30.5 
40.5 
50.5 
60.5 
70.5 

40.5 
50.5 

60.5 
70.5 
80.5 

(30.5+40.5)/2 =35.5 
(40.5+50.5)/2 = 45.5 
(50.5+60.5)/2 = 55.5 
(60.5+70.5)/2 = 65.5 
(70.5+80.5)/2 = 75.5 
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หาค่า Mean 
 

               X    =    1

(fiXi)
N

i N

N

 


 

       

             X   =  ( 5(35.5)+9(45.5)+20(55.5)+8(65.5)+4(75.5) ) / 46 

                    =  (177.5+409.5+1,110+524+302) /46 

                   =  2,523/46 

                   =  54.84 
 

 ดงันัน้คา่เฉลี่ย (Mean) มีคา่เท่ากบั 54.84 
 
 

  หาค่า Mode 
    

  Mode = L0 +     i      1

1 2

D

D D
              

           
 

                     เม่ือ  L0  คือ คา่ขีดจ ากดัลา่งแทข้องชัน้ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ (ชัน้ท่ี3) = 50.5 

                 i   คือ อตัรภาคชัน้ของแตล่ะชัน้ (ขีดจ ากดับน-ขีดจ ากดัลา่ง) = 10 

          D1 คือ  คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ – คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีอยู่ก่อนหนา้ 

                     = (20-9)  

               =  11 

          D2  คือ  คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ – คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีอยู่ถดัลงไป 
                  = (20-8) 
                  = 12 

  แทนคา่ 
   

          Mode = 50.5  +     10     11

11 12
               

              
                        

      = 50.5+ (10X0.47) 
        =  55.2 

  ดงันัน้คา่ฐานนิยม (Mode) มีคา่เท่ากบั 55.2 
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หาคา่ Median  
  

   n  - Fi 
 Median      = Le +    i                    2                 
             fm     

 
           แทนคา่  

       คา่ Le  คือ คา่ขีดจ ากดัลา่งแทข้องชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่  
1. ตอ้งหาชัน้ท่ีมธัยฐานอยู่ก่อนนัน้คือหาคา่กลางของจ านวนทัง้หมด 
       ในท่ีนีค้ือ 46/2 = 23 
2.  จากคา่ 23 จะพบวา่เป็นคา่ท่ีอยู่ในช่วงความถ่ีสะสมท่ีอยู่ระหวา่14 ถงึ 34 
3.  ดงันัน้ Le จงึมีคา่เท่ากบั 50.5 

                        i   คือ  อตัรภาคชัน้ของแตล่ะชัน้ (ขีดจ ากดับน-ขีดจ ากดัลา่ง) เท่ากบั 10 
                       n   คือ  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด เท่ากบั 46 
                       Fi  คือ  คา่ความถ่ีสะสม ก่อนจะถงึชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่ เท่ากบั 14 
                      fm  คือ  คา่ความถ่ีของชัน้ท่ีมีมธัยฐานอยู่ เท่ากบั 20 
 

 

                                      46  - 14 
        Modian = 50.5 +     10           2                
             20    
 

             = 50.5 + (10X0.45) 
 

          = 55 
 

 ดงันัน้คา่มธัยฐาน หรือคา่กลาง(Median) มีคา่เท่ากบั 55 
 

1.4. หลักการพจิารณาว่าควรใช้ Mean, Median, Mode เป็นตัวแทนประชากร 
ดงันัน้จะเห็นไดว้า่คา่การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลางในแตล่ะคา่ก็ใชก้บัลกัษณะของขอ้มลูที่แตกตา่ง

กนัออกไป คือ 
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1. กรณีแยกตามประเภทของตวัแปร 
 

ประเภทของตัวแปร 
ค่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง 
Nominal scale ฐานนิยม 
Ordinal scale มธัยฐาน 
Interval scale คา่เฉลี่ย 

 
2.  กรณีแยกตามลกัษณะการเบข้องขอ้มลู 
 

ในการวดัการกระจายของขอ้มลูนอกจากดท่ีูประเภทของตวัแปรแลว้ เราสามารถท่ีจะดไูดจ้าก
การเบข้องขอ้มลู ตอ้งอธิบายก่อนว่าโดยทั่วไปขอ้มลูหากเราน ามาฟรอทก์ราฟจะพบว่าโดยส่วยใหญ่ขอ้มูล
จะกระจุกตวัอยู่ตรงกลาง เช่น ในการสอบวิชาคณิตศาสตร ์ของจ านวน 100 คน พบว่า โดยส่วนใหญ่ก็จะมี
คะแนนกระจกุตวัอยู่ตรงกลางของกราฟ ขอ้มลูที่มีการกระจายตวัเช่นนีเ้ราเรียกว่า ขอ้มลูที่มี  “การแจกแจง
ปกต”ิ แสดงในลกัษณะพารากราฟไดด้งันี ้ 

 

 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าหากมีการแจกแจงปกติ ค่าmean,median,mode จะอยู่ในต าแหน่ง
เดียวกัน เช่น จากขอ้มูลชุดหนึ่ง คือ 8,7,6,5,5,4,3,2, หากน าขอ้มูลชุดนีม้าค านวณจะได ้mean ,median 
,mode เท่ากบั 5 แสดงใหเ้ห็นวา่คา่ของขอ้มลูจะอยู่ตรงกลาง 

 

กรณีเบ้ซ้าย คือ การท่ีชุดขอ้มลูไปรวมอยู่ดา้นมาก หรือดา้นขวาของพารากราฟมากกว่าดา้นซา้ย 
เช่น ในการท าขอ้สอบเด็กโดยส่วนใหญ่ท าขอ้สอบได ้หรือขอ้สอบอาจจะง่าย คะแนนก็จะไปกองอยู่ในฝ่ัง
คะแนนมากเป็นสว่นใหญ่ ดงัรูปภาพ 
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กรณีเบ้ขวา คือ การท่ีชุดขอ้มลูไปรวมอยู่ดา้นซา้ย หรือดา้นซา้ยของพารากราฟมากกว่าด้านขวา 
เช่น ในการท าขอ้สอบเดก็โดยส่วนใหญ่ท าขอ้สอบไดน้อ้ย หรือขอ้สอบอาจยากเกินไป คะแนนก็จะไปกองอยู่
ในฝ่ังคะแนนนอ้ยเป็นสว่นใหญ่ ดงัรูปภาพ 

 

 
 

จากภาพแสดงใหเ้ห็นว่าหากมีเบซ้า้ยและเบข้วา พบวา่ คา่mean,median,mode จะอยู่ในต าแหน่ง
ท่ีต่างกัน เช่น จากข้อมูลชุดหนึ่ง คือ 8,7,6,5,5,4,3,2 และ 20,19 หากน าข้อมูลชุดนี ้มาค านวณจะได้ 
    

       Mean =   7.9 
Median =   5.5 
Mode =   5  

แสดงใหเ้ห็นวา่คา่ของขอ้มลูจะแตกตา่งจากการแจกแจงแบบปกติ ดงันัน้ นกัสถิติจงึนิยมใชค้า่ 
median เป็นตวัแทนของการวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลางมากกวา่คา่ mean หากขอ้มลูชดุนัน้มีการเบซ้า้ย 
หรือเบข้วามากเกินไป (นงลกัษณ ์วิรชัชยั,2543,23) 

 

2.  การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดการกระจาย 
ในการพรรณนาขอ้มลูโดยการวดัการกระจาย สามารถแบ่งออกไดต้ามระดบัของการวดั คือ 
 

    2.1 ขอ้มลูระดบันามมาตรา (Nominal scale ) ใช ้
    - เปอรเ์ซน็ หรือรอ้ยละ เช่น เพศขาย 45% เพศหญิง 55% เป็นตน้ 
       - สดัสว่น เช่น การศกึษาในระดบัปริญญาตรี มีมากกวา่ปริญญาโท คิดเป็น 5:2   เป็นตน้ 
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2.2  ขอ้มลูระดบัอนัดบัมาตรา (Ordinal scale) ใช ้
- คา่พิสยั (Range) = คา่มากสดุของขอ้มลู-คา่นอ้ยสดุของขอ้มลู 
- สว่นเบ่ียงเบนควอไทล ์(Interquartile หรือ Q) คือ คา่ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูจ านวนท่ี 50 % 

ตรงกลางของขอ้มลูทัง้หมดแตกตา่งกนัเท่าไหร ่จากสตูร 
   

 Interqartile (Q) =    3 1

2

Q Q  
 

เม่ือ Q1 คือ คา่ของขอ้มลูที่แสดงใหท้ราบวา่มี 25% หรือ 1/4  ของขอ้มลูที่มีคา่ต ่ากวา่นีอ้ยู่
จ  านวนเท่าไหร ่

Q2 คือ ค่าของขอ้มูลท่ีแสดงใหท้ราบว่ามี 50% หรือ 1/2  ของขอ้มูลท่ีมีค่าต ่ากว่านี ้อยู่
จ  านวนเท่าไหร ่

Q3 คือ ค่าของขอ้มูลท่ีแสดงใหท้ราบว่ามี 75% หรือ 3/4  ของขอ้มูลท่ีมีค่าต ่ากว่านี ้อยู่
จ  านวนเท่าไหร ่  

Q4 คือ ค่าของขอ้มูลท่ีแสดงให้ทราบว่ามี 100%   ของขอ้มูลท่ีมีค่าต ่ากว่านีอ้ยู่จ  านวน
เท่าไหร ่

 

ยกตัวอย่าง : ขอ้มลู 2,4,3,6,7,8,9,4,6,10,12,14,5,6,7,12,14,18,12,8  

วิธีท า   1. ท าการเรียงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามาก จากจ านวน 20 ตวั(n) 
                             คือ 2,3,4,4,5,6,6,6,7,7,8,8,9,10,12,12,12,14,14,18 
 2. หาคา่ Q1  =    n/4 
                        =    20/4  
                       =     5 
 

                      ดงันัน้แสดงวา่มี 5 ตวัท่ีต ่ากวา่ Q1 
 

        หาคา่ Q1 = (ล  าดบัท่ี5 +ล าดบัท่ี6)/2  เม่ือล าดบัที 5 = 5 และล าดบัท่ี 6 = 6 
               =    (5+6)/2 
             =    11/2 
             =    5.5    ดงันัน้Q1 เท่ากบั 5.5 
              3.  หาคา่ Q3  =    3n/4 
                =    (3x20)/4  
               =    15 
  
                        ดงันัน้แสดงวา่มี 15 ตวัท่ีต ่ากวา่ Q3 
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     หาคา่ Q3 = (ล  าดบัท่ี15 +ล าดบัท่ี16)/2  เม่ือล าดบัที 5 = 12 และล าดบัท่ี 6 = 12 
                  =   (12+12)/2 

             =   24/2 
             =   12     
 

  ดงันัน้Q1 เท่ากบั 12 
 

4. หาคา่ Interquartile  

Interqartile (Q) =    3 1

2

Q Q   
 

   =    12 5.5

2

  
 

   =    3.25 
 

  ดงันัน้คา่ Interqartile (Q) จงึมคีา่เท่ากบั 3.25 ล าดบั 
 

2.3 ข้อมูลล าดับช่วงมาตรา (Interval Scale)/ อัตราส่วนมาตรา(Ratio Scale) ใช ้
                - คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D) 
                - คา่ความแปรปรวน (Variance หรือ S²) 
                - คา่สมัประสทิธ์ิแห่งความสมัพนัธ ์(Coefficient of variation หรือ C.V) 
 

2.3.1 คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D)  
          คือ ค่ารากท่ีสองของผลรวมของความแตกต่างระหว่างขอ้มูลดิบกับค่าเฉลี่ยยกก าลงั

สอง (sum of squares) หารดว้ยจ านวนทัง้หมด  
         อธิบายใหไ้ดเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ยกตวัอย่างเช่น ในการสอบ

วิชาคณิตศาสตรข์องเดก็นดัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ านวน 30 คน  
         -  หากพบว่าคะแนนสอบของนกัเรียนทัง้หอ้งไดเ้ท่ากบั 54 คะแนน จากคะแนนเต็มรอ้ย 

ทุกคน ถา้เป็นเช่นนีค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีค่าเท่ากบั 0 (ศนูย)์ทนัที เพราะค่าคะแนนของทัง้กลุ่มไม่
แตกต่างกนัเลย หรือนัน้แสดงใหเ้ห็นไดว้่าไม่มีความเบ่ียงเบนของขอ้มลูในกลุม่ตวัอย่าง  ดงันัน้ย่ิงขอ้มลูมีคา่
ตา่งกนันอ้ยเท่าไหร ่คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานก็จะนอ้ยตามไปดว้ยเช่นกัน 

          -  หากพบว่าคะแนนสอบของเด็กนกัเรียนในกลุม่มีความแตกตา่งกนัมากๆ เช่น 23 คน
ไดค้ะแนน สอบอยู่ในช่วง 90-98 คะแนน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจ านวน 27 คน ไดค้ะแนนอยู่ในช่วง 0-15 คะแนน 
ซึ่งคะแนนทัง้สองกลุ่มมีความแตกต่างกนัมาก หากเป็นเช่นนีค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะสูงมากตามไป
ดว้ย ดงันัน้ย่ิงขอ้มลูมีคา่ตา่งกนัมากเท่าไหร ่คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานก็จะมากตามไปดว้ยเช่นกนั 
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2.3.2 สญัลกัษณแ์ทนคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 
 

             เป็นสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร มสีตูรคือ 
    

                                       =  2

1

 /  ( ) i

n

i

i

x µ N


  

                                            = 2  N ) /  N( ²i Xx   

     S.D  เป็นสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง มีสตูรคือ 

              S.D   = 2

1

( ) / 1
n

i

i

X X n


   

 
                                                        =  2  n ² /  n-( 1)i Xx        
     

2.3.3. คา่ความแปรปรวน (Variance หรือ S² หรือ S.D² หรือ  ² ) คือ คา่สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐานยกก าลงัสองนัน้เอง 

     ²  =    (xi - µ) 2  / N 
 

              S.D²  =   (xi - X ) 2  / n-1 
 

         2.3.4 คา่สมัประสิทธ์ิแห่งความแปรผนั (Coefficient of variation หรือ C.V)  
 

          ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการเปรียบเทียบการกระจายของประชากรตัง้แตส่องกลุม่ขึน้ไปเราอาจ
น าเอาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาเปรียบเทียบการกระจายของขอ้มลูไดใ้นกรณีท่ีค่าเฉลี่ยมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั 
แต่ในกรณีท่ีแต่ละกลุ่มมีหน่วยวดัท่ีแตกต่างกัน หรือมีค่าเฉลี่ยท่ีแตกต่างกันมากการน าเอาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของทัง้สองกลุ่มมาเปรียบเทียบกนัอาจจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดไดว้่าประชากรทัง้สองกลุ่มนัน้
ไม่มีความแตกต่างกนั ดงันัน้ค่าสมัประสิทธ์ิแห่งความแปรผนัจึงเป็นการน าเอาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และคา่เฉลี่ยมาเปรียบเทียบกนั  จากสตูรดงัตอ่ไปนี ้(บศุรา ลิม้นิรนัดรกลุ.2559: 7) 
 
 

     C.V = .S D

X
x 100 

  

                              
    เม่ือ  C.V. = สมัประสิทธ์ิแหง่ความแประผนั 

                         S.D  = คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                     X   = คา่เฉลี่ย  
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อธิบาย: หากคา่ C.V. มี%มากแสดงวา่ขอ้มลูชดุนัน้มีการกระจายตวัของขอ้มลูมาก 
หากคา่ C.V. มี%นอ้ยแสดงวา่ขอ้มลูชดุนัน้มีการกระจายตวัของขอ้มลูนอ้ย 
 

ยกตัวอย่าง : จากการสุม่คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้ม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่า
นกัเรียน ไดค้ะแนนดงัตอ่ไปนี ้15,25,7,9,14,16,13,12 จากคะแนนเตม็ 20 จงหาคา่เฉลี่ย,S.D และคา่C.V  

 

วิธีท า  (จะเห็นไดว้า่มาจากการสุม่ ดงันัน้ตอ้งใชข้นาดตวัอย่างเท่ากบั n และ n =8) 

       หาคา่   X  = (15+25+7+9+14+16+13+12) 
               8 

           =  111/8 
                          =  13.8 

ดงันัน้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรห์อ้งของนกัเรียนหอ้งนี ้คอื 13.8 คะแนน 

                        หาคา่ S.D = 2

1

( ) / 1
n

i

i

X X n


     หรือ  

 

                                         =  2  n ² /  n-( 1)i Xx   
 

        เม่ือ   xi 
2  = (152+ 252+ 72+ 92+ 142 +162 +132 +122) 

   = (225+625+49+81+196+256+169+144) 
   = 1746 
 

              แทนคา่ 

       S.D  =  1746 8 13.( ( 8²  7) /X  
 

   =  31         
   =   5.56 
 

 ดงันัน้ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.56 

            หาคา่   C.V  =  (S.D/ X ) x 100 
            =   (5.56/13.8) x100 
           =   40.28 

แสดงใหเ้ห็นวา่คา่คะแนนในกลุม่มีการกระจายตวันอ้ยพอสมควรนัน้คือ 40.28%  (ไมเ่กิน50%) 
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ตารางสรุปสญัลกัษณท์างสถิตท่ีิใชเ้ป็นประจ า 
 

สัญลักษณ ์ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดขอ้มลู N n 
คา่เฉลี่ย µ X  

คา่ความแปรปรวน  ²   S²or S.D² 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   S or S.D 
 

3. การน าเสนอข้อมูลเชงิพรรณนา 
 การน าเสนอขอ้มลูเป็นการน าเอาขอ้มลูที่มีอยู่ซึง่ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามมาแสดงผลใหบ้คุคล

ทั่วไปไดท้ราบวา่ขอ้มลูที่เราไดม้านัน้มีผลเป็นอย่างไรสามารถอธิบายไดด้งันี ้คือ 
 

  3.1 การน าเสนอขอ้มลูอย่างไมเ่ป็นแบบแผน (Informal presentation) 
 หมายถึงการน าเสนอขอ้มลูอย่างไม่เป็นกฎเกณฑ์มากนกั เป็นการน าเสนอในลกัษณะทั่วๆไป โดย
ใชข้อ้ความเป็นหลกั ประกอบดว้ยการน าเสนอขอ้มลู 2 แบบ คือ (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ.2540,34) 

  3.1.1. การน าเสนอในรูปแบบบทความ (Text presentation) 
           การบอกเลา่ขอ้มลูดว้ยขอ้มลูตา่งๆ โดยมีตวัเลขปะปนกนัไป มกัเป็นขอ้ความท่ีไมย่ากจน

เกินไป เป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีธรรมดาและง่ายท่ีสดุ เหมาะสมกับขอ้มูลท่ีมีรายการจ านวนนอ้ย มกัพบ
ทั่วไปตามหนา้หนงัสือพิมพ ์วิทย ุ โทรทศัน ์เช่น 

จากการท าวิจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มของนกัวิชาการมหาวิทยาลยัทกัษิณในพืน้ท่ีลุ่มน า้ทะเลสงขลา 
โดยท าการเก็บตัวอย่างมาจ านวน 5,000 คน พบว่ามีเพศชาย 3,200 คน คิดเป็นรอ้ย 64 ส่วนเพศหญิงมี 
1,800 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36 เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่หากเป็นการน าเสนอขอ้มลูในลกัษณะบทความจะเป็นการ
เขียนเป็นประโยคทัง้ประโยค แตจ่ะมีการน าเอาขอ้มลูทางตวัเลขมาใสไ่วใ้นบทความดว้ยเช่นกนั 

 

3.1.2. การน าเสนอในรูปแบบบทความกึ่งตาราง (Semi-tabular) 
          เป็นการน าเสนอขอ้มลูและตารางประกอบกนั ซึ่งบางครัง้ท าใหม้ีการเปรียบเทียบตวัเลข

ไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ หรือเพ่ือเป็นการเขา้ใจรายละเอียดไดด้ีย่ิงขึน้ เช่น 
การท าวิจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มของนกัวิชาการมหาวิทยาลยัทักษิณในพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสงขลา โดย

ท าการเก็บตวัอย่างมาจ านวน 5,000 คน ดา้นการนบัถือศาสนา พบวา่ 
  1. ศาสนาพทุธ    3,500 คน 
  2. ศาสนาอิสลาม 1,450 คน 
               3. ศาสนาคริสต ์50 คน 
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  3.2. การน าเสนอขอ้มลูอย่างเป็นแบบแผน  (Formal presentation) 
 

   การน าเสนอขอ้มลูที่มีกฎเกณฑ ์ซึง่จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 
รูปแบบ 
         3.2.1. การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบตาราง 
     3.2.2. การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบแผนท่ี 
     3.2.3. การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบกราฟ 

การน าเสนอขอ้มลูอย่างเป็นแบบแผนมีเป้าหมายหลกัอยู่ 3 ประการ  
     1. เพ่ือจดัขอ้มลูที่ใหค้วามหมายอย่างเป็นระเบียบ 

           2. เพ่ือสรุปขอ้มลูไดง้่าย 
           3. เพ่ือเนน้ลกัษณะของขอ้มลูนัน้ๆ 

 

3.2.1. การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 

เพ่ือใหข้อ้มลูมีความกะทดัรดั สะดวกตอ่การเปรียบเทียบความสมัพนัธ ์และเพ่ือใหผู้อ้า่น
สามารถหาขอ้มลูตวัเลข และขอ้มลูที่ตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ มีประเดน็น่าสนใจ 3 ประการ คือ  
  - สว่นประกอบท่ีส าคญัของตารางน าเสนอขอ้มลู 
  - รูปแบบคา่สถิติท่ีแสดงในตาราง 

ประเภทหรือชนิดของตาราง 
 

สว่นประกอบท่ีส าคญัของตารางน าเสนอขอ้มลู 
 1. หมายเลขตารางใชแ้สดงล าดบัท่ีของตาราง 
 2. ช่ือตาราง 
 3.  หวัขอ้ใชอ้ธิบายรายละเอียดของตาราง 
 4.  ใชอ้ธิบายความหมายของตวัเลขตา่งๆในตาราง 
 5.  ตวัเรื่อง คือ ตวัเลขขอ้มลู 
 6. แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู 

รูปแบบของคา่สถิติท่ีแสดงในตาราง  

        เช่น คา่ความถ่ี สดัสว่น รอ้ยละ อตัราสว่น 
      - คา่ความถ่ี หมายถงึ คา่ท่ีไดจ้ากการแจงนบัขอ้มลู  

                - คา่ความถ่ีสะสม หมายถงึ คา่ความถ่ีของตวัแปรแตล่ะตวัรวมกนัจากคา่เริ่มตน้ จนถงึคา่
สดุทา้ย 

                - สดัสว่น 
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                - รอ้ยละ 
                - อตัราสว่น 
                 - อตัรา 

 
 
 

 
ระดับการศึกษา จ านวน/คน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

3,450 
1,500 

45 
5 

69% 
30% 
0.9% 
0.1% 

รวม 5,000 100% 

ตารางที.่...(หมายเลข) แสดงระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่าง 

ประเภทหรือชนิดของตาราง 
            ตารางสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทดงันี ้

1).  ตารางน าเสนอข้อมูล 1 ตัวแปร คือ ตารางท่ีอธิบายเพียงตวัแปรตวัแปรเดียว  
 

ตารางแสดง: 
จ านวนของสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน/คน 
โสด 
สมรส 
หย่ารา้ง 

34 
56 
47 

รวม 137 

2). ตารางน าเสนอข้อมูล 2 ตัวแปร คือ ตารางท่ีอธิบายสองตวัแปร โดยตวัแปรตน้จะอยู่แนวนอน 
สว่นตวัแปรตามจะอยู่แนวตัง้ เช่น ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเภทขา้ราชการและจงัหวดัท่ีท าการศกึษาวิจยั 

 
 
 
 

รอ้ยละ ความถ่ี 

หวัขอ้แสดงตาราง 
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ตารางแสดง  จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งขา้ราชการแสดงประเภทขา้ราชการ 
 

ข้อมูลเบือ้งต้น 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวม (Row) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทขา้ราชการ         
1. ขา้ราชการทหาร         0 0.00 36 24 14 9.3 50 33.3 

2. ขา้ราชการต ารวจ       42 28.0 0 0.0 8 5.3 50 33.3 
3. ขา้ราชการฝ่ายปกครอง                8 5.3 14 9.3 28 18.7 50 33.3 
รวม (Column)          50 33.3 50 33.3 50 33.3 150 100 

 
3). ตารางน าเสนอข้อมูล 3 ตัวแปร หรือมากกว่า คือ ตารางท่ีมีตวัแปรความสมัพนัธม์ากกวา่ 2 

ตวัขัน้ไป เช่น ตารางแสดงความสมัพันธข์องขา้ราชการและปัจจยัพืน้ฐานเช่น ภูมิล  าเนาเดิม,สถานะภาพ
,สถานะภาพ และจ านวนบตุร  

 

ตารางแสดง จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งขา้ราชการ  แสดงภมูิล  าเนาเดิม สถานะภาพ จ านวนบตุร 
 

ข้อมูลเบือ้งต้น 
ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง รวม (Row) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภมูิล  าเนาเดมิ 
จ.ยะลา 
จ.ปัตตานี 
จ.นราธิวาส 
จงัหวดัอ่ืนๆ          

 
13 
8 
21 
8 

 
8.7 
5.3 
14.0 
5.3 

 
13 
8 
11 
18 

 
8.7 
5.3 
7.3 
12.0 

 
10 
8 
20 
12 

 
6.7 
5.3 
13.3 
8.0 

 
36 
24 
52 
38 

 
24.0 
16.0 
34.7 
25.3 

รวม (Column)            50 33.3 50 33.3 50 33.3 150 100 

สถานะภาพ 
- โสด 
- สมรส 
- หมา้ย 
- แยกกนัอยู่ 

 
28 
16 
4 
2 

 
18.7 
10.7 
2.7 
1.3 

 
21 
27 
2 
0 

 
14.0 
18.0 
1.3 
0.0 

 
24 
21 
3 
2 

 
16.0 
14.0 
2.0 
1.3 

 
73 
64 
9 
4 

 
48.7 
42.7 
6.0 
2.7 

รวม (Column)          50 33.3 50 33.3 50 33.3 150 100 
จ านวนบตุร 
- ไม่มีบตุร 
- มี 1-2 คน 
- มากกวา่ 2 คน 

 
31 
12 
7 

 
2.07 
8.0 
4.7 

 
28 
14 
8 

 
18.7 
9.3 
5.3 

 
26 
14 
10 

 
17.3 
9.3 
6.7 

 
85 
40 
25 

 
56.7 
26.7 
16.7 

รวม (Column)          50 33.3 50 33.3 50 33.3 150 100 
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8.2.2. การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ (Pigtogram presentation) 
 

 - แผนภูมิแทง่ (bar chart) 
         เป็นการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบแกน X (แนวนอน) และแกน Y แนวตัง้ ซึง่ขอ้มลูสามารถ

เป็นไดท้ัง้แกนบวกและแกนลบ แต่ในการท าวิจัยมกัเป็นการอธิบายค่าบวกเท่านัน้ เช่น แผนภูมิแท่งแสดง
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามอาชีพ (หน่วย:100คน) 

   

- แผนภูมิแทง่แบบผสม(Mixbar chart) 

          แผนภูมิแท่งแบบผสมเป็นการน าเอาขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกันแต่แบ่งตามประเภทขอ้มูล
น ามาอธิบายรวมกันในสัดส่วนทั้งหมดท่ีมี เช่น ผลประกอบการบริษัทท่ีด าเนินการไปแลว้และยังไม่ได้
ด  าเนินการโครงการตา่งๆในปี 2560 เป็นตน้ 
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- แผนภูมิวงกลม (pie chart) 

เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีรวมแลว้ตอ้งไม่เกินสดัส่วน 100% ดงันัน้แผนภูมิรูปภาพจึงเป็น
การอธิบายเพียงตวัแปรเดียวเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการเขียนแผนภูมิจะอยู่ในวงกลมเท่านัน้ เช่น  แผนภูมิ
วงกลมแสดงประเภทของการเรียนรูใ้นกลุม่ตวัอย่างมหาวิทยาลยัทกัษิณ จ านวน 2500 คน 

หมายเหตุ: ในแผนภูมิวงกลมจะมีอยู่ 100% และหากค านวณตามองศาในวงกลม 1องศา 
จะเท่ากบั 3.60% 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
- แผนภูมิรูปภาพ (pictogram) 
แผนภูมิรูปภาพ คือ แผนภูมิท่ีใชรู้ปภาพแทนจ านวนของขอ้มูลท่ีน าเสนอ เช่น  แผนภูมิ

รูปภาพคน รูปภาพคน 1 คน แสดงประชากรท่ีน าเสนอ 1 ลา้นคน เป็นตน้ การเขียนแผนภูมิรูปภาพ อาจ
ก าหนดใหรู้ปภาพ 1 รูปแทนจ านวนสิ่งของ 1 หน่วยหรือหลายหน่วยก็ไดแ้ต่ละรูปตอ้งมีขนาดเท่ากันเสมอ 
ขัน้ตอนการเขียนแผนภมูิรูปภาพ หลกัการเขียนแผนภมูิ คือ 

1. อา่นขอ้มลูที่ไดม้าใหเ้ขา้ใจ 2. พิจารณาวา่จะตอ้งวาดรูปภาพอะไรบา้ง โดยรูปท่ีวาดนัน้
ตอ้งเป็นเรื่องเดียวกับข้อมูลท่ีไดม้า 3. ก าหนดเง่ือนไขว่าใหรู้ปภาพ 1 รูป แทนจ านวนสิ่งของเท่าใด 4. 
พิจารณาว่าตอ้งวาดรุปก่ีรูป แทนจ านวนสิ่งของแต่ละชนิด 5. เริ่มเขียนแผนภูมิรูปภาพ โดยเริ่มก าหนดช่ือ
แผนภมูิ ตวัแผนภมูิ รูปภาพ และเง่ือนไข ตามล าดบั 6. รูปภาพท่ีวาดนัน้จะตอ้งมีขนาดเท่ากนั โดยสว่นใหญ่
เราจะเห็นไดบ้่อยจากการแสดงผลการเลือกตัง้ในพืน้ท่ีต่างๆของประเทศไทยตอนรายงานผลทางทีวี  จะเห็น
ไดว้่าหากเป็นสีแดง จะเป็นพืน้ท่ีท่ีพรรคการเมือง Aไดร้บัชยัชนะ ส่วนท่ีเป็นสีน า้เงินพรรคการเมือง B ไดร้บั
ชยัชนะ เป็นตน้ 
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- แผนภูมิกระจาย (scatter diagrams) 
            เป็นแผนภมูิท่ีเกิดจากการก าหนดจดุบนแผนภูมิ ซึง่จะเป็นลกัษณะแสดงความสมัพนัธบ์น

แกนX และแกนY ดงัภาพประกอบ 
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- แผนภูมิปิรามิด (Pyramid) 
แผนภูมิปิรามิดเป็นแผนภูมิท่ีแสดงโดยการอธิบายทั้งสองฝ่ังเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ

ขอ้มูลใหเ้ห็นเพ่ือทราบไดถ้ึงความแตกต่างของขอ้มูลไดท้ันที โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบตาม
ช่วงเวลาของขอ้มลูสองตวัแปร 

 

 
 

- แผนภูมิพาเลโต้ (Pareto) 
แผนภูมิพาเลโตเ้ป็นแผนภูมิท่ีมีการอธิบายความถ่ีสะสมดว้ยเช่นกัน โดยส่วนของแท่ง

แผนภมูิเป็นการบอกความถ่ีของแตล่ะช่วงเวลา(สีน า้เงิน) สว่นเสน้กราฟขา้งบนเป็นการบอกถงึความถ่ีสะสม
(เสน้กราฟสีแดง) โดยจะเป็นการอธิบายในรูปแบบรอ้ยละความถ่ีสะสมแทน 
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8.2.3.  การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Graphical presention) 

 -  กราฟเชงิเดีย่ว (Single line graph)  
 เป็นการน าเสนอขอ้มลูหนึ่งตวัแปร โดยแกนX จะเป็นขอ้มลูของตวัแปร ส่วนแกนYจะเป็น

การแสดงปริมาณของตวัแปร เป็นหลกัซึ่งจะเป็นการแสดงผลของขอ้มูลเพียงตวัแปรเดียว เช่น  แสดงการ
น าเขา้น ามนัปาลม์ในช่วงปีพ.ศ.2517-2523 ของบริษัทสมหมาย 

 
 
 

-  กราฟเชงิเส้นซ้อน (Multiple line graph) 
 เป็นการน าเสนอขอ้มลูสองตวัแปรในกราฟโดยมีหลกัการเช่นเดียวกบักราฟ เชิงเดี่ยว แต่

จะมีการแสดงคา่หลายเสน้กราฟประกอบกนั เชน่  แสดงการเจริญของอาคารชดุ,บา้นทาวโฮม,บา้นเดียวใน
เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ตัง้แตปี่ 2530-2541 
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-  กราฟฮสิโตแกรม (Histograms) 
เป็นการน าเอาค่าความถ่ีมาแสดงในรูปแบบแทงตามระดบัความถ่ีของขอ้มลู  แตกต่างกบั

แผนภูมิแทง่ตรงท่ีแท่งของความถ่ีจะติดกนัทัง้หมด สว่นแผนภมูิแท่งแตล่ะแท่งจะเวน้ห่างๆกนั ดงันี ้
 

แผนภูมิแทง่ 
 

 
 
 

แผนภูมิฮสิโตแกรม 
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-  กราฟหลายเหลี่ยมแหง่ความถี ่(Frequency polygon) 
 มีลักษณะคลา้ยกราฟฮิสโตรแกรม แต่แตกต่างตรงกราฟหลายเหลี่ยมแห่งความถ่ีจะมี

เสน้กราฟอีกเสน้บอกถึงความสงูของแต่ละแท่งความถ่ีว่าแตกต่างกันมากนอ้ยเพียงใด เช่น แผนภูมิแสดง
ความสงูของนกัเรียนชัน้ปีท่ี 6 ของโรงเรียนมหาวชิราวธุ ประจ าปี 2556 
 

 
 
 
-  กราฟเส้นโค้งแหง่ความถี ่(Frequency curve) 
คือกราฟท่ีแปลงกราฟหลายเหลี่ยมแห่งความถ่ี จากท่ีก าหนดเสน้กราฟบนแท่งกราฟท่ีลาก

ไปยงัจดุกึ่งกลาง ปรบัใหเ้ป็นเสน้โคง้แทนเพ่ือการดกูราฟท่ีง่ายขึน้ เช่น 
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-   กราฟเส้นโค้งความถีส่ะสม (Ogive) 
 คือกราฟหลายเหลี่ยมแห่งความถ่ีท่ีมีคา่ความถ่ีจากนอ้ยไปหามาก หรือจากมากไปหานอ้ย 

ยกตวัอย่างเช่น 

 
 

แบบฝึกหดับทที ่2 
 

ขอ้ท่ี 1. จากขอ้มลูตวัเลขตอ่ไปนี ้2,6,7,8,8,4,5,3,9,10,12  จงหาคา่ Mean, Median, Mode  ,S.D และคา่ 
C.V จากคา่ท่ีก าหนดใหด้งัตอ่ไปนี ้

ขอ้ท่ี 2. จงหาคา่ Mean, Median, Mode จากตารางตอ่ไปนี ้
ช่วงคะแนน จ านวนความถี ่

21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 

2 
6 
15 
7 
9 
13 
4 

   

ขอ้ท่ี 3. จากตวัเลข 25,26,54,27,44,32,21,38,70,68,97,55,43,23,15 จงหาคา่Q1,Q2,Q3 และQ4 วา่มีคา่
เท่าไหร ่

ขอ้ท่ี 4. โรงงานอตุสาหกรรม 2 แห่งผลิตตุ๊กตาเพ่ือสง่ขายในตลาดโดยโรงงาน A ผลิตไดม้ีคา่เฉลี่ย 570 ตวั
ตอ่วนั มีคา่ S.D ในการผลิตเทา่กบั 0.4 สว่นโรงงาน B ผลิตไดม้ีคา่เฉลี่ย 680 ตวัตอ่วนั มีคา่ S.D 
ในการผลิตเท่ากบั 2.4 ค าถามคือท่านจะใหโ้รงงานใดผลิตตุ๊กตาใหแ้กท่านเพ่ือน าไปขายในตลาด 
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ขอ้ท่ี 5. จงอธิบายความหมายของกราฟขอ้มลูในการเบซ้า้ย, เบข้วา และการแจกแจงปกติ วา่มีความ
แตกตา่งกนัอย่างไร 

ขอ้ท่ี 6.ใหท้่านใชโ้ปรแกรมSPSSหาคา่ Mean, Median, Mode  ,S.D จากงานวิจยัของท่านพรอ้มอธิบาย 
ขอ้ท่ี 7. จงอธิบายความแตกตา่งของการน าเสนอขอ้มลูอย่างเป็นแบบแผนและไมเ่ป็นแบบแผนพรอ้ม

ยกตวัอย่างประกอบของแตล่ะประเภท 
ขอ้ท่ี 8. จงอธิบายตวัเลขท่ีปรากฏในตารางดงัตอ่ไปนีม้าอย่างนอ้ย 3 ตวัเลข 

 
 

 ขอ้ท่ี 9. จงอธิบายตวัเลขท่ีปรากฏในแผนภมูิดงัตอ่ไปนีม้าอย่างนอ้ย 3 ตวัเลข 

 
 

ขอ้ท่ี 10. จงอธิบายตวัเลขท่ีปรากฎในแผนภมูิดงัตอ่ไปนีม้าอย่างนอ้ย 3 ตวัเลข 
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ขอ้ท่ี 11. จงอธิบายตวัเลขท่ีปรากฏในแผนภมูิดงัตอ่ไปนีม้าอย่างนอ้ย 3 ตวัเลข และความสมัพนัธแ์ละ
ความหมายของกราฟตอ่ไปนีว้า่เป็นการอธิบาย 
 

 
 

ขอ้ท่ี 12. ท่านทราบหรือไม่วา่ความถ่ี,สดัสว่น และรอ้ยละ มีความแตกตา่งกนัอย่างไรอธิบาย 
ขอ้ท่ี 13. ใหห้าขอ้มลูจากข่าวสารทางหนงัสือพิมพท่ี์เป็นแผนภูมิและกราฟแลว้น ามาอธิบายความหมายของ

แผนภมูิและกราฟไดอ้ย่างเขา้ใจ 
ขอ้ท่ี 14. ใหน้  าเอากราฟการรายงานข่าวตลาดหลกัทรพัยใ์นแตล่ะวนัของหุน้ไทยมาอธิบายและสามารถ

เขา้ใจหรือไมต่อ่เสน้กราฟแตล่ะเสน้ อธิบายอย่างเขา้ใจ 
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บทที ่3  
สถติเิชงิอนุมาน  

(Inferential Statistics) 
____________________________________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
 เขา้ใจถึงการประมวลผล วิเคราะห ์และตีความขอ้มลูจากสถิติเชิงอนุมาน หรือสถิติเชิงอา้งอิง เช่น 
การวดัความสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อนุมานขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธร์ะหว่างแปรระดบันามมาตรา ระดบัล าดบัมาตรา ระดบัช่วงมาตรา 
เช่นการหาค่าไคสแควร ์สมการถดถอยเชิงเสน้อย่างง่าย และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเชิงอนุมาน 
ดา้นความสมัพนัธ ์และความแตกตา่งของตวัแปร เป็นตน้ 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
 1. สามารถแยกความแตกตา่งระหวา่งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนมุานได ้
2. มีความเขา้ใจการอนมุานขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรระดบันามมาตรา 
3. มีความเขา้ใจการพรรณนาขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 ตวัแปรระดบัล าดบัมาตรา 

(Ordinal Variables) 
4. มีความเขา้ใจการพรรณนาขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรระดบัช่วงมาตรา 

(Interval Variables) และอตัราสว่นมาตรา (ratio variables) 2 ตวัหรือมากกวา่ 
    

เนือ้หา 
a.  การอนุมานข้อมูลโดยการวัดความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรระดับนามมาตรา 

      1.  แนวทางการมุง่วิเคราะหค์วามสมัพนัธแ์ตล่ะสถานการณโ์ดยเฉพาะ 
1.1 แนวทางการมุง่วิเคราะหค์วามสมัพนัธแ์ตล่ะสถานการณโ์ดยวิธีพืน้ฐาน 

1.1.1 สองตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธก์นัเลย (no association) 
1.1.2   สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นับา้ง (some association) 
1.1.3   สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัอย่างสมบรูณ ์(perfect association)  
1.1.4   สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งสงู (alternative perfect association) 

              1.2. การหาคา่ไคสแควรส์ามารถค านวณไดจ้ากสตูรโดยการหาคา่ x ² 
1.2.1  สองตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธก์นัเลย (no association) 
1.2.2  สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นับา้ง (some association) 
1.2.3  สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัอย่างสมบรูณ ์(perfect association)  
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1.2.4  สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งสงู (alternative perfect association) 
1.3 การหาคา่ไคสแควรส์ามารถค านวณไดจ้ากสตูร Cramer’s    

1.3.1  สองตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธก์นัเลย (no association) 
1.3.2  สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นับา้ง (some association) 
1.3.3  สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัอย่างสมบรูณ ์(perfect association)  
1.3.4  สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งสงู (alternative perfect association) 

2. แนวทางการเปรียบเทียบแบบลดความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสดัสว่น 
             2.1 สตูรการค านวณหาคา่ Lambda (L) 
            2.2 การวดัโดยหลกัการลดความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสดัสว่นดว้ยวิธีการ Lambda (L) 
                   2.2.1.  สองตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธก์นัเลย (no association) 
                   2.2.2.  สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นับา้ง (some association)      

                    2.2.3. สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งสงู (alternative perfect association) 
 

b. การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดความสัมพันธร์ะหว่าง 2 ตัวแปรระดับล าดับมาตรา                   
(Ordinal Variables) 

1. การวดัระดบัความสมัพนัธจ์ะพิจารณาจาก 
     2. รูปแบบแรกใชวิ้ธีการ Good and Kruskal’s Gamma (G) 

           3. รูปแบบท่ีสอง การหาดว้ยวิธีการ Spearman’s rho (rs) 
 

c. การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรระดับช่วงมาตรา                            
(Interval Variables) และอัตราส่วนมาตรา (ratio variables) 2 ตัวหรือมากกว่า 

  1).  สมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Equation) 
        1.1 การท าความเขา้ใจสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่าย 
        1.2 วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสดุ (Least Squares Method) 
                    1.3 ขอ้จ ำกดัทีส่  ำคญับำงประกำรในกำรใช ้ Simple Linear Regression  Equation 

  2). สมัประสิทธ์ิการท านาย (Coeffiecient of Determination, R2) 
    2.1  สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson correlation coeffiecient,r) 

    2.2 สมัประสทิธ์ิการท านาย (coefficient of Determination) 
    2.3  สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธบ์างสว่น  (Partial Correlation Coefficient) 
    2.4  สมการถดถอยเชิงแบนตรงพห ุ (Multiple Linear Regression Equation) 
    2.5  สมัประสทิธ์ิการท านายพห ุ(Coefficient of Multiple Determination, R2) 

    2.6 สรุปเทคนิควิธีทางสถิติในการวดัความสมัพนัธ ์  

แบบฝึกหดัทา้ยบท 
บรรณานกุรมทา้ยบท 
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 ในการด าเนินการทางสถิติโดยการ วิเคราะห ์และการตีความขอ้มลูสถิติเชิงอนมุาน หรือสถิติเชิงอา้
อิง โดยการใชก้ารค านวณตามสูตร ซึ่งบทนีจ้ะเป็นการอธิบายใหเ้ห็นการหาค่าทางสถิติ ในการทดสอบ
ความสมัพนัธต์า่งๆ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การอนมุานขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธ ์(Describing Association)  ในการท าวิจยัสิ่งท่ีเจอบ่อย
ท่ีสดุนัน้คือการทดสอบสมมติฐานว่าสรุปแลว้สิ่งท่ีเราศกึษาตวัแปรตน้และตวัแปรตามนัน้มีความสมัพนัธก์นั
หรือไม่ (จะอธิบายอย่างละเอียดในเรื่องการทดสอบสมมติฐานต่อไป) เช่น รายไดม้ีความสมัพนัธก์บัระดบั
การศกึษาหรือไม,่อายุการท างานมีความสมัพนัธก์บัเงินเดือนหรือไม ่ฯลฯ และในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
ทราบถงึระดบัความสมัพนัธส์ามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท ดงันี ้

   1.  การอนมุานขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรระดบันามมาตรา 
   2.  การอนมุานขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรระดบัล าดบัมาตรา 
   3.  การอนมุานขอ้มลูโดยการวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรระดบัช่วงมาตราและอตัราสว่นมาตรา 
 

a.  การอนุมานข้อมูลโดยการวัดความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรระดับนามมาตรา 
การวัดระดับความสัมพันธใ์นรูปแบบตัวแปรระดับนามมาตรา เป็นเรื่องท่ียากต่อการอธิบายใน

ตรรกะทางวิทยาศาสตร ์เพราะโดยส่วนใหญ่การวัดความสัมพันธ์ในลักษณะนามมาตรามักเป็นการวัด
ความสมัพันธใ์นทางสงัคมศาสตร ์ดงันัน้จึงไม่ใช่เป็นการวดัความสมัพันธเ์ชิงเหตุและผลท่ีตายตวัเสมอไป 
(cause and effect) ยกตวัอย่างเช่น การมีรายไดน้อ้ยส่วนใหญ่ท าใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวั 
ซึ่งบางครัง้ปัจจยัของการเกิดปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัอาจไม่ไดม้าจากการมีรายไดต้  าเสมอไป หรือ 
คนมีการศกึษาสงูมกัมีรายไดม้าก ซึ่งอาจไม่ใช่อีกเช่นกนั เพราะในสงัคมมีอยู่มากท่ีจบการศกึษานอ้ยแตก่็มี
รายไดส้งู 

การอนมุานความสมัพนัธร์ะหวา่งสองตวัแปรในระดบันามมาตรามีอยู่ 2 แนวทาง คือ 
      1.  แนวทางการมุง่วิเคราะหค์วามสมัพนัธแ์ตล่ะสถานการณโ์ดยเฉพาะ 
      2.  แนวทางการเปรียบเทียบแบบลดความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสดัสว่น 
 

อธิบายรายละเอยีด 
      1.  แนวทางการมุ่งวิเคราะหค์วามสัมพันธแ์ต่ละสถานการณโ์ดยเฉพาะ 
 

1.1. แนวทางการมุ่งวิเคราะหค์วามสัมพันธแ์ต่ละสถานการณโ์ดยวิธีพืน้ฐาน  
วิธีการมุง่การวิเคราะหค์วามสมัพนัธแ์ตล่ะสถานการณโ์ดยเฉพาะ ซึง่ไดก้ลา่วไปแลว้วา่มีขอ้จ ากดั

ในการน าไปใช ้และกบัการเปรียบเทียบสถานการณอ์ื่นๆ ในทางเทคนิคทางสถิติเรียกว่า  “ไคสแควร”์ (chi-
square based measured) ในการทดสอบนกัวิจยัตอ้งการทราบเพียงว่าตวัแปรทัง้สองนัน้มีความสมัพนัธ์
กนัหรือไม ่โดยมิไดก้ าหนดวา่ตวัแปรใดเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรใดเป็นตวัแปรตาม จงึเป็นวิธีการทดสอบ
แบบสมมาตร (symmetrical measured) ปล.แต่ในทางปฏิบตัิของการท าวิจยันกัวิจยัมกัทราบดีวา่เราจะท า
การทดสอบโดยใหต้ัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม แต่ในทางหลักอาจไม่จ าเป็นตอ้งก าหนด
ลกัษณะตวัแปรก็ตาม  

 



44 
 

  การทดสอบความสัมพันธท์างสถติแิบบ “ไคสแควร”์ (Chi-square หรือ x ²) 
ในการทดสอบความสมัพนัธข์องสองตวัแปรสามารถแบ่งประเภทความสมัพนัธอ์อกไดเ้ป็น 4 

ประเภท คือ 
1.1.1. สองตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธก์นัเลย (no association) 
1.1.2 สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นับา้ง (some association) 
1.1.3 สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัอย่างสมบรูณ ์(perfect association)  
1.1.4 สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งสงู (alternative perfect association) 

 

อธิบาย: ยกตัวอย่างประเภทความสัมพันธแ์ต่ละตัวแปร 

1.1.1 สองตัวแปรไม่มีความสัมพันธก์ันเลย (no association) 

ยกตัวอย่าง ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศตอ่ความคิดเห็นของการด าเนินนโยบายของรฐับาล    
 เพศ 

                                                ชาย                       หญิง 
      คามคิดเห็นตอ่การ             
                                                        พอใจ     240           
  
     ด าเนินนโยบายรฐั                     ไมพ่อใจ  160 
          
 

                                              200                           200 
                                            (100%)                      (100%) 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
เหมือนๆกัน นัน้คือ มีสดัส่วนพอใจท่ี 60%เท่ากันทัง้สองกลุ่ม เช่นเดียวกบัไม่พอใจท่ีมีสดัส่วนเท่ากบั 40% 
เช่นกนัแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ทัง้สองเพศมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันัน้จงึเรียกความสมัพนัธเ์ช่นนีว้่า เพศ
ชายและหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายฯท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 

  120                                
(60%) 

            120 
        (60%) 

                 80 
(40%) 

             80 
          (40%) 
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 1.1.2.  สองตัวแปรมีความสัมพันธก์ันบ้าง (some association) 

                                                                                   เพศ 
                                                     ชาย                       หญิง 

 
             ความคิดเห็นตอ่การ                                                      พอใจ    240 
 
           ด าเนินนโยบายของรฐั                 
                                                                   ไมพ่อใจ   160 
                                                                    200                         200 
                                                     (100%)                    (100%) 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
เหมือนบา้งไม่เหมือนบา้ง นั้นคือ เพศชายมีสดัส่วนพอใจท่ี 80% ไม่พอใจมีสดัส่วนเท่ากบั 40% แต่พอดใูน
กลุ่มเพศหญิงพบว่ากลบัพอใจแค่ 40% ส่วนไม่พอใจกลบัมีมากถงึ 60 % ซึ่งถือว่าความคิดเห็นระหว่างเพศ
หญิงและเพศชายแตกต่างกนั ดงันัน้จงึเรียกความสมัพนัธเ์ช่นนีว้่า เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นดา้นการ
ด าเนินนโยบายฯท่ีแตกตา่งกนั(อาจจะไมเ่สมอไปตอ้งทดสอบสมมติฐานอีกครัง้หนึ่ง) 

 

1.1.3.  สองตัวแปรมีความสัมพันธกั์นอย่างสมบูรณ ์(perfect association) 
 

                                                                          เพศ 
                                                          ชาย                       หญิง 
      ความคิดเห็นตอ่การ            
                                                  พอใจ      200                                  
      ด าเนินนโยบายรฐั 

                            ไมพ่อใจ   200 
                                                                     

                                              200                          200 
                                            (100%)                     (100%) 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
แตกต่างกันอย่างสิน้เชิง นัน้คือ เพศชายมีสดัส่วนพอใจท่ี 100% ไม่พอใจมีสดัส่วนเท่ากับ 0% แต่พอดูใน
กลุ่มเพศหญิงพบว่ากลับพอใจ 0% ส่วนไม่พอใจกลบัมีมากถึง 100 % ซึ่งถือว่าความคิดเห็นระหว่างเพศ
หญิงและเพศชายแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ดงันัน้จึงเรียกความสมัพันธเ์ช่นนีว้่า เพศชายและหญิงมีความ
คิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายฯท่ีแตกต่างกัน100% (ดงันัน้หากทดสอบสมมติฐานจะยอมรบัว่ามีความ
คิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั) 

  160 
(80%) 

          80 
        (40%) 

                 40 
(20%) 

          120 
      (60%) 

  200 
 (100%) 

            0 
         (0%) 

                 0 
(0%) 

         200 
       (100%) 
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1.1.4.  สองตัวแปรมีความสัมพันธกั์นค่อนข้างสูง (alternative perfect association) 

                                                                           เพศ 

                                                             ชาย                       หญิง 
     คามคิดเห็นตอ่การ                
                                                                                                                       พอใจ                        
    ด าเนินนโยบายรฐั                  

                                         ไมพ่อใจ    
                                                                                                    

                                              200                           200 
                                            (100%)                      (100%) 

 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ นัน้คือ เพศชายมีสดัส่วนพอใจท่ี 100%  แต่พอดูในกลุ่มเพศหญิงพบว่ากลบัไม่
พอใจกลบัมีมากถงึ 80 % ซึง่ถือวา่ความคิดเห็นระหวา่งเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกนัอย่างมากมีผูห้ญิง
บางสว่นเท่านัน้ท่ีพอใจซึง่มีความเห็นเหมือนกบัผูช้ายคิดเป็น 20% ซึง่ถือวา่นอ้ย ดงันัน้จงึเรียกความสมัพนัธ์
เช่นนีว้่า มีความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู กล่าวคือ เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายฯท่ี
แตกตา่งกนัเกือบ100%  
หมายเหตุ: ในการทดสอบความสมัพนัธน์ัน้เราไม่สามารถคาดคะเนเอาไดเ้อง ตอ้งใช้Program Spss เป็น
ตวัตดัสินโดยดจูากคา่ Sig ซึง่จะกลา่วในบทตอ่ๆไป 

 

1.2. การวิธีการหาค่าไคสแควรส์ามารถค านวณได้จากสูตรโดยการหาค่า x ² 
       (Chi-square Test หรือ x ² Test) 
 

Karl Pearson (1857-1936) นักสถิติชาวองักฤษเป็นผูพ้ฒันาวิธีการทางสถิตินีข้ึน้มาเพ่ือเป็นการ
วดัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรระดบันามมาตรา 2 ตวั ซึง่เกิดจาการสงัเกตความสมัพนัธข์องขอ้มลูทัง้ระบบ
โดยเกินจากการสงัเกตความถ่ี 2 ประการ คือ 

 

1).  ความถ่ีท่ีไดม้าจากการสงัเกต (Observed frequency) 
2).  ความถ่ีคาดหมาย (Expected frequency) 

 

อธิบายรายละเอยีด 
การทดสอบไคสแควรจ์ึงเป็นการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัแปรว่ามีความสมัพนัธก์นั

หรือไม่ แต่หากต้องการทดสอบความสัมพันธ์มากกว่าสองตัวแปรต้องใช้ Correlation-Test สามารถ
ด าเนินการดว้ยการค านวณได ้2 สตูร คือ 

 
 

  200 
 (100%) 

            40 
         (20%) 

                 0 
(0%) 

         160 
       (80%) 

240 

160 
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x ² =   [ fo fe

fe

 
 
 

]     

                                เม่ือ f๐ = ความถ่ีสงัเกต (Observed frequency)ช่องหนึ่งๆ 
                                       fe = ความถ่ีคาดหมาย (Expected frequency) ช่องหนึ่งๆ 
 

              การหาคา่    fe =      

N

Tr x Tc 
 
 

         

                                เม่ือ Tr = จ านวนรวมของแถวนอนส าหรบัช่องหนึ่งๆ (row) 
                  Tc = จ านวนรวมของแถวตัง้ส  าหรบัช่องหนึ่งๆ (column) 
 

อธิบายแต่ละประเภทดังนี ้
ยกตัวอย่าง. การเปรียบเทยีบความสัมพันธข์องตัวแปรจากตัวอย่างทีผ่่านมา 
 

1.2.1.สองตวัแปรไม่มีความสัมพันธก์ันเลย (no association) 
       เช่น ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศตอ่ความคิดเห็นของการด าเนินนโยบายของรฐับาล 
 

                                                            เพศ (X) 
                                                  ชาย                         หญิง 
                                     

         คามคิดเห็นตอ่การ                                          พอใจ     240            
     ด าเนินนโยบายรฐั (Y)           
                                                    ไมพ่อใจ  160 

                                                              200                            200 
                       (100%)                      (100%) 

หาค่า Fe 

              Fe (ช่อง1,1)  =   240 200

400

x    = 120 

                               

              Fe (ช่อง1,2)  =   240 200

400

x    = 120 

                              

              Fe (ช่อง2,1)  =   160 200

400

x    =  80 

                            

               Fe (ช่อง2,2)  =   160 200

400

x   =  80                       

  120                                
(60%) 

            120 
        (60%) 

                 80 
(40%) 

             80 
          (40%) 
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ค านวณค่าไคสแควร ์
x ²    = (120 120

120

x )² + (120 120

120

x )²+ ( 80 80

80

x )²+( 80 80

80

x )² 

                                     = ( 0

120
)² + ( 0

120
)²+ ( 0

80
)²+( 0

80
)² 

                                     =  0 

                ดงันัน้   x ²  =  0 

      1.2.2. สองตวัแปรมีความสัมพันธก์ันบ้าง (some association) 

                                                                         เพศ (X) 
                                               ชาย                       หญิง 

     
     ความคิดเห็นตอ่การ                  
                                  พอใจ   240 

       ด  าเนินนโยบายรฐั(Y)                                   
                                                 ไมพ่อใจ 160 

                                                                          
                                   200                          200 

                         (100%)                    (100%) 

หาค่า Fe 

Fe (ช่อง1,1)  =   240 200

400

x    = 120 

                               

Fe (ช่อง1,2)  =   240 200

400

x    = 120 

                               

Fe (ช่อง2,1)  =   160 200

400

x    = 80 

                               

Fe (ช่อง2,2)  =   160 200

400

x    = 80                               

 

 

  160 
(80%) 

            80 
         (40%) 

                 40 
(20%) 

           120 
        (60%) 
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ค านวณค่าไคสแควร ์

                        x ²  = (160 120

120

 )² + ( 80 120

120

 )²+ ( 40 80

80

 )²+( 120 80

80

 )² 

                  

                                 = ( 40

120
)² + (- 40

120
)²+ (- 40

80
)²+( 40

80
)² 

 

                                 =  1600

120
 + 1600

120
+ 1600

80
+ 1600

80
 

              
          ดงันัน้   x ² = 66.67 
 

1.2.3. สองตัวแปรมีความสัมพันธกั์นอย่างสมบูรณ ์(perfect association) 
                                                                                                                                                         

                                                                              เพศ (X) 
                                                                     ชาย                       หญิง 

                                     
            คามคิดเห็นตอ่การ              
                                              พอใจ   200         
      ด าเนินนโยบายรฐั  (Y)                         
                                                   ไมพ่อใจ 200 

                                                                                   

                                                     200                            200 
                                                   (100%)                       (100%) 
 

          หาคา่ Fe 

Fe (ช่อง1,1)  =   200 200

400

x    = 100 

                               

Fe (ช่อง1,2)  =   200 200

400

x     = 100 

                               

Fe (ช่อง2,1)  =    200 200

400

x    = 100 

                               

Fe (ช่อง2,2)  =   200 200

400

x     = 100             

 

  200 
 (100%) 

              0 
           (0%) 

                 0 
(0%) 

           200 
         (100%) 
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ค านวณคา่ไคสแควร ์

                             x ² = ( 200 100

100

 )² + ( 0 100

100

 )²+ ( 0 100

100

 )²+( 200 100

100

 )²    
 

                                       = (100

100
) ² + (100

100
)²+ ( 100

100
)²+( 100

100
)² 

             
                                       =  400   
  

                          ดงันัน้   x ²  =  400 
 
      1.2.4.สองตัวแปรมีความสัมพันธกั์นค่อนข้างสูง (alternative perfect association) 

                                                                        เพศ (X) 
                                                             ชาย                       หญิง 
          ความคิดเห็นตอ่การ    

พอใจ 240                                       

ด าเนินนโยบายของรฐั  (Y)                      
                                         ไมพ่อใจ  160 

 

                                              200                           200 
                                            (100%)                      (100%) 
 

หาค่า Fe 

Fe (ช่อง1,1)  =  240 200

400

x   = 120 

 

Fe (ช่อง1,2)  =  240 200

400

x    = 120 

                               

Fe (ช่อง2,1)  =   160 200

400

x    = 80 

                               

Fe (ช่อง2,2)  =   160 200

400

x    = 80 
 
 
 
 
 

 

  200 
 (100%) 

            40 
         (20%) 

                   0 
(0%) 

         160 
        (80%) 
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วิธีการค านวณค่าไคสแควร ์
 

                       x ² = ( 200 120

120

 ) ² + ( 40 120

120

 )²+ ( 0 80

180

 )²+( 160 80

180

 )² 

       

                                 = ( 80

120
)² + ( 80

120

 )²+ ( 80

80

 )²+( 80

80
)² 

                                 
                                 =  266.67 
 

                           ดงันัน้   x ²  =  266.67 
 

  หลังจากท่ีค านวณค่าไครแสควรไ์ดแ้ลว้ตอ้งน าค่าไปหาค่า Cramer’s เพ่ือจะทราบถึง
ขนาดความสมัพนัธข์องทัง้สองตวัแปรว่ามีขนาดความสมัพนัธม์ากนอ้ยเพียงใด โดยค่า Cramer’s 
จะอยู่ในช่วง 0 ถงึ 1 หากมีคา่เขา้ใกล ้1 มากเพียงใดแสดงวา่ตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งมาก 

 

 1.3 การหาค่าไคสแควรส์ามารถค านวณได้จากสูตร Cramer’s    
 

    V   =  2 / (B 1)x n   
 

      จากตัวอย่างเดมิ พบวา่...... 

1.3.1.สองตวัแปรไม่มีความสัมพันธก์ันเลย (no association) 

        V   =  2 / (B 1)x n   

             =   0 /  400 2 1  

                   =   0  

              ดงันัน้แสดงวา่สองตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธก์นัเลย 

   1.3.2. สองตวัแปรมีความสัมพันธก์ันบ้าง (some association) 
 

        V   =  2 / (B 1)x n   
   

                  =     66.67 /  400 2 1  

                  =   0.41 
                           ดงันัน้แสดงวา่สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นับา้ง 
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1.3.3. สองตัวแปรมีความสัมพันธกั์นอย่างสมบูรณ ์(perfect association) 
 

V    =  2 / (B 1)x n   
 

        =   400 /  400 2 1  
 
                     =   1 
 

                                             ดงันัน้แสดงวา่สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัอย่างสมบรูณ ์

1.3.4. สองตัวแปรมีความสัมพันธกั์นค่อนข้างสูง (alternative perfect association) 

V   =  2 / (B 1)x n   
 
    =   266.67 /  400 2 1  
 

                  =   0.82 
                               
                           ดงันัน้แสดงวา่สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งมาก 
 
   จากการทดสอบสามารถบอบความสัมพันธข์องตัวแปรได้จากค่าสเกลต่อไปนี ้

คา่เท่ากบั 0                   หมายถงึ สองตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธก์นัเลย 
คา่เท่ากบั 0.01-0.25      หมายถงึ สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นับา้ง 
คา่เท่ากบั 0.26-0.55      หมายถงึ สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
คา่เท่ากบั 0.56 -0.75     หมายถงึ สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัสงู 
คา่เท่ากบั 0.76 -0.99     หมายถงึ สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัสงูมาก 

           คา่เท่ากบั 1                    หมายถงึ สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัอย่างสมบรูณ ์
 

ในการทดสอบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรโดยใช ้Chi-square Test เราสามารถใช ้Program 
SPSS มาใชใ้นการวิเคราะหไ์ดด้ว้ยเช่นกนัซึง่จะอธิบายในบทตอ่ๆไป 
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 2. แนวทางการเปรียบเทยีบแบบลดความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสัดส่วน 
  

       เป็นการก าหนดกรอบของการเปรียบเทียบท่ีกวา้งมากกว่าวิธีการไคสแควร ์โดยมีวิธีการวดัโดย
การลดความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสัดส่วน (proportional reduction in error = PRE) โดยในการ
วิเคราะหผ์ูวิ้จยัตอ้งทราบแน่ชดัว่าอะไรเป็นตวัแปรเหต ุและตวัแปรผล หรือตวัแปรอะไรเอาไวใ้ชอ้ธิบายตัว
แปรอะไร เป็นการทดสอบความสมัพนัธแ์บบเชิงเหตแุละผล  

    การวดัโดยดจูากค่า PRE สามารถใชไ้ดส้ะดวกกว่าการวดัท่ีมีพืน้ฐานจากค่าไคสแควร ์โดยการ
วดัโดยใชค้า่ PRE สามารถใชก้บัตารางมาตรฐานใดก็ได ้โดยหากมีคา่เท่ากบั 0 แสดงวา่ไมม่ีคา่ความสมัพนัธ์
กนัเลย และหากมีคา่เท่ากบั 1 แสดงวา่มีความสมัพนัธก์นัอย่างสมบรูณ ์และคา่ PRE จะมีคา่อยู่ในช่วง 0 ถงึ 
1 ย่ิงมีค่าเขา้ใกล ้1 ก็แสดงว่าย่ิงมีค่าความสมัพนัธม์ากขึน้ตามล าดบั ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ตอนตน้ว่าการใชค้า่ 
PRE ในการวดัเราตอ้งทราบแน่ชัดว่าอะไรคือตวัแปรตอ้นและอะไรคือตวัแปรตาม เช่น ระดบัการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับระดับเงินเดือน ซึ่งระดับการศึกษาย่อมเป็นตัวแปรตน้หรือตัวแปรอิสระ(X) และระดับ
เงินเดือนย่อมเป็นตวัแปรตาม(Y) 

การวดัโดยวิธีการ PRE จะอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึน้โดยวิธีการ
ท านาย 2 วิธี คือ 

 

 วิธีแรก  จะท านายความถ่ีของตวัแปรโดยใชข้อ้มลูจากการแจกแจงตวัแปรตามตวัเดียวและต่อมา
จะค านวณจ านวนความคลาดเคลื่อนโดยเปรียบเทียบความถ่ีท่ีท านายไดก้บัความถ่ีจริง 
 วิธีทีส่อง จะท านายความถ่ีของตวัแปรตามโดยใชข้อ้มูลในการแจกแจงตวัแปรตน้และต่อมาก็
ค  านวณจ านวนความคลาดเคลื่อนซึ่งท าไดโ้ดยเปรียบเทียบความถ่ีท่ีท านายได ้กับความจริงส  าหรบัแต่ละ
ประเภทหรือกรณีย่อยของตวัแปรตน้ 

สตูรพืน้ฐานของ PRE ส าหรบัการวดัความสมัพนัธ ์คือ  

ค่า PRE =  1 2

1

E E

E

  

                
               เม่ือ E1 คือ จ านวนความคลาดเคลื่อนโดยการท านายดว้ยวิธีการแรก 

                     E2 คือ จ านวนความคลาดเคลื่อนโดยการท านายดว้ยวิธีการที่สอง 
ในการค านวณเพ่ือหาค่า PRE ในทางสถิติมีดว้ยกนัหลายวิธี แต่ในหนงัสือเล่มนีจ้ะขอยกตวัอย่าง

การหาคา่ PRE โดยเทคนิค Lambda (L) 
 

Lambda (L) ถือเป็นวิธีการหนงึของการหาคา่ PRE ในการวดัความสมัพนัธข์องสองตวัแปรในระดบั
นามมาตรา การยกตวัอย่างท่ีผ่านมาในไครแสควร ์คือการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างทศันะของเพศชาย
และเพศหญิง(X) ท่ีมีตอ่ความคิดเห็นการด าเนินนโยบายของรฐั(Y) 
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2.1 สูตรการค านวณหาค่า Lambda (L) 
 

  Lambda (L) =  ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณท่ี์ลดแลว้  
                                                   ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณท์ัง้หมด  
                                              

                                               =  1 2

1

E E

E

  

                     
เมื่อ E1 คือ จ านวนความถ่ี (เช่น เพศ,อายุ,การศึกษา ) ท่ีคลาดเคลื่อนจากการคาดหมายตวัแปร

ตาม (Y) โดยไม่เก่ียวกบัขอ้มลูของตวัแปรตน้ (X) กล่าวคือ เพ่ือใหโ้อกาสพยากรณถ์ูกตอ้งมากท่ีสดุเราก็จะ
คาดหมายว่าทุกคนท่ีจะศกึษาจะเป็นไปตามกลุม่ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ (Mode) ดงันัน้จ านวนคนท่ีเหลือก็จะเป็น
คา่ความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 คือ จ านวนความถ่ี (เช่น เพศ,อาย,ุการศกึษา) ท่ีคลาดเคลื่อนจากการ
คาดหมาย โดยใชข้อ้มลูของตวัแปรตน้ (X) เป็นแนวทาง กล่าวคือแยกพิจารณาแต่ละกลุ่มย่อย (category) 
ของตวัแปรตน้ (X) แลว้ดวู่าในแต่ละกลุม่ย่อยนัน้ กรุ๊ปใดมีค่าความถ่ีสงูสดุ (Mode) เราก็จะคาดการณไ์ดว้า่
ทุกคนควรจะมีความคิดเช่นนัน้เหมือนกัน ดงันัน้จ านวนคนท่ีไม่เป็นไปตามคาดการณ(์จ านวนท่ีเหลือจาก
กรุ๊ป) ก็ย่อมจะเป็นค่าความคลาดเคลื่อน และเมื่อพิจารณาในกลุ่มอื่นๆ เมื่อน าค่าความคลาดเคลื่อนมา
รวมกนัก็จะเป็นคา่ E2 เช่นกนั  
 

 สตูรส าหรบัการค านวณคา่ Lambda (L) คือ 
 

                     [ {ความถ่ีรวมทัง้หมด – ความถ่ีท่ีมากท่ีสดุของตวัแปรตามY } – (ลบดว้ย)   
 

                  
1

n

i

 {ความถ่ีแตล่ะกลุม่ย่อยของ X- ความถ่ีสงูสดุในกลุม่ย่อยนัน้}] / (ทัง้หมด  หารดว้ย) 

                          {ความถ่ีรวมทัง้หมด – ความถ่ีท่ีมากท่ีสดุของตวัแปรตามY } 
 

                 จากตวัอย่างตารางตอนตน้ สามารถพิจารณาคา่ Lambda (L) ไดด้งันี ้
 

   วิธีการท านายแบบแรกของ Lambda (L) คือ ทดสอบการแจกแจงของตัวแปรตามตัวเดียว คือ 
ทัศนะต่อการด าเนินนโยบายของรฐั (Y) โดยไม่ใชข้อ้มูลของตวัแปรตน้ท่ีเป็นการจ าแนกตาม เพศ(X) เลย 
เพ่ือให้โอกาสในการพยากรณ์ถูกตอ้งมากท่ีสุด โดยคาดการณ์ว่าแต่ละคนไม่ว่าเพศชายหรือหยฺงจะมี
ความคิดเห็นไปตามกลุม่ท่ีมีความถ่ีสงูสดุ (ฐานนิยม) คือมีทศันะในระดบันอ้ยเพียง 160 ดงันัน้จงึมีคา่ความ
คลาดเคลื่อนเท่ากบั 400 – 160 = 240 คน  เพราะฉะนัน้ 

E1 = 240 คน 
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วิธีการท านายแบบท่ีสองของ Lambda (L) คือ แยกพิจารณากลุ่มย่อยของตวัแปรตน้ X คือ เพศ
ชาย และหญิง ในตัวอย่างกลุ่มเพศชาย โดยคาดหมายว่าทัศนะของเพศชายและหญิงจะไปในทิศทาง
เดียวกนั (เพราะความถ่ีเท่ากบั 100 ซึ่งถือว่าสงูสดุในแนวตัง้ท่ี 1) ดงันัน้จึงมีความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 200-
100 = 100 คน ในท านองเดียวกบัเพศหญิงท่ีคาดหมายว่าเพศหญิงทุกคนจะใหค้วามส าคญัต่อทัศนะดา้น
การด าเนินนโยบายของรฐัเพ่ือการแกไ้ขปัญหาไม่เพียงพอ (เพราะความถ่ีเท่ากบั 80 ซึ่งสงูสดุในแถวตัง้ท่ี 2) 
ดังนั้นจึงมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 200-80 = 120 คน เมื่อน าค่าความคลาดเคลื่อนมาบวกกัน คือ 
100+120 = 220 คือ คา่ E2 = 220 คน 

 

          หาคา่ Lambda (L) โดยแทนคา่สตูร 
 

                         L  =  1 2

1

E E

E

  = 240 220

240

   

 

                                                      =   20

240
 

 
                                                      =  0.08 
 

การค านวณหาคา่ Lambda (L) ของขอ้มลูจากตารางตวัอย่างขา้งตน้ ยกตวัอย่างกรณีท่ี 1 ท าไดด้งันี ้
 

           เมื่อ E1 คือ กลุ่มท่ีมีความถ่ีสูงสดุตอบ “มีทศันะต่อการด าเนินนโยบายของรฐัในระดบันอ้ย” 
โดยท านายถกูตอ้ง 200 คน และคลาดเคลื่อน 400-200 = 200 คน 

           เมื่อ E2 คือ กลุ่มเพศชาย ฐานนิยมตอบ ทัศนะต่อการด าเนินนโยบายของรฐัในระดับนอ้ย 
ดงันัน้จึงท านายไวว้่าเพศชายมีทศันะในระดบัต ่า โดยท านายถูกตอ้ง 100 คน และคลาดเคลื่อน 200-100 = 
100 คน ในท านองเดียวกนั และในกกลุ่มของเพศหญิง ฐานนิยมตอบในระดบันอ้ย โดยท านายถูกตอ้ง 100 
คน และคลาดเคลื่อน 200-100 = 100 คน ดงันัน้ E2 = 100+100 = 200 คน  

 
 

L  =  1 2

1

E E

E

  = 200 200

200

  =  0 

 

การอธิบาย จากการศึกษาความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้ (X) ดา้นเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง มี
ทศันะต่อการด าเนินนโยบายของรฐั(Y) ในลกัษณะความสมัพนัธเ์ท่ากบั 0 แสดงว่าทศันะของเพศชายและ
เพศหญิงไมม่ีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั หรืออาจกลา่วไดว้า่ไมส่มัพนัธก์นัเลย 
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2.2 การวัดโดยหลักการลดความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสัดส่วนด้วยวิธีการ Lambda (L) 

 

2.2.1.  สองตวัแปรไม่มีความสัมพันธก์ันเลย (no association) 
เช่น ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศตอ่ความคิดเห็นของการด าเนินนโยบายของรฐับาล 

                                                          เพศ (X) 
                                                ชาย                       หญิง 

        ความคิดเห็นตอ่การ      
แกไ้ขถกูทาง 60                                        

ด าเนินนโยบายของรฐั (Y)             
                                             ไมแ่น่ใจ 140 

                                                                         
                                        ไมถ่กูทาง 200                                                                                                 
                                                     

                                               200                          200                                       
                      (100%)                    (100%) 
 

 จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
เหมือนๆกัน นั้นคือ มีสัดส่วนแกไ้ขไดถู้กทางท่ี 15%เท่ากันทั้งสองกลุ่ม เช่นเดียวกับไม่แน่ใจท่ีมีสัดส่วน
เท่ากบั 35% เช่นกนัแสดงว่าทัง้สองเพศมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันัน้จึงเรียกความสมัพนัธเ์ช่นนีถื้อ
วา่ เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายฯท่ีไมม่ีความสมัพนัธก์นั (no association) 
 

2.2.2  สองตัวแปรมีความสัมพันธก์ันบ้าง (some association)      

                                                                        เพศ (X) 
                                                ชาย                       หญิง 

      ความคิดเห็นตอ่การ          
แกไ้ขถกูทาง                                                      

     ด  าเนินนโยบายรฐั (Y)            
                                                                               ไมแ่น่ใจ       

                                                                         
                                                  ไมถ่กูทาง                                                                                                                                                   
                                                200                          200                                     

                                  (100%)                    (100%) 
 
 

  30                                
(15%) 

            30 
        (15%) 

                 70 
(35%) 

            70 
         (35%) 

                         100 
                        (50%)                     

          100 
        (50%) 

  30                                
(15%) 

            80 
        (40%) 

                 70 
(35%) 

            60 
         (30%) 

           100 
                        (50%)                     

           60 
         (30%) 

110 

 130 

160 



                                                                                 57 
 

 
 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
เหมือนบา้งไมเ่หมือนบา้ง นัน้คือ เพศชายมีสดัสว่นแกไ้ขไดถ้กูทางท่ี 15% ไมแ่น่ใจมีสดัสว่นเท่ากบั 35% แต่
พอดูในกลุ่มเพศหญิงพบว่ากลบัแกไ้ขไดถู้กทางถึง 40% ส่วนพอใจไม่แน่ใจกลบัมีมากถึง 30 % ซึ่งถือว่า
ความคิดเห็นระหว่างเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกัน ดงันัน้จึงเรียกความสมัพันธเ์ช่นนีว้่า เพศชายและ
หญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายฯท่ีมีความสัมพันธ์กันบา้ง (some association) หมายเหตุ: 
อาจจะไมเ่สมอไปตอ้งทดสอบสมมติฐานอีกครัง้หนึ่ง 

 

2.2.3. สองตัวแปรมีความสัมพันธกั์นค่อนข้างสูง (alternative perfect association) 

                                                            เพศ (X) 
                                                           ชาย                          หญิง 

                             
    ความคิดเห็นตอ่การ      

แกไ้ขถกูทาง 180                                                        

   ด  าเนินนโยบายรฐั(Y)             
                                                    ไมแ่น่ใจ   50  
                                                                                  
                                                ไมถ่กูทาง 170                                                                                                 

                                                200                         200                                 
                                          (100%)                   (100%) 
 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนินนโยบายของรัฐท่ี
แตกตา่งกนัเป็นสว่นใหญ่ นัน้คือ เพศชายมีสดัสว่นแกไ้ขไดถ้กูทางท่ี 0%  แตพ่อดใูนกลุม่เพศหญิงพบว่ากลบั
ไม่แน่ใจกลบัมีมากถึง 90 % ซึ่งถือว่าความคิดเห็นระหว่างเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกันอย่างมากมี
ผูห้ญิงบางส่วนเท่านัน้ท่ีไม่แน่ใจซึ่งมีความเห็นใกลเ้คียงกับผูช้ายคิดเป็น 10% ซึ่งถือว่านอ้ย ดงันัน้จึงเรียก
ความสมัพนัธเ์ช่นนีว้่า มีความสมัพนัธค์อ่นขา้งสงู กลา่วคือ เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นดา้นการด าเนิน
นโยบายฯท่ีแตกตา่งกนัเกือบ100%  

หมายเหตุ: ในการทดสอบความสัมพันธ์นั้นเราไม่สามารถคาดคะเนเอาไดเ้อง ตอ้งใช้Program 
SPSS เป็นตวัตดัสินโดยดจูากคา่ P-Test ซึง่จะกลา่วในบทตอ่ๆไป 

 
 
 
 

   0                                
(0%) 

           180 
        (90%) 

                 30 
(15%) 

            20 
         (10%) 

           170 
                        (85%)                     

             0 
         (0%) 
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b.  การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดความสัมพันธร์ะหว่าง 2 ตัวแปรระดับล าดับมาตรา (Ordinal 
Variables) 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับล าดับมาตรา (Ordinal)  สองตัวเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ท่ี
นอกเหนือไปจากการวดัความสมัพนัธ ์โดยในการวดัระดบัล าดบัมาตราจะมีเรื่องเก่ียวกบัระดบัของคะแนน
มาเก่ียวขอ้งดว้ย ท าใหท้ราบไดท้นัท่ีวา่ตวัเลขในตวัแปรนัน้ๆ มีความแตกตา่งกนัอย่างไร   

 
 

1. การวัดระดับความสัมพันธจ์ะพจิารณาจาก 
 

           1.  กรณีท่ีตวัแปรอิสระ(X) และตวัแปรตาม(Y) มีคะแนนสงูขึน้พรอ้มๆกันในแต่ละช่วงของ
การวดั เราเรียกความสมัพนัธล์กัษณะนีว้า่ ความสัมพันธใ์นทศิทางบวก (+) เช่นการตัง้สมมติฐานวา่ หาก
มีการศกึษาสงูขึน้มีผลท าใหไ้ดร้บัเงินเดือนมากขึน้ตามไปดว้ย หรือปริมาณการใชน้ ามนัของรถยนตม์ีผลตอ่
ความเรว็รถยนต(์ขบัเรว็กินน า้มนัมากกวา่ขบัรถชา้) เป็นตน้ 

            2.  กรณีท่ีตวัแปรอิสระ(X) และตวัแปรตาม(Y) มีคะแนนสงูขึน้ไปคนละทิศทางในแต่ละช่วง
ของการวดั เช่น ตวัแปรอิสระมีค่าสงูขึน้ แต่ตวัแปรตามกลบัมีค่าลดลง เราเรียกความสมัพนัธล์กัษณะนีว้่า 
ความสัมพันธใ์นทศิทางลบ ( - ) เช่นการตัง้สมมติฐานว่า อณุภมูิมีผลผกผนักบัระดบัความสงู คือ เม่ือเรา
ไปในท่ีๆสงูขึน้เช่น บนภูเขากลบัพบว่าอณุภูมิในอากาศต ่าลง หรือย่ิงเรียนสงูมากขึน้อตัราการมีบตุรของแต่
ละครอบครวัต ่าลง เป็นตน้ ซึง่ความสมัพนัธเ์ช่นนีเ้ราสามารถน ามาทดสอบเพ่ือหาขนาดความสมัพนัธไ์ดด้ว้ย
เช่นกัน แต่ตวัแปรอิสระตอ้งเป็นลกัษณะระดบัล าดบัมาตรา (คือมีลกัษณะของล าดบัชัน้ของแต่ละตวัแปร
ย่อยในตวัแปรอิสระ 

             3.  ในกรณีการแจกแจงท่ีคงท่ี เช่น เป็นไปในทิศทางบวกโดยตลอด หรือเป็นไปในทิศทาง
ลบโดยตลอดเราเรียกวา่ monotonic 

             4.  ในกรณีการแจกแจงความถ่ีไม่คงท่ี ตลอดช่วงการวดั เช่น ไปทางบวกบา้งลบบา้ง เรา
เรียกวา่ polytonic 

จากการศึกษาเราสามารถอธิบายรูปแบบของการวดัระดบัความสัมพันธข์องตัวแปรระดับล าดับ
มาตราได ้2 รูปแบบ คือ 

 

     1.  แบบแรก คือ รูปแบบท่ีขอ้มลูเป็นความถ่ีในตารางท่ีกลุม่ย่อยเป็นล าดบั เหมือนในตวัอย่าง
ท่ีจะอธิบายตอ่ไป ตวัอย่างท่ี 1 ซึง่เราจะสงัเกตไดจ้ากตวัแปรท่ีมีระดบัในการใหเ้ลือกตอบท่ีชดัเจน เช่น  

- สงู-กลาง-ต ่า 
- มากท่ีสดุ-มาก-ปานกลาง-นอ้ย-นอ้ยท่ีสดุ 
- ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี 
- เกรด A,B+,B,C+,C,D+,D และ F 

 

2.  แบบที่สอง  คือ รูปแบบการศึกษาท่ีเป็นล าดับท่ีจากล าดับท่ี 1 ถึงล  าดับสุดทา้ย เช่น 
ล  าดบัการสอไลไ่ดท่ี้...ของเดก็ในชัน้เรียเป็นตน้ 

ในบทเรียนเลม่นีผู้เ้ขียนขอยกตวัอย่างการอธิบายในแตล่ะรูปแบบดงันี ้
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2.  รูปแบบแรกใช้วิธีการ Good and Kruskal’s Gamma (G) 
 

Gamma (G) เป็นวิธีการวดัโดยยึดหลกัการลดความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นสดัส่วน (proportional 
reduction in error) วิธีการค านวณจะใช้หลักการเดียวกับการหาค่า PRE แลว้น ามาหาค่า Gamma ใน
ตารางสตูรค านวณ Gamma ดงันี ้

G = 
Pa Pd

Pa Pd




 

 
      เม่ือ  Pa คือ จ านวนคูท่ี่สอดคลอ้งกนั (No of agreement pairs) 

                      Pd คือ จ านวนคูท่ี่ไมส่อดคลอ้งกนั (No of disagreement pairs) 
 

การอธิบายคา่ Gamma จะพิจารณาเพียงคา่ท่ีมีความสอดคลอ้งลไมส่อดคลอ้งกนัเท่านัน้ท่ีจะน ามา
พิจารณาเท่านัน้ ส่วนค่าของGammaนัน้จะมีค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง +1 เท่านัน้ นัน้หมายความว่าหากค่าท่ีได้
ออกมามีคา่  
                      +1 แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกและมีความสมัพนัธก์นัมาก 
                          0  แสดงวา่ ไมม่ีความสมัพนัธก์นั 
                               -1  แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นทิศทางลบและมีความสมัพนัธผ์กผนักนัมาก 
 

ยกตัวอย่างที ่1: เป็นการทดสอบเพ่ือศกึษาระดบัความสมัพนัธข์องระดบัการศกึษาของคู่สมรสใน
แตล่ะครอบครวักบัสดัสว่นจ านวนของการมีบตุรในแตล่ะครอบครวัโดยท าการศกึษาจากจ านวน 100 คน 

เม่ือ ระดบัการศกึษาคูส่มรส(X) มี 3 ระดบั คือ ปริญญาเอก,ปริญญาโท และปริญญาตรีหรือต ่ากว่า 
และ จ านวนการมีบตุรแตล่ะครอบครวั(Y) มี 3 ระดบั คือ มีมากกวา่ 3 คนขึน้ไป, มี 2-3คน และมีเพียง 1 คน 

 

                   ระดบัการศกึษา 
                              ป.เอก              ป.โท                 ป.ตร ี
                 

                   1 คน          
 

        จ านวนบตุร 2-3 คน 
                  

            3คนขึน้ ไป                  
 
วิธีท า (ท าการศกึษาคูท่ี่สอดคลอ้งกนัและไมส่อดคลอ้งกนั) 
 

 

a 
70 

b 
15 

c 
10 

d 
20 

e 
75 

f 
15 

g 
10 

h 
10 

i 
75 
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กรณีคู่ทีส่อดคล้องกัน (Agreement pairs) 
 

พิจารณา a คือ ae + af + ah + ai  
 

                     =  (70x75)+(70x15)+(70x10)+(70x75) = 12,250 
 

                 b  คือ  bf + bi = (15x15)+(15x75) = 1,350 

                 d  คือ  dh + di = (20x10)+(20x75) = 1,700  

                 e  คือ  ei = (75x75) = 5,625 
 

สรุปคา่ Pa = 12,250+1,350+1,700+5,625  
 

                 = 20,925  
 
กรณีคู่ทีไ่ม่สอดคล้องกัน (Disagreement pairs) 
 

                 พิจารณา c คือ  ce + cd + ch + cg  

                         = (10x75)+(10x20)+(10x10)+(10x10) = 1,150 

                              b  คือ bd + bg = (15x20)+(15x10) = 450 

                              f   คือ fh + fg = (15x10)+(15x10) = 300 

                              e  คือ eg = (75x10) = 750 
 

         สรุปคา่ Pa = 1,150+450+300+750  = 2,650 

                                       จากสตูร G =  Pa Pd

Pa Pd




 

 

แทนคา่ในสตูร G = 20,925 2,650

20,925 2,650




  

 

                          = 18, 275

23,575
  

 

                          = 0.78 
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 อธิบายความหมายการค านวณ : ประการแรกตอ้งหาจ านวนคูท่ี่สอดคลอ้ง(Pa) โดยการคณูความถ่ี
ของแต่ละช่องในตารางกบัผลบวกความถ่ีจากทุกช่องทางดา้นขวาและดา้นล่าง เริ่มจากช่องซา้ยบนสดุ (a) 
ซึ่งเป็นเสน้ทแยงมุมดา้นบวกในตาราง ความถ่ีในเสน้ทแยงมุมนีจ้ะแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
สมบรูณ ์สว่นความถ่ีท่ีอยู่ถดัไปจากเสน้ทแยงมมุนีจ้ะแสดงถงึความสมัพนัธเ์ชิงบวกไมส่มบรูณท์ัง้ 2 แบบ จะ
น ามาพิจารณาในการหาคู่ท่ีสอดคลอ้งต่อไป ความถ่ีในช่อง a (70) ถูกคณูดว้ยผลบวกของ 75+15+10+75 
= 175 และเม่ือน ามาคณูกบั 70 จงึมีคา่เท่ากบั 12,250 

 พิจารณาช่อง (b) ในแถวนอนบนสดุพบว่ามีค่าเท่ากบั 15 จึงน ามาคณูดว้ย 15 และ 75 เมื่อน ามา
รวมกนัจงึมีคา่เท่ากบั 1,350 

พิจารณาช่อง (c) ไมม่ีช่องทางความท่ีจะตอ่ไปอีกจงึไมส่ามารถน ามาค านวณได ้ 
ต่อมาดูในแถวนอนท่ี 2 และเช่นเดียวกันในการใชก้ระบวนการเดิมในช่อง d และ e ท าใหไ้ดคู้ท่ี

สอดคลอ้งเท่ากบั 1,700 และ 5,625 และเมื่อมาพิจารณาในช่อง f ไม่มีช่องทางขวาของมนัอีกและไม่มีแถว
นอนท่ี 3 อีกเช่นกนัดงันัน้จงึไมส่ามารถค านวณไดอ้ีก ดงันัน้จงึไดค้า่  

 

Pa = 12,250+1,350+1,700+5,625 = 20,925 
  

ประการท่ีสองตอ้งหาจ านวนคู่ท่ีไม่สอดคลอ้ง(Pd) โดยการคูณความถ่ีของแต่ละช่องในตารางกบั
ผลบวกความถ่ีจากทุกช่องทางดา้นซา้ยและดา้นลา่ง เริ่มจากช่องขวาบนสดุ (c) ซึง่เป็นเสน้ทแยงมมุดา้นลบ
ในตาราง ความถ่ีในเสน้ทแยงมมุนีจ้ะแสดงถงึความสมัพนัธเ์ชิงลบอย่างสมบรูณ ์สว่นความถ่ีท่ีอยู่ถดัไปจาก
เสน้ทแยงมมุนีจ้ะแสดงถึงความสมัพนัธเ์ชิงลบสมบูรณแ์ละไม่สมบูรณท์ัง้ 2 แบบ จะน ามาพิจารณาในการ
หาคูท่ี่ไมส่อดคลอ้ง ความถ่ีในช่อง c (10) ถกูคณูดว้ยผลบวกของ 75+20+10+10 = 115 และเม่ือน ามาคณู
กบั 10 จงึมีคา่เท่ากบั 1,150 คู ่

 

พิจารณาช่อง (b) ในแถวนอนบนสดุพบว่ามีค่าเท่ากบั 15 จึงน ามาคูณดว้ย 20 และ 10เมื่อน ามา
รวมกนัจงึมีคา่เท่ากบั 450 

ต่อมาดูในแถวนอนท่ี 2 และเช่นเดียวกันในการใชก้ระบวนการเดิมในช่อง f และ e ท าใหไ้ดคู้่ท่ี
สอดคลอ้งเท่ากบั 300 และ 750 และเม่ือมาพิจารณาในช่อง d ไมม่ีช่องทางซา้ยของมนัอีกและไม่มีแถวนอน
ท่ี 3 อีกเช่นกนัดงันัน้จงึไมส่ามารถค านวณไดอ้ีก ดงันัน้จงึไดค้า่ Pa = 1,150+450+300+750  = 2,650 

อธิบายสรุป : จากค่า G ท่ีได้มีค่าเท่ากับ 0.78 หรือคิดเป็น 78% แสดงว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับจ านวนการมีบุตรในครัวเรือนในทิศทางบวก แสดงว่าเมื่อจบการศึกษาท่ีสูงขึน้มีความ
เป็นไปไดท่ี้จะท าใหม้ีบตุรยากขึน้หรือนอ้ยลงอย่างมีนยัส  าคญั 
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3. รูปแบบทีส่องการหาด้วยวิธีการ Spearman’s rho (rs) 
 

เป็นการวดัระดบัความสมัพนัธจ์ากขอ้มลูระดบัล าดบัมาตรา ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้คือเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ท่ีมีการเรียงล าดับมาตราในลักษณะเรียงจากมากไปหานอ้ย หรือนอ้ยไปหามากเช่น การ
เรียงล าดับของการสอบไดจ้ากคนไดท่ี้ 1 ถึง ท่ีสุดทา้ยของหอ้ง ซึ่งจัเป็นการเรียงล าดับตามคะแนวหรือ
ความสามารถ ฯลฯ เป็นตน้ 

      rs เป็นคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องความแตกต่างของขอ้มลูท่ีเรียงล าดบัท่ี ดงันัน้จงึไม่ควร
น าไปใชก้บัขอ้มลูความถ่ีในตารางท่ีกลุม่ย่อยเป็นล าดบั 

      rs เป็นการเปรียบเทียบความแตกตา่งในต าแหน่งระหว่าง 2 ตวัแปรโดยการกระจายไปสู่ค่าท่ี
เป็นไปไดส้งูสดุของความแตกต่างเหล่านัน้ ในทางเทคนิควิธีการนีต้  าแหน่งต่าง จะแสดงความแตกต่างของ
ต าแหน่งท่ีมีช่วงเท่ากนั แต่บ่อยครัง้จะพบว่าอยู่บนพืน้ฐานขอ้มลูต าแหน่งโดยไม่รูช้่วงท่ีแน่นอน การค านวณ
จะหาไดจ้ากสตูรดงันี ้

rs  = 1 - 
2

1

2

6( )

(n 1)

n

i

i

D

n



 
 
 

 
  


 

 

               เม่ือ D คือ ความแตกตา่งระหวา่งล าดบัท่ีของสองตวัแปรส าหรบัแตล่ะกรณีศกึษา 

          2

1

( )
n

i

i

D


  คือ ผลรวมของความแตกตา่งยกก าลงัสองแตล่ะตวั 

               n  คือ จ านวนคูต่  าแหน่ง หรอืจ านวนคูท่ี่ก าลงัศกึษา  
 

   ถา้หากต าแหน่งต่างๆ ของ 2 ตัวแปร เหมือนกันทุกกรณีศึกษา( identical) rs 
สามารถอธิบายขนาดความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้ 

 

               +1 แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกและมี  
                                        ความสมัพนัธก์นัมาก 

        0 แสดงวา่  ไมม่ีความสมัพนัธก์นั 
     -1  แสดงวา่  มีความสมัพนัธใ์นทิศทางลบและมีความสมัพนัธ ์

                               ผกผนักนัมาก 
(กรณีการอธิบายความสมัพนัธข์อง rs จะมีการลกัษณะการอธิบายเหมือน Gamma) 
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ยกตัวอย่างที ่2: จากการศกึษาผลการประเมินของจ านวน 4 คน(A,B,C,D) ต่อการสอนวิชาเรียน 
5 สาขาวิชา คือ วิชาสังคม วิชาคณิตศาสตร ์วิชาเคมี วิชาฟิสิกส ์และวิชาชีววิทยา ของคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัทกัษิณตามแตล่ะสาขาวิชา โดยมีระดบัการใหค้ะแนน คือ  

         1 = นอ้ยท่ีสดุ, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสดุ  
 
 

                              จากผลการประเมินมีผลตามตารางดงัตอ่ไปนี ้
 

สาขาวิชา A B C D 
วิชาสงัคม 1 5 1 5 

วิชาคณิตศาสตร ์ 2 4 2 2 
วิชาเคมี 3 3 3 1 
วิชาฟิสิกส ์ 4 2 4 4 
วิชาชีววิทยา 5 1 5 3 

 

วิธีคิดคา่ rs   
                      พิจารณาล าดบัท่ีของ A และ B เพ่ือหาคา่  

สาขาวิชา A B D = A-B D² 
วิชาสงัคม 1 5 -4 16 

วิชาคณิตศาสตร ์ 2 4 -2 4 
วิชาเคมี 3 3 0 0 
วิชาฟิสิกส ์ 4 2 2 4 
วิชาชีววิทยา 5 1 4 16 

                                             2

1

n

i

i

D


 = 40 

                                      จากสตูร    rs  = 1 - 
2

1

2

6( )

(n 1)

n

i

i

D

n



 
 
 

 
  


 

แทนคา่    rs = 1 - 6(40)

5(25 1)

 
 

 
 

            = 1 - 
240

120

 
 
 

  

        = 1 - 2 = -1 
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อธิบายคา่ แสดงวา่  A และ B ใหค้วามเห็นตรงกนัขา้มกนัอย่างสมบรูณ ์(perfect negative association) 
 

พิจารณาล าดบัท่ีของ A และ C เพ่ือหาคา่  
 

สาขาวิชา A C D = A-C D² 
วิชาสงัคม 1 1 0 0 

วิชาคณิตศาสตร ์ 2 2 0 0 
วิชาเคมี 3 3 0 0 
วิชาฟิสิกส ์ 4 4 0 0 
วิชาชีววิทยา 5 5 0 0 

   

                  2

1

n

i

i

D


 = 0 

     

                           จากสตูร    rs  = 1 - 
2

1

2

6( )

(n 1)

n

i

i

D

n



 
 
 

 
  


 

 

   แทนคา่    rs = 1 - 6(0)

5(25 1)

 
 

 
 = 1 - 

0

120

 
 
 

  

 
                          = 1- 0 = 1 
 

อธิบำยคำ่ แสดงวา่  A และ C ใหค้วามเห็นตรงกนัอย่างสมบรูณ ์(perfect positive association) 
            พิจารณาล าดบัท่ีของ A และ E เพ่ือหาคา่  
 

สาขาวิชา A E D = A-E D² 
วิชาสงัคม 1 5 -4 16 

วิชาคณิตศาสตร ์ 2 2 0 0 
วิชาเคมี 3 1 2 4 
วิชาฟิสิกส ์ 4 4 0 0 
วิชาชีววิทยา 5 3 2 4 

               

                                          2

1

n

i

i

D


 = 24 
 



                                                                                 65 
 

 
 
 

    จากสตูร    rs  = 1 - 
2

1

2
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i

i

D

n



 
 
 

 
  


 

 

 แทนคา่    rs = 1 - 6(24)

5(25 1)

 
 

 
 = 1 - 

144

120

 
 
 

  
                       
                     = 1-1.2   
                     =  -0.2 
 

อธิบายคา่ แสดงวา่  A และ E ใหค้วามเห็นในทางกลบักนั (negative association) เลก็นอ้ย 
 

c. การพรรณนาข้อมูลโดยการวัดความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรระดับช่วงมาตรา (Interval Variables) 
และอัตราส่วนมาตรา (ratio variables) 2 ตัวหรือมากกว่า 
 

การพรรณนาประเภทนีเ้ป็นการอธิบายถึงความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีเป็นช่วงมาตรา หรือ Interval ก็
คือตวัแปรท่ีเป็นลกัษณะของตวัเลข มีเสกลท่ีแน่นอนสามารถบอกไดอ้ย่างชดัเจนวา่คา่ของตัวเลขอย่างใดท่ีมี
ค่าสงูหรือต ่ากว่ากนั เช่น น า้หนกั,ความสงู,ระยะทาง ฯลฯ (จะเห็นไดว้่าตวัแปรประเภทนีจ้ะมีลกัษณะเป็น
ทศนิยม (สามารถมีคา่หลงัจดุทศนิยมได ้เช่น น า้หนกั 45.52 Kg) สว่น Ratio มีลกัษณะท่ีเหมือนกบั Interval 
แต่ต่างตรงท่ีค่า Ratio มีค่าศนูยแ์ทห้รือศนูยเ์ทียมได ้เช่น อณุภูมิ 0 C' ไม่ไดห้มายความว่าไม่มีค่าใดเลยแต่
หมายถึงอณุหภูมิท่ีท าใหน้ า้ถึงจุดเยือกแข็ง หรือกลายเป็นน า้แข็งนัน้เอง การอธิบายประเภทนีอ้าจท าไดก้บั
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์มากกว่า 2 ตัวแปรขึน้ไป (จะอธิบายวิธีการหาค่าอีกครัง้ในบทท่ีว่าดว้ยการใช้
โปรแกรม SPSS) ในการพรรณนาขอ้มูลโดยวิธีการนีจ้ะเป็นการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรช่วง
มาตราและอตัราสว่นมาตรา ท่ีมีมากกวา่สองตวัแปร หากเป็นการใชโ้ปรแกรมเราจะใช ้Regression-Test ใน 
Spss นัน้เองซึง่จะมีความส าคญัและนิยมใชก้นัมากเน่ืองจากสามารถบอกถงึขนาดความสมัพันธข์องตวัแปร 
และทิศทางความสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ยเช่นกนั (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ,2540) 

 

 3.1 สมการถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple linear regression equation) เป็นการ
พยากรณต์วัแปรตามหนึ่งตวัจากการทราบค่าตวัแปรตน้อีกหนึ่งตวั  เช่น ความเร็วรถยนตม์ีผลต่ออตัราการ
กินน า้มนัเชือ้เพลิง, ระดบัการศกึษามีผลตอ่ระดบัเงินเดือน เป็นตน้ 
 3 .2   สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ เ พียร์สัน  (Pearson correlation coefficient) เ ป็นการหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างสองตวัแปรระดบัช่วงมาตรา/อตัราส่วนมาตรา ในขณะท่ีละเลยตวัแปรอื่น ๆ  ลกัษณะ
คลา้ยสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่าย แตเ่ราไมส่นใจตวัแปรอื่นเลยในการทดสอบความสมัพนัธ์ 
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 3.3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial correlation coefficient) การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสองตวัแปรระดบัช่วงมาตรา/อตัราส่วนมาตราในขณะท่ีควบคุมอิทธิพลตวัแปรอื่น ลกัษณะคลา้ย
สมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่าย แต่เราควบคมุตวัแปรอื่นเลยในการทดสอบความสมัพนัธเ์พ่ือไม่ใชม้ีผล
ตอ่การวิจยั เช่น ทดสอบการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว 3 สายพนัธุ ์ดงันัน้ตอ้งควบคมุปริมาณน า้, ประเภทดิน, 
ประเภทปุ๋ ย เป็นตน้ 
 3.4  สมการถดถอยเชิงแบนตรงพหุ (Multiple  linear regression equation) พยากรณต์วัแปร
ตามหนึ่งตวัจากการทราบคา่ตวัแปรตน้ชุดหนึ่ง (ตัง้แตส่องตวัขึน้ไป) อธิบายคือ เราทราบตวัแปรตน้มากกว่า 
2 ตวัแปร สว่นตวัแปรตามมีเพียง 1 ตวั (แบบนีเ้รานิยมใชใ้นการทดสอบความสมัพนัธม์ากท่ีสดุ) 
 3.5  สัมประสิทธ์ิการท านายพหุ (Coefficient  of multiple determination ) และสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธพ์หุ (Multiple correlation coefficient) การพยากรณห์รือท านายตวัแปรตามตวัหนึ่งจากตัวแปร
ตน้ชุดหนึ่ง  และเป็นการหาความสมัพนัธใ์นเวลาเดียวกนัระหว่างตวัแปรตามหนึ่งตวักับตวัแปรตน้ชุดหนึ่ง 
เช่นเดียวกับ สมการถดถอยเชิงแบนตรงพหุ แต่การด าเนินการจะตอ้งเกิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกนั และเป็น
การพยากรณจ์ากหลายตวัแปร 
 

อธิบายรายละเอยีด 
 

1).  สมการถดถอยเชงิเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Equation) 
 

 Sir Francis Galton (ค.ศ. 1885) เป็นนักสถิติท่ีคน้พบวิธีการทางสถิตินี ้จากการวิจัยเก่ียวกับ 
ความสงูของลกูว่ามีความสมัพนัธก์บัความสงูของบิดามารดาหรือไม่  ผลจากการศกึษาวิจยั Galton พบว่า
ลูกของบิดามารดาท่ีสงูจะมี “ความถดถอย” เขา้มาใกลส้่วนสงูเฉลี่ยของประชากรทัง้หมด (คือจะเตีย้กว่า
บิดามารดา) ในท านองกลบักนั ลกูของบิดามารดาท่ีเตีย้จะมีแนวโนม้สงูขึน้หรือเขา้หาความสงูเฉลี่ยนของ
ประชาก่อนทัง้หมด (คือจะสูงกว่าบิดามารดา ) นับจากการศึกษาวิจยัในครัง้นัน้ จึงใหช่ื้อวีการท่ีใชใ้นการ
ท านายตัวแปรหนึ่ง (y) โดยใชต้ัวแปรอื่น (x) ว่า “การวิเคราะหก์ารถดถอย (Regression analysis)” หรือ
สมการถดถอยเชิงเสน้ตรง (Linear regression equation) อนึ่งการศึกษาสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่าง
ง่าย จะเป็นวิธีการท่ีหาความสมัพนัธข์องตวัแปรระดบัช่วงมาตรา/อตัราส่วนมาตรา ( Inteval/Ratio scale) 
โดยมีสมการเสน้ตรง (Linearequation) แทนเพ่ือท่ีจะอธิบายหรือท านายค่าตวัแปรตาม (y) จากการทราบ
ค่าตวัแปรตน้ (x) ตวัหนึ่ง ความแม่นย าถูกตอ้งของการท านายขึน้อยู่กบัความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ ถา้
ตวัแปรมีรูปแบบของความสมัพนัธม์าก ความแมน่ย าในการท านายก็จะย่ิงมากขึน้ 

 
       1.1 การท าความเข้าใจสมการถดถอยเชงิเส้นตรงอย่างง่าย 
 

          สมมติขอ้มูลของรฐับาลในยุคปัจจุบันท่ีตอ้งการศึกษาเป็น 2 ตวัแปร คือ ระยะเวลา (ปี) ท่ี
ด  ารงต าแหน่งบริหารใหเ้ป็น x  และระดบัความพึงพอใจนโยบายบริหารของรฐับาลจากประชาชนใหเ้ป็น y 
ลองพล๊อตกลุ่มจุดของข้อมูลนักบริหารลงแกน  x และ แกน y ซึ่งทางสถิติเรียกว่า กลุ่มจุดสแก็ตเตอร์ 
(Scatter diagrams of association) เป็นหลาย ๆ กรณี  อาทิ  เช่น 
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                    (ก)                                    (ข) 
               
   ระดบัความ 
   พงึพอใจ 
   นโยบายบรหิาร 
   ของหนว่ยงาน 

                            
          ความสมัพนัธท์างบวกอยา่งสมบรูณ ์                                    ทางลบอยา่งสมบรูณ ์
                             ประชาชนพงึพอใจมาก                                                 ประชาชนไมพ่งึพอใจเลย 
    

                   (ค)                     (ง)                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (จ) 

 

 

 

 
การอธิบายทิศทางความสมัพันธ์ของกลุ่มจุด (Scatter  diagram) อาจท าไดโ้ดยการจินตนาการ

ลากเสน้ตรงท่ีผ่านกลุม่จดุมากท่ีสดุ  เพ่ือดวูา่สมการถดถอยเชิงเสน้ตรงเสน้ใดท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มจุดไดด้ีท่ีสดุ  
อย่างไรก็ตามวิธีนีก้็อาจไดผ้ลไม่น่าเช่ือถือนกั เน่ืองจากเป็นการท าเครื่องหมายพล๊อตดว้ยมือ  ในทางสถิติมี
วิธีการหาสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงท่ีน่าเช่ือถือ  เพ่ืออธิบายรูปแบบของขอ้มลู จะเห็นไดว้่าการกระจายตวั
ของตัวแปรมีหลากหลาย แต่การทดสอบตอ้งมีความสอดคลอ้งของตัวแปร X และตัวแปร Y สมาการท่ี
ออกมาจงึมีขาดความสมัพนัธท่ี์มีมากขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั ไมว่า่จะเป็นความสมัพนัธใ์นเชิงลบ หรือเชิงบวก
ก็ตาม  ดงัจะไดท้ าความเขา้ใจไปทีละขัน้ตอนโดยใชต้วัอย่าง 1 เป็นแนวทาง 
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 ตัวอย่าง 1.  เพ่ือใหง้่ายในการท าความเขา้ใจและสามารถค านวณตวัเลขดว้ยเครื่องคิดเลขธรรมดา  
จะศึกษาขอ้มูลของนักบริหารระดับสูงของหน่วยงานขา้ราชการเพียง 6 คนท่ีมีทัศนะต่อการบริหารงาน
โครงการตา่งของรฐับาล เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหารใหเ้ป็นตวัแปรตน้ (x) และจ านวนโครงการ
ท่ีบริหารส าเรจ็และปิดโครงการแลว้เป็นตวัแปรตาม (y) และสมมติขอ้มลูในตารางขา้งลา่ง 

ประชาชนผู้ตอบ 
คนที ่

จ านวนปีทีด่ ารง 
ต าแหน่งของรัฐบาล 

(x) 

จ านวนโครงการทีบ่ริหาร 
ส าเร็จและปิดโครงการแล้ว 

(y) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

 
          วิธีคดิ ขอ้มลูจากโจทยส์ามารถท า Scatter diagram ไดด้งันี ้
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
จากกราฟใหจ้ านวนโครงการที่บริหารส าเร็จและปิดโครงการแลว้อยู่บนแกนตัง้ (y) เป็นตวัแปรตาม 

และ    ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของรฐับาลอยู่บนแกนนอน (x) เป็นตวัแปรตน้ ลกัษณะกลุ่มจุดท่ีปรากฏมี
แนวโนม้เป็นเสน้ตรงมากกวา่เสน้โคง้ ดงันัน้เราจงึสามารถด าเนินการตอ่ไป เพ่ือหาสมการถดถอยเชิงเสน้ตรง
อย่างง่าย 
  สมการเสน้ตรงในเชิงพีชคณิตโดยทั่วไปคือ 
 

y  =  a + bx 
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             เม่ือ    y คือ คา่ขอ้มลูของตวัแปรตาม 

          x คือ คา่ขอ้มลูของตวัแปรตน้ 

         a คือ ระยะตดัแกน y ของเสน้ตรงท่ีจดุ ( o, a ) 

         b คือ ความชนั (slope) ของเสน้ตรง ซึง่หมายความว่าคา่ของ y จะเปลี่ยนแปลง  

                                  b หน่วย เมื่อคา่ของ x เปลี่ยนไป 1 หน่วย 

 วิธีการสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่ายนัน้  ไดป้รบัปรุงจากสมการเสน้ตรงเลก็นอ้ยทัง้นีเ้พราะใน
การศกึษาวิจยันัน้  เราตอ้งการท านายค่าตวัแปรตาม (y) จากการทราบค่าของตวัแปรตน้ (x) โดยท่ีตวัแปร
ตามอาจสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูกรณีตวัอย่างก็ได ้ดงันัน้จึงใชส้ญัลกัษณพิ์เศษในการท านาย

คา่ตวัแปรตาม y วา่  “ y hat”  หรือ  “�̂�” รูปหมวกเหนือตวั y นัน้ หมายความวา่ตวัแปรตาม (ผลลพัธ)์ ซึง่ถกู
คาดคะเนนัน้ อยู่บนพืน้ฐานของการท านาย  ดงันัน้สูตรสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่ายและสูตรการ
ค านวณหาคา่ b และ a จงึเป็นดงันีค้ือ 

�̂� = a + bx 
 

       เม่ือ �̂�  คือ คา่คาดหมายของตวัแปรตาม 

   X   คือ คา่ท่ีทราบแนช่ดัของตวัแปรตน้ 

   B   คือ ความชนัของเสน้ถดถอย 

   a   คือ ระยะตดัแกน y ของเสน้ถดถอย 
 

 สตูรท่ีสะดวกในการค านวณของ b และ a คือ 
 

      b  = 
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)
2  

   

     a  =  
∑ 𝑦−𝑏(∑ 𝑥)

𝑛
 

       เม่ือ      n      คือ จ านวนกรณีศกึษา 

  ∑ 𝑥𝑦    คือ ผลรวมของคา่ตวัแปรตน้คณูตวัแปรตาม 

    ∑ 𝑥    คือ ผลรวมของคา่ตวัแปรตน้ 

    ∑ 𝑦    คือ ผลรวมของคา่ตวัแปรตาม 

    ∑ 𝑥2  คือ ผลรวมของคา่ตวัแปรตน้ยกก าลงัสอง 

  (∑ 𝑥)
2 คือ ผลรวมของคา่ตวัแปรตน้ แลว้ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
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(x1, �̂� )

 

 ซึง่ท่ีมาของสตูร b และ a นัน้ อยู่บนพืน้ฐานของการหาสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่ายโดยวิธี
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสดุ (least squares method) 
 

 1.2 วิธีก าลังสองน้อยทีสุ่ด (Least Squares Method) 
 

 หารหาคา่ประมาณของสมัประสิทธ์ิการถดถอย  b และ a นัน้ มีอยู่หลายวิธี  แตวิ่ธีท่ีนิยมใชค้อื   
 “วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสดุ” 
 
 
 
 

                            �̅� 
 
 
 
 

  คา่คลาดเคลื่อน (error) หรือ   e  =  𝑦𝑖 − 𝑦�̂� 
 

  ในกรณีตวัอย่าง ณ จดุ  (𝑥1, 𝑦2) ;  𝑒1 =  𝑦1 − �̂�1  
 
 จากกลุม่จดุของขอ้มลูทัง้หมดท่ีมีอยู่  สมการเสน้ตรงใดท่ีสง่ผลท าให ้ผลรวมของความคลาดเคลื่อน      
(e) ยกก าลังสองมีค่าน้อย ท่ีสุด   กล่าวคือ  ∑ (𝑒𝑖

𝑁
𝑖=1 )2  มีค่าน้อย ท่ีสุดแล้ว   สมการ เส้นตรง                                         

𝑦1̂ = 𝑎 + 𝑏𝑥1  ดงักล่าวจะเป็นสมการถดถอยท่ีเหมาะสมท่ีสดุ (กบัขอ้มลูชุดนัน้ ๆ) และจุดด าต่างๆคือ
การลงคา่ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธร์ะหวา่ง X และ Y 
 

ท่ีมาของสตูร  b และ a 
 

      จาก  ∑(𝑒𝑖
2)   =    ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2 

     =    ∑[𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥2)]2 

     =    ∑[𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖]2 

 
        ตอ่ไปใชค้วามรูเ้ก่ียวกบั  Calculus ท าการหาคา่อนพุนัธบ์างสว่น (Partial derivatives) 
 

                     
𝜕(∑ 𝑒𝑖

2)

𝜕𝑎
   = −2 ∑ 𝑥𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖) =   0   ------------>   1 

 

�̂�  = a + bx 

  
 
 ̂  = a + bx 
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𝜕(∑ 𝑒𝑖

2)

𝜕𝑎
   = −2 ∑ 𝑥𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖) =   0   ------------->    2 

       จาก 1 และ 2 จะได ้Normal  Equation : 
                   ∑ 𝑦𝑖   =  𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥𝑖    ------------------->   3 
 
                   ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖   = 𝑎 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏 ∑ 𝑥𝑖    ------------------->   4 
 
        จากสมการ 3 และ 4 แกส้มการหาคา่ b และ a จะได ้
 

                       b =  
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)
2  

 

                       a =  
∑ 𝑦−𝑏(∑ 𝑥)

𝑛
    

 

                                     หรือ   �̅� − 𝑏�̅� 
 

วิธีการค านวณหาค่า b และ a ของข้อมูลในตัวอย่าง 1 
 

คนที ่ x y x2 xy 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

1 
4 
4 
4 
1 
9 

4 
6 

10 
12 
3 

21 
รวม ∑ 𝑥  = 11 ∑ 𝑦  = 28 ∑ 𝑥

2  = 23 ∑ 𝑥 𝑦  = 56 
 

                   จากสตูร   �̂� = 𝑎 + 𝑏𝑥 
 

                          b  =   
n( ∑ xy)-( ∑ x)( ∑ y)

n( ∑ x2)-(∑ x)2
 

 

                              = 
6(56)−(11)(28)

6(23)−(11)2   

       

                                          =    
336−308

138−121
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                                          =   
28

17
     

                                          =   1.6 
  

                         a   =  
∑ 𝑦−𝑏(∑ 𝑥)

𝑛
        

  

                                           =   
28−(1.65)(11)

6
    

 

                                           =  
9.85

6
    

 

                                           =   1.64 
 สมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่ายคือ 
 

                                          �̂� = 1.64 + 1.65 (𝑥) 
 

 อธิบาย  หมายความวา่สมการถดถอยเชิงเสน้ตรงจะตดัแกน y ท่ีจดุ (0ม 1.64) คา่ความชนั = 1.65  
หมายความว่า  เสน้ตรงจะเอียงไปทางขวา  (เพราะค่าเป็นบวก  และจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเรจ็และปิด
โครงการแลว้จะเพ่ิมขึน้ 1.65 หน่วย (โครงการ) จากการเพ่ิมขึน้ของระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหารทุก 
ๆ 1 ปี ของรฐับาล 
 

 ถงึตอนนี ้ เราสามารถสรา้งสมการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่ายไดด้งันี ้
  

x 0 1 3 
y 1.64 3.29 6.59 

 
              ดงันัน้  กลุม่จุดและสมการถดถอยจงึเป็นดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณา 
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ต่อไป  จะใชส้มการถดถอยเชิงเสน้ตรงอย่างง่ายในการท านายหรือพยากรณ์จ านวนโครงการท่ี

บริหารส าเรจ็และปิดโครงการแลว้ ( �̂� )  จากการทราบคา่ท่ีแน่ชดัของระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหาร 

( x )  เช่นเท่ากบั 2.5 ปี  คือ x = 2.5  ดงันัน้คา่    �̂�   จงึหาไดด้ว้ยการ 
             แทนคา่ในสตูร     
 

 ŷ =  1.64 + 1.65 (x)     
  

  จ าได ้     ŷ  =  1.64 + 1.65 (2.5)  =   5.765 
 

  หรือถา้  x   =    2  แลว้ 
 

                ŷ  =  1.64  + 1.65  (2)     =  4.94 
 

 ซึง่จะเห็นวา่คา่ท านาย 4.94  ไมต่รงกบัคา่ขอ้มลูจริงเลย ทัง้นีเ้พราะคา่ท านายเป็นการประมาณการ
โดยรวม  ในความเป็นจริงแลว้  จ านวนโครงการท่ีบริหารส าเรจ็และปิดโครงการแลว้มิใช่จะไดร้บัอิทธิพลหรือ
ก าหนดจากระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหารของรฐับาลเท่านัน้  แต่อาจมีอิทธิพลจากตวัแปร (  x ) อื่น 
ๆ ดว้ย เช่น รายไดต้่อเดือนของประชาชนในช่วงนัน้ หรือเศรษฐกิจขา้วยากหมากแพง สภาวะเศรษฐกิจโลก 
อาจมีผลตอ่การประเมินความพงึพอใจในการด ารงต าแหน่งของรฐับาลแทบทัง้สิน้  
 

1.3 ข้อจ ากัดทีส่ าคัญบางประการในการใช้  Simple Linear Regression  Equation 

1.  ช่วงข้อมูลของค่าตัวแปร x และ y  ท่ีก าลังศึกษา  ควรจะกระจายมากเพียงพอ และใน
การศกึษาจะยดึช่วงของตวัแปร x เป็นพืน้ฐาน 

2.  วิธีการนี ้ เป็นการท านายค่าตวัแปรตาม ( y )  จากการรูค้่าท่ีแน่ชัดของตวัแปร ( x )  มิใช่
เป็นการท านายคา่ x จากการรูค้่า y ซึ่งสรุปไดว้่า  Simple linear regression analysis  เป็นการศกึษาแบบ
อสมมาตร (Asymmetrical  technique) 

3.  การท านายคา่ y นัน้จะเช่ือถือไดม้าก  ถา้คา่ของ x ท่ีทราบ  ตกอยู่ในช่วงของขอ้มลูที่ก  าลงั
ศกึษาในครัง้นัน้ ๆ อนึ่งในบางสมการฯ อาจมีขอ้จ ากดัในการอธิบาย  อาทิเช่น 
 

   สมการ    ŷ   =  1.64 + 1.65 ( x ), เม่ือ x = 0  แลว้ y = 1.64 
 

 ซึ่งไม่น่าจะอธิบายว่า  นกับริหารฯ ท่ีด ารงต าแหน่งเท่ากบั 0 ปี จะมีจ านวนโครงการที่บริหารส าเรจ็
และปิดโครงการแลว้เท่ากับ 1.64 หน่วย  ดว้ยเหตุท่ีว่า x = 0 นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในช่วงของตวัแปรตน้ ( x ) ของ
ขอ้มลูชดุท่ีก าลงัศกึษานีเ้ลย 
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2). สัมประสิทธิก์ารท านาย (Coeffiecient of Determination, R2) 
 

 การหาคา่ R² นัน้  เพ่ือท่ีจะทราบวา่ R2  100  =  ……%   ของความแตกตา่งของตวัแปรตาม( y ) 
สามารถอธิบาย (explained ) หรือท านาย (Predicted) โดยตวัแปรตน้ ( x ) 

พิจารณารูปภาพขา้งลา่งนี ้: โดยน าขอ้มลูมาอธิบายเพียง Case เดียวคือคา่ ( x,y) ใด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากคา่ R2 เป็นการวดัแบบ PRE ดงันัน้ 
 

                              PRE  =   
𝐸1−𝐸2

𝐸1
  

       

                                        =  
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

                            =  
𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
     

                                         =   R2 

                                 R²  =   
∑(�̂�−�̅�)2

∑(𝑦−�̅�)
2 

 

 ส าหรบัในตวัอย่าง 6.6  ท่ีผ่านมาเมื่อหาค่า r จะได ้= 0.76 ดงันัน้ (0.76)2 100 เท่ากบั 57.76% 
ซึ่งหมายความว่าประมาณ 57.76% ของความแปรปรวน (ความแตกต่าง) ของจ านวนโครงการท่ีบริหาร
ส าเร็จและปิดโครงการแลว้ สามารถอธิบายหรือท านายโดยทราบระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของรฐับาล 
กลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหารจะอธิบายหรือท านายจ านวนโครงการฯ ได ้57.76% 
 
 2.1  สัมประสิทธิส์หสัมพันธเ์พยีรสั์น (Pearson correlation coeffiecient,r) หรือ Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient 
 ในขณะท่ีสมการถดถอยบอกถึงสมการเส้นตรงท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ แต่
สมัประสิทธ์ิ  สหสมัพนัธจ์ะบอกวา่เสน้ตรงมีความเหมาะสมกบัชดุขอ้มลูมากเพียงใด สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
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เพียรส์นัเป็นวิธีการวดัแบบสมมาตร (symmetry mearsure) ส าหรบัวดัความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงของสองตวั
แปรระดบั interval/ratio วา่มีมากหรือนอ้ยเพียงใด หากสมมตุิใหต้วัแปร 2 ตวั คือ x  และ y จะมีสตูรส  าหรบั
หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั ( r ) ดงันี ้

r      =     
∑[(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)]

√[∑(𝑥−�̅�)2]∙[∑(𝑦−�̅�)2]
 

 
 จากสตูรจะเห็นไดว้า่ตวัเศษคือ ความแปรปรวนรว่ม (covariation) ระหวา่ง x และ y  ตวัสว่นคือราก
ท่ีสองของผลรวมของความแปรปรวนของ x คนูกบัผลรวมของความแปรปรวนของ y ซึ่งจะเป็นค่าค านวณท่ี
เป็นไปไดส้งูสดุ ดงันัน้คา่ r จะแสดงอตัราสว่นของ covariation ระหวา่งคา่ x และ y ตอ่ covariation ท่ีเป็นไป
ไดส้งูสดุของ x และ y (นงลกัษณ ์วิรชัชยั,2543,67-69) 
การพิจารณาคา่ท่ีเป็นไปไดข้อง r 
 

เพ่ือใหง้่ายในการท าความเขา้ใจ  จงึขอแยกพิจารณาดงันี ้
- เมื่อ x และ y มี
ความสัมพันธใ์นเชงิบวก
อย่างสมบูรณ ์คา่ 
covariation ของ x และ y 
ท่ีปรากฏจะเท่ากบัคา่ 
covariation ท่ีเป็นไปได้
สงูสดุ และคา่ r จะเท่ากบั 
1 หรือหาความสมัพนัธเ์ชิง
บวกไมถ่งึกบัสมบรูณ ์คา่ 
covariation ( ตวัเศษของ
สตูร) ก็จะเป็นบวก
พิจารณาไดจ้ากภาพ
ขา้งลา่ง 
 
y 
  

   �̅� 
                      x 

�̅� 

- เมื่อ x และ  y ไม่มี
ความสัมพันธก์ันเลย คา่ 
covariation ของ x และ y 
จะมีคา่เป็น “0” ดงันัน้คา่ r 
จะเท่ากบั “0”  หรือหากมี
ความสมัพนัธก์นับา้ง คา่ 
covariation กจ็ะมีคา่นอ้ย ๆ 
ซึง่คา่ r ก็จะเขา้ใกล ้“0” 
พิจารณาไดจ้ากภาพ
ขา้งลา่ง 
 
 
 
 
y 
  

�̅� 
                     x 

�̅� 

- เมื่อ x และ y มี
ความสัมพันธก์ันในเชงิลบ
อย่างสมบูรณ ์คา่ 
covariation ท่ีปรากฏจะ
เท่ากบัคา่ covariation ท่ี
เป็นไปไดส้งูสดุ แตม่ีคา่เป็น
ลบ และคา่ r จะเท่ากบั -1 
หรือหากความสมัพนัธเ์ชิง
ลบไมถ่งึกบัสมบรูณ ์คา่ 
covariation (ตวัเศษของ
สตูร) จะเป็นคา่ลบ  
พิจารณาไดจ้ากภาพขา้งลา่ง 
 
 
Y 
 

�̅� 
  

�̅� 
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-  คา่ ∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)  
จะเป็น+  
-  คา่ r = +1 จะเกิดขึน้เม่ือ
ทกุ ๆ จดุตกอยู่ในแนว
เสน้ตรงทแยงขวา 

-  คา่ ∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)  
จะใกล ้“0”  
-  คา่ r = 0  จะเกิดขึน้เม่ือ
จดุทัง้หมดอยู่ในลกัษณะ
คลา้ยวงกลม ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
เสน้ตรงใด ๆ 

-  คา่ ∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�) 
จะเป็น- 
-  คา่ r = -1 จะเกิดขึน้เม่ือ
ทกุ ๆจดุตกอยู่ในแนว
เสน้ตรงทแยงซา้ย 

-  คา่ + หมายถงึสองตวั
แปรมีความสมัพนัธใ์นทาง
ตามกนักลา่วคือโดย
ภาพรวม ๆ ถา้คา่ x มาก, y 
จะมากดว้ยและถา้ x นอ้ย, 
y จะนอ้ยดว้ย  กลา่วไดว้า่
คา่ของตวัแปรอิสระ (x) มี
ประโยชนใ์นการท านายตวั
แปรตาม (y) 

-  คา่ r = 0 หมายถงึสองตวั
แปรไมม่ีความสมัพนัธก์นั
เชิงเสน้ตรง แตอ่าจสมัพนัธ์
กนัในเชิงเสน้โคง้ หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ได ้กลา่วไดว้า่
คา่ของตวัแปรอิสระ (x) ไมม่ี
ประโยชนใ์นการท านายตวั
แปรตาม (y) 

- คา่ – หมายถงึ สองตวัแปร
มีความสมัพนัธใ์นทาง
ตรงกนัขา้มกนั กลา่วคือถา้ x 
มาก y จะนอ้ย  ถา้ x นอ้ย y 
จะมาก กลา่วไดว้า่คา่ของตวั
แปรอิสระ (x) มีประโยชนใ์น
การท านายตวัแปรตาม (y) 

 

 ในการหาคา่ r มีสตูรท่ีสะดวกและนิยมใชใ้นการค านวณคือ 
 

r =     
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)∙(∑ 𝑦)

√𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2  ∙√𝑛(∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2
 

 

               
  เม่ือ   n  คือ จ านวนกรณีศกึษา หรอืจ านวนคูข่องขอ้มลู 

             ∑ 𝑥𝑦  คือ ผลรวมของผลคณูของ x และ y 

             ∑ 𝑥  คือ ผลรวมของคา่ x 

            ∑ 𝑦   คือ ผลรวมของคา่ y 

           ∑ 𝑥2  คือ ผลรวมของคา่ x ยกก าลงัสอง 

          (∑ 𝑥)2 คือ ผลรวมของคา่ x ทัง้หมดแลว้ยกก าลงัสอง 

            ∑ 𝑦2   คือ ผลรวมของคา่ y ยกก าลงัสอง 

        (∑ 𝑦)2   คือ ผลรวมของคา่ y ทัง้หมด แลว้ยกก าลงัสอง 
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ตัวอย่างที ่2  จากขอ้มลูตวัอย่างท่ี 1  เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหาร ( x ) และจ านวนโครงการท่ี
บริหารส าเรจ็และปิดโครงการแลว้ ( y ) ของนกับริหารฯ 6 คน 
 

คนที่ x y 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

จงค านวณหาคา่ r และอธิบายความหมาย 
 

วิธีการค านวณหาค่า r 
 

คนที ่ x y x2 y2 xy 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

1 
4 
4 
4 
1 
9 

16 
9 

25 
36 
9 

49 

4 
6 

10 
12 
3 

21 
รวม ∑ 𝑥  = 

11 
∑ 𝑦  = 

28 
∑ 𝑥

2  = 
23 

∑ 𝑦
2  = 

144 
∑ 𝑥 𝑦  = 

56 
 

 จากสตูร  
  

                                       r  =   
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)∙(∑ 𝑦)

√𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2  ∙√𝑛(∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2
 

 

แทนคา่ในสตูร         r  =    
6(56)−(11)(28)

√6(23)−(11)2  ∙√6(144)−(28)2
 

 

       =    
336−308

√138−121∙√864−784
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        =    
28

(4.12)(8.94)
 

 

           คา่       r  =   + 0.76 
 

 หมายความว่า  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหารมีความสมัพนัธก์บัจ านวนโครงการที่บริหาร
ส าเร็จและปิดโครงการแลว้ในทางตามกันสูงมาก กล่าวคือ โดยรวมแลว้ถา้นักบริหารฯ ท่ีด ารงต าแหน่ง
บริหารนาน จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จและปิดโครงการแลว้สงู ในท านองเดียวกนั 
นกับริหารฯ ท่ีด ารงต าแหน่งบริหารสัน้ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จและปิดโครงการ
แลว้นอ้ย 
 

2.2 สัมประสิทธิก์ารท านาย (coefficient of Determination) 

 คา่ r ท่ีค  านวณไดจ้ะอยู่ในช่วง -1 ถงึ +1  และคา่ท่ีอยู่ในช่วงนีจ้ะอธิบายความหมายเช่นเดียวกบัค่า 

spearman’s rho (rs) โดยทั่วไปค่า r ไม่นิยมใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูลสองชุดหรือมากกว่าในกรณีท่ีผู้
ศกึษาตอ้งการเปรียบเทียบ ควรหาค่าสมัประสิทธ์ิการท านายโดยน าค่า  r มายกก าลงัสองแลว้คณูกบั 100 
จากตวัอย่างจะได ้(0.76)2 x 100  =  57.76  ทัง้นีวิ้ธีการน าคา่ r มายกก าลงัสองและคณูกบั 100 แลว้เป็นคา่ 
R2 นีจ้ะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีตวัแปรตน้ (X)  1ตวั และตวัแปรตาม (Y) 1 ตวัเท่านัน้  สว่นกรณีตวัแปร X ตัง้แต ่
2 ตวัขึน้ไป และตวัแปรตาม (Y) 1 ตวั การหาคา่ R2 จะตอ้งหาโดยสตูร 

R2  =  
∑(�̂�−�̅�)2

∑(𝑦−�̅�)
2 

  ดงัไดก้ลา่วมาแลว้ในหนา้ 162 ซึง่หมายความวา่ 57.76% ของความผนัแปรของจ านวนโครงการท่ี
บริหารส าเร็จ สามารถท านายโดยทราบระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งค่าสมัประสิทธ์ิในการท านาย
ของขอ้มลูแตล่ะชดุ จะสามารถศกึษาเปรียบเทียบได ้ เมื่อตอ้งการทราบว่าตวัแปรใดมีอิทธิพลในการอธิบาย
หรือท านายอีกตวัแปรหนึ่งมากกวา่กนั (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ,2540:56-59) 

2.3  สัมประสิทธิส์หสัมพันธบ์างส่วน  (Partial Correlation Coefficient) 

 ดังท่ีเคยกล่าวไวใ้นบทท่ี 2  ท่ีว่าเป็นความจริงทางสังคมศาสตร ์ ตัวแปรต่าง ๆ ท่ีศึกษามักจะมี
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนั  ดงันัน้การสนใจศกึษาโดยจ ากดัเฉพาะ 2 ตวัแปรระดบั interval/Ratio 
นัน้ จึงไม่เพียงพอ ทัง้นีเ้พราะ อาจมีอิทธิพลของตวัแปรท่ี 3, 4,... เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัหนึ่งหรือสองตวัแปรท่ี
ก าลงัศกึษาอยู่  ดงันัน้เพ่ือใหไ้ดค้วามจริงว่า “จริง ๆ แลว้สองตวัแปรนัน้สมัพนัธก์นัหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  
จึงควรตอ้งเปิดใจใหก้วา้งโดยน าตวัแปรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือสนใจเขา้มารวมไวใ้นการศึกษาดว้ย ” สมมติ
พิจารณาจากตวัอย่างท่ีผ่านมา ก าหนดให ้  
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y   เป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) ในตวัอย่างนีค้ือจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเรจ็และปิด
โครงการแลว้ 

X   เป็นตวัแปรตน้ (independent  variable) ในท่ีนีค้ือระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหาร (หน่วยปี) 
Z   เป็นตวัแปรควบคมุ (control variable) ท่ีน าเขา้มารว่มในการศกึษา    
      (ซึง่อาจมาจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งหรือสนใจศกึษา) ในท่ีนีค้ือจ านวนผูช้่วยบริหาร (คน) 

เรียก   ryx.z   วา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธบ์างสว่นอนัดบัหนึ่ง (First-order partial correlation)  

ระหวา่ง y และ x เม่ือควบคมุความแตกต่างหรืออิทธิพลของตวัแปรควบคมุ z 

    สูตรในการค านวณหาค่า    
 

                                        ryx.z =  
𝑟𝑦𝑥−(𝑟𝑦𝑧)∙(𝑟𝑥𝑧)

√1−(𝑟𝑦𝑧)2  √1−(𝑟𝑥𝑧)2
 

 
              เม่ือ       ryx.   =  สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธอ์นัดบัศนูย ์ 
                                        (Zero-order correlation)  

                                                      ระหวา่งตวัแปร y และ x 
    ryz. = คือสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์นัดบัศนูยร์ะหวา่ง   
             ตวัแปร y และ x 

                              rxz. =  คือสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธอ์นัดบัศนูย ์ 
                                       ระหวา่งตวัแปร y และ x 

 

ตัวอย่างที ่3  ขอ้มลูของนกับรหิาร 6 คน เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหาร ( x ) จ านวน
โครงการท่ีบริหารส าเรจ็และปิดโครงการแลว้ ( y ) และจ านวนผูช้่วยบรหิาร ( z ) 
 

คนที่ 
x 
(ปี) 

y 
(โครงการ) 

z 
(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

2 
2 
4 
5 
3 
5 
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วิธีการค านวณ 
 

นัก
บริหาร
คนที่ 

x y z xy xz yz x2 y2 xy2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

2 
2 
4 
5 
3 
5 

4 
6 

10 
12 
3 

21 

2 
4 
8 

10 
3 

15 

8 
6 

20 
30 
9 

35 

1 
4 
4 
4 
1 
9 

16 
9 
25 
36 
9 
49 

4 
6 

10 
12 
3 

21 
รวม ∑ 𝑥  

= 11 
∑ 𝑦  
= 28 

∑ 𝑧  
= 28 

∑ 𝑥𝑦  
= 56 

∑ 𝑥𝑧  
= 42 

∑ 𝑦𝑧  
= 108 

∑ 𝑥
2

  
= 23 

∑ 𝑦
2

  
= 144 

∑ 𝑧
2

  
= 83 

        
       วิธีคิด 

           จากสตูร ryxz  = 
𝑟𝑦𝑥−(𝑟𝑦𝑧)∙(𝑟𝑥𝑧)

√1−(𝑟𝑦𝑧)2 ∙ √1−(𝑟𝑥𝑧)2
 

                   เม่ือ  ryx  = 
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2 ∙ √𝑛(∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2
 

 

                     =   
6(56)−(11)(28)

√6(23)−(11)2 ∙ √6(144)−(28)2
   

 

                     =    
28

36.88
      

 

                                               =   0.75 
 

                                      ryz  =   
𝑛(∑ 𝑦𝑧)−(∑ 𝑦)(∑ 𝑧)

√𝑛(∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2 ∙ √𝑛(∑ 𝑧2)−(∑ 𝑧)2
 

                                               

                                             =    
6(108)−(28)(21)

√6(144)−(28)2 ∙ √6(83)−(21)2
  

  

                                              =    
60

67.53
      

 

                                              =   0.89 
 

                          ryz    =   
𝑛(∑ 𝑥𝑧)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑧)

√𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2 ∙ √𝑛(∑ 𝑧2)−(∑ 𝑧)2
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                      =    
6(42)−(11)(21)

√6(23)−(11)2 ∙ √6(83)−(21)2
      

  

                                              =   
21

31.13
      

                           
                                              =   0.67 
 

                   แทนคา่ในสตูร   ryx.z= 
(0.75)−(0.89)(0.67)

√1−(0.89)2  √1−(0.67)2
 

 

                       = 
.154

(.456).(.742)
   =   

.154

.339
    

                                               =   0.45 
                                     คา่  ryx.z= 0.45 
 

หมายความว่า  ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหารมีความสมัพนัธใ์นทางตามกนัในระดบั
ปานกลางกบัจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จและปิดโครงการแลว้  เมื่อควบคมุความแตกต่างของ
จ านวนผูช้่วยบริหาร (z) แลว้ 

  อนึ่งเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า  ryx =  0.75  ในขณะท่ี ryx.z  = 0.45  ซึ่งพบว่าค่าลดลงคอ่นขา้งมาก
ดงันัน้จงึเขา้ลกัษณะท่ีวา่  ryx เป็นความสมัพนัธเ์ทียม (spurious  relationship) รายละเอียดโปรดดู
ลกัษณะความสมัพนัธแ์บบตา่ง ๆ เม่ือศกึษาสหสมัพนัธบ์างสว่นตอ่ไป 

 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องตวัแปรเม่ือศกึษาสหสมัพันธบ์างสว่น 
ลักษณะของ
ความสัมพันธ ์

มูลเหตุ, ตัวอย่าง, 
แผนภาพ 

วิธีการพจิารณา หรือ
ท าการศึกษา 

1  “ความสมัพนัธแ์ท”้ 
(Direct relationship) 
 
 
 
 
 
 
2  “ความสมัพนัธเ์ทียม” 
(Spurious  relationship) 

กรณีท่ีเม่ือความสมัพนัธข์อง 
2 ตวัแปร y,x(ryx) ไมเ่สื่อม
คลาย (ไมเ่ปลี่ยนแปลงมาก) 
ถงึแมจ้ะควบคมุตวัแปร z 
เช่น   ryx   =  .50 

         ryxz = .47 หรือ .52 
แผนภาพ : x ----> y 
 
(2.1)  กรณีท่ีเม่ือ
ความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแปร 

แสดงวา่ตวัแปรควบคมุ (z) นีไ้ม่
ส  าคญั (ไมม่ีอิทธิพล) ตอ่ตวัแปร 
y, x 

 อาจพิจารณาเลิกสนใจตวั
แปร z เดิม และคน้หาตวัแปร
ควบคมุอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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ลักษณะของ
ความสัมพันธ ์

มูลเหตุ, ตัวอย่าง, 
แผนภาพ 

วิธีการพจิารณา หรือ
ท าการศึกษา 

y, x (ryx) ต ่ากวา่เดิมมาก 
เม่ือควบคมุตวัแปร z 
เช่น   ryx   =  .50 

         ryxz =  .10 
ซึง่อาจเป็นเพราะสาเหตใุด
สาเหตหุนึ่งจาก 2 สาเหตุ
ดงันี ้คือ 
ก. เพราะตวัแปรควบคมุ z มี
อิทธิพลทัง้ตอ่ x และ y ดงั
แผนภาพ 
                 x 
z 
                 y 
ข. หรือเพราะตวัแปร z อยู่
ระหวา่งตวัแปรตน้ x และตวั
แปรตาม y (Intervening 
relationship) หรือ
ความสมัพนัธแ์ทรก) ดงั
แผนภาพ 

x  -----> z ----> y 
 

(2.2)  กรณีเม่ือความสมัพนัธ์
ของ 2 ตวัแปร y, x (ryx) สงู
กวา่เดิม  เมื่อควบคมุตวัแปร 
z  
 เช่น   ryx   =  .50 

          ryxz =  .70 
แผนภาพ : 
          x 
                         y 
          z 

แสดงวา่ตวัแปรควบคมุ ( z ) มี
อิทธิพลหรือความส าคญัตอ่ตวั
แปร y และ x 
 
อาจท าการศกึษา ryz เพ่ือดวูา่ตวั
แปรควบคมุ z และตวัแปรตาม y 
มีความสมัพนัธก์นัอย่างไร 
อาจท าการศกึษา ryz หรือ rzx 
รวมทัง้ศกึษาโดย “การวิเคราะห์
เสน้ทาง” (Path analysis) หรือ  
อื่น ๆ 
 
 
-  แสดงวา่ตวัแปรตน้ x และตวั
แปรควบคมุ z แตล่ะตวัมี
ผลกระทบ (อิทธิพล) แยกจากกนั
ตอ่ตวัแปรตาม y และอาจ
อธิบายไดว้า่ตวัแปรตน้ x และตวั
แปรควบคมุ z นัน้ไมม่ี
ความสมัพนัธก์นั 
(uncorrelated)  
- ในกรณีนี ้ถา้ผูศ้กึษาวิจยัสนใจ
หรือมีทฤษฎีสนบัสนนุสามารถ
ท าการศกึษาโดยให ้z เป็นตวั
แปรตน้อีกตวัหนึ่งไดโ้ดยอาจใช้
เทคนิค “การถดถอยเชิงเสน้ตรง
พห”ุ (Multiple Linear 
Regression Equation) โดย 

�̂�   =  a + b1x + b2z หรือ 

�̂�   =  a + b1x1 + b2z2 

 



                                                                                 83 
 

 
 
 

2.4  สมการถดถอยเชงิแบนตรงพหุ  (Multiple Linear Regression Equation) 

 เป็นวิธีการศกึษาหาความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 ตวัแปรหรือมากกว่า  โดยจะพยายามหาระนาบแบน
ตรงท่ีดีท่ีสดุ  ท่ีจะแทนความสมัพนัธข์องหนึ่งตวัแปรตาม ( y ) กบัชุด ( a set) ของสอง (หรือมากกว่าสอง) 
ตวัแปรตน้ (x1, x2, x3,….) กลา่วคือ  สนใจจะศกึษาดลูกัษณะความสมัพนัธท์ัง้หมดระหวา่งชดุของตวัแปรตน้ 
x กบัตวัแปรตาม y ในเวลาเดียวกนั (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ,2540) 

สูตร  สมการถดถอยเชิงแบนตรงพหหุรือระนาบแบนคือ 
 

�̂�  =  a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +……. 
 

              เม่ือ �̂�  คือ คา่คาดหมายของตวัแปรตาม 
                    a  คือ คา่คาดหมายของ y เม่ือทกุคา่ของตวัแปรตน้  
                 xi(x1, x2,…..) = 0 หรือระยะตดัแกน y ของระนาบแบน 

          x1  คือ คา่ท่ีราบของตวัแปรตน้ตวัท่ีหนึ่ง 
          x2  คือ คา่ท่ีทราบของตวัแปรตน้ตวัท่ีสอง 
          b1  คือ ความชนับางสว่น (partial  slope) ของความสมัพนัธ ์ 
                                                        เสน้ตรงระหวา่ง x1 กบั y  หรือเป็นคา่ท่ีจะบอกวา่ “ y   
                                                        จะเปลี่ยนไป b1 หน่วย เมื่อ x1 เปลี่ยนไป 1 หน่วย”      
                                                        เม่ือคา่อื่น ๆ คงท่ี 
                      b2 คือ ความชนับางสว่น (partial  slope) ของความสมัพนัธ ์
                                                         เสน้ตรงระหวา่ง x2 กบั y หรือเป็นคา่ท่ีจะบอกวา่ “ y   
                                                         จะเปลี่ยนไป b2 หน่วย เมื่อ x2 เปลี่ยนไป 1 หน่วย”   
                                                         เม่ือคา่อื่น ๆ คงท่ีในเอกสารนีจ้ะศกึษาเฉพาะกรณีหนึ่ง   
                                                         y กบั 2 ตวัแปรตน้ (x1, x2) เท่านัน้ 
 

                       สตูร  ระนาบแบนตรงคือ    
 

�̂�   =  a + b1x1 + b2x2 
 

        เม่ือ b1 = 
𝑆𝑦

𝑆𝑥1

∙ [
𝑟𝑦𝑥1−𝑟𝑦𝑥2𝑟𝑥1𝑥2

1−(𝑟𝑥1𝑥2)2 ] 

 

b2 = 
𝑆𝑦

𝑆𝑥2

∙ [
𝑟𝑦𝑥2−𝑟1𝑟𝑥1𝑥2

1−(𝑟𝑥1𝑥2)2 ] 
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   และ a  =  
∑ 𝑦−𝑏1(∑ 𝑥1)−𝑏2(∑ 𝑥2)

𝑛
 

 
ตัวอย่างที่ 4  จากขอ้มูลในตวัอย่างท่ี 3  ของนักบริหาร 6 คน สมมติเราสนใจศึกษาว่าระยะเวลาท่ีด ารง
ต าแหน่งบริหาร (x1)  และจ านวนผูช้่วยบริหาร (x2) มีความสมัพนัธก์บัจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเรจ็และปิด
โครงการแลว้ (y) หรือไมอ่ย่างไร 
 

คนที่ x1 x2 y 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

2 
2 
4 
5 
3 
5 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

 
 จงหาสมการถดถอยเชิงแบนตรงพหุ  และหลังจากนัน้ สมมติมีนักบริหารคนหนึ่งด ารงต าแหน่ง
บริหารมา 1.5 ปี และมีจ านวนผูช้่วยบริหาร 2.5 คน จงพยากรณว์่าเขาจะมีจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จ
และปิดโครงการแลว้เท่ากบัเท่าใด 
 

                    วิธีคดิ  จากสตูรสมการถดถอยเชิงแบนตรงพห ุ;  �̂�   =  a + b1x1 + b2x2 
 

b1 = 
𝑆𝑦

𝑆𝑥1

∙ [
𝑟𝑦𝑥1−𝑟𝑦𝑥2𝑟𝑥1𝑥2

1−(𝑟𝑥1𝑥2)2 ] 

 

b2 = 
𝑆𝑦

𝑆𝑥2

∙ [
𝑟𝑦𝑥2−𝑟1𝑟𝑥1𝑥2

1−(𝑟𝑥1𝑥2)2 ] 

 

   a  = 
∑ 𝑦−𝑏1(∑ 𝑥1)−𝑏2(∑ 𝑥2)

𝑛
 

 
คนที่ x1 x2 y yx1 yx2 x1x2 x1

2 x1
2 y2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
2 
2 
1 
3 

2 
2 
4 
5 
3 
5 

4 
3 
5 
6 
3 
7 

4 
6 
10 
12 
3 
21 

8 
6 
20 
30 
9 
35 

2 
4 
8 

10 
3 

15 

1 
4 
4 
4 
1 
9 

4 
4 
16 
25 
9 
25 

16 
9 
25 
36 
9 
49 

รวม ∑ 𝑥1

= 11 
∑ 𝑥2 
= 21 

∑ 𝑦  
= 28 

∑ 𝑦𝑥1  
= 56 

∑ 𝑦𝑥2  
= 108 

∑ 𝑥1𝑥2  
= 42 

∑ 𝑥1
2  

= 23 
∑ 𝑥2

2 
= 83 

∑ 𝑦
2

= 144 
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        หา Sy  =  √
𝑛(∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2

𝑛(𝑛−1)
    

 

               =  √
6(144)−(28)2

6(6−1)
 

  

                                                                    =  √
80

30
     

                                                            
               =  1.63 

 

    𝑠𝑥1
 =  √

𝑛(∑ 𝑥1
2)−(∑ 𝑥1)2

𝑛(𝑛−1)
    

 

    =  √
6(23)−(11)2

6(6−1)
 

                                                

                                                      =  √
17

30
   

                                   
                                        =  0.75 
 

             𝑠𝑥2
  =  √

𝑛(∑ 𝑥2
2)−(∑ 𝑥2)2

𝑛(𝑛−1)
   

 

            =  √
6(83)−(21)2

6(6−1)
 

 

                                                         =  √
57

30
   

 
                                                         =  1.38 
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               𝑟𝑦𝑥1
 =  

𝑛(∑ 𝑦𝑥1)−(∑ 𝑦)(∑ 𝑥1)

√𝑛(∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2 ∙ √𝑛(∑ 𝑥1
2)−(∑ 𝑥1)2

 

  

                                                       =  
(6)(56)−(28)(11)

√6(144)−(28)2 ∙ √6(23)−(11)2
      

 

                                                       =  
28

36.88
      

 
                                                        =  0.75 
 

              𝑟𝑦𝑥2
 =  

𝑛(∑ 𝑦𝑥2)−(∑ 𝑦)(∑ 𝑥2)

√𝑛(∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2 ∙ √𝑛(∑ 𝑥2
2)−(∑ 𝑥2)2

    

 

                                       =  
(6)(108)−(28)(21)

√6(144)−(28)2 ∙ √6(83)−(21)2
      

 

                                      =  
60

67.53
     =  0.89 

            𝑟𝑥1𝑥2
 =  

𝑛(∑ 𝑥1𝑥2)−(∑ 𝑥1)(∑ 𝑥2)

√𝑛(∑ 𝑥1
2)−(∑ 𝑥1)2 ∙ √𝑛(∑ 𝑥2

2)−(∑ 𝑥2)2
    

                                       =  
(6)(42)−(11)(21)

√6(23)−(11)2 ∙ √6(83)−(21)2
     

 

                          =  
21

31.13
      

 
                                      =  0.67 
 

แทนคา่ในสตูร 

                                   b1 =  (
1.63

0.75
) (

0.75−(0.89)(0.67)

1−(0.67)2 ) 

 

                                        =    
0.25

0.41
      

 
=  0.61 

 

        b2  =  (
1.63

1.38
) (

0.89−(0.75)(0.67)

1−(0.67)2 ) 
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             =    
0.63

0.76
     

                             
                                       =    0.82 

 

         a   =    
28−(0.61)(11)−(0.82)(21)

6
      

                         
                                      =    0.68 
 
สมการถดถอยเชิงแบนตรง คือ 

�̂�    =     0.68 + 0.61 ( x1) + 0.82 (x2) 

                      คา่ 0.68 จะบอกใหท้ราบวา่ระนาบแบนตรงจะตดัแกน y ท่ีจดุ (0, 0, 0.68) 
                      คา่ 0.61 คือคา่ความชนับางสว่นหรือคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยตวัท่ีหนึ่ง  เป็นคา่ท่ี  
                      แสดงใหท้ราบว่าจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จและปิดโครงการแลว้จะเพ่ิมขึน้ 0.61 หน่วย
ส าหรบัทกุ ๆ 1 ปี ท่ีเพ่ิมขึน้ของระยะเวลาด ารงต าแหน่งบริหาร เม่ือคา่ของ x2 หรือจ านวนผูช้่วยบริหารคงท่ี 
          ในท านองเดียวกนัคา่ 0.82 คือคา่ความชนับางส่วนหรือสมัประสิทธ์ิถดถอยตวัท่ีสองเป็นค่าท่ี
แสดงใหท้ราบว่าจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จและปิดโครงการแลว้จะเพ่ิมขึน้ 0.82 หน่วย ส  าหรบัจ านวน
ผูช้่วยบริหารที่เพ่ิมขึน้ทกุ ๆ หนึ่งคน เมื่อคา่ของ x2 หรือระยะเวลาด ารงต าแหน่งบริหารคงท่ี 
           ดังนั้นเมื่อทราบว่านักบริหารคนหนึ่งด ารงต าแหน่งบริหารมา 1.5 ปี และมีจ านวนผูช้่วย
บริหาร 2.5 คน จึงสามารถพยากรณห์รือท านายจ านวนโครงการที่บริหารส าเรจ็ฯ ของเขาไดโ้ดยการแทนคา่
ในสตูร 
 

                  �̂�    =     0.68 + 0.61 (1.50) + 0.82 (2.50) 
 

              =     3.65 

 ซึ่งพยากรณไ์ดว้่านกับริหารท่านนีจ้ะมีจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จและปิดโครงการแลว้เท่ากับ 
3.65 โครงการ (ประมาณ 4 โครงการ) 

 

 



88 
 

การแปลความหมายเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิถดถอย 
 

 การท่ีจะดวู่า ตวัแปรตน้ ( x ) ตวัใดมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ( y ) มากท่ีสดุหรืออาจกล่าวว่าความ
แตกตา่งของตวัแปรตาม ( y ) สามารถอธิบายไดม้ากท่ีสดุ โดยตวัแปรตน้ ( x ) ตวัใดนัน้จะตอ้งหา “ความชนั
บางสว่นมาตรฐาน” (standardized partial slopes, (b*)) หรือ 
 

  สมมติมีสมการ  คือ   �̂� = a + b1x1 + b2 x2 
 

                 จะตอ้งหา b1* =   b1(
𝑆1

𝑆𝑦
) เม่ือ 

 

                      b1    คือ  ความชนับางสว่น (Partial slope) ของ x1 ตอ่ y 
                      S1    คือ  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ  x1 
                      x1   คือ  สว่นเบ่ียงเบียนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ x1 

 

 ในท านองเดียวกนัหา  b1* =   b1(
𝑆1

𝑆𝑦
)  แลว้เปรียบเทียบ  b1*  กบั  b2*  สมมติหากพบวา่คา่ b1*  

สงูกวา่ b2*  ก็แสดงวา่ตวัแปรตน้  x1  มีอิทธิพลตอ่ y มากกวา่ x2 
 จากตวัอย่างท่ีผ่านมา คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของ  x2 คือ 0.82  มากกวา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของ x1 
(0.61) ไม่ไดห้มายความว่าจ านวนผู้ช่วยบริหาร (x2) จะมีอิทธิพลต่อจ านวนโครงการท่ีบริหารส าเร็จฯ ( y ) 
มากกวา่ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหาร ( x1) ทัง้นีเ้พราะสมัประสิทธ์ิถดถอยในสมการถดถอยเชิงแบนตรง
พห ุเป็นสมัประสิทธ์ิแบบ unstandardized ดงันัน้จงึตอ้งหา standardized partial Slopes ( b1*  กบั  b2*  ) 
  

b1*  =    0.61 ∙ (
0.75

1.63
)   =  0.28 

 

b2*  =    0.82 ∙ (
1.38

1.63
)   =  0.69 

 
  หมายความวา่ตวัแปรอิสระตวัท่ีสอง (x2) คือจ านวนผูช้่วยบรหิารมีอิทธิพลตอ่จ านวนโครงการท่ี
บริหารส าเรจ็ฯ ( y ) มากกวา่ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งบริหาร (x1) อยู่ 146.43%  

(คิดไดจ้าก  (
0.69−0.28

0.28
)  = 1.4643) 
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2.5  สัมประสิทธิก์ารท านายพหุ (Coefficient of Multiple Determination, R2) และ
สัมประสิทธิส์หสัมพันธพ์หุ (Multiple Correlation Coeffieicnt, R) 
 จากสมการถดถอยเชิงแบนตรงพหุ (multiple linear regression equations) ค่า R จะบอก
ความสมัพนัธร์ะหว่างชุดตวัแปรอิสระต่าง ๆ และตวัแปรตาม 1 ตวั ส่วนค่าท่ีจะบอกถึงอ านาจท่ีชุดตวัแปร
อิสระตา่ง ๆ วา่อธิบายหรือท านายตวัแปรตามไดม้ากนอ้ยอย่างไรนัน้ก็คือคา่ R2 ซึง่เป็น Power of prediction 
โดยหาไดจ้ากสตูรดงันี ้
 

R² = 
∑(�̂�−�̅�)2

∑(𝑦−�̅�)2 
  

              การอธิบายคา่ R2, ตวัอย่างเช่น R2 = .80  100 = 80% 
 

หมายความว่า  ประมาณ 80% ของความแตกตา่งของตวัแปรตาม (y) สามารถอธิบายหรือท านายโดยทกุ ๆ 
ตวัแปรตน้ (x1, x2,…..)  พรอ้ม ๆ กนั    ในการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์ หากค่า R2 ประมาณ .60 หรือ .50 จะ
ถือว่าเป็นค่าท่ีสูงมากแลว้ ต่อจากนีก้็จะสามารถหาค่า R หรือสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุไดโ้ดยถอดรากท่ี
สองของ R2 ก็จะไดค้่า R ซึ่งค่า R จะเป็นค่าท่ีอธิบายถึงระดบัความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรตาม (y) กับตวั
แปรอิสระทัง้ชดุ (x1, x2,…..)   
 

2.6 สรุปเทคนิควิธีทางสถติิในการวัดความสัมพันธ ์
 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson correlation Coefficient) เป็นการหาความสมัพนัธข์อง
สองตวัแปรระดบัช่วงมาตรา  อตัราส่วนมาตรา  หรืออาจเรียกว่าเป็นสหสมัพนัธล์  าดบัศนูยแ์ละหากเป็นการ
หาความสัมพันธ์ของสองตัวแปรในขณะท่ีต้องการควบคุมอิท ธิพลของตัวแปรท่ีสามจะเป็นการหา
ความสมัพนัธบ์างสว่น หรือสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธบ์างสว่น (Partial Correlation Coefficient) 
 ในกรณีท่ีเป็นการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงเก่ียวกับค่าตวัแปรตามหนึ่งตวัจากการทราบค่าตวัแปรตน้
หรือตวัแปรอิสระหนึ่งตวั เทคนิควิธีท่ีใชค้ือ  Simple linear  regression equation ซึง่จากสมการนีจ้ะน าไปสู่
คา่สมัประสิทธ์ิการท านายพห ุและคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หตุอ่ไป 
 สรุปเทคนิควิธีทางสถิติในการวดัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรระดบันามมาตรา (nominal scale) 
ล าดบัมาตรา (Ordinal scale) และช่วงมาตรา/อตัราสว่นมาตรา (Ordinal  scale) และช่วงมาตรา/อตัราสว่น
มาตรา (Interval/Ratio Scale) ในหนังสือเล่มนีเ้ป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคนิควีทางสถิติท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามขอ้ส าคญัย่ิงประการหนึ่ง ในการเลือกใชวิ้ธีการทางสถิตินัน้ ควรตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับ
ระดบัของขอ้มลู ทัง้นีเ้พ่ือมิใหเ้กิดความผิดพลาดทางสถิติหรือขาดการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู  ตวัอย่างเช่น  
หากขอ้มลูเป็นระดบัล าดบัมาตรา (ordinal scale) แต่ผูวิ้จยัเลือกใช ้Pearson correlation coefficient ก็จะ
เกิดความผิดพลาดทางสถิติ  หรือหากข้อมูลเป็นระดับช่วงมาตรา/อัตราส่วนมาตรา  แต่ไปเลือกใช้ 
Spearman’s rho ก็จะขาดการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล รายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูตารางสรุป  (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสทุธ์ิ,2540:89-97) 
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ตารางสรุปเทคนิควิธีทางสถติใินการวัดความสัมพันธ ์
 

เทคนิค 
สถติ ิ

ระดับ                   
ทีเ่ลือก 
ของ                            
ใช ้
ข้อมูล 

X2 และ 
Cramer’s V 
Lambda (L) 

Spearman’s rho 
Gamma (G) 

Pearson Correlation 
Coefficient, Simple 
Linear Regression 
Equation, Multiple 
Linear Regression 

equation 

นามมาตรา 
(Nominal) 

 
(ถกูตอ้ง) 

ผิดพลาดทางสถิติ ผิดพลาดทางสถิติ 

ล าดบัมาตรา 
(Ordinal) 

ขาดการใช้
ประโยชนจ์าก

ขอ้มลู 

 
(ถกูตอ้ง) 

ผิดพลาดทางสถิติ 

ช่วงมาตรา 
อตัราสว่นมาตรา 
(Interval/Ratio) 

ขาดการใช้
ประโยชนจ์าก

ขอ้มลู 

ขาดการใช้
ประโยชนจ์ากขอ้มลู 

 
(ถกูตอ้ง) 
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แบบฝึกหดับทที ่3 
 

ขอ้ท่ี 1. จากตารางท่านคิดวา่เป็นตารางท่ีมีความสมัพนัธข์องตวัแปรอย่างไรอธิบาย                                
                                                                                   เพศ 

                                                         ชาย                       หญิง 
                            ระดบั การศกึษา              

                                ต ่ากวา่ป. ตรี    
                                                    640     

                     สงูกวา่ป. ตรี        
                                             200 
                                                                           
                                                         420                           420 

                                           (100%)                      (100%) 

ขอ้ท่ี 2. จงหาคา่ Cramer’s และอธิบายความสมัพนัธข์องขอ้ท่ี 4 
ขอ้ท่ี 3. จงหาค่า Gamma(G) และอธิบายความสมัพนัธข์องการทดสอบเพ่ือศกึษาระดบัความสมัพนัธข์อง

ระดบัรายไดข้องคูก่บัระดบัการศกึษาโดยท าการศกึษาจากจ านวน 100 คน เม่ือ ระดบัรายได ้(X) มี 
3 ระดบั คือ สงู,กลาง และต ่า และ ระดบัการศกึษา(Y) มี 3 ระดบั คือ ปริญญาตรี,ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 
 

                         ระดับรายได้ 
                      ต ่า                  กลาง                  สงู 
                 

                        ป. ตรี        
        ระดับการศึกษา                
                                     ป. โท 
                                           
                                    ป. เอก                 
 
 
 
 
 
 

  320                                
(76%) 

          320 
        (76%)                   

                100 
(24%) 

           100 
          (24%) 

 a 
60 

b 
35 

c 
10 

d 
10 

e 
45 

f 
25 

g 
15 

h 
10 

i 
75 
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ขอ้ท่ี 4. จงหาคา่ Spearman’s rho (rs) และความสมัพนัธจ์ากการศกึษาผลการประเมินของผูป้ระเมินบริษัท
จ านวน 4 คน(A,B,C,D) ต่อการประเมินทัง้ 5 ดา้นของบริษัทแห่งหนึ่ง คือ ดา้นความคุม้ค่า,ดา้น
ความประหยดั,ดา้นความปลอดภยั ดา้นทนัสมยั และความพึงพอใจจากพนกังาน โดยมีระดบัการ
ใหค้ะแนน คือ 1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด จากผลการ
ประเมินมีผลตามตารางดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเมิน A B C D 
ความคุม้คา่ 2 4 1 3 
ความประหยดั 3 3 3 1 
ความปลอดภยั 5 2 4 1 
ความทนัสมยั 3 2 5 2 
ความพงึพอใจ 3 1 5 3 
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บรรณานุกรมบทที ่3 
 

นงลกัษณ ์วิรชัชยั,(2543),พรมแดนความรูด้า้นการวิจยัและสถิติ.: วิทยาลยัการบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยั
บรูพา 

บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ. (2540) .ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์(พิมพค์รัง้ท่ี7)กรุงเทพมหานคร:             
ศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัมหิดล 
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บทที ่4 
การวเิคราะหแ์ละประมวลผลทางสถติเิชงิพรรณนาและเชงิอนุมาน                  

โดยใช้โปรแกรม SPSS 
(Analysis and Processing Basic Statistical Descriptive Statistics                 

and Inferential Statistics by SPSS Program) 
________________________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
 จากท่ีไดศ้กึษาหลกัการทางสถิติจากบทท่ี 1-3 ทัง้ดา้นสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนมุาน เป็นท่ี
เขา้ใจดีแลว้ ในบทท่ี 4 จะเป็นการน าเอาขอ้มูลทางสถิติต่างๆมาประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์
โปรแกรม SPSS ซึ่งหลกัความเป็นจริงผูศ้ึกษาหรือผูวิ้จัยไม่สามารถหาค่าทางสถิติจากการเก็บขอ้มูล เช่น 
จากการเก็บแบบสอบถาม หรือการทดลอง โดยใชก้ารค านวณจากเครื่องคิดเลขเพียงอย่างเดียว ดงันัน้การ
คิดค านวณคา่ทางสถิติจงึมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีผูวิ้จยัตอ้งสามารถเขา้ใจถงึหลกัการใชโ้ปรแกรม SPSS ได้
อย่างถูกตอ้ง เพราะFunctionต่างๆในโปรแกรมก็มีคุณสมบัติในการค านวณหาค่าทางสถิติท่ีแตกต่างกัน
ออกไป  
 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
 1. สามารถเข้าใจถึงการใช้โปรแกรมSPSSเบื ้องต้นได้ และสามารถลงข้อมูลจากการวิใจใน
โปรแกรมSPSSไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2. สามารถใชโ้ปรแกรมSPSSเพ่ือการค านวณหาค่าสถิติเชิงพรรณนาไดอ้ย่างเขา้ใจและถูกวิธี เช่น 
คา่เฉลี่ย คา่ความแปรปรวน คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชใ้นการด าเนินการวิจยัได ้

4. สามารถใชโ้ปรแกรมSPSSเพ่ือการค านวณหาคา่สถิติเชิงอนุมาณไดอ้ย่างเขา้ใจและถูกตอ้ง เช่น 
การทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปร, การทดสอบความแตกตา่งไมแ่ตกตา่งของตวัแปรไดอ้ย่างเขา้ใจ 

5. สามารถอ่านค่าและตีความขอ้มูลทางสถิติท่ีไดจ้ากการค านวณโดยในโปรแกรมSPSSเพ่ือใชใ้น
การอธิบายการสรุปผลการวิจยัไดอ้ย่างเขา้ใจ 
 

เนือ้หา 
 1)  การลงขอ้มลูทางสถิติเบือ้งตน้ในโปรแกรม SPSS 

  1.1 อธิบายหลกัการทั่วไปของProgram SPSS 

  1.2 การบนัทกึขอ้มลูในตารางSPSS 
  1.2.1. การแกไ้ขขนาดตวัอกัษร “Fonts” 
   1.2.2. การบนัทกึขอ้มลูลงในตาราง 
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                   1.3  วิธีการค านวณในSPSS โดยใชก้าร Compute Variable              
  1.4 วิธีการก าหนดช่วงใหต้วัแปรโดยใชก้าร Recode into Different Variables 

  1.5 การหาคา่ความเช่ือมั่นเครื่องมือวิจยั Reliability  
 2)  การวิเคราะห ์และประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนาโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

  2.1 การหาคา่เฉลี่ย,สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน,รอ้ยละ, คา่สงูสดุและคา่ต ่าสดุ โดย Frequencies         
  2.2 การหาคา่ คา่ควอไทล,์เดไซล ์และเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์โดย Frequencies                    
  2.3 การหาคา่เฉลี่ย,สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน,รอ้ยละ, คา่สงูสดุและคา่ต ่าสดุ โดย Descriptive     

 3)  การวิเคราะห ์และประมวลผลทางสถิติเชิงอนมุานโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
  3.1 การหาคา่ความถ่ี,รอ้ยละ,และการทดสอบสมมติฐานโดย Crosstabs 
  3.2 การทดสอบความสมัพนัธไ์ครแ์สคว(X²-Test) และCorrelation โดยใช ้Crosstabs 
  3.2.1 วิธีการใช ้Crosstabs ในการทดสอบความสมัพนัธ ์Chi-square 
  3.2.2 วิธีการใช ้Crosstabs ในการทดสอบความสมัพนัธ ์Pearson’s correlation  
  3.2.3 วิธีการใช ้P-P Plot 
  3.3 การทดสอบสมมติฐาน 

   3.3.1. Means-Test 
   3.3.2 การทดสอบ T-Test 
       3.3.2.1. One-Sample T Test   
       3.3.2.2. Independent Sample T-test 
       3.3.2.3. Paired Sample T-test 
 3.3.3 การทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้F-Test (One-Way ANOVA ) 
 3.3.4 การทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์(Correlation) 

3.3.4.1 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั                                                      
(Pearson product-moment correlation coefficient)   
3.3.4.2 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบแยกสว่น (Partial correlation coefficient) 
3.3.4.3 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบสเปียรแ์มน  
(Spearman rank correlation coefficient) 

 3.4 การทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้Regression-Test (One-Way ANOVA)            
  
แบบฝึกหดัทา้ยบท..................................................                       
บรรณานกุรมทา้ยบท..............................................                       
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1.การลงข้อมูลทางสถติเิบือ้งต้นในโปรแกรม SPSS 

 ในการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณการวิเคราะห ์การประมวลผล หรือการตีความหากเราใชสู้ตร
ตามท่ีกล่าวมาในตอนตน้ จะเป็นการด าเนินการท่ียากมากดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช ้Computer 
เขา้มาช่วยในการประมวลผลแทนซึ่งการประมวลผลการวิจยัเชิงปริมาณจ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะหข์อ้มูล ดังนั้นการอธิบายหลังจากนีจ้ะเป็นการอธิบายใหผู้อ้่านรูจ้ักการใชโ้ปรแกรม SPSS 
เบือ้งตน้ในการวิเคราะห ์และตีความการวิจยัเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1.1 อธิบายหลักการทั่วไปของProgram SPSS 

 Program SPSS ถือเป็นโปรแกรมท่ีมีความส าคญัมากในการน ามาใชใ้นการวิเคราะหท์างสถิติซึ่ง
จากท่ีไดอ้ธิบายไปนัน้จะเห็นไดว้่าในความจริงแลว้การวิเคราะหข์อ้มลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งใชก้ารค านวณเพ่ือหาบทสรุปของการศกึษามาอธิบายงานวิจยัไม่ว่าจะเป็นการหาค่าเฉลี่ย รอ้ยละ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมไปถึงการทดสอบสมมติฐานการวิจยัท่ีไดก้ าหนดเอาไวใ้นบทท่ี 1 ซึ่งตอ้งหา
ค าตอบใหไ้ดว้่าตวัแปรท่ีเราท าการศึกษานัน้ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส  าคญัหรือไม่ ทัง้การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างสองตวัแปร(ใช้T-test) และการทดสอบความแตกต่างตัง้แต่สองตวัแปรขึน้ไปท่ีตอ้งใช ้
F-test และหากจะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวใช้ X²-test แต่ถ้าเป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ตัง้แต่สองตัวขึน้ไปตอ้งใช ้Correlation-test ซึ่งในกระบวนการเหล่านีต้อ้งใช ้SPSSในการ
วิเคราะหข์อ้มูลแทบทัง้สิน้ ดังนั้นจะเห็นไดว้่าต่อใหเ้ราเขา้ใจการท าวิจัยมากเพียงใด แต่ไม่สามารถท่ีจะ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยProgram SPSSไดก้็จะไมส่ามารถสรุปผลการวิจยัไดเ้ช่นกนั 

ท าความเข้าใจก่อนลงมือท า 
ประการแรก ก่อนอื่นคงตอ้งอธิบายใหเ้ขา้ใจก่อนว่า Program SPSSคืออะไร Program SPSS คือ 

โปรแกรมทางคอมพิวเตอรช์นิดหนึ่งท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีสถิติ อาจเป็นการเก็บขอ้มูลมาเป็นรอ้ย
เป็นพนัชดุ แน่นอนวา่การเก็บขอ้มลูหรือแบบสอบถามมาเป็นพนัๆชดุแลว้สมมติว่าเราจะหาค่าเฉลี่ยอายุของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้พนัชุด คิดว่าเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีเราจะเปิดท่ีละหนา้ของแบบสอบถามแต่ละชุดและ
น ามาบวกรวมกนัเพ่ือหาค่าเฉลี่ย จริงๆแลว้สามารถท าไดต้ามวิธีคือท่ีไดส้อนมาแตจ่ะเป็นการเสียเวลาอย่าง
มากในการประมวลผลขอ้มลู นีจ้งึเป็นสาเหตวุา่ท าไมเราจงึตอ้ใชโ้ปรแกรมSPSSมาประมวลผลขอ้มลู 

 ประการท่ีสอง ในการสรุปผลทางการวิจยัตอ้งมีหลกัทางการยืนยนัทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบ
ไดแ้ละเป็นหลกัสากลท่ีคนทั่วไปใหก้ารยอมรบั ดงันัน้การประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมSPSS จงึเป็นท่ียอมรบั
ของคนทั่วไปและสามารถน าผลท่ีไดม้าอธิบายตามหลกัทางวิชาการตอ่ไป 

 ประการท่ีสาม การใชโ้ปรแกรมSPSSเมื่อเราบนัทึกขอ้มูลลงไปในอนาคตหากเรามีความสนใจใน
ประเด็นอื่นๆเพ่ิมเติมเราสามารถน าขอ้มูลท่ีไดบ้ันทึกไวน้ัน้กลบัมาประมวลผลเพ่ือหาค าตอบไดอ้ีกโดยไม่
ตอ้งเสียเวลาบนัทกึขอ้มลูใหม่ 
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SPSS คอื คอมพวิเตอรจ์งึไม่เข้าใจความหมายแบบมนุษย ์

 ตอ้งเขา้ใจก่อนว่าโปรแกรมSPSSเป็นโปรแกรมทางคอมพิวเตอรด์งันัน้หากเราตอ้งการใหม้นัเขา้ใจ
และตอบโจทยใ์นสิ่งท่ีเราตอ้งการเราก็ตอ้งแปลงขอ้มลูใหม้นัเขา้ใจก่อนมนัจงึจะสามารถหาค าตอบใหเ้ราได้
เช่น เพศชาย = 1 , เพศหญิง = 2 เป็นตน้แต่เมื่อประมวลผลเราค่อยแปลงค่ากลบัมาตามท่ีเราตอ้งการอีก
ครัง้หนึ่ง ท าเช่นนีค้อมพิวเตอรจ์งึจะเขา้ใจ 

 

1.2 การบันทกึข้อมูลในตารางSPSS 
 

 ในการสอนการใชโ้ปรแกรมSPSS จะใช ้Program SPSS Version 20.0 ซึง่ถือเป็นเวอรช์ั่นลา่สดุท่ีใช้
กนัอยู่ในปัจจุบนั แต่จากการศกึษาพบว่าไม่ว่าเวอรช์ั่นใดทผ่านมามีลกัษณะการลงขอ้มลูและประมวลผลที่
เหมือนกนัทกุประการจะตา่งไปบา้งก็ตรงรูปโปรแกรมท่ีสวยงามมากย่ิงขึน้ ดงันัน้สามารถใชไ้ดท้กุเวอรช์ั่นใน
การน ามาประมวลผลขอ้มลู 

 ก่อนท่ีจะด าเนินการประมวลผลขอ้มูลเราตอ้งบนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเราไปเก็บมาลงใน
ตารางSPSSก่อนในการอธิบายการบนัทึกขอ้มลูขอ้ใชต้วัอย่างแบบสอบถามท่ีไดใ้ชอ้ธิบายไปแลว้ในบทท่ี 6 
หนา้ 117-120 และจะน ามาอธิบายอีกครัง้เพ่ือความเขา้ใจท่ีง่ายขึน้ ดงันีด้ตูวัอย่างเตม็ไดจ้าก ภาคผนวก ญ 
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การบนัทกึ Program SPSS เม่ือเปิดโปรแกรม SPSS ออกมาจะเจอหนา้Pageดงันี ้
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 1.2.1.การแก้ไขขนาดตัวอักษร “Fonts” 
 จากตารางSPSSจะเห็นไดว้่าเปิดออกมาจะมีช่องมากมาใหร้อการบนัทกึขอ้มลู แตส่ิ่งแรกท่ีตอ้ง
ทราบก่อนนั้นคือขนาดของตัวอักษร ในบางครัง้ขนาดของตัวอักษรสามารถปรับใหเ้หมาะสมกับความ
ตอ้งการของเราไดโ้ดยคลิกท่ี “View” แลว้Click “Fonts” หลงัจากนัน้จะปรากฏหนา้จอดงันี ้

 

 เม่ือClick > Fonts แลว้จะมีหนา้Pageใหมเ่กิดขึน้ใหเ้ลือกขนาดตวัอกัษรตามท่ีตอ้งการแลก้ด 
OK ขนาดของตงัหนงัสือทัง้ตารางก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดงัภาพประกอบ 

 

   

 1.2.2. การบันทกึข้อมูลลงในตาราง 
 ในการบันทึกขอ้มูลลงในตารางSPSS จะสงัเกตไดว้่าตารางSPSSท่ีมุมซา้ยดา้นล่างจะมีสอง
ช่องท่ีติดกันนัน้คือช่อง “Data View” และ ”Variable View” จะเห็นไดว้่าเมื่อClickท่ีแต่ละตวัหนา้ตารางจะ
เปลี่ยนแปลงไป อธิบายคือ (ธวชัชยั งามสนัติวงศ,์ 2542:27) 
 “Data View” เป็นตารางหลกัท่ีเราจะใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูทางสถิติ สว่น”Variable View” 
จะใชส้  าหรบัการก าหนดตวัแปรต่างๆลงไปในหวัตารางว่าเราจะใหต้ารางแรกเป็นตวัแปรประเภทใด ตารางท่ี
สองเป็นตวัแปรประเภทใด เช่น ตารางท่ีหนึ่งเราก าหนดใหเ้ป็นล าดบัของแบบสอบถามว่าเป็นชุดท่ีเท่าไหร่ 
และตารางท่ีสองเราก าหนดใหเ้ป็นตารางท่ีใสข่อ้มลูดา้นเพศ ตารางช่องท่ีสามก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรดา้นอายุ 
เป็นตน้  
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 อธิบายการ Key ขอ้มลูตวัแปรในตาราง”Variable View” 
 เม่ือเปิดหนา้ตา่ง”Variable View”จะปรากฏภาพดงันีค้ือ 
 

 

 จะเห็นไดว้่าหนา้ตารางจะปรากฏช่องใหใ้ส่ตรงช่อง Name, Type, Width, Decimals, Label, 
Values ฯลฯปรากฏในแนวนอน ส่วนแนวตัง้จะปรากฏหมายเลข1,2,3,4,… (อธิบายเฉพาะท่ีใชห้ลกัๆ) เลข
1,2,3,….จะเป็นการก าหนดตัวแปรเช่นช่องท่ี 1 ก็เป็นตัวแปรในช่องท่ี 1 เป็นตน้ ส่วนแนวนอนสามารถ
อธิบายไดด้งันี ้
 

 Name: ส าหรบัการก าหนดช่ือตวัแปรเช่น เพศ,อาย,ุการศกึษา 
 Type: ส าหรับการก าหนดประเภทของตัวแปรในNameว่าจะให้เป็นตัวเลข(Numeric)หรือ
ตวัหนงัสือ(String) หากก าหนดใหเ้ป็นตวัหนงัสือจะไม่สามารถบนัทึกเป็นตวัเลขได้ เมื่อ Click เขา้ไปจะพบ
หนา้จอดงันี ้
 

 
 

  Width: ส าหรบัการก าหนดจ านวนตวัเลขหนา้จดุทศนิยม 
  Decimals: ส าหรบัการก าหนดจ านวนตวัเลขหลงัจดุทศนิยม 
  Values: การก าหนดค่าตัวแปรย่อย ท่ีKeyลงไปในตะราง เช่น  ตัวแปรด้าน เพศ 
ก าหนดใหK้ey 1 = เพศชาย Key 2 = เพศหญิง วิธีการท าดงันี ้ 
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         1. Click ในช่อง “Values”>>>ก าหนดตวัเลขท่ีตอ้งการ 
         2. Click ในช่อง “Label”>>>ก าหนดตวัแปรท่ีตอ้งการ 
         3. เม่ือก าหนดแลว้ใหก้ด “Add” เม่ือท าเสรจ็ใหก้ด “Ok” 
 

 

 อธิบายการ Key ขอ้มลูตวัแปรในตาราง”Data View” 
 เมื่อด าเนินการKeyขอ้มลูในตาราง”Variable View”แลว้คราวนีเ้ราจะตอ้งกลบัมาKeyขอ้มลูใน
หนา้ ”Data View” ในล าดับต่อไปโดยขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการบันทึกนั้นคือข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเราได้
ด  าเนินการเก็บขอ้มลูมา ก่อนด าเนินการKeyขอ้มลูขอแนะน าเทคนิคในการบนัทกึขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
 1. ก่อนการบันทึกขอ้มูลช่องแรกของการลงขอ้มูลควรเป็นช่องท่ีจะบอกล าดบัของการบันทึก
ขอ้มลูนัน้คือก าหนดใหเ้ป็น Code และในแบบสอบถามมมุบนขวาก็ควรจะเป็นล าดบัหมายเลขการลงบนัทึก
ขอ้มลูดว้ยเช่นกนัเพ่ือง่ายตอ่การติดตามหากเกิดกรณีการKeyขอ้มลูผิดพลาดในภายหลงั 
                   2. เมื่อด าเนินการKeyขอ้มูลช่องถัดไปใหใ้ชปุ้่ มลูกศรชีข้วามือและด าเนินการบันทึกไปจนถึง
ตารางช่องสดุทา้ย หลงัจากนัน้ใหก้ดปุ่ ม Home เพ่ือกลบัไปช่องแรกแลว้เลื่อนลงมาเพ่ือKeyในชุดท่ีสอง ท า
เช่นนีจ้นกวา่จะบนัทกึขอ้มลูเสรจ็ 
                    3. การKeyขอ้มลูในตอนท่ีสองซึ่งเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัทศันะหรือการทดสอบระดบัความรูน้ัน้ให้
ก าหนดเป็นขอ้ๆจะดีกว่าและง่ายต่อการจดจ าแทนท่ีจะก าหนดเป็นช่ือเหมือนการบันทึกในตอนท่ี 1 เช่น 
ค าถามตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 1 เราอาจก าหนดเป็น Q2.1,Q2.2,Q2.3 เป็นตน้ 
             เม่ือกลบัมายงัหนา้”Data View” หนา้จอจะแสดงใหเ้ห็นดงัภาพตอ่ไปนีใ้หท้่านด าเนินการKeyขอ้มลู
จนแลว้เสรจ็เพ่ือด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู(สถิติเชิงพรรณนา) และการทดสอบสมมติฐานตอ่ไป 
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 1.3 วิธีการค านวณในSPSS โดยใช้การ Compute Variable  
 ในการใชโ้ปรแกรมSPSSมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีตอ้งทราบถึงวิธีการในการค านวณบวก ลบ 
คณู หาร ตวัแปรตา่งๆ  
 ยกตัวอย่าง ในกรณีท่ีตอ้งการรวมผลรวมระดบัความคิดเห็นจากตวัอย่างแบบสอบถาม ตอน
ท่ี2 เรื่องขอ้มูลการใหคุ้ณภาพในการบริการของธนาคารกรุงไทย (หนา้ 187) โดยตอ้งการทราบว่าระดบั
คะแนนรวมใน อธิบายไดด้งันี ้
  ขอ้ท่ี 1 ดา้นความไวว้างใจไดซ้ึง่มี 3 ขอ้ย่อย ดงันัน้ตอ้งน าคะแนนในขอ้ 
Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3 = Total Q2.1 
  ขอ้ท่ี 2 ดา้นความรบัผิดชอบซึง่มี 4 ขอ้ย่อย ดงันัน้ตอ้งน าคะแนนในขอ้ 
Q2.2.1+Q2.2.2+Q2.2.3+Q2.2.4 = Total Q2.2 เป็นตน้ 
  

 จากการยกตวัอย่างตอ้งใชก้าร Compute Variable มาใชใ้นการค านวณ อธิบายการด าเนินการ 
เม่ือเปิดหนา้จอSPSS จะเจอหนา้จอดงันี ้
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 Click ท่ี “Transform” >>> และเขา้ไปท่ี>>> “Compute Variable” เม่ือเขา้ไปแลว้จะปรากฏ
หนา้จอดงันี ้

 
 

1. ใส่ ช่ือตัวแปรใหม่ในช่อง ”Target Variable” โดยช่ือท่ีใส่ไปนั้นจะเป็นตัวแปรใหม่ ท่ี ได้
ด  าเนินการค านวณตวัแปรเม่ือเสรจ็เป็นท่ีเรียบรอ้ย ในตวัอย่างช่ือตวัแปรใหม ่คือ Total_Q2.1 

2. น าตวัแปรท่ีตอ้งการจะค านวณมาใสใ่นช่อง”Numeric Expression” ในตวัอย่างไดด้  าเนินการ
ยกตวัอย่างการหาผลรวมของตอนท่ี 2 ขอ้ท่ี 1 ดา้นความไวว้างใจได ้โดยClick ตวัแปรท่ีตอ้งการดา้นซา้ยมือ 
กดลกูศรชีไ้ปทางขวามือ คือ (Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3)/3   ปล.สาเหตท่ีุหาร3เพราะตอ้งหาค่าการประเมิน
กลบัไปใหอ้ยู่ในช่วง 1 ถึง 5 เหมือนเดิม (มากท่ีสดุ,มาก,ปานกลาง,นอ้ย,นอ้ยท่ีสดุ) เมื่อด าเนินการแลว้เสรจ็
ใหก้ด “OK”  หากด าเนินการถกูตอ้งจะเกิดช่องตวัแปรเพ่ิมอีก1 ตวัแปรในหนา้ Data View ในชดุทา้ยสดุ 

 

 1.4 วิธีการก าหนดช่วงใหต้ัวแปรโดยใช้การ Recode into Different Variables 
       Recode into Different Variables เป็นกระบวนการในการก าหนดช่วงใหแ้ก่ตวัแปรเพ่ือให้
ตัวแปรก าหนดช่วงใหม่ให้กับตัวแปรเดิม เช่น การก าหนดช่วงอายุให้กับตัวแปรกรณีท่ีเราให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามลงอายตุามความเป็นจริง ยกตวัอย่างเช่น 
   อาย ุ15-20 ปี  หมายถงึ วยัรุน่ 
   อาย ุ 21-30 ปี หมายถงึ วยัท างาน 
   อาย ุ 31-40 ปี หมายถงึ วยักลางคน 
   อาย ุ40 ปีขึน้ไป หมายถงึ วยัสงูอายุ 
 

 หรืออีกตวัอย่างเช่น กรณีก าหนดตวัแปรใหม่จากท่ีไดท้  ามาในการ Compute Variable ท่ีผ่าน
มาเราได้ค่าตัวแปรใหม่คือ TotalQ2.1 ซึ่งหากเราต้องการดูว่าจากการตอบแบบสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัใดมากท่ีสดุเราตอ้งก าหนดช่วงใหก้บัตวัแปร TotalQ2.1 ก่อนคือ 
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   4.21-5.00 หมายถงึ เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
   3.21-4.20 หมายถงึ เห็นดว้ยมาก 
   2.61-3.20 หมายถงึ เห็นดว้ยปานกลาง 
   1.81-2.60 หมายถงึ เห็นดว้ยนอ้ย 
   1.00-1.80 หมายถงึ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 
 

 วิธีการท า Recode into Different Variables มีดงันี ้

 
 
 Click ท่ี “Transform” แลว้เขา้ไปท่ี “RecodeDifferent Variables” จะปรากฏหนา้จอดงันี ้

 
 

1. ใหเ้ลือกตวัแปรท่ีจะท าการปรบัช่วงใหมท่ี่อยู่ดา้นซา้ยมือใหม้าอยู่ช่องตรงกลางโดยใชปุ้่ ม
ลกูศรน าเขา้มา 

2. ก าหนดช่ือตวัแปรใหมโ่ดยในท่ีนีก้  าหนดช่ือเป็น newTotalQ2.1 แลว้ท าการกด “Change” 

3. Click ท่ี “Old and New Values” จะปรากฏหนา้จอดงันี ้
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4. ท าการก าหนดช่วงใหก้บัตวัแปรโดย Click ท่ี “Range” แลว้ท าการก าหนดช่วงของตวัแปรที
ละช่วง หากต้องการให้ค่าสเกลใหม่ออกมาเป็นเช่นไรให้ก าหนดท่ีช่อง “New Value”  หลังจากนั้นให้
ด  าเนินการกด Add อธิบาย 
   - ก าหนดช่วง 1-1.80 ก าหนดใหเ้ท่ากบั 1 (ระดบันอ้ยท่ีสดุ) 
   - ก าหนดช่วง 1.81-2.60 ก าหนดใหเ้ท่ากบั 2 (ระดบันอ้ย) 
   - ก าหนดช่วง 2.61-3.40 ก าหนดใหเ้ท่ากบั 3 (ระดบัปานกลาง) 
   - ก าหนดช่วง 3.41-4.20 ก าหนดใหเ้ท่ากบั 4 (ระดบัมาก) 
   - ก าหนดช่วง 4.21-5.00 ก าหนดใหเ้ท่ากบั 5 (ระดบัมากท่ีสดุ) 
 
                          ซึง่เมื่อด าเนินการเสรจ็จะปรากฏหนา้จอดงันี ้
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5. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ Click “Continue” จะท าให้เกิดตัวแปรใหม่อีกตัวคือ 
“NewTotalQ2.1”  ซึ่งตวัแปรใหม่ท่ีเกิดขึน้นัน้จะเป็นการก าหนดช่วงใหม่ และหากจะด าเนินการหาค่าเฉลี่ย
ของระดบัความคิดเห็นก็สามารถใชต้วัแปรใหม่นีด้  าเนินการไดเ้ลย(จะอธิบายวิธีการท าอีกในช่วงตอ่ไป) 

 
 1.5 การหาค่าความเชือ่ม่ันเคร่ืองมือวิจัย Reliability 
 

 การหาค่าความเช่ือมั่นเครื่องมือวิจัย หรือ Reliability เป็นวิธีการท่ีผูวิ้จัยนิยมน ามาทดสอบ
ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามก่อนการลงเก็บขอ้มูลจริงจากการวิจยั โดยจะท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการ Pre-test ก่อนการเก็บขอ้มลูจริงหรือแบบสอบถามท่ีไปท าการเก็บขอ้มลูในพืน้ท่ี ท่ี
มีความใกลเ้คียงกับขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างจริงเช่น จะท าการวิจัยในมหาวิทยาลยัทักษิณ ก็จะไปเก็บขอ้มูล
ทดสอบในมหาลยัราชภัฎสงขลา หรือมหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิจยัเป็นตน้ ทัง้นีก้ารเก็บตวัอย่างวิจัยอาจ
เก็บมาพียง 20-30 ชุดเพ่ือน ามาทดสอบใน Program SPSS ต่อไป โดยค่าระดบัความเช่ือมั่นจะออกมาเป็น
รอ้ยละ ย่ิงมีคา่รอ้ยละ(%) สงู แสดงวา่แบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการทดสอบจริงมีความน่าเช่ือถือมากเป็นตน้ 
 

        วิธีการหาค่า Reliability มีวิธีการดังต่อไปนี ้

   

เขา้ไปท่ี Analyze คลิก๊ท่ี Scale ----->คลิก๊ Reliability Analysis 
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 เลือกตวัแปรขอ้แบบสอบถามท่ีเราสนใจจะศกึษา หรือส าหรบัใชใ้นการเก็บขอ้มลูวิจยั ซึง่เป็นตวั
แปรดา้นซา้ย ท าการกดลกูศรเพ่ือยา้ยขอ้มลูไปอยู่ดา้นขวามือ  
 

 
 เลือกท่ี  Statistics เลือกท่ี  Item, Scale และ Scale if item deleted  และเลือก Intraclass 
correlation coefficient หลงัจากนัน้ก าหนด Test value เป็น 0-0.99 และก าหนด Confidence interval เป็น
การก าหนดความเช่ือมั่นตามท่ีผูวิ้จัยก าหนด โดยส่วนใหญ่เครื่องจะก าหนดความเช่ือมั่นท่ี 95% ก่อนแลว้ 
เม่ือด าเนินการแลว้เสรจ็ใหก้ด Continue แลว้กด Ok  
 เม่ือประมวลผลแลว้เสรจ็จะออกout-putออกมาดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
 จากการประมวลผลพบว่าค่า Cronbach’s Alpha มีค่า .448 คือค่าท่ีแสดงถึงความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท่ีไดท้  าการทดสอบ หรืออาจคิดเป็นรอ้ยละ 44.8 เราสามารถน าค่าท่ีไดไ้ปประเมินการตอบ
แบบสอบถามและปรบัใหเ้หมาะสมตอ่ไป ก่อนการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างวิจยัหลกัตอ่ไป เกณฑ์
ในการก าหนดการอธิบายคา่ Reliability ดงันี ้
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  70% - 100% แสดงวา่ความเช่ือมั่นอยู่ในระดบัมาก 
  50% - 69%   แสดงวา่ความเช่ือมั่นอยู่ในระดบัปานกลาง 
  20% - 59%   แสดงวา่ความเช่ือมั่นอยู่ในระดบันอ้ย 
    1% - 19%   แสดงวา่ความเช่ือมั่นอยู่ในระดบันอ้ยมาก 
 

2). การวิเคราะห ์และประมวลผลทางสถติเิชงิพรรณนาโดยใช้โปรแกรม SPSS 
 

 ในการหาค่าสถิติเชิงพรรณนาถือเป็นส่วนส าคัญอย่างย่ิงในการสรุปหาค่าทางสถิติ เพราะเมื่อ
เราด าเนินการKeyขอ้มลูจนเสรจ็สิน้แลว้เราตอ้งหาขอ้สรุปตารางตา่งๆของขอ้ค าถาม เพ่ือหาคา่เฉลี่ย,รอ้ยละ
,สดัส่วน,ค่าความถ่ี, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งในตอนต่อต่อไปนีจ้ะเป็นการอธิบายถึงขัน้ตอนและ
วิธีการในการหาคา่ดงักลา่ว 
 ขอยกตวัอย่างการท าจากขอ้ค าถามท่ี Q2.1.1-Q2.1.3 ของแบบสอบถามขา้งตน้โดยก าหนดให้
เกิดจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด รวมไปถึงจะใช่ตารางท่ีใชนี้ใ้นการทดสอบสมมติฐานดว้ย
เช่นกนั สมมติวา่ไดด้  าเนินการ Key ขอ้มลูไดต้ารางขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

 ในการค านวณคา่สถิติเชิงพรรณนาโปรแกรมSPSSจะก าหนดหนา้จอขึน้มาอีกหนา้ทนัทีเม่ือมี
การประมวลผล ซึง่จะเรียกวา่หนา้ ”Output”  
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              2.1 การหาค่าเฉลี่ย,ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน,ร้อยละ,ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด โดย 
Frequencies 

 ค าสั่ง Frequencies เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการหาค่าพรรณนาทางสถิติ มีค  าสั่งเหมือนกับการใช้ 
Descriptive แต่การใช ้Descriptive จะไม่สามารถหาค่าบางตวัไดเ้ช่น mode, median และค่าควอไทล,์เด
ไซล ์และเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ต่างๆ แต่ค่าอื่นๆจะไดค้่าท่ีเหมือนกนั ค าสั่ง Frequencies ในทางสถิติจะใชใ้นการ
ค านวณหาคา่ท่ีเป็น nominal scale เช่น เพศ, ประเภทสี, ใช่-ไมใ่ช่, เห็นดว้ย-ไมเ่ห็นดว้ย เป็นตน้ 
 การอธิบายในครัง้นีข้ออธิบายในสว่นท่ีมีความจ าเป็นในการเขียนงานวิจยัเท่านัน้ หากท่านใดมี
ความสนใจเพ่ิมเติมสามารถหาอ่านไดจ้ากหนังสือเล่มอื่นๆ  การหาค่าโดยเริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” 
แลว้Click >>> “Descriptive Statistics” แลว้Click>>> “Frequencies” จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
 

 

Descriptive Statistics” แลว้Click>>> “Frequencies 
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 น าตวัแปรท่ีเราตอ้งการจะหาค่าใสเ่ขา้ไปโดยท าการยา้ยจากดา้นซา้ยมือไปดา้นขวามือดงัภาพ 
หลงัจากนัน้เขา้ไปใน “Statistics” เพ่ือก าหนดคา่ท่ีเราตอ้งการจะทราบซึง่จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
 

 

 การด าเนินการเราสนใจเพียงคา่ Mean, Std. deviation (คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ,Minimum 
,Maximum (ในการใสค่า่ Minimum ,Maximum ) โดยการท าเครื่องหมาย  เป็นเทคนิคของผูเ้ขียนเองเพ่ือ
เป็นการทวนดูว่าในการKeyค่าในแต่ละตวัแปรมีการKeyท่ีผิดหรือไม่เช่นตวัแปรเพศมีการKeyไดแ้ค่ 1,2,3 
แตห่ากพบวา่คา่Maximum มีคา่มากกวา่3 หรือนอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่มีอย่างนอ้ยหนึ่งช่องท่ีเราKeyผิด ซึง่ตอ้ง
กลบัไปแกไ้ขใหถู้กตอ้งไม่เช่นนัน้การประมวลผลขอ้มูลจะไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะขอ้มูลบางตวัยงั
ผิดพลาดอยู่ เมื่อด าเนินการแลว้เสรจ็ให ้Click ท่ี “Continue” 
 ในกรณีท่ีตอ้งการทราบพารากราฟ หรือแผนภูมิแท่งของขอ้มลูว่ามีลกัษณะเป็นเช่นไรสามารถ
เขา้ไปClickไดท่ี้ “Charts” ซึง่จะปรากฏรูปหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
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 หลงัจากนัน้ใหด้  าเนินการClick  ท่ี>>> “Histograms” จากนัน้ใหC้lick>>> “Show normal 

curve on histogram” (ซึ่งหากคลิกจะท าใหแ้ผนภูมิแท่งท่ีออกมามีเสน้curveตรงบนสดุของแท่งแผนภูมิแต่
ละแท่งดว้ยเช่นกนั เมื่อด าเนินการทัง้สองสว่นแลว้เสรจ็ใหC้lick>>> “OK” จะเกิดหนา้Output ดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

 จากการวิเคราะหโ์ดยโปรแกรมSPSS จากภาพจะเห็นไดว้่าบางคา่สามารถน ามาวิเคราะหไ์ดแ้ต่
บางค่าไม่สามารถน ามาวิเคราะหไ์ดเ้ช่น อายุของผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 35.55 ปี ค่าS.D อยู่ท่ี 
13.64 (แต่ค่าเฉลี่ยและS.D ของเพศไม่สามารถน ามาอธิบายได)้ ตารางต่อมาจะเห็นไดว้่ามีเพศชายจ านวน 
11 คนคิดเป็นรอ้ยละ 55 และเพศหญิงจ านวน 9 คนคิดเป็นรอ้ยละ 45 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 20 คน (จะเห็นได้ว่าในการอธิบายตารางนิยมน าค่าความถ่ี(Frequency)และรอ้ยละ
(Percent) มาใชใ้นการอธิบายเท่านัน้ ล  าดบัตอ่มา 
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อาย ุ
 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

18 1 5.0 5.0 5.0 

20 1 5.0 5.0 10.0 

24 1 5.0 5.0 15.0 

25 3 15.0 15.0 30.0 

26 1 5.0 5.0 35.0 

28 1 5.0 5.0 40.0 

29 1 5.0 5.0 45.0 

30 1 5.0 5.0 50.0 

33 1 5.0 5.0 55.0 

35 1 5.0 5.0 60.0 

36 1 5.0 5.0 65.0 

41 1 5.0 5.0 70.0 

42 1 5.0 5.0 75.0 

45 1 5.0 5.0 80.0 

48 1 5.0 5.0 85.0 

51 1 5.0 5.0 90.0 

65 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
  

หากไมม่ีการก าหนดช่วงใหก้ าอายมุาก่อนโปรแกรมจะค านวณสดัสว่นทกุอายท่ีุมีอยู่ในขอ้มลูที่ไดบ้นัทกึลงไป 
                                                                       การศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ต ากวา่ปรญิญาตร ี 8 40.0 40.0 40.0 

ปรญิญาตร ี 9 45.0 45.0 85.0 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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จากตารางพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ  านวน 8 คนคิดเป็นรอ้ยละ 40 เป็นตน้ 
Q2.1.1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

1 3 15.0 15.0 15.0 

2 6 30.0 30.0 45.0 

3 6 30.0 30.0 75.0 

4 2 10.0 10.0 85.0 

5 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 จากตาราง Q2.1.1 ซึง่เป็นการวดัระดบัความพงึพอใจดา้นความไวว้างใจ โดยมีขอ้ค าถามย่อยท่ี
ถามวา่ พนกังานมีระดบัความไวว้างใจจากผูใ้หบ้ริการอยู่ในระดบัใด จากการประมวลผลพบวา่  
                1.มีความพงึพอใจระดบันอ้ยท่ีสดุ  จ านวน 3 รายคิดเป็นรอ้ย 15 
             2.มีความพงึพอใจระดบันอ้ย   จ านวน 6 รายคิดเป็นรอ้ย 30 
               3.มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง  จ านวน 6 รายคิดเป็นรอ้ย 30 
                4.มีความพงึพอใจระดบัมาก   จ านวน 2 รายคิดเป็นรอ้ย 10 
                  5.มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ       จ านวน 6 รายคิดเป็นรอ้ย 15  
 และหากดจูากแผนภมูิภาพประกอบสามารถอธิบายไดด้งันี ้
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2.2 การหาค่า ค่าควอไทล,์เดไซล ์และเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์โดย Frequencies 
 

 น าตัวแปรท่ีเราตอ้งการจะหาค่าใส่เขา้ไปโดยท าการยา้ยจากดา้นซา้ยมือไปดา้นขวามือดังภาพ 
หลงัจากนัน้เขา้ไปใน “Statistics” เพ่ือก าหนดคา่ท่ีเราตอ้งการจะทราบซึง่จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้ 
 การอธิบายในครัง้นีข้ออธิบายในส่วนท่ีมีความจ าเป็นในการเขียนงานวิจัยเท่านัน้ หากท่านใดมี
ความสนใจเพ่ิมเติมสามารถหาอ่านไดจ้ากหนังสือเล่มอื่นๆ  การหาค่าโดยเริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” 
แ ล้ วClick>>> “Descriptive Statistics” แ ล้ วClick>>> “Frequencies >>> Statistics >>> เ ลื อ ก 

Quartiles ,Decile (หรือ Cut points for 10 equal groups) และ Percentile ” โดยการท าเครื่องหมาย  

จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

 
  
 ในการด าเนินการเราสนใจเพียงค่า Quartiles ,Decile และ Percentile จงึเลือกเพียง 3 คา่นี ้แตใ่น
ส่วนของค่า Decile ใหเ้ลือกตรง Cut points for 10 equal groups (ในโปรแกรมจะก าหนดเลข 10 อยู่แลว้
เพราะค่า Decile ก็คือค่าท่ีอยู่ในช่วง 1/10 นัน้เอง) ส่วนค่า Quartiles คือ ¼ และค่า Percentile คือ 1/100 
ตามล าดบั  
 ในกรณีการหาค่า Percentile ตอ้งก าหนดลงในช่องท่ีก าหนดแลว้กด Add เพราะโปรแกรมตอ้งการ
ทราบว่าเราตอ้งการทราบค่า Percentile ท่ีต  าแหน่งเท่าไหร่ ในท่ีนีก้  าหนดใหค้่า Percentile ท่ี 75 เมื่อกด 
Add แลว้คา่เลข 75 จะไปอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม แลว้กด >>> Continue    
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 ผลการประมวลสามารถอธิบายไดด้งันี ้คือ 
 

Statistics 
อาย ุ

N 
Valid 20 

Missing 0 

Percentiles 

10 20.40 

20 25.00 

25 25.00 

30 25.30 

40 28.40 

50 31.50 

60 35.60 

70 41.70 

75 44.25 

80 47.40 

90 63.60 

 
 จากการประมวลผลท่ีเห็นคือการประมวลผล Quartiles, Decile และ Percentile  โดยค่า                
Quartiles เราจะสามารถดูไดจ้ากค่า Percentile ต  าแหน่งท่ี 25,50,75,และ 100 (ซึ่งเป็นค่าล าดบัสุดทา้ย
และมีคา่มากท่ีสดุเมื่อน ามาเรียงกนั) 
             Percentile หรือ Decile  จะเป็นค่าในขอ้มูลตารางเดียวกันเช่นกันแต่ค่า Decile จะเป็นค่าท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งเปอรเ์ซนไทลท่ี์ 10,20,30,40,………,90 นัน้เอง 
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             ส่วน Percentile จะอธิบายโดยสามารถดูสดัส่วนความถ่ีสะสมของแต่ละค่าไดจ้ากตารางรวมดัง
ตารางท่ีไดอ้ธิบายดา้นลา่งดงันี ้

อายุ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

18 1 5.0 5.0 5.0 

20 1 5.0 5.0 10.0 

24 1 5.0 5.0 15.0 

25 3 15.0 15.0 30.0 

26 1 5.0 5.0 35.0 

28 1 5.0 5.0 40.0 

29 1 5.0 5.0 45.0 

30 1 5.0 5.0 50.0 

33 1 5.0 5.0 55.0 

35 1 5.0 5.0 60.0 

36 1 5.0 5.0 65.0 

41 1 5.0 5.0 70.0 

42 1 5.0 5.0 75.0 

45 1 5.0 5.0 80.0 

48 1 5.0 5.0 85.0 

51 1 5.0 5.0 90.0 

65 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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2.3 การหาค่าเฉลี่ย,ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน,ร้อยละ,ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด โดยDescriptive
  

  การหาคา่ทางสิติโดยใช ้Descriptive คา่ท่ีสามารถค านวณไดน้ัน้เหมือนกนักบัท่ีไดใ้นคา่ 
Frequencies ในทางสถิติจะใชใ้นการหาคา่ Interval เชน่ อาย,ุน า้หนกั,ความสงู เป็นตน้ วิธีการหาค่ามีดงันี ้
คือ การหาคา่โดยเริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Descriptive Statistics” แลว้Click>>> 
“Descriptive >>> Options >>> เลือกค่าทีต้่องการเช่น>>>  จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

 
 

Analyze” แลว้Click>>> “Descriptive Statistics 
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เลือกตวัแปรท่ีตอ้งการจะหาค่าจากช่องทางดา้นซา้ยมือไปไวใ้นช่องทางขวามือ เช่น ตวัแปรเพศ
,อายุ ,Q2.2.1,Q2.2.2 และQ2.2.3 เป็นตน้ หลงัจากนัน้เขา้ไปเลือกค่าท าเครื่องหมาย ท่ีตอ้งการจะทราบ
ใน Options จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

 

 
  

สมมติว่าเลือกเฉพาะค่าท่ีใชใ้นการค านวณหาค่าทางสถติติบ่อยๆในการเขียนรายงานการวิจัยนัน้
คือ ค่าMean(ค่าเฉลี่ย), Std.deviation(ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน), Minimum(ค่าต ่าสดุ) และ Maximum(
ค่าสงูสดุ) เป็นตน้ เมื่อเลือกค่าท่ีตอ้งการจะค านวณแลว้หลงัจากนัน้ใหก้ด >>>Continue >>> เมื่อกลบัไป
หนา้หลกัแลว้ใหก้ด >>> Ok จะไดผ้ลการประมวลดงัตอ่ไปนี ้
   

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

เพศ 20 1 5 3.25 1.482 
อาย ุ 20 18 65 35.55 13.640 
Valid N (listwise) 20     

  
จากค่า ท่ี ได้จะเห็นได้ว่าในการใช้ Descriptive สามารถหาค่าได้เช่นเดียวกับการหาค่า 

Frequencies แต่จะไม่สามารถหาค่า มธัยฐาน และฐานนิยมไดด้งันัน้ในการหาค่าทางสถิติโดยสว่นใหญ่จะ
ใช ้Frequencies เป็นวิธีการค านวณหาทางสถิติเสมอเน่ืองจากหาค่าไดค้รอบคลมุและค าตอบท่ีไดไ้ม่ต่าง
กบัการหาคา่โดยใช ้Descriptive นัน้เอง   
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3. การวิเคราะหแ์ละประมวลผลทางสถติเิชงิอนุมานโดยใช้โปรแกรม SPSS 

 ในการประมวลผล การวิเคราะห ์และการตีความทางการวิจัย โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพเรา
สามารถท่ีจะใชโ้ปรแกรม SPSS ในการด าเนินการวิเคราะห ์ซึ่งงานกว่าการค านวณจากสตูรที่อธิบายมา ดงั
ในในล าดบัต่อไปจะเป็นการวิเคราะหแ์ละยกตวัอย่างการตความขอ้มูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การ
ทดสอบความสมันัธโ์ดย Crosstabs, x²-Test หรือ Correlation-Test เป็นตน้ 

 3.1 การหาค่าความถี,่ร้อยละ,และการทดสอบสมมตฐิานโดย Crosstabs 

       การใชโ้ปรแกรมSPSS ดว้ยวิธีการคลอสแท๊ป(Crosstabs) เป็นการหาค่าความถ่ีของตวัแปลท่ี
เราจะท าการศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สองตัวแปลขึน้ไป ซึ่งหากเป็นใน Frequencies หรือ 
Descriptive เราจะสามารถหาความถ่ีและรอ้ยละไดเ้พียงของตวัแปลเดียว ในสดัสว่น100% เช่น ความถ่ีหรือ
รอ้ยละของเพศชาย และเพศหญิงจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 1,200ชุดเพียงเท่านั้น แต่เราจะไม่
สามารถอธิบายไดว้่าหากตอ้งการศึกษาว่าจะมีเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทก่ีคน หรือจะมีเพศ
หญิงก่ีคนท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี หรือในกลุม่ท่ีมีผูศ้กึษาในระดบัปริญญาตรีมีก่ีคนท่ีเป็นเพศชาย 
ฯลฯ เป็นตน้ ซึ่งค  าถามเหล่านี ้Crosstabs สามารถหาค าตอบให้เราได ้และในอีกข้อดีของ Crosstabs 
สามารถท่ีจะทดสอบความสมัพนัไ์ครแ์สคร ์(X²-test) ไดท้นัทีโดยท่ีเราไม่ตอ้งเขา้ไปวิเคราะหโ์ดยตรงในการ
ทอดสอบความสมัพนัธแ์บบไครแ์สคร ์ดงันัน้การใช ้Crosstabs จึงมีประโยชนอ์ย่างมากในการอธิบายทาง
สถิติ หรือการด าเนินการวิจยั 

วิธีการใช ้Crosstabs ในการหาคา่ความถ่ี,รอ้ยละของความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 ตวัแปร 
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 เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Descriptive Statistics” แลว้Click>>> 
Crosstabs จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

  

ใหเ้ลือกตวัแปรท่ีเราตอ้งการศกึษาจากดา้นซา้ยมือน าไปใสท่างดา้นขวามือ โดยก าหนดว่าจะใหต้วั
แปรใดผลออกมาอยู่ในแนวตัง้(Column) หรือแนวนอน(Row)เมื่อมีการประมวลผลออกมา ในครัง้นีจ้ะ
ท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง เพศและระดบัการศกึษา ล าดบัต่อไปใหเ้ลือกท่ี Cells จะปรากฏหนา้จอ
ดงัตอ่ไปนี ้
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 ใหเ้ลือกหรือท าเครื่องหมาย  ตรงต าแหน่ง Row, Column และ Total อธิบาย 
 - ต าแหน่ง Row หมายถึง ตอ้งการใหโ้ปรแกรมประมวลผลในสว่น   ของตวัแปรในแถวนอนทัง้หมด 
โดยคิดในสดัสว่น 100% 
 - ต าแหน่ง Column หมายถึง ตอ้งการใหโ้ปรแกรมประมวลผลในส่วนของตวัแปรในแถวตัง้ทัง้หมด 
โดยคิดในสดัสว่น 100% 

- ต าแหน่ง Total หมายถงึ ตอ้งการใหโ้ปรแกรมประมวลผลในสว่นของตวัแปรทัง้หมด โดยคิดใน
สัดส่วน 100% (นั้นหมายถึงผลการประมวลจะออกมาในแบบผลรวมไม่มีการคิดว่าเป็นผลของตัวแปร
แนวตัง้หรือแนวนอน) 

- ต าแหน่ง Observed ไมต่อ้งท าอะไรเน่ืองจากโปรแกรมท าเครื่องหมาย  มาใหอ้ยู่แลว้ 
 

เมื่อด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ใหก้ด>>> Continue จะกลบัไปหนา้หลกัอีกครัง้หลงัจากนั้นกด 
Ok จะปรากฏผลลพัธห์นา้จอดงันี ้
 

 
  

จากการประมวลผลจะเห็นไดว้่าตัวแปรดา้นเพศจะอยู่ในแนวนอน(Row) และตวัแปรดา้นระดับ
การศกึษาจะอยู่ในแนวตัง้ โดยในแต่ละตวัแปรจะแสดงตวัเลือกตอบในแต่ละตวัแปรไวอ้ย่างละเอียดโดยจะ
เห็นไดว้่าช่องอธิบายจะเป็นตัวอธิบายความถ่ีและรอ้ยละของความสัมพันธ์ในแต่ละตัว และจะเป็นการ
อธิบายในสัดส่วน 100 % ของทั้งในตัวเลือกดา้นเพศ และตัวเลือกดา้นระดับการศึกษา และรอ้ยละของ
จ านวนทัง้หมด โดยจะเห็นไดว้่าแต่ละช่องมีความถ่ีตวัเดียวกนั ต่างกนัเพียงรอ้ยละของการอธิบายในกลุ่ม
ของแตล่ะตวัแปร และช่องลา่งสดุดา้นขวาจะเป็นการบอกจ านวนของขนาดตวัอย่างทัง้หมด 
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 ยกตวัอย่างตารางประมวลผลโดยการอธิบายความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรเพศและตวัแปรระดบั
การศกึษาดงันี ้

 
 

 จากตารางแสดงผลอธิบายดังนี ้
 

 จะเห็นไดว้า่ช่อง Total มีสองชอ่งคือ ช่องทางด้านขวาสุด และช่องทางด้านล่างสุด และช่อง
ย่อยๆในตาราง เม่ือก าหนดใหต้  าแหน่ง (Row,Column) 

ช่องทางด้านขวาสุด อธิบายช่อง (1,4) 
1. อธิบายเลข 11 หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มี 11 คน จากจ านวนผูต้อบ

แบบสอบถามทัง้หมด 20 คน   
2. อธิบาย 100% หมายถงึ มีเพศชายคิดเป็น 100% จากในกลุม่ตวัแปรดา้นเพศ (% within เพศ) 
3. อธิบาย 55.0% หมายถงึ มีเพศชายคิดเป็น 55% จากในกลุม่ตวัแปรดา้นการศกึษา (% within 

การศกึษา) หรือหมายถงึมีเพศชาย 11 คน หรือคิดเป็น 55% จากจ านวนทัง้หมด 20 คน 
4. อธิบาย 55.0% หมายถงึ มีเพศชายคิดเป็น 55% จากทัง้หมดในกลุม่ (% of Total) หรือหมายถงึ

มีเพศชาย 11 คน หรือคิดเป็น 55% จากจ านวนทัง้หมด เช่นกนั 
ช่องทางด้านล่างสุด อธิบายช่อง (3,1) 

1. อธิบายเลข 8 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีต ่ากว่าปริญญาตรีมี 8 คน จากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 20 คน   

2. อธิบาย 40% หมายถึง มีต  ่ากว่าปริญญาตรีคิดเป็น 40% จากในกลุ่มตวัแปรดา้นเพศ (% within 
เพศ) หรือหมายถงึมีต ่ากวา่ปริญญาตรี 8  คน หรือคิดเป็น 40% จากจ านวนทัง้หมด 20 คน 

3. อธิบาย 100.0% หมายถงึ มีต  ่ากวา่ปริญญาตรีคิดเป็น 100% จากในกลุม่ตวัแปรดา้นการศกึษา 
(% within การศกึษา)  

4. อธิบาย 40.0% หมายถึง มีต  ่ากว่าปริญญาตรีคิดเป็น 40% จากทั้งหมดในกลุ่ม (% of Total) 
หรือหมายถงึมีต ่ากวา่ปริญญาตรี 8 คน หรือคิดเป็น 40% จากจ านวนทัง้หมด 20 คนเช่นกนั 
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ช่องย่อย ยกตัวอย่างอธิบายช่อง (2,3) 

1. อธิบายเลข 2 หมายถึง สูงกว่าปริญญาตรีและเป็นเพศหญิงมี 2 คน จากจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด 20 คน   

2. อธิบาย 22.2% หมายถึง เพศหญิงมีสงูกว่าปริญญาตรีคิดเป็น 22.2% จากในกลุ่มตวัแปรดา้น
เพศ (% within เพศ) หรือหมายถึงในเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีจ านวน 2 คน หรือคิด
เป็น 22.2% ในกลุม่เพศหญิงดว้ยกนัทัง้หมด 9 คน (อีก 7 คนมีการศกึษาในระดบัอื่น) 

3. อธิบาย 66.7% หมายถึง มีผูท่ี้มีการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีคิดเป็น 66.7% จากในกลุ่มตวัแปร
ดา้นระดบัการศกึษา (% within การศกึษา) หรือหมายถึงในกลุ่มผูท่ี้มีการศกึษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรีทัง้
เพศชายและหญิง พบวา่มีเพศหญิงคิดเป็น 66.7% (และอีก 33.3% คือเพศชาย) จากจ านวนผูท่ี้มีการศึกษา
สงูกวา่ปริญญาตรีทัง้หมด 3 คน 

4. อธิบาย 10.0% หมายถงึ มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีสงูกวา่ปริญญาตรีและเป็นเพศหญิงมีจ านวน 2 
คน หรือคิดเป็น 10% จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด (% of Total) 20 คน  

 

จากการอธิบายตอ้งดตูวัเลขใหด้ี เพราะตวัเลขในแตล่ะช่องมีความหมายในการอธิบายในตวัมนัเอง
เทคนิคท่ีใชใ้นการอธิบายความสมัพนัธค์ือ ดวู่าช่องท่ีเราจะอธิบายเกิดจากการชนกนัของช่องแนวนอนและ
แนวตัง้จากช่องไหน ซึง่หากดกูารชนของแตล่ะช่องไดจ้ะไมส่บัสนตอ่การอธิบาย ดังรูปภาพอธิบายดงัตอ่ไปนี ้
(วีนสั พีชวณิชย.์2537,89). 

 
เทคนิคทีใ่ชใ้นการอธิบายความสมัพนัธ ์

 
3.2 การทดสอบความสัมพันธไ์ครแ์สคว(X²-Test) และCorrelation โดยใช้ Crosstabs 

       การทดสอบสมมติฐาน Chi-square จะเป็นการกลา่วต่อเน่ืองจากการหาคา่รอ้ยละและความถ่ี
โดยใชวิ้ธีการ Crosstabs เน่ืองจากการทดสอบสมมติฐานจะอยู่ในโปรแกรมท่ีเลือกไดเ้ลย ดงันัน้จะเห็นไดว้า่
การใช ้Crosstabs นอกจากจะเป็นการหาค่าสถิติเชิงพรรณนาแลว้ยังสามารถทดสมสมมติฐานเพ่ือหา
ความสมัพนัธไ์ดด้ว้ยเช่นกนั เช่น ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธก์บัเพศ หรือระดบัเงินเดือนมีความสมัพนัธ์
กบัระดบัการศกึษาเป็นตน้ 
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การทดสอบความสัมพันธโ์ดยใช้ Chi-square และCorrelation 

               คือการทดสอบสมมติฐานโดยไมม่ีการแบ่งประเภทของตวัแปร รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
            Chi-square: ตวัแปร X, Y = เชิงคณุภาพ (หรือเชิงลกัษณะ) 

         สมมตุิฐานทางวิจยัคือ ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธก์นั 

         สมมตุิฐานทางสถิติ H1: FO  FE 
         สถิติทดสอบคือ ไครแ์สควรก์ าลังสอง (Chi-square) 
 

ตวัอย่างเช่น “เพศกบัความเช่ือ (เช่ือ/ไมเ่ช่ือ) เรื่องหมอดมูีความสมัพนัธก์นั” เป็นตน้ 
 

                  Correlation: ตวัแปร X, Y = quantitative (เชิงปริมาณ) 

                     สมมตุิฐานทางสถิติ H1: XY  0 
                          สถิติทดสอบคือ สหสัมพันธเ์พยีรสั์น (Pearson’s correlation) 

สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธก์ันทางบวก (หรือทางลบ) ตัวอย่างเช่น 
“ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ีเรียนกับความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน มีความสัมพันธก์ัน
ทางบวก” หรือ “ความเครียดในการเรียนกบัคะแนนสอบวิชาสถิติ มีความสมัพนัธก์นัทางลบ” เป็นตน้ 

3.2.1 วิธีการใช้ Crosstabs ในการทดสอบความสัมพันธ ์Chi-square 

ยกตัวอย่าง: ทดสอบสมมติความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศและระดบัการศกึษา 

     H0: FO = FE เพศท่ีแตกตา่งกนัไมม่ีผลตอ่ระดบัการศกึษา 

H1: FO  FE เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ระดบัการศกึษา  
 

        (อธิบายคนที่มีการศกึษาสงูๆยอ่มมีผลท าใหร้ายไดต้อ่เดือนสงูตามไปดว้ย) 
                ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05 
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 เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Descriptive Statistics” แลว้Click>>> 
Crosstabs จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

 

 ใหเ้ลือกตวัแปรท่ีเราตอ้งการศกึษาจากดา้นซา้ยมือน าไปใสท่างดา้นขวามือ โดยก าหนดวา่จะให้
ตวัแปรใดผลออกมาอยู่ในแนวตัง้(Column) หรือแนวนอน(Row)เมื่อมีการประมวลผลออกมา ในครัง้นีจ้ะ
ท าการศึกษาความสัมพันธร์ะหว่าง เพศและระดบัการศึกษา ล าดบัต่อไปใหเ้ลือกท่ี Statistics จะปรากฏ
หนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
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 หลงัจากนัน้จะปรากฏหนา้จอดงัดา้นบนใหเ้ลือกตรง >>>Chi-square>>>เลือก 
1. Contingency coefficient 
2. Phi and Cramer’s V 
3. Lambda 
4. Uncertainty coefficient  

ขึน้อยู่กบัว่าประเภทตวัแปรที่เราจะท าการศกึษาความสมัพนัธม์ีลกัษณเ์ช่นไร ตามท่ีไดก้ลา่วไป
แลว้ในบทท่ี 4 หนา้ 80-86 และขึน้อยู่กบัวา่ตวัแปรท่ีท าการทดสอบเป็น Nominal ประเภทใดดว้ยเช่นกนั แต่
จากการยกตวัอย่างความสัมพันธร์ะหว่างเพศและระดบัการศึกษา จึงใช ้Chi-square >>> Contingency 

coefficient >>> Continue >>>กด Ok จะปรากฏดงันี ้

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.145a 2 .564 

Likelihood Ratio 1.159 2 .560 

Linear-by-Linear 
Association 

.025 1 .875 

N of Valid Cases 20   

a. 6 cells (100.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1.35. 
 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่า Asymp. Sig. (2-sided) ในช่อง Pearson Chi-Square มี
คา่เท่ากบั 0.564 < .05 ดงันัน้ ยอมรบั H0 ปฏิเสธ H1 แสดงวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนัไม่มีผลต่อระดบัการศกึษา 
หรืออธิบายไดว้่าไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงไม่มีผลว่าใครจะมีระดบัการศกึษามาหรือนอ้ยกว่ากนั ทดสอบ
ดว้ยความมีนยัส าคญั 0.05 ระดบัความเช่ือมั่น 95% 

(เพ่ิมเติมในกรณีท่ีตอ้งการกราฟอธิบายความสมัพันธใ์หเ้ลือก Display clustered bar charts 
ดว้ยเช่นกนั จะปรากฏแผนภมูิดว้ยเช่นกนั) 
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3.2.2 วิธีการใช้ Crosstabs ในการทดสอบความสัมพันธ ์Pearson’s correlation  

ยกตัวอย่าง: ทดสอบสมมติความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษามีผลตอ่ 
                    รายไดห้รือไม ่

       H0: XY = 0 ระดบัการศกึษาไมม่ีความสมัพนัธต์อ่รายได ้

       H1: XY  0 ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธต์อ่รายได ้
 

 (อธิบายเพศชายและเพศหญิงอาจมีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั ซึ่งมีความเป็นไปไดว้่าเพศชายอาจมี
ระดบัการศกึษาสงูกวา่เพศหญิง หรอืเพศหญิงอาจมีระดบัการศกึษาที่สงูกวา่เพศชายไดเ้ช่นกนั) 
 ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05 
 

 

 เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Descriptive Statistics” แลว้Click>>> 
Crosstabs จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้(กระบวนการเดียวกบัการหาคา่ Chi-square) 
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 ใหเ้ลือกตวัแปรท่ีเราตอ้งการศกึษาจากดา้นซา้ยมือน าไปใสท่างดา้นขวามือ โดยก าหนดวา่จะให้
ตวัแปรใดผลออกมาอยู่ในแนวตัง้(Column) หรือแนวนอน(Row)เมื่อมีการประมวลผลออกมา ในครัง้นีจ้ะ
ท าการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่าง ระดบัการศึกษาและระดบัรายไดต้่อเดือน (ขอใชต้วัอย่ างจากการวิจยั 
วช.ปี58 โดยมีขนาดตัวอย่าง 1,200 ราย ของตนเองเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายซึ่งต่างจากการ
ยกตวัอย่างในตอนตน้ท่ีไดก้ลา่วมาแลว้) ล  าดบัตอ่ไปใหเ้ลือกท่ี Statistics จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

 

 หลงัจากนัน้จะปรากฏหนา้จอดงัดา้นบนใหเ้ลือกตรอง >>> Correlations>>> เลือก 
1. Gamma 
2. Somers’d 
3. Kendall’s tub-b 
4. Kendall’s tub-b 
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ขึน้อยู่กบัว่าประเภทตวัแปรที่เราจะท าการศกึษาความสมัพนัธม์ีลกัษณเ์ช่นไร ตามท่ีไดก้ลา่วไป
แลว้ในบทท่ี 4 หนา้ 80-86 และขึน้อยู่กบัว่าตวัแปรท่ีท าการทดสอบเป็น Ordinal ประเภทใดดว้ยเช่นกนั แต่
จากการยกตวัอย่างความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษาและระดบัรายไดต้อ่เดือน จงึใช ้Correlations >>> 
Gamma >>> Continue >>>กด Ok จะปรากฏดงันี ้

 

จากตารางการประมวลผลใหเ้อาตารางลา่งสดุมาอธิบาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. 
Std. Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Ordinal by 
Ordinal 

 Gamma .494 .031 14.850 .000 

Spearman 
Correlation 

.379 .025 14.193 .000c 

Interval by 
Interval 

Pearson's R .385 .024 14.461 .000c 

N of Valid Cases 1200    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่า Approx. Sig. ในช่อง Gamma  มีค่าเท่ากบั 0.000 < .05 
ดงันัน้ ยอมรบั H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่า ระดบัการศึกษามีความสมัพันธต์่อรายได ้หรืออธิบายไดว้่าคนท่ีมี
การศกึษาในระดบัสงูเป็นไปไดท่ี้จะมีรายไดต้่อเดือนท่ีมากกว่าคนท่ีมีการศกึษาในระดบั ท่ีต ่ากว่า ซึ่งก็น่าจะ
เป็นจริงเพราะคนท่ีเรียนจบปริญญาเอกฐานเงินเดือนพืน้ฐานย่อมสูงกว่าคนท่ีจบปริญญาตรีแน่นอน 
ทดสอบดว้ยความมีนยัส าคญั 0.05 ระดบัความเช่ือมั่น 95% (กรณคีำ่ Sig > .05 จะตอ้งยอมรบั H0 ปฏเิสธ 
H1) 

3.2.3 วิธีการใช้ P-P Plot 

การใช ้P-P Plot เป็นการหาความความน่าจะเป็นจากความเป็นจริงโดยการใชแ้ผนภูมิในการ
อธิบาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Descriptive Statistics” แลว้Click>>> P-P 

Plots จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
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 หลงัจากนัน้ใหเ้ลือกตวัแปรท่ีเราสนใจท่ีจะดคูวามน่าจะเป็นโดยเลือกจากช่องทางซา้ย ใหไ้ปอยู่
ทางดา้นขวามือ ในครัง้นีใ้ชต้วัแปรดา้นอายใุนการศกึษา หลงัจากนัน้ในกด OK จะไดป้ระมวลผลดงัตอ่ไปนี ้

 
 

Estimated Distribution Parameters 

 อาย ุ

Normal Distribution 
Location 30.92 

Scale 9.110 
The cases are unweighted. 

   
 

 จากค่า Normal Distribution หรือค่าการแจกแจงปกติ มีค่าเท่ากับ 30.92 นัน้คือค่ากลางของ
การประเมินและเมื่อดูจากกราฟดา้นล่างค่า 30.92 หมายถึงเสน้กราฟตรงกลางเพ่ือใชเ้ป็นค่ากลางในการ
ประเมินความน่าจะเป็น ส่วนจุดPlotsต่างๆ คือค่าระดบัอายุต่างๆของตวัอย่างการวิจยั โดยกราฟนีแ้สดงให้
เห็นว่าอายุท่ีศึกษามรการเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก มีการกระจายของอายุอย่างทั่วถึง นั้นคือมีอายุ
ผูต้อบท่ีเป็นทัง้เด็กและผูใ้หญ่บนกนัไป แต่หากเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุผูต้อบใกลเ้คียงกนั Plots จะกระจกุ
ตวั อาจจะกระจุกตวัตอนบนของกราฟ(อายุกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุมาก) หรือตอนล่างของกราฟได้
(อายกุลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอายนุอ้ย) เช่นกนั 
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กราฟแสดงการเรียงตวัของอายจุากอายนุอ้ยไปหาอายมุาก 

 

 
 

กราฟแสดงการเรียงของอาย ุออกจากคา่กลาง(อธิบายไดห้มายถงึเสน้ตรงกลาง)นัน้คือ คา่30.92 
 

3.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

การด าเนินการวิจยันัน้การตัง้สมมติฐานถือเป็นสิ่งส  าคญัในการสรุปว่าสิ่งท่ีเราศกึษามานัน้ถูกตอ้ง
ตรงตามท่ีเราคิดเอาไวห้รือไม่อย่างไร ในการด าเนินการทดสอบสมมติฐานในการใช้โปรแกรม SPSS 
สามารถทดสอบไดห้ลายแนวทาง การทดสอบสมมติฐานท่ีมีการตัง้สมมติฐานท่ีตา่งกนัก็จะใชวิ้ธีการค านวณ
หรือประมวลผลแตกต่างกันดว้ยเช่นกัน ในโปรแกรมSPSSมีตัวเลือกโปรแกรมท่ีสามารถน ามาทดสอบ
สมมติฐานไดห้ลายแนวทาง สามารถอธิบายไดด้งันี ้



                                                                                 133 
 

 
 
 

3.3.1. Means-Test 
 

การใช ้Means ในการทดสอบสมมติฐานอาจกล่าวไดว้่าเป็นการหาค่าสถิติเชิงพรรณนาเป็น
หลกัเช่น การหาคา่เฉลี่ย,คา่ต ่าสดุ,ค่าสงูสดุ, S.D เป็นตน้ แตน่อกจากการหาคา่สถิติเชิงพรรณนาเบือ้งตน้ได้
แลว้ การใช ้Means ก็ยังสามารถใชใ้นการหาค่า F-test หรือ ANOVA-Test ไดด้ว้ยเช่นกัน วิธีการสามารถ
ด าเนินการไดด้งันี ้

เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Compare Means” แลว้Click>>> Means จะ
ปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 
 

เม่ือกดเขา้ไปใน Means จะพบหนา้จอแสดงผดดงันี ้
 

 
 
 ใหเ้ลือกตวัแปลท่ีเราตอ้งการศกึษา โดยในสว่นช่อง Dependent List คือช่องท่ีจะใสต่วัแปลตาม 
ในท่ีนีข้อยกตวัอย่างความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษาและรายไดต้่อเดือน โดยใหร้ะดบัการศกึษาคือตวั
แปรตน้ และระดบัรายไดค้ือตวัแปรตามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาจ านวน 1,200 ราย (จากงานวิจยั 
วช.ปี 60 ของผูเ้ขียน) หลงัจากนัน้ใหเ้ลือก>>> Options จะปรากฏดงันี ้
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 จากนัน้ใหเ้ลือกคา่ท่ีเราตอ้งการจะทราบจากช่องทางซา้ยมือ>>>ใหไ้ปอยู่ในช่องทางขวามือ ใน
ท่ีนีต้อ้งการทราบคา่ Mean(คา่เฉลี่ย), Number of Cases(จ านวนของขนาดตวัอย่าง), Standard Deviation(
คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน),คา่ต ่าสดุ,คา่สงูสดุ และVariance(คา่ความแปรปรวน) เป็นตน้  
 ในการใชโ้ปรแกรม Means เราสามารถใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน F-Test ไดด้ว้ยเช่นกนั โดย
หาตอ้งการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตามใหก้ดเลือกท่ี>>> Anova table and eta 

และ Test for linearity ดว้ยเช่นกนัหลงัจากนัน้ใหค้ลิก๊ท่ี Continue จะไดก้ารประมวลผลออกมาดงัตอ่ไปนี ้
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จากตารางการประมวลผลสามารถอธิบายแตล่ะตารางไดด้งันี ้
ตารางแสดงผลที่ 1 

Report 
รายได้รวม 

ระดบัการศกึษา Mean N Std. Deviation Minimum Maximum Variance 

1 2.00 24 .722 1 3 .522 
2 3.25 40 1.532 1 6 2.346 
3 2.54 118 1.325 1 6 1.755 
4 3.36 314 1.639 1 6 2.686 
5 4.11 662 1.420 1 6 2.018 
6 5.24 42 1.031 3 6 1.064 

Total 3.73 1200 1.584 1 6 2.509 
 

 จากตารางประมวลผลจะเห็นไดว้า่ระดบัการศกึษาในแตล่ะระดบัอธิบาย คือ 
 

  ระดบัการศกึษา 
 

1. ไมไ่ดร้บัการศกึษา                
2.  ระดบัประถมศกึษา                                       
3. ระดบัมธัยมตน้                         
4. ระดบัมธัยมปลาย หรือปวช-ปวส 
5. ระดบัปริญญาตรี                     
6. ระดบัปริญญาโทขึน้ไป                             
7. ศกึษาสายศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียว 

ระดบัรายได ้
 

1. นอ้ยกวา่ 5,000 บาท          
2. 5,001 – 10,000 บาท 
3. 10,001 – 15,000 บาท       
4. 15,001 – 20,000 บาท    
5. 20,001 – 25,000 บาท       
6. มากกวา่ 25,000 บาท 

 

 จากตาราง Report เป็นการเป็นการบอกค่าสถิติเชิงพรรณนาท่ีเป็นการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างรายไดร้วมและระดบัการศึกษา จะเห็นไดว้่าตารางจะเป็นการอธิบายภายในของระดบัการศึกษา 
โดยมีทัง้ ค่าเฉลี่ย, ขนาดตัวอย่างในแต่ละประเภทของระดบัการศกึษา,ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน,ค่าความ
แปรปรวน อาจสงสยัว่าเหตุใดในช่องค่าสูงสุดและต าสุดกลบัมีตัวเลขตัง้แต่ 1-6 อีก ตวัเลขท่ีมีในช่องค่า
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ต ่าสุดและสูงสุดเป็นการอธิบายว่า ในแต่ละระดบัการศึกษานัน้มีระดบัรายไดต้  ่าสุดคือเท่าไหร่และสูงสุ ด
เท่าไหร ่ยกตวัอย่างเช่น 

- ในระดบัไม่ไดร้บัการศึกษา(Code1) มีบุคคลผูต้อบมีรายไดต้  ่าสุด คือ นอ้ยกว่า 5,000 บาท                
(เลข 1) และมีรายไดส้งูสดุ คือ 10,001 – 15,000 บาท (เลข 3) 

- ในระดบัระดบัปริญญาโทขึน้ไป (Code 6) มีบุคคลผูต้อบมีรายไดต้  ่าสดุ คือ 10,001 – 15,000 
บาท (เลข 3) และมีรายไดส้งูสดุ คือ มากกวา่ 25,000 บาท (เลข 6) เป็นตน้ 

            
ตารางแสดงผลที่ 2 

 
  จากตารางท่ี 2 ในการแสดงผลจากการประมวลพบว่ามี 2 ตาราง คือ ตาราง ANOVA Table 
และ Measures of Association โดยสามารถอธิบายดงันี ้
 

 ANOVA Table เป็นผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งระดบัการศกึษาและระดบัรายไดร้วม โดย
สามารถตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้คือ 
 

 H0: ระดบัการศกึษาในทุกระดบัมีผลต่อระดบัรายไดใ้นแต่ละเดือนไม่แตกต่างกนั (แสดงว่าจะ
เรียนสงูหรือเรียนต ่าก็ไมม่ีความแตกตา่งทางเงินเดือน) 
 H1: มีอย่างนอ้ย 1 ระดบัการศึกษาท่ีท าใหร้ะดบัรายไดใ้นแต่ละเดือนแตกต่างกัน (แสดงว่ามี
อย่างนอ้ยหนึ่งระดบัการศกึษาจะสงูหรือการศกึษาระดบัต ่ามีผลท าใหร้ะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั) (ทดสอบดว้ย
ความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05) 
 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่า Sig มีค่าเท่ากบั 0.00 < 0.05 แสดงว่ายอมรบั H1 ปฏิเสธ 
H0 ดงันัน้ มีอย่างนอ้ย 1 ระดบัการศึกษาท่ีท าใหร้ะดบัรายไดใ้นแต่ละเดือนแตกต่างกัน ดว้ยความเช่ือมั่น 
95% ความมีนยัส าคญั 0.05 (กรณคีำ่ Sig > .05 จะตอ้งยอมรบั H0 ปฏเิสธ H1) 

 Measures of Association จะเป็นการบอกขนาดของความสมัพนัธใ์นลกัษณะของค่า R² ซึง่ใน
ท่ีนีม้ีค่าเท่ากับ 0.136 หรือคิดเป็น 13.6% แสดงว่าระดบัการศึกษาและระดบัรายไดจ้ากการทดสอบโดยดู
จากขนาดความสมัพนัธม์ีขนาดความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งนอ้ย 
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 ในการทดสอบ F-Test โดยใช ้Means มีขอ้เสียคือไม่สามารถหาค่า LSD ไดใ้นกรณีท่ีค่าการ
ทดสอบสมมติฐานยอมรบั H1 ปฏิเสธ H0 หรือค่า Sig < 0.05 ซึ่งการหาค่าตาราง LSD เป็นการหาค่าเฉลี่ย
รายคู่เพ่ือดวู่าแลว้ตวัแปรใดกบัตวัแปรใดท่ีมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ เพราะการยอมรบั H0 จะ
เป็นการบอกไดเ้พียงว่ามีอย่างน้อย 1 ค่าท่ีแตกต่างจากกลุ่มซึ่งเราตอ้งมาหาต่อโดยLSD ว่าค่าใดเมื่อ
เปรียบเทียบกนัแลว้มีความแตกตา่งกนัมากท่ีสดุ 
 

3.3.2 การทดสอบ T-Test 

 T-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่มในการทดสอบ
แบบแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ซึ่งในการท าวิจยัเรามกัท าการทดสมสมมติฐานดา้นเพศ เป็นสว่น
ใหญ่เช่น เพศชายและเพศหนึ่งมีระดบัการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั, ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทมีทศันะตอ่
การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรไ์มแ่ตกตา่งกนั เป็นตน้ 

 ในการทดสอบ T-test เราสามารถด าเนินการทดสอบมี 3 รูปแบบใน SPSS คือ 
 1. One Sample T-test (การทดสอบคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 1 กลุม่)  
 2. Independent Sample T-test (การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ี  มีความเป็น

อิสระตอ่กนั)  
 3. Paired Sample T-test (การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ไมอ่ิสระ) 
 

    3.3.2.1. One-Sample T Test  (การทดสอบคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 1 กลุม่)  

           การใช ้One-Sample T Test ในการทดสอบ เราจะใชเ้พ่ือทดสอบว่าค่าท่ีเราตอ้งการ
มีค่าเฉลี่ยตามท่ีเราตัง้สมมติฐานไวห้รือไม่ เช่น จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ท่ี 35 ปี, ในการผลิตลกูบอลของโรงงานแห่งหนึ่งค่าเฉลี่ยของการ
ผลิตลกูบอลตอ่ลกูอยู่ท่ี 26 นาที เป็นตน้ 

การตัง้สมมติฐานการทดสอบ 
ยกตัวอย่าง: จากการเก็บขอ้มลูแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตม้ีคา่เฉลี่ยอายุอยู่ท่ี 35 ปี 
 H0: μ =35 (คา่เฉลี่ยของอายขุองผูต้อบแบบสอบถามเท่ากบั 35)  

H1: μ ≠ 35 (คา่เฉลี่ยของอายขุองผูต้อบแบบสอบถามไมเ่ท่ากบั 35) 
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ขัน้ตอนการวิเคราะห ์One-Sample T Test 

 เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Compare Means” แลว้Click>>> One-Sample 

T Test จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

เม่ือกดเขา้ไปใน One-Sample T Test  จะพบหนา้จอแสดงผดดงันี ้
 

 
  
 ใหเ้ลือกตวัแปรท่ีเราตอ้งการจะศึกษาซึ่งอยู่ทางดา้นซา้ยมือใหไ้ปอยู่ทางดา้นขวามือ ซึ่งในท่ีนีเ้รา
ตอ้งการศกึษาคา่เฉลี่ยอายขุองกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากนัน้ใหใ้สค่่าเฉลี่ยท่ีตอ้งการทดสอบสมมติฐานลงไปใน
ช่อง Test Value โดยในการทดสอบครัง้นีเ้ราสดสอบว่ามีค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 35 ปีหรือไม่ หลงัจากนัน้ให้
เลือกท่ี Options เพ่ือก าหนดระดับความเช่ือมั่นในการทดสอบสมมติฐานในช่อง Confidence Interval 

Percentage ซึ่งในการทดสอบทางสังคมศาสตรนิ์ยมทดสอบท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (ในโปรแกรม
วิเคราะหก์ าหนดมาใหอ้ยู่แลว้) สว่นในช่อง Missing Values หากในการKeyขอ้มลูไมม่ีช่องวา่งท่ีไมไ่ดใ้สค่า่ก็
ไมจ่  าเป็นตอ้งแกไ้ขอย่างไร อธิบายคือ เราไดใ้สค่า่อายขุองผูต้อบแบบสอบถามครอบทัง้ 1,200 คนแลว้(ตาม
ขนาดตวัอย่าง) หลงัจากนัน้ในกด>>> Continue จะกลบัสูห่นา้หลกั แลว้ใหก้ด>>> Ok 
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ผลการทดสอบไดด้งัภาพตอ่ไปนี ้

 

 
 

อธิบายการประมวลผลในตารางไดด้งัตอ่ไปนี ้
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

อาย ุ 1200 30.92 9.110 .263 

 
 จากตารางการประมวลผลท่ี 1 จะเป็นการอธิบายค่าสถิติพรรณนาว่าในการศกึษาดา้นอายุ มี
จ  านวนขนาดตวัอย่าง 1,200 ราย มีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 30.92 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) อยู่ท่ี 
9.11 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 0.263  
 

One-Sample Test 

 Test Value = 35 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Difference 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

อาย ุ -15.508 1199 .000 -4.078 -4.59 -3.56 
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 จากตารางการประมวลผลท่ี 2 จะเป็นการอธิบายในส่วนของการทดสอบสมมติฐานท่ีเราได้
ก าหนดเอาไวใ้นตอนตน้ โดยค่า T-test ท่ีไดม้ีค่าเท่ากบั -15.508 ค่า Mean Difference มีค่าเท่ากบั -4.078 
และช่วงของค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยท่ีควรจะเป็นจะอยู่ในช่วง -4.59 ถึง -3.56 และจากค่า Sig มี
ค่าเท่ากบั .00 < 0.05 แสดงว่า ยอมรบั H1 ปฏิเสธ H0 ดงันัน้ ค่าเฉลี่ยของอายุของผูต้อบแบบสอบถามไม่
เท่ากับ 35 ปี ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนัยส าคญั 0.05 (อธิบาย ค่าเฉลี่ยไม่ใช่ 35 ปี แต่เป็น 
30.92ปี)  (กรณคีำ่ Sig > .05 จะตอ้งยอมรบั H0 ปฏเิสธ H1) 
 

3.3.2.2. Independent Sample T-test (การทดสอบคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ท่ีมี
ความเป็นอิสระตอ่กนั)  
 การทดสอบด้วยการใช้ Independent Sample T-Test จะใช้ในกรณีท่ีเป็นการทดสอบว่า
แตกต่างหรือไม่แตกต่างกันของตวัแปรไม่เกิน 2 ตวัแปร จากการศึกษาโดยส่วนใหญ่จะใชก้ับการทดสอบ
ระหว่างตวัแปรอิสระคือ เพศ และตวัแปรตามจากขอ้ค าถามท่ีเราสนใจจะท าการศกึษาเช่น ตวัแปรตามดา้น
ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย(ตามแบบสอบถามตัวอย่าง) หรือเพศชายและเพศ
หญิงมีทศันะตอ่ความยากของขอ้สอบวิชาคณิตศาสตรไ์มแ่ตกตา่งกนั 
 

การตัง้สมมตฐิาน 
 

 H0: µ ชาย = µหญิง (เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการดา้น
ความไวว้างใจจากลกูคา้ไมแ่ตกตา่งกนั) 

 H1: µ ชาย ≠ µหญิง (เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการ
ดา้นความไวว้างใจจากลกูคา้แตกตา่งกนั) 

        (ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05) 

ขัน้ตอนการวิเคราะห ์Independent Sample T-Test 

 เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Compare Means” แลว้Click>>> 
Independent Sample T-Test จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
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 เม่ือกดเขา้ไปใน Independent Sample T-Test  จะพบหนา้จอแสดงผดดงันี ้

 
 

 ใหน้ าตวัแปรตามในท่ีน่ีjคือผลรวมของคะแนนตวัแปรความไวว้างใจ(TotalQ2.1) มาใส่ในช่อง 
Test Variables(s) ส่วนตวัแปรอิสระคือ เพศ น ามาใส่ใน Grouping Variable แต่ส  าหรบัตวัแปรอิสระ(เพศ) 
หลงัจากน ามาใสใ่นช่อง Grouping Variable แลว้จะตอ้งเขา้ไปก าหนดลกัษณะของตวัแปรดว้ยซึง่ในท่ีน่ีมีแค่
สองลกัษณะคือ 1=เพศชาย และ2=เพศหญิง ซึง่จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

ใหใ้ส ่1  (ซึง่หมายถงึเพศชาย)ในช่อง Group1: 1 
   ใหใ้ส ่2  (ซึง่หมายถงึเพศหญิง)ในช่อง Group2: 2 
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ในการทดสอบ อาจอนุมานไดว้่าการทดสอบโดยใช้ Independent Sample T-Test จะตอ้ง
เป็นการก าหนดใหต้วัแปรตน้มีแค่ 2 ลกัษณะเท่านัน้จงึจะใช ้Independent Sample T-Test  ในการทดสอบ
ได้หลังจากนั้นให้เลือกท่ี Options เพ่ือก าหนดระดับความเช่ือมั่นในการทดสอบสมมติฐานในช่อง 
Independent-Samples T Test ซึ่งในการทดสอบทางสงัคมศาสตรนิ์ยมทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% 
(ในโปรแกรมวิเคราะหก์ าหนดมาใหอ้ยู่แลว้) สว่นในช่อง Missing Values หากในการKeyขอ้มลูไมม่ีช่องว่าง
ท่ีไม่ไดใ้ส่ค่าก็ไม่จ  าเป็นต้องแก้ไขอย่างไร หลังจากนั้นในกด>>> Continue จะกลับสู่หน้าหลัก แลว้ให้
กด>>> Ok (หลกัการเดียวกบั One-Sample T Test  ) 

  
 

หลงัจากนัน้กด Continue เม่ือกลบัไปหนา้เดิมใหก้ด “OK” โปรแกรมจะท าการประมวลผลไป
ท่ีหนา้ Output ดงันี ้
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การวิเคราะหก์ารประมวลผล Independent Sample T-Test 

 การวิเคราะหแ์บบ Independent Sample T-Test สามารถวิเคราะหจ์ากคา่ท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลได ้2 ลกัษณะ คือ 

1. กรณีทดสอบการแปรปรวนทัง้สองกลุม่เท่ากนัหรือไมเ่ท่ากนั (Equal Variances Assumed 
Or Equal Variances Not Assumed ) โดยสามารถดไูดจ้ากคา่ในช่อง Sig 

 

 
 

(ถำ้ Sig. < 0.05 แสดงวำ่ยอมรบั H1 ปฏเิสธ H0 หมำยถงึ ควำมแปรปรวนไม่เทำ่กนั) 
  (ถำ้ Sig. > 0.05 แสดงวำ่ยอมรบั H0 ปฏเิสธ H1 หมำยถงึ ควำมแปรปรวนเทำ่กนั) 

 จากคา่ Sig ท่ีไดม้ีคา่เท่ากบั .293  > 0.05 แสดงวา่ยอมรบั H0 ปฏิเสธ H1  แสดงวา่ความ
แปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั  

 2. กรณีทดสอบคา่เฉลี่ยทศันะของเพศชายและเพศหญิงแตกตา่งหรือไมแ่ตกตา่งกนั โดย
สามารถดไูดจ้ากคา่ในช่อง Sig (2-tailed) 

H0: µชาย = µหญิง (เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการ 
                               ดา้น ความไวว้างใจจากลกูคา้ไมแ่ตกตา่งกนั) 

H1: µชาย ≠ µหญิง (เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการ 
                               ดา้นความไวว้างใจจากลกูคา้แตกตา่งกนั) 
                             (ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05) 

 จากการประมวนผลใหน้ าคา่ Sig.(2-tailled) มาหาค าตอบโดย 

 ถ้า Sig.(2-tailled) < 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 คือ เพศชายและหญิงมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจแตกตา่งกนั  
 ถ้า Sig.(2-tailled) > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 คือ เพศชายและหญิงมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจไมแ่ตกตา่งกนั 

 จากตารางพบว่าค่า T-Test มีค่าเท่ากับ -1.622 และค่า Sig.(2-tailled) มีค่าเท่ากับ 0.122 > 
0.05 แสดงวา่ ยอมรบั H0 ปฏิเสธ H1 นัน้คือ เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการ
ดา้นความไวว้างใจจากลกูคา้ไมแ่ตกตา่งกนั ดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05 
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3.3.2.3. Paired Sample T-test 
 

การทดสอบดว้ย Paired Sample T-test เป็นการทดสอบความแตกตา่งของผลการด าเนินการ
หรือกลุ่มสองกลุ่ม ซึ่ง2กลุ่มท่ีจะน ามาท าการทดสอบตอ้งมีความสมัพนัธก์ันอยู่ เช่น ทดสอบระดบัคะแนน
ก่อนสอบและหลังสอบของชั้นเรียนหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่งไดร้ับการสอนไปแลว้ หรือการทดสอบ
ความสามารถของหอ้ง A และหอ้งB ต่อการท าขอ้สอบในวิชาสงัคมศาสตร ์ซึ่งขอ้สอบท่ีใชต้อ้งเป็นขอ้สอบ
ชดุเดียวกนัแตต่า่งกนัตรงท่ี ใช ้2 หอ้งเป็นตวัทดสอบเพ่ือดวูา่หอ้งใดจะเรียนเก่งกวา่กนั เป็นตน้ 

 

ยกตัวอย่าง: ทดสอบว่าผลการเรียนของก่อนและหลงัการเรียนการสอนดว้ยสมชายมีการ
พฒันาการท่ีดีขึน้หรือไม่ นัน้แสดงว่าผลการเรียนแตกต่างจากก่อนท่ีจะไดร้บัการสอนหรือไม่อย่างไร โดยผล
คะแนนก่อนและหลงัการสอนมีดงันี ้(คะแนนเต็ม 20) (จะเห็นไดว้่าตวัอย่างมีความสมัพนัธต์รงท่ีผูส้อนเป็น
คนเดียวกนั) 
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน 
1 10 15 
2 8 13 
3 5 18 
4 9 14 
5 12 16 
6 12 15 
7 15 18 
8 12 17 
9 8 15 
10 5 19 
11 9 15 
12 4 14 
13 8 17 
14 7 12 
15 10 13 
16 8 15 
17 14 13 
18 10 18 
19 11 17 
20 9 16 
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การตัง้สมมตฐิาน 
 

        H0: µก่อน = µหลงั (ผลการเรียนก่อนและหลงัการทดสอบไมแ่ตกตา่งกนั) 
        H1: µก่อน ≠ µหลงั (ผลการเรียนก่อนและหลงัการทดสอบแตกตา่งกนั) 
             (ทดสอบดว้ยความเชื่อมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั 0.05) 

ขัน้ตอนการวิเคราะห ์Paired Sample T-test 

เริ่มจากการClick ท่ี “Analyze” แลว้Click>>> “Compare Means” แลว้Click>>> Paired 

Sample T-test จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 เม่ือกดเขา้ไปใน Paired Sample T-test จะพบหนา้จอแสดงผดดงันี ้
 

 
  

ใหน้ าตวัแปรทางช่องซา้ยมือไปใสไ่วใ้นช่องทางขวามือ โดยคะแนนก่อนสอบใหไ้ปไวใ้นช่อง 
Variable1 และคะแนนหลงัสอบใหเ้อาไปไวใ้นช่อง Variable2 
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หลงัจากนัน้ใหเ้ลือกท่ี Options เพ่ือก าหนดระดบัความเช่ือมั่นในการทดสอบสมมติฐานใน
ช่อง Independent-Samples T Test ซึ่งในการทดสอบทางสงัคมศาสตรนิ์ยมทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมั่น 
95% (ในโปรแกรมวิเคราะหก์ าหนดมาใหอ้ยู่แลว้) ส่วนในช่อง Missing Values หากในการKeyขอ้มูลไม่มี
ช่องว่างท่ีไม่ไดใ้ส่ค่าก็ไม่จ  าเป็นตอ้งแกไ้ขอย่างไร หลงัจากนัน้ในกด>>> Continue จะกลบัสู่หนา้หลกั แลว้
ใหก้ด>>> Ok (หลกัการเดียวกบั One-Sample T Test  ) 

  
 

หลงัจากนัน้กด Continue เม่ือกลบัไปหนา้เดิมใหก้ด “OK” โปรแกรมจะท าการประมวลผลไป
ท่ีหนา้ Output ดงันี ้
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การวิเคราะหก์ารประมวลผล Paired Sample T-test 

การวิเคราะหแ์บบ Paired Sample T-test สามารถวิเคราะหจ์ากคา่ท่ีไดจ้ากการประมวลผล
ได ้2 ตารางแสดงผล คือ 

1. ตาราง Paired Samples Statistics  
ตารางนีจ้ะเป็นตารางท่ีบอกถงึคา่เฉลี่ยของคะแนนทัง้ 2 กลุม่โดยจากการทดสอบพบวา่  
        - ก่อนสอบหอ้งนีท้  าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.30 คะแนน 
        - หลงัสอบหอ้งนีท้  าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 15.50 คะแนน 

2. ตาราง Paired Samples Test 

จากการประมวนผลใหน้ าคา่ Sig.(2-tailled) มาหาค าตอบโดย 

ถ้า Sig.(2-tailled) < 0.05 แสดงว่ายอมรบั H1 ปฏิเสธ H0 คือ ผลการเรียนก่อนและหลงัการ
ทดสอบไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้า Sig.(2-tailled) > 0.05 แสดงว่ายอมรบั H0 ปฏิเสธ H1 คือ ผลการเรียนก่อนและหลงัการ
ทดสอบแตกตา่งกนั  

จากตารางพบว่าค่า Paired Sample T-test มีค่าเท่ากับ t เท่ากับ 3.655 และค่า Sig.(2-

tailled) มีค่าเท่ากับ 0.002 < 0.05 แสดงว่า ยอมรบั H1 ปฏิเสธ H0 นัน้คือ ผลการเรียนก่อนและหลังการ
ทดสอบแตกต่างกันดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนัยส าคญั 0.05 แสดงว่าจากการสอนของสมชายก่อน
และหลงัแตกตา่งกนัแสดงวา่สมชายใชเ้ทคนิคในการสอนท่ีดีซึ่งท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและพฒันาตนเอง
และสามารถท าขอ้สอบไดด้ีย่ิงขึน้กวา่เดิม 
 

3.3.3 การทดสอบสมมตฐิานด้วยการใช้ F-Test (One-Way ANOVA ) 
การทดสอบดว้ยการใช ้F-Test จะใชใ้นกรณีท่ีเป็นการทดสอบวา่แตกตา่งหรือไมแ่ตกตา่งกนัของ

ตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้ไป จากการศกึษาโดยส่วนใหญ่จะใชก้บัการทดสอบระหว่างตวัแปรอิสระคือ ดา้น
การศึกษา,สถานะภาพสมรส ฯลฯ โดยสามารถสงัเกตไดว้่าตวัแปรอิสระท่ีมีใหเ้ลือกมีมากกว่าสองตวั เช่น 
การศึกษามี ต  ่ากว่าปริญญาตรี,ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และตัวแปรตามจากขอ้ค าถามท่ีเรา
สนใจจะท าการศึกษาเช่น ตัวแปรตามดา้นระดับความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทย(ตาม
แบบสอบถามตวัอย่าง) อธิบายไดด้งันี ้

ข้อสังเกต: จากการทดสอบการท างานวิจยัใหส้งัเกตตรงท่ีหากมีขอ้ค าถามใดท่ีมีตวัเลือกใหเ้ลือกมากกว่า
สองตวั ส่วนใหญ่ตอ้งใช ้F-Test ในการทดสอบ ยกเวน้การทดสอบท่ีเก่ียวกบัตวัแปรดา้นเพศ ท่ีจะใช ้T-test 
ทดสอบเพราะมีแคต่วัเลือกสองตวัคือ เพศชายและเพศหญิง เป็นตน้ 



148 
 

 การตัง้สมมตฐิาน 

 H0: µ1 = µ2 = µ3  หรือ ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
                         คณุภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจจากลกูคา้(Q5.1)ไมแ่ตกตา่งกนั  
 H1: มีอย่างนอ้ย1คูท่ี่ใหผ้ลแตกตา่งกนั หรือระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีความ 
                          คิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจจากลกูคา้ 

                          (Q5.1)แตกตา่งกนั  

              (ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05) 
 

 
 

 Clickท่ี>>> “Analyze”แลว้Clickท่ี>>> ”Compare Means” แลว้Clickท่ี>>> “One-Way 

ANOVA” จะปรากฏหนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
 

  
 
 ใหน้ าตัวแปรตามในท่ีนีค้ือผลรวมของคะแนนตวัแปรควำมไวว้ำงใจ(TotalQ2.1) มาใสใ่นชอ่ง 
Dependent List สว่นตัวแปรอสิระคือ ระดับการศึกษา น ามาใสใ่น Factor หลงัจากนัน้ใหเ้ขา้ไปท่ี 
Options จะปรากฏหนา้จอดงันี ้
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 ให้ Clickท่ี>>> “Descriptive” ส่วน Missing Values ให้คงเดิมไวท่ี้ Exclude cases analysis by 
analysis และ คลิ๊ก Homogeneity of variance test (การก าหนดHomogeneity of Variances เพ่ือดคูวาม
สม ่าเสมอของค่าตวัแปร ถา้คา Sig. > 0.05 นัน้คือ variance ของกลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มมี ค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ) หลงัจากนัน้ใหก้ด “Continue” ระบบจะท าการประมวลผลออกมาดงันี ้
 ให้ Clickท่ี>>> Post Hoc เพ่ือก าหนดระดับความมีนัยส าคัญท่ี 0.05 แลว้ในกรณีท่ีมีค่า Sig < 
0.05 ตอ้งท าการทดสอบค่า LSD ดว้ยเช่นกัน เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดงันัน้ใหค้ลิ๊กในช่อง 
LSD ไปก่อนไดเ้ลย แลว้กด>>> Continue ดงัภาพแสดงตอ่ไปนี ้
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การวิเคราะหก์ารประมวลผล One-Way ANOVA  
 เม่ือก าหนดใหเ้ป็นการทดสอบตวัแปร คือ จากตารางประมวลผลจะเห็นไดว้า่ระดบัการศกึษาในแต่
ละระดบัอธิบาย คือ 
 ระดบัการศกึษา 

1. ไมไ่ดร้บัการศกึษา                
2. ระดบัประถมศกึษา                                       
3. ระดบัมธัยมตน้                         
4. ระดบัมธัยมปลาย หรือปวช-ปวส 
5. ระดบัปริญญาตรี                     
6. ระดบัปริญญาโทขึน้ไป                             

 

ระดบัความไวว้างใจจากลกูคา่ (อธิบายคือ ย่ิงลกูคา้มีการศกึษามากเป็นไปไดว้า่จะมีความไวว้างใจ
ตอ่ธนาคารมากขึน้เช่นกนั) 

1. นอ้ยท่ีสดุ          
2. นอ้ย 
3. ปานกลาง       
4. มาก  
5. มากท่ีสดุ       

  
การวิเคราะห ์One-Way ANOVA สามารถวิเคราะหจ์ากคา่ท่ีไดจ้ากการประมวลผลได ้3 ตารางแสดงผล คือ 

1. ตาราง Descriptives  
ตารางนี ้จะเป็นตารางท่ีบอกถึงค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 6  ระดับการศึกษาต่อความ

ไวว้างใจในการใหบ้ริการของธนาคาร จากการประมวลผลสามารถอธิบายไดด้งันี ้
Descriptives 

Q5.1 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 24 4.50 1.216 .248 3.99 5.01 1 5 
2 40 4.00 1.155 .183 3.63 4.37 2 5 
3 118 4.31 .965 .089 4.13 4.48 1 5 
4 314 4.04 1.044 .059 3.93 4.16 1 5 
5 662 4.12 1.048 .041 4.04 4.20 1 5 
6 42 4.24 .821 .127 3.98 4.49 2 5 

Total 1200 4.13 1.042 .030 4.07 4.19 1 5 



                                                                                 151 
 

 
 
 

จากตาราง Descriptives เป็นการอธิบายค่าพืน้ทางทางสถิติของตวัแปรเช่น ผูม้ีการศึกษาระดบั
ปริญญาโทขึน้ไป(6) มีจ  านวนทัง้สิน้ 42 คน มีระดบัค่าเฉลี่ยความเช่ือมั่นต่อความไวว้างใจในการใหบ้ริการ
อยู่ท่ี 4.24 คะแนน ค่าส่วเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .821 และช่วงของคาวน่าจะเป็นของคะแนนท่ีจะเป็นไป
ไดอ้ยู่ในช่วง 3.98 ถงึ 4.49 คนแนน และคา่สงูสดุและคา่ต าสดุท่ีคนเลือกตอบคือ 5 และ 2 คะแนน ตามล าดบั 

 

1. ตาราง ANOVA 

ANOVA 
Q5.1 

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

10.403 5 2.081 1.925 .087 

Within 
Groups 

1290.344 1194 1.081 
  

Total 1300.747 1199    
 

จากการประมวนผลใหน้ าคา่ Sig.(2-tailled) มาหาค าตอบโดย 

 ถ้า Sig.(2-tailled) > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 คือ H0: µ1 = µ2 = µ3  หรือ ระดับ
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจจากลกูคา้(Q5.1)ไม่
แตกตา่งกนั  
 ถ้า Sig.(2-tailled) < 0.05 แสดงว่ายอมรบั H1 ปฏิเสธ H0 คือ มีอย่างนอ้ย1คู่ท่ีใหผ้ลแตกต่างกนั 
หรือระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจจากลกูคา้
(Q5.1)แตกตา่งกนั 
 จากตารางพบวา่ค่า ANOVA มีคา่เท่ากบั F-Test เท่ากบั 1.925 และคา่ Sig.(2-tailled) มีคา่เท่ากบั 
0.087 > 0.05 แสดงว่ายอมรบั H0 ปฏิเสธ H1 คือ H0: µ1 = µ2 = µ3  หรือ ระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความไวว้างใจจากลูกคา้(Q5.1)ไม่แตกต่างกนั ดว้ยความ
เช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05  
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2. ตาราง Post Hoc Tests หรือ LSD 

ในกรณีท่ีค่า Sig.(2-tailled) < 0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 คือ มีอย่างน้อย1คู่ท่ีใหผ้ล
แตกต่างกัน หรือระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบ้ริการดา้นความ
ไวว้างใจจากลกูคา้(Q5.1)แตกตา่งกนั จะตอ้งหาคา่จากตาราง LSD มาอธิบายคา่เฉลี่ยรายคู ่ซึง่โปรแกรมจะ
ค านวณมาใหโ้ดยสามารถอา่นคา่ไดจ้ากตารางดงัตอ่ไปนี ้
 

Post Hoc Tests (LSD) 
  อธิบาย จะเห็นไดว้่าเป็นค่าเฉลี่ยในช่อง Mean Differen เป็นค่าท่ีเกิดจากการน าเอา
ค่าเฉลี่ยท่ีไดจ้ากตาราง Descriptives มาลบกนัซึ่งเป็นการเปรียบเทียบรายคู่ เช่น ระดบัการศกึษาไม่ไดร้บั
การศกึษา(1) กบัระดบัประถมศกึษา(2) เมื่อเอาค่าเฉลี่ยมาลบกนัจะมีค่าเท่ากบั 4.50-4.00 เท่ากับ 0.5 ซึ่ง
ตรงกับค่าในตารางบรรทัดแรก และเรายังสามารถดูความสมัพันธไ์ดจ้ากค่า Sig หากค่า Sig มีค่า< 0.05 
แสดงว่าค่าเฉลี่ยของสองตวัแปรนัน้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญั เช่น ระดบัไม่ไดร้บัการศกึษา(1) กบัระดบั
มัธยมปลาย(4) มีค่าSig เท่ากับ 0.039 < 0.05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของสองตัวแปรนั้นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส  าคญั เป็นตน้ (อธิบายจากตารางดา้นลา่ง) 
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3.3.4 การทดสอบสมมตฐิานด้วยการวิเคราะหส์หสัมพันธ ์(Correlation) 
 

การทดสอบสหสมัพนัธ ์หรือ Correlation เป็นการทดสอบความสมัพนัธท่ี์มีมากกว่า 2 ตวัขึน้ไป 
(หรือขอ้มูลท่ีมีมากกว่าสองชุดขึน้ไป) เช่น ความสมัพันธร์ะหว่างพืน้ท่ีอาศยัของเด็กในเมืองและชนบทต่อ
คะแนนสอบในแต่ละเทอม ,อัตราการเตน้ของหัวใจกับอายุ, หรือแมแ้ต่ระดับการศึกษาต่อรายไดห้รือ
เงินเดือน ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีมากน้อยเพียงใดนั้น  จะใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) เป็นค่าท่ีวดัความสมัพนัธ์ ซึ่งโดยวิธีการทางสถิติมีอยู่หลายวิธี การใช้
สถิติตวัใดขึน้อยู่กับลกัษณะของตวัแปรหรือระดบัของการวดัในตวัแปรนัน้ๆ  ในการวดัความสมัพนัธแ์ต่ละ
แบบจะตอ้งมีการทดสอบนยัส าคญัก่อน จึงจะสรุปไดว้่าตวัแปรคู่ใดมีความสมัพนัธก์นัจริงหรือไม่ มากนอ้ย
เพียงใด ส าหรับการแปลผลจะมองในแง่ของความเก่ียวพัน  ความสอดคลอ้ง การแปรผันร่วมกัน หรือไป
ดว้ยกนั แต่ไม่ไดห้มายความว่าตวัแปรหนึ่งเป็นเหตแุละอีกตวัแปรเป็นผล  (หรือไม่สามารถระบุไดว้่าตวัแปร
ไหนเป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรตาม ขอ้สงัเกตคือ ในการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ ์Correlation คือ เรา
จะไมท่ราบแน่ชดัวา่ตวัแปรใดคือตวัแปรตน้หรือตวัแปรตาม ซึง่ไมเ่หมือนกบัการทดสอบสมมติฐานอื่นๆท่ีเรา
ตอ้งก าหนดให ้SPSS รูก้่อนเลยวา่อะไรคือตวัแปรตน้ หรือตวัแปรตาม 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์จะใชส้ญัลกัษณ ์r แทนสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอย่าง และ 
ρ แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องประชากร ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ท่ีใชว้ดัขนาดของความสมัพนัธก์นั
ระหวา่งตวัแปร มี 2ลกัษณะ คือ -1 ≤ r ≤ 1 และ 0 ≤ r ≤ 1 
การบอกระดบัหรือขนาดของความสมัพนัธ์ จะใชต้วัเลขของค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์ หากค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพนัธม์ีคา่เขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถงึการมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู แตห่ากมีคา่เขา้ใกล ้0 แสดงถึง
การมี ความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย หรือไม่มีเลย ส าหรบัการพิจารณาคา่สมัประสิทธส์หสมัพนัธ์ โดยทั่วไป
อาจใชเ้กณฑด์งันี ้
(Hinkle D. E. 1998:118) 
 

    ค่า r             ระดับของความสัมพันธ ์
.90 - 1.00  มีความสมัพนัธก์นัสงูมาก 
.70 - .90    มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 
.50 - .70             มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
.30 - .50             มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 
.00 - .30 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก 
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              เครื่องหมาย +,- หนา้ตวัเลขสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์จะบอกถงึทิศทางของความสมัพนัธ ์โดยท่ีหาก 

r มีเคร่ืองหมาย + หมายถงึ การมีความสมัพนัธก์นัไปในทิศทางเดียวกนั (ตวัแปรหนึ่งมีคา่สงู 

อีกตวัหนึ่งจะมีคา่สงูไปดว้ย) (บศุรา ลิม้นิรนัดรกลุ ,2559, 7) 

r มีเคร่ืองหมาย - หมายถงึ การมีความสมัพนัธก์นัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม (ตวัแปรหนึ่งมีคา่

สงู ตวัแปรอีกตวัหนึ่งจะมีคา่ต ่า) 
 

ยกเวน้คำ่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ทีม่ลีกัษณะ 0 ≤ r ≤ 1 ซึ่งจะบอกไดเ้พยีงขนำดหรือระดบัของ
ควำมสมัพนัธ์ เท่ำนัน้ ไม่สำมำรถบอกทศิทำงของควำมสมัพนัธ์ได ้

 
3.3.4.1 สัมประสิทธิส์หสัมพนัธแ์บบเพยีรสั์น (Pearson product-moment correlation 

coefficient)  

การทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั จะเป็นการทดสอบตวัแปรสองชดุ โดยท่ีเราไม่
ทราบว่าอะไรเป็นตวัแปรตน้ หรืออะไรเป็นตวัแปรตาม(แต่ในความเป็นจริงควรทราบว่าอะไรเป็นตวัแปรตน้ 
และตวัแปรตามในความสมัพนัธ)์ โดยเง่ือนไขการทดสอบมีดงันี ้

 

1. จะอยู่ในรูปแบบตัวแปรวัดระดับมาตราหรือตัวแปรวัดระดับอัตราส่วน ( Interval or Ratio 
Scale) เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างความสงูและน า้หนกั ,ความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณการใชน้ า้มนักบัระยะ
ทางการวิ่งของรถยนต ์เป็นตน้  

2. ขอ้มลูทัง้ 2 ชดุ มีการแจกแจงแบบปกติ และมีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง 
3. ขอ้มูลในแต่ละชุดจะตอ้งมีความเป็นอิสระต่อกัน  การทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ

เพียรส์นั เราจะใชส้ญัลกัษณ ์ “ rxy “ 
 

การตัง้สมมตฐิาน 

H0 : ρ = 0 (ตวัแปร X และ Y ไมม่ีความสมัพนัธก์นั) 

H1 : ρ ≠ 0 (ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธก์นั) 
(ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05) 
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วิธีการใช้ SPSS ในการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธแ์บบเพยีรสั์น (Bivariate) 
 

  
 

 Clickท่ี>>> “Analyze”แลว้Clickท่ี>>> ”Correlate” แลว้Clickท่ี>>> “Bivariate” จะปรากฏ
หนา้จอดงัตอ่ไปนี ้

  

(เป็นการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษาและรายไดร้วมตอ่เดือน) 

 

 ใหน้ าตัวแปรท่ีเราตอ้งการจะศกึษาจากทางดา้นซา้ยมือน าไปใสไ่วท้างขวามือ ท าเครื่องหมาย 
 ท่ี  Pearson และ Flag signitificant correlations และเลือกท่ี  Two-tailed หลังจากนั้นให้เข้าไปท่ี  
Options จะปรากฏหนา้จอดงันี ้(ในความเป็นจริงเราสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 2 ตวัแปร) 
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 การเลือกใน Options ก็เพ่ือตอ้งการใหม้ีการประมวลผลคา่ Means และคา่ S.D หรือสว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐานดว้ยเช่นกนั หลงัจากนัน้กด>>> Continue หลงัจากนัน้ใหเ้ลือก>>> Bootstrap จะ
ปรากฏหนา้จอดงันี ้
 

   

 หลังจากนั้นใหเ้ลือก >>> Perform bootstrap และในช่อง Number of samples ใหใ้ส่ขนาด
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ ในท่ีนี ้ใช้ขาดตัวอย่างจ านวน 1,200 ราย ส่วนค่า Confidence Intervals 
โปรแกรมจะก าหนดใหท่ี้ 95 เน่ืองจากเป็นการทดสอบท่ีความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั .05 หลงัจาก
นัน้ใหก้ด>>> Continue หลงัจากนัน้จะกลบัสูห่นา้หลกัแลว้ใหก้ด Ok จะปรากฎการประมวลผลดงัตอ่ไปนี ้
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 จากตารางการประมวลผลพบว่าค่า Sig (2-tailed) มีคา่เท่ากบั .00 ดงันัน้ H1 : ρ ≠ 0 (ตวัแปร 
X และ Y มีความสมัพันธก์นั) แสดงว่า ระดบัการศกึษาและรายไดร้วมมีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส  าคญั 
ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนัยส าคัญ 0.05 (ขอ้สังเกตุ: จะเห็นไดว้่าค่า Sig ทั้งในช่องระดับ
การศึกษา และรายไดร้วมมีค่าเท่ากัน แดงใหเ้ห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรนีเ้ราจะเอาค่า Sig 
ตรงไหนมาอธิบายก็ไดเ้ช่นกนั) 

นอกจากนั้นการประมวลผลจะบอกค่า Mean และ S.D มาให้ด้วยเช่นกันจากตัวอย่างระดับ
การศกึษามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.40, S.D = .973 แต่ในบางครัง้ค่าท่ีไดไ้ม่สามารถน ามาอธิบายไดต้อ้งใชค้่า ฐาน
นิยม หรือมธัยฐาน เป็นตวัอธิบาย 

 

 Descriptive Statistics 

 Statistic Bootstrapa 

Bias Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

การศกึษา 

Mean 4.40 .00 .03 4.34 4.45 

Std. 
Deviation 

.973 .001 .029 .918 1.033 

N 1200 0 0 1200 1200 

 รายไดร้วม 

Mean 3.73 .00 .05 3.64 3.83 

Std. 
Deviation 

1.584 -.001 .024 1.537 1.631 

N 1200 0 0 1200 1200 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1200 bootstrap samples 
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 นอกจากนั้นยังมีอีกตางรางท่ีโปรแกรมไดป้ระมวลผลมาให้อีกดว้ยเช่นกัน เช่นเดียวกับตาราง  

Descriptive Statistics ท่ีอธิบายค่า Mean, S.D และ N (ขนาดตัวอย่างหรือขนาดประชากรท่ีใช้ใน
การศกึษา) และช่วงของความเช่ือมั่นในแตล่ะคา่เช่นกนั (95% Confidence Interval) 

 
3.3.4.2 สัมประสิทธิส์หสัมพนัธแ์บบแยกส่วน (Partial correlation coefficient) 

 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบแยกส่วน เป็นวิธีท่ีใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  หรือข้อมูล
มากกว่า 2 ชุด โดยจะท าการหาความสมัพนัธข์องตวัแปรทีละคู่ ในขณะท่ีท าการขจดัอิทธิพลของตวัแปรท่ี
เหลือออกไป (ใหต้วัแปรท่ีเหลือคงท่ี) เช่น ตอ้งการหาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนสงูกับน า้หนกัของนกัเรียน
อนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยท าการขจัดอิทธิพลของตวัแปรอายุของผูป่้วยเป็นตน้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบแยกสว่น มีหลายล าดบั เช่น 

- สหสัมพันธ์แบบแยกส่วนล าดับ ท่ีหนึ่ ง  (first-order partial correlation) เ ป็นการหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร2 ตวั โดยใหต้วัแปรอีกตวัคงท่ี 

- สหสัมพันธ์แบบแยกส่วนล าดับ ท่ีสอง  (second-order partial correlation) เ ป็นการหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวั โดยใหต้วัแปรท่ีเหลืออีกสองตวัคงท่ี 

- เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยเราเช่ือว่าหากตดัตวัแปรควบคุมออกจะท าใหต้วัแปรท่ีท าการ
ทดสอบยงัมีความสมัพนัธก์นัอีกหรือไม่ 

 

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
เช่นเดียวกนักบัสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั และตวัแปรทกุตวั อยู่ในมาตราอนัตรภาค หรือ

มาตราอตัราสว่น ตามท่ีไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
 

การตัง้สมมตฐิาน 

  H0 : ρ = 0 (เม่ือขจดัตวัแปร Z ออกตวัแปร X และ Y ไมม่ีความสมัพนัธก์นั) 
H1 : ρ ≠ 0 (เม่ือขจดัตวัแปร Z ออกตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธก์นั) 

        (ทดสอบดว้ยความเชื่อมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั 0.05) 
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วิธีการใช้ SPSS ในการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธแ์บบเพยีรสั์น (Partial) 
 

  
 

 Clickท่ี>>> “Analyze”แลว้Clickท่ี>>> ”Correlate” แลว้Clickท่ี>>> “Partial” จะปรากฏหนา้จอ
ดงัตอ่ไปนี ้
 ในการทดสอบครัง้นีจ้ะเป็นการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างระดบัการศึกษาและรายไดร้วมต่อ
เดือนเช่นเดิม แต่จะท าการควบคุมตวัแปรเพศ โดยมองว่าตวัแปรเพศอาจมีผลต่อรายไดต้่เดือนของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 
 

  
 

     (เป็นการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษาและรายไดร้วมตอ่เดือน และท าการความคมุไมใ่หต้วัแปร
เพศมามีผลตอ่ความสมัพนัธ)์ 

 
 

 ตัวแปรที่จะทดสอบ
ความสัมพนัธ ์(X,Y) 

 

 ตัวแปรที่จะควบคุม(Z) 
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 ใหน้ าตัวแปรท่ีเราตอ้งการจะศกึษาจากทางดา้นซา้ยมือน าไปใสไ่วท้างขวามือ ท าเครื่องหมาย 
 ท่ี Two-tailed หลงัจากนัน้ใหเ้ขา้ไปท่ี Options จะปรากฏหนา้จอดงันี ้(ในความเป็นจริงเราสามารถเลือก
ไดม้ากกวา่ 2 ตวัแปร) 

 
  
 การเลือกใน Options ก็เพ่ือตอ้งการให้มีการประมวลผลค่า Means และค่า S.D หรือส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานดว้ยเช่นกัน หลังจากนั้นกด>>> Continue หลังจากนั้นใหเ้ลือก>>> Bootstrap จะ
ปรากฏหนา้จอดงันี ้
 

   

 หลังจากนั้นให้เลือก>>> Perform bootstrap และในช่อง Number of samples ให้ใส่ขนาด
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ ในท่ีนี ้ใช้ขาดตัวอย่างจ านวน 1,200 ราย ส่วนค่า Confidence Intervals 
โปรแกรมจะก าหนดใหท่ี้ 95 เน่ืองจากเป็นการทดสอบท่ีความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั .05 หลงัจาก
นัน้ใหก้ด>>> Continue หลงัจากนัน้จะกลบัสูห่นา้หลกัแลว้ใหก้ด Ok จะปรากฏการประมวลผลดงัตอ่ไปนี ้
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- - - P A R T I A L C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S - - - 
 

Controlling for.. ตัวแปรเพศ (ควบคุมเอาไว้) 
 

    ระดบัการศกึษา          รายไดร้วม 
ระดบัการศกึษา              1.0000                   .5098 

                   ( 0)                       ( 144) 
                                                   P= .0                    P= .000 
 

รายไดร้วม       .5098                         1.0000 
                                         ( 144)                          ( 0) 
                                               P=.000                          P= .0 

 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

 
ผลจากการวิเคราะหแ์บบเดิม 
 

ค่า Sig. .000 ซึ่งน้อยกว่า α (.05) ท่ีตั้งไว้ ตกในอาณาเขตวิกฤต ปฏิเสธ H0 แสดงว่า ท่ีระดับ
นัยส าคัญ .05 เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรเพศออกแล้ว  โอกาสท่ีระดับการศึกษาและรายไดร้วมจะมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก และอยู่ในระดับปานกลาง ดูไดจ้ากค่า .5098 หรืออาจอธิบายไดว้่ามีขนาด
ความสมัพนัธอ์ยู่ท่ี 50.98% ท่ีความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั 0.05 (ขอ้สงัเกต:ุ จะเห็นไดว้่าค่า Sig ทัง้
ในช่องระดบัการศกึษา และรายไดร้วมมีคา่เท่ากนั แดงใหเ้ห็นวา่ความสมัพนัธข์องทัง้สองตวัแปรนีเ้ราจะเอา
คา่ Sig ตรงไหนมาอธิบายก็ไดเ้ช่นกนั) 

นอกจากนัน้การประมวลผลจะบอกคา่ Mean และ S.D มาใหด้ว้ยเช่นกนัจากตารางการประมวลผล
ดา้นลา่ง แตใ่นบางครัง้คา่ท่ีไดไ้มส่ามารถน ามาอธิบายไดต้อ้งใชค้า่ ฐานนิยม หรือมธัยฐาน เป็นตวัอธิบาย 
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 นอกจากนั้นยังมีอีกตางรางท่ีโปรแกรมไดป้ระมวลผลมาให้อีกดว้ยเช่นกัน เช่นเดียวกับตาราง  

Descriptive Statistics ท่ีอธิบายค่า Mean, S.D และ N (ขนาดตัวอย่างหรือขนาดประชากรท่ีใช้ใน
การศกึษา) และช่วงของความเช่ือมั่นในแตล่ะคา่เช่นกนั (95% Confidence Interval) 
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ผลการวิเคราะหแ์บบใหม ่(ในSPSSรุน่ใหม่ๆ มกัจะแสดงการประมวลผลออกมาดงัตารางนี)้                                   
สามารถอธิบายผลจากการวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

1. กรณีไมไ่ดค้วบคมุตวัแปรดา้นเพศ (none) 
 

จากตารางวิเคราะหก์ารประมวลผลจะเห็นไดว้่าค่าในตารางย่อยมี 3 ส่วน คือดา้นระดบัการศกึษา,
รายไดร้วม และเพศ และค่าดา้นบนสดุของตารางจะเป็นดา้นระดบัการศกึษา ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ายงัไม่มีการ
ตดัความสมัพนัธข์องตวัแปรดา้นเพศออกไป ในการวิเคราะหว์่าตวัแปรใดมีผลต่อความสมัพนัธ ์ใหด้คู่าใน
ช่อง Significance (2-tailed) ดงันัน้ตารางนีจ้ึงเป็นการอธิบายว่าค่าของตวัแปรใดบา้งท่ีมีความสมัพันธก์ับ 
ตวัแปรดา้นระดบัการศกึษา 

 

 ยังไม่ควบคุมตัวแปร 
ด้านเพศ 

 

 ควบคมุตวัแปร 
ดา้นเพศ 

 

 



164 
 

- ระดับการศึกษา กับ ระดับการศึกษา จะมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากบั . (จุด) แสดงว่า
หาค่าไม่ไดเ้พราะเป็นการอธิบายความสมัพนัธข์องตวัมนัเอง และพบว่าค่า Correlation เท่ากบั 1 แสดงถึง
ขนาดความสมัพนัธท่ี์ 100% 

- รายได้รวม กับ ระดับการศึกษา  จะมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .00 แสดงว่าหามี
ความสมัพนัธข์องตวัแปร (Sig< .05) และพบว่าค่า Correlation เท่ากบั .369 แสดงถึงขนาดความสมัพนัธท่ี์ 
36.9% 

- เพศ กับ ระดับการศึกษา จะมีคา่ Significance (2-tailed) เท่ากบั .005  แสดงวา่มี
ความสมัพนัธข์องตวัแปร(Sig<.05) และพบวา่คา่ Correlation เท่ากบั .08 แสดงถงึขนาดความสมัพนัธท่ี์ 
8% 
 

2. กรณีควบคมุตวัแปรดา้นเพศ 
 

จากตารางตอนท่ี 2 จะเห็นไดว้่ามีการควบคุมตวัแปรดา้นเพศ ท าใหเ้หลื่อตวัแปรเพียง 2 ตวัท่ีได้
ประมวลผลออกมา คือ ตัวแปรระดับการศึกษา และตัวแปรรายได้รวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการตัด
ความสมัพนัธข์องตวัแปรดา้นเพศออกไป ในการวิเคราะหว์่าตวัแปรใดมีผลต่อความสมัพนัธ ์ใหดู้ค่าในช่อง 
Significance (2-tailed) ดงันัน้ตารางนีจ้ึงเป็นการอธิบายว่าค่าของตวัแปรใดบา้งท่ีมีความสมัพันธก์ับ ตวั
แปรดา้นระดบัการศกึษา เช่นกนักบัการประมวลผลในตอนตน้ 

- ระดับการศึกษา กับ ระดับการศึกษา จะมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากบั . (จุด) แสดงว่า
หาค่าไม่ไดเ้พราะเป็นการอธิบายความสมัพนัธข์องตวัมนัเอง และพบว่าค่า Correlation เท่ากบั 1 แสดงถึง
ขนาดความสมัพนัธท่ี์ 100% 

- รายได้รวม กับ ระดับการศึกษา  จะมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .00 แสดงว่าหามี
ความสมัพนัธข์องตวัแปร (Sig< .05) และพบว่าค่า Correlation เท่ากบั .374 แสดงถึงขนาดความสมัพนัธท่ี์ 
37.4% 
 

3.3.4.3 สัมประสิทธิส์หสัมพนัธแ์บบสเปียรแ์มน (Spearman rank correlation coefficient) 
 

 การทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบสเปียรแ์มน จะเป็นการทดสอบตวัแปรสองชุด โดยท่ีเราไม่
ทราบว่าอะไรเป็นตวัแปรตน้ หรืออะไรเป็นตัวแปรตาม(แต่ในความเป็นจริงควรทราบว่าอะไรเป็นตวัแปรตน้ 
และตวัแปรตามในความสมัพนัธ)์ โดยเง่ือนไขการทดสอบมีดงันี ้

1. จะอยู่ในรูปแบบตวัแปรวดัระดบัมาตราหรือตวัแปรวดัระดบัอตัราสว่น (Interval or Ratio Scale) 
เช่น ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสงูและน า้หนกั ,ความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณการใชน้ า้มนักบัระยะทางการ
ว่ิงของรถยนต ์หรือล าดบัมาตรา (Ordinal Scale) เช่น ระดบัการศึกษา ระดบัการไดท่ี้ของการแข่งขนัสอบ 
เป็นตน้ 

2.  ขอ้มลูทัง้ 2 ชดุ ไมจ่  าเป็นตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ ก็ได ้
3. ขอ้มลูในแตล่ะชดุจะตอ้งมีความเป็นอิสระตอ่กนั 

การทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั เราจะใชส้ญัลกัษณ ์ “ rs “ 
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การตัง้สมมตฐิาน 
 

 H0 : ρ = 0 (ตวัแปร X และ Y ไมม่ีความสมัพนัธก์นั) 
H1 : ρ ≠ 0 (ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธก์นั) 

   (ทดสอบดว้ยความเชื่อมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั 0.05) 

 
วิธีการใช้ SPSS ในการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธแ์บบสเปียรแ์มน (Spearman) 

 

  
 

 Clickท่ี>>> “Analyze”แลว้Clickท่ี>>> ”Correlate” แลว้Clickท่ี>>> “Bivariate” จะปรากฏ
หนา้จอดงัตอ่ไปนี ้ 
 ปล.การทดสอบ Spearman จะเลือกอยู่ใน Bivariate 

  
(เป็นการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษาและรายไดร้วมตอ่เดือน) 

 

 ใหน้ าตัวแปรท่ีเราตอ้งการจะศกึษาจากทางดา้นซา้ยมือน าไปใสไ่วท้างขวามือ ท าเครื่องหมาย 
 ท่ี Spearman และ Flag signitificant correlations และเลือกท่ี Two-tailed หลังจากนั้นให้เข้าไปท่ี 
Options จะปรากฏหนา้จอดงันี ้(ในความเป็นจริงเราสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 2 ตวัแปร) 
 

 เลือกตรง 
Spearman 
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 การเลือกใน Options ก็เพ่ือตอ้งการให้มีการประมวลผลค่า Means และค่า S.D หรือส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานดว้ยเช่นกัน หลังจากนั้นกด>>> Continue หลังจากนั้นใหเ้ลือก>>> Bootstrap จะ
ปรากฏหนา้จอดงันี ้
 

   

 หลังจากนั้นให้เลือก>>> Perform bootstrap และในช่อง Number of samples ให้ใส่ขนาด
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ ในท่ีนี ้ใช้ขาดตัวอย่างจ านวน 1,200 ราย ส่วนค่า Confidence Intervals 
โปรแกรมจะก าหนดใหท่ี้ 95 เน่ืองจากเป็นการทดสอบท่ีความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั .05 หลงัจาก
นัน้ใหก้ด>>> Continue หลงัจากนัน้จะกลบัสู่หนา้หลกัแลว้ใหก้ด Ok จะปรากฎการประมวลผลดงัตอ่ไปนี ้
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จากตารางการประมวลผลพบว่าค่า Sig (2-tailed) มีค่าเท่ากับ .00 ดงันัน้ H1 : ρ ≠ 0 (ตวัแปร X 
และ Y มีความสมัพันธก์ัน) Sig < 0.05 แสดงว่า ระดบัการศึกษาและรายไดร้วมมีความสมัพนัธก์ันอย่างมี
นัยส าคัญ ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนัยส าคัญ 0.05 และค่า Correlation Coefficient มีค่า
เท่ากบั .385 (ขอ้สงัเกตุ: จะเห็นไดว้่าค่า Sig ทัง้ในช่องระดบัการศกึษา และรายไดร้วมมีค่าเท่ากนั แสดงให้
เห็นวา่ความสมัพนัธข์องทัง้สองตวัแปรนีเ้ราจะเอาคา่ Sig ตรงไหนมาอธิบายก็ไดเ้ช่นกนั) 
 

3.4 การทดสอบสมมตฐิานด้วยการใช้ Regression-Test (One-Way ANOVA ) 
 

 การทดสอบ Regression – test เป็นการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง  2 ตวัแปร คือตวัแปรอิสระ 
หรือตัวแปรตน้ (X) หรือ Independent และตัวแปรตาม (Y) หรือ Dependent ซึ่งในการทดสอบนั้นเรา
สามารถก าหนดตวัแปรอิสระ (X) ไดม้ากกว่า 1 ตวัแปร เช่น เพศ,อายุ ,การศึกษา เป็นตน้ ส่วนตวัแปร (Y) 
เราจะก าหนดใหม้ีเพียงแค่ 1 ตวัแปร เพ่ือศึกษาดูว่ามีตวัแปรอิสระใดบา้งมีมีสหสมัพนัธถ์ดถอยร่วมกบัตวั
แปรตาม 
 ซึ่งต่างจากการทดสอบดว้ย Correlation-test ท่ีเราจะไม่ก าหนดว่าอะไรตวัแปรตน้หรือตวัแปรตาม 
จะทราบเพียงว่าตัวแปรท่ีท าการทดสอบมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และสัมพันธ์กันไปในทิศทางใด แต่ 
Regression-test นอกจากบอกขนาดความสมัพนัธไ์ดแ้ลว้ ยงัสามารถบอกทิศทางความสมัพนัธ ์ตลอดจน
สามารถค านวณออกมาเป็นสมาการเชิงถดถอย เพ่ือเอาไวค้  านวณความเป็นไปไดด้้วยว่า ถา้ตวัแปรตน้มีคา่
เท่ากับ a จะท าให้ตัวแปรตามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นี ้จึงเป็นข้อดีของการทดสอบด้วยกระบวนการ 
Regression-test ซึง่เราจะเรียกคา่นีว้า่ สมัประสิทธิสหสมัพนัธเ์ชิงถดถอย (Regression Coefficient) 
 

 ข้อสังเกต: โดยส่วนใหญ่การใชก้ารทดสอบโดย Regression จะใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทาง
วิทยาศาสตรม์ากกว่า เพราะมีความสัมพันธ์ท่ีเป็นไปได ้เช่น การทดสอบอัตราการกินน า้มันรถยนตก์ับ
ระยะทางท่ีสามารถว่ิงได,้ ขนาดกระสุนปืนกับอ านาจการท าลายลา้งต่อวัตถุ, คุณภาพปุ๋ ยทั้งสามย่ีห้อ 
(A,B,C) ตัวแปร X กับการเจริญเติบโตของตน้ขา้วในแปลงนา ตัวแปร Y เป็นตน้ แต่การทดสอบในทาง
สงัคมศาสตรอ์าจเกิดไดย้ากในความเป็นจริงเพราะไม่ใช่ตรรกะท่ีเท่ียงตรงแน่นอน เช่น ระดบัการศึกษา,
ระยะเวลาการท างาน,เพศของพนกังาน และความสามารถทางภาษาองักฤษ(X) มีผลต่อระดบัเงินเดือนท่ี
ไดร้บั(Y) (อานนท ์ศกัดิว์รวิชญ,์2559,35) 
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การตัง้สมมตฐิาน 
 การตัง้สมมติฐานของ Regression มี 2 แบบ คือ  
 

 1.การทดสอบสมมตฐิานค่าสัมประสิทธก์ารถดถอยของตัวแปรอสิระในรูปแบบตัวแปรดบิ 

หรือค่าจริง  𝑦1̂ 

  H0: ตวัแปรอิสระทกุตวัไมส่ามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้
  H1: ตวัแปรอิสระบางตวัสามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้

      (ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั 0.05) 
 

 2. การทดสอบสมมตฐิานค่าสัมประสิทธก์ารถดถอยของตัวแปรอสิระในรูปแบบค่า

มาตรฐาน 𝑍1̂  

  H0: ตวัแปรอิสระตวัท่ี i ไมส่ามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้
  H1: ตวัแปรอิสระตวัท่ี i  สามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้
  (ทดสอบดว้ยความเชื่อมั่น 95% ความมีนยัส  าคญั 0.05) 

 
วิธีการใช้ SPSS ในการหาค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอย (Regression-Test) 
 

  
 
 Clickท่ี>>> “Analyze”แลว้Clickท่ี>>> ”Regression” แลว้Clickท่ี>>> “Linear” จะปรากฏ
หนา้จอดงัตอ่ไปนี ้
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 Ex. ในการทดสอบครัง้นีเ้ป็นการทดสอบสมัประสิทธถ์ดถอยโดยตอ้งการทดสอบวา่ ตวัแปรเพศ, ตวั
แปรอาย,ุตวัแปรดา้นศาสนา ,ตวัแปรดา้นสถานะภาพ มีตวัแปรใดบา้งท่ีมีผลตอ่ระดบัรายได ้(เงินเดือน) 

  
 

 จากตารางท่ีปรากฏ จะพบวา่มี 
- ช่อง Dependent ซึง่ในช่องนีใ้หใ้สต่วัแปรตาม (Y) ในท่ีนีใ้สต่วัแปรดา้นรายได้รวม 
- ช่อง Independent ซึง่ในช่องนีใ้หใ้สต่วัแปรอิสระ (X) ในท่ีนีใ้สต่วัแปรดา้น ตัวแปร
ตาม, ตัวแปรอายุ, ตัวแปรศาสนา, ตัวแปรสถานะภาพ, ตัวแปรระดับการศึกษา 

 

หลงัจากนัน้ใหเ้ขา้ไปท่ี Statistics จะปรากฏหนา้จอดงันี ้

 
 

 ให ้Clickท่ี>>> “Estimates”, “Model fit”, R squared change, Descriptives, Part and partial 

correlations (ซึง่บางตวัโปรแกรมไดเ้ลือกมาใหแ้ลว้)  
 ให ้Clickท่ี>>> Confidence intervals เพ่ือก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยมีคา่ความ
เช่ือมั่นท่ี 95% แลว้กด>>> Continue ดงัภาพแสดงตอ่ไปนี ้
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เกณฑก์ารทดสอบสมมตฐิาน  
 

กรณีทดสอบสมาการ  𝑦1̂ 
 

 ถา้คา่ Sig > 0.05 แสดงวา่ยอมรบั H0 ปฎิเสธ H1 นัน้คือ ตวัแปรอิสระทกุตวัไม่ 
                                        สามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้
 ถา้คา่ Sig < 0.05 แสดงวา่ยอมรบั H1 ปฎิเสธ H0 นัน้คือ ตวัแปรอิสระบางตวั  
                                        สามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้
 

กรณีทดสอบสมาการ 𝑍1̂ 

 ถา้คา่ Sig > 0.05 แสดงวา่ยอมรบั H0 ปฎิเสธ H1 นัน้คือ ตวัแปรอิสระตวัท่ี i ไม ่
                                        สามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้
 ถา้คา่ Sig < 0.05 แสดงวา่ยอมรบั H1 ปฎิเสธ H0 นัน้คือ ตวัแปรอิสระตวัท่ี i   
                                        สามารถใชพ้ยากรณไ์ด ้
 

การวิเคราะห ์Regression-Test สามารถวิเคราะหจ์ากคา่ท่ีไดจ้ากการประมวลผลได ้5 ตารางแสดงผล คือ 

1.ตาราง Descriptive Statistics และ Correlations 
ตาราง Descriptive Statistics และ Correlations จะเป็นการอธิบายคา่ทางสถิติเบือ้งตน้ตา่งๆ เช่น

ค่าเฉลี่ย,ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และค่าขนาดตัวอย่าง นอกจากนั้นยังสามารถอธิบายค่า 
Correlations หรือค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรไดอ้ีกดว้ยเช่นกัน ซึ่งไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนหนา้นี ้หลักการ
เดียวกบัท่ีเคยอธิบายนัน้คือ ในกรณีท่ี Sig < 0.05 ตวัแปรทัง้สองตวันัน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส  าคญั 
เช่น จากตารางขา้งล่างจะเห็นไดว้่าค่า Sig ความสมัพนัธร์ะหว่าง รายไดแ้ละเพศ มีความสมัพนัธก์นัเพราะ
คา่ Sig = 0.003 < 0.05 สว่นศาสนาและเพศไมม่ีความสมัพนัธก์นัเน่ืองจาก Sig = .249 > 0.05 เป็นตน้ 
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 2. ตาราง Model Summary 
 

         ตารางประมวลผล Model Summary จะเป็นการบอกคา่ R² ซึง่จะใชใ้นการบอกคา่ขนาด
ความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระวา่มีความสมัพนัธก์นัมากนอ้ยเพียงใด โดยอธิบายคือ 
  R² มีคา่อยู่ระหวา่ง 100 – 80 % แสดงวา่มีความสมัพนัธก์นัสงู 
  R² มีคา่อยู่ระหวา่ง 79 – 60 %   แสดงวา่มีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งสงู 
  R² มีคา่อยู่ระหวา่ง 59 – 40 % แสดงวา่มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
  R² มีคา่อยู่ระหวา่ง 39 – 20 % แสดงวา่มีความสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งต ่า 
  R² มีคา่อยู่ระหวา่ง 19 – 0 % แสดงวา่มีความสมัพนัธก์นัระดบัต ่า 
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 จากตารางประมวลผล พบว่าค่า R² มีค่าเท่ากับ .263 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.3% แสดงว่าตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม ซึ่งในการทดสอบครัง้นีต้วัแปรอิสระ คือ เพศ, อายุ และศาสนา ส่วนตวัแปรตาม คือ 
รายไดต้อ่เดือน มีขนาดความสมัพนัธค์อ่นขา้งต ่า 
 

 นอกจากตาราง Model Summary ท่ีเป็นการบอกถงึขาดความสมัพนัธแ์ลว้ ยงัมีตาราง ANOVA ซึง่
เป็นการทดสอบ F-Test ตามท่ีอาจารยไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ ซึ่งเป็นการทดสอบว่ามีอย่างนอ้ย 1 คู่ตวั
แปรท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่ม (สามารถดไูดจ้ากการทดสอบ F-Test ท่ีผ่านมา) และจากการประมวลผลจะ
เห็นไดว้่า ค่าSig = .00 < 0.05 (ยอมรบัH1 ปฏิเสธ H0) แสดงว่ามีอย่างนอ้ย 1 คู่ตวัแปรท่ีแตกต่างจากกลุม่ 
หรืออาจกลา่วไดว้า่มีอย่างนอ้ย 1 ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์นั 
 

 3. ตาราง Coefficients 

          ตารางนีถื้อวา่มีความส าคญัเพราะจะเป็นตารางท่ีบอกถงึสมาการความสมัพนัธข์องตวัแปร 

𝑦1̂ และสมาการพยากรณต์วัแปร 𝑍1̂ ดว้ยเช่นกนั 
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ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอสิระในรูปคะแนนดบิ หรือค่าจริง 
 

𝑦1̂  = -1.229 - .109X1 + .026X2 +.617X3  
                   เมื่อ  X1 = เพศ , X2 = อาย ุ, X3 = ศาสนา  

 

อาจสรุปไดว้า่ตวัแปรท่ีมีผลตอ่รายไดร้วมตอ่เดือน คือ เพศ, อาย ุและศาสนา 

ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอสิระในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

                           𝑍1̂  = -0.034 X1 + .011X2 + .379X3  
                      เมื่อ X1 = เพศ , X2 = อาย ุ, X3 = ศาสนา  

 

(สมาการณน์ีใ้ชส้  าหรบัการพยาการณค์ะแนนมาตรฐานของตวัแปร) 

 

4). การวิเคราะหจุ์ดเด่น-จุดด้อยโดยใช้ Quadrant Analysis  
 

 Quadrant Analysis คือ  เทคนิคท่ีสามารถเปรียบเทียบคะแนนความส าคญักบัคะแนนความพึงพอใจ
โดยตรง โดยเทียบระหว่างค่าความส าคญัท่ีไดจ้ากการหาสหสมัพนัธ์ (Correlation) ความพึงพอใจโดยรวมกับ
คะแนนความพึงพอใจของแต่ละปัจจยั เพ่ือวดัระดบัความส าคญัของปัจจยั โดยพิจารณาจากค่าสหสมัพนัธท่ี์
มากท่ีสดุ (Thailandcontactcenter,2017, 4) อาจกล่าวไดว้่าเป็นอีกวิธีการในการทดสอบความพงึพอใจในการ
ประเมินระดบัความพงึพอใจวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพอใจมากนอ้ยเพียงใด และมีดา้นใดบา้งท่ีตอ้งมีการ
ปรบัปรุงแกไ้ข หรือควรรกัษาเอาไวซ้ึง้วีธีการ Quadrant Analysis เม่ือท าการวิเคราะหไ์ดค้า่ระดบัความพึงพอใจ 
และระดับความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปรแล้วต้องเอาค่าเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อใน Program Excel เมื่อ
ด าเนินการเสรจ็จะไดก้ราฟดงัภาพตอ่ไปนี ้
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   ภาพประกอบการวิเคราะหโ์ดยใช ้Quadrant Analysis 
 

 จากกราฟจะเห็นไดว้า่เม่ือมีการใช ้Program Excel มาด าเนินการเพ่ือหาคา่ Quadrant Analysis แลว้
นัน้จะพบวา่การการฟจะแบ่งออกไดเ้ป็น  4 ช่อง คือ จดุเดน่, ควรรกัษาไว,้ ควรปรบัปรุง และควรพฒันาเรง่ดว่น 
ดงันัน้จะเห็นไดว้า่การใช ้Quadrant Analysis มีสว่นช่วยอย่างมากในการน ามาประเมินความพงึพอใจ และการ
วิเคราะหว์า่สิ่งท่ีผูวิ้จยัก าลงัด าเนินการอยู่นัน้มีสว่นใดบา้งท่ีตอ้งรีบปรบัปรุงแกไ้ข หรือควรรกัษาเอาไว ้
 ขัน้ตอนและวิธีการวิเคราะหโ์ดยใช ้Quadrant Analysis มีดว้ยกนั 2 สว่น คือสว่นขอกงการวิเคราหโ์ดย
ใช ้Program SPSS เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจของแต่ละตวัแปร และหาค่าขนาดความสมัพันธ์ 
(R²) ของแตล่ะตวัแปรท่ีท าการเปรียบเทียบกบัระดบัความพึงพอใจโดยรวม เม่ือไดผ้ลการวิเคราะหแ์ลว้จงึน าค่า
ไป Key ในProgram Excel ตอ่ไป  
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ขัน้ตอนและวิธีการหาค่า Quadrant Analysis 
1. การหาค่าระดับความพงึพอใจและค่าขนาดความสัมพันธใ์น Program SPSS 

มีดว้ยกนั 2 สว่น คือ หาคา่เฉลี่ย และคา่ขนาดความสมัพนัธ ์(R²)  
1.1 การหาคา่เฉลี่ยแตล่ะตวัแปร  

เขา้ไปท่ี Analyze เลือก Descriptive เลือก Frequencies  

 
 
 หลังจากนั้นท าการเลือกตัวแปรท่ีเราตอ้งการจะทราบถึงความสัมพันธ์ลงในช่อง  Variable(s) 
หลงัจากนัน้ใหเ้ลือกท่ี Statistics เพ่ือก าหนดใหป้ระมวลหาคา่เฉลี่ยของแตล่ะตวัแปลดงัรูปภาพตอ่ไป 

 
เลือก Variable(s) แลว้น าตวัแปรช่องทางซา้ยมือมาใส ่

 



176 
 

 
เลือกคลิก๊ท่ีคา่ Mean 

เม่ือด าเนินการเสรจ็ใหเ้ลือกท่ี Continue และกด OK ระบบจะท าการประมวลผลใหอ้อกมาใน Out-
put ออกมา ใหท้ าการจดคา่เฉลี่ยของตวัแปรเอาไวก้่อนเพ่ือน ามา Key ลงใน Program Excel ตอ่ไปซึง่ใน 
Excel คา่เฉลี่ยท่ีไดเ้ราจะก าหนดใหเ้ป็นคา่ในแกน Y (อธิบายในภายหลงั)  

Statistics 

 Q2.6 Q2.7 Q2.8 Q2.9 Q2.10 

N 
Valid 400 400 400 400 400 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4.15 3.89 3.95 4.17 4.16 

Mode 4 4 4 4 4 

Std. Deviation .781 .911 .916 .757 .757 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

 

1.2 คา่ขนาดความสมัพนัธ ์(R²)  
 ในส่วนของการหาค่าขนาดความสมัพันธ ์(R²) จะเป็นการน าค่าความพึงพอใจของตัวแปรท่ีเรา
ตอ้งการศกึษาในรายขอ้มาเปรียบเทียบกบัตวัแปรระดบัความพึงพอใจโดยรวม ซึง่จะเป็นขอ้ค าถามท่ีถามถึง
ความพอใจโดยรวมของเรื่องท่ีเราจะศกึษาทัง้หมด เช่น ความพึงพอใจดา้นความสะอาดของโรงแรม, ความ
พงึพอใจดา้นความปลอดภยัของสถานท่ีโรงแรม, ความพงึพอใจดา้นการใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรบั เป็น
ตน้ และความพึงพอใจรวมก็คือการถามในทกุๆดา้นรวมกนั ซึ่งในแบบสอบถามมกัจะเป็นขอ้ค าถามสดุทา้ย
ก่อนท่ีจะเป็นค าถามปลายเปิดในแบบสอบถามตอ่ไป  
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วิธีการหาคา่ขนาดความสมัพนัธ ์(R²) ในProgram SPSS สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ในการหาคา่ขนาดความสมัพนัธ ์(R²) ผูเ้ขียนจะใช ้Regression-test ในการหาคา่ดงักลา่วอธิบาย

วิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 

 
Clik ท่ี Regression เลือก Linear 

 
 

 เมื่อ Clik เขา้มาใน Linear Regression จะมี 2 ช่องคือ ในช่อง Independent ใหใ้ส่ค่าตวัแปรตน้ 
หรือตวัแปรท่ีเราสนใจจะศกึษาต่างๆ เช่น  ความพึงพอใจดา้นความสะอาดของโรงแรม, ความพึงพอใจดา้น
ความปลอดภยัของสถานท่ีโรงแรม, ความพึงพอใจดา้นการใหบ้ริการของพนักงานตอ้นรบั เป็นตน้ ส่วนใน
ช่อง Dependent ใหเ้ลือกตวัแปรดา้นความพงึพอใจโดยรวม หลงัจากนัน้ใหเ้ลือก Statistics  
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Clik ท่ี R squared change และ เลือกท่ีก าหนดความเช่ือมั่น 95 % หลงัจากนัน้กด Continue และ
กด OK ระบบจะประมวลผลออกมา แนะน าใหท้ าการทดสอบรายคูเ่พ่ือใหไ้ดค้า่ R² ออกมาเป็นรายคู ่
 

Model Summary 

Model Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .420a 57.158 5 394 .000 

a. Predictors: (Constant), Q2.6 

  คา่ R² ท่ีไดค้ือ 0.42 ซึง่คา่ท่ีไดจ้ะน ามาก าหนดใน Excel ตอ่ไป 
 

2. การหาค่าระดบัความพงึพอใจและค่าขนาดความสัมพนัธ์ใน Excel 
เม่ือด าเนินการในสว่นของ SPSS แลว้จะไดค้า่เฉลี่ยและขนาดความสมัพนัธ ์R² อาจ

สามารถน ามาสรุปในตารางไดด้งันี ้ 
ตารางสรุปคา่เฉลี่ยและคา่ขนาดความสมัพนัธ ์R² 

หัวข้อ ค่าความสัมพันธ์ (R²) 

(X) 

ค่าเฉลี่ย 

(Y) 

1. ความพึงพอใจด้าน.................. 

2. ความพึงพอใจด้าน................... 

3. ความพึงพอใจด้าน.................... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

.... 
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 วิธีการใช ้Excel เพ่ือหาคา่ Quadrant Analysis อธิบายไดด้งันี ้

 
 
 

 เขา้ไปท่ี Insert หลงัจากนัน้ Clik ท่ีแผนภมูิกระจายใหเ้ลือกท่ีแผนภมูิกระจายมมุขวาบน 
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เม่ือเลือกแผนภมูิกระจายแลว้ให ้Clik ขวาเลือกท่ี เลือกขอ้มลู---->เลือกเพ่ิมขอ้มลู จะมีตารางใหใ้ส่
ขอ้มลูแกน X และแกน Y โดยท าการเลือกขอ้มลูในแกน Y คือ ค่าเฉลี่ยมาใส่ในช่องแกน Y และเลือกขอ้มูล
แกน X คือ ค่าขนาดความสัมพันธ์ R² มาใส่ในช่องแกน X ค่าจะปรากฎพรอ้มจุดค่าบนตาราง แสดงดัง
ภาพประกอบตอ่ไปนี ้(ภาพประกอบจากการด าเนินการวิจยัของผูเ้ขียนในการวิจยัประเมินความพึงพอใจท่า
อากาศยานหาดใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.2565) 
 

 
  
 เม่ือด าเนินการแลว้เสรจ็ใหน้ ากราฟท่ีไดม้าอธิบายตามแนวทาง Quadrant Analysis เพื่อท าการ
อธิบายในตารางช่องตา่งๆ โดยใหพ้ิจารณาวา่คา่เฉลีย่นัน้ๆ เป็นของคา่ตวัแปรความพงึพอใจใด ลว้น ามาอธฺบายวา่
คา่เฉลีย่อยูใ่นชว่งใด เช่น จดุเดน่, ควรรกัษาไว,้ ควรปรบัปรุง หรอืตอ้งปรบัปรุงเรง่ดว่น  ซึง่ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่าง
จากการวิจยัการส ารวจภาคสนามโครงการ AOT Satisfaction Survey ประจ าปี  2565 ท่ีผูเ้ขียนได้
ด  าเนินการวิจยัใหก้บัท่าอากาศยานหาดใหญ่ใน ภาคผนวก ฒ 
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แบบฝึกหัดบทที ่4 
 
ขอ้ท่ี 1. จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง”คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย” ตามแบบสอบถามท่ีได้

ยกตวัอย่างมานัน้สมมติวา่ผลจาการบนัทกึขอ้มลูจ านวน 30 ชดุใหห้าค าตอบจากขอ้มลูตอ่ไปนี ้
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1.1 จงหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุ และเพศของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

1.2 คา่ฐานนิยมของเพศคือเท่าไหร ่และคา่กลางของอายคุือเท่าไหร่ 
ขอ้ท่ี 2. จากขอ้มลูจงทดสอบสมมติฐานวา่เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นความ

รบัผิดชอบแตกตา่งกนัหรือไมอ่ย่างไร ดจูากอะไรพรอ้มการสรุปสมมติฐานตามหลกัทางสถิติ 
ขอ้ท่ี 3. จากขอ้มลูจงทดสอบสมมติฐานว่าระดบัการศกึษาท่ีมีความแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการดา้นความรบัผิดชอบแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร ดจูากอะไรพรอ้มการสรุปสมมติฐานตาม
หลกัทางสถิติ 

ขอ้ท่ี 4. จงหาคา่เฉลี่ยของอายผุูต้อบแบบสอบถามทัง้ 30 ราย 
ขอ้ท่ี 5. ใหท้่านด าเนินการหาค่าสถิติพรรณนาของขอ้มลูทั่วไปชุดนีว้่ามีอะไรบา้ง โดยใชโ้ปรแกรมSPSSเป็น

เครื่องมือในการหาขอ้มลู 
ขอ้ท่ี 6. ใหท้่านด าเนินการหาค่าสถิติพรรณนาของค าถามในขอ้ท่ีQ2.2.1-Q2.2.4 ชุดนีว้่ามีอะไรบา้ง โดย

เขียนในลกัษณะของการเขียนรายงานแบบบทท่ี 4 ตามท่ีไดเ้รียนมาพรอ้มอธิบายรายละเอียด 
 
ปล.นอกจากแบบฝึกหดัท่ีมีทา้ยบท ผูอ้า่นสามารถไปหาขอ้มลูแบบสอบถามจากตวัอย่างงานวิจยัหลายเรื่อง

ของผูเ้ขียนไดจ้าก Googlesite ช่ือ Ong007tsu ซึ่งจะมีแบบสอบถามและขอ้มลูแบบสอบถามท่ีไดk้eyไว้
แลใ้นโปรแกรม SPSSเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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บทที ่5  
การวจิัยขั้นพืน้ฐาน (Basic Research) 

______________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
 เป็นการอธิบายใหผู้อ้่านเขา้ใจหลกัของการวิจยัโดยทั่วไป ตลอดจนประเภทของการวิจัยเบือ้งตน้ 
และความแตกต่างของการด าเนินการวิจยัในทางวิทยาศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์รวมไปถึงมีความเขา้ใจใน
การวิจยัพืน้ฐาน กาวิจยัประยกุต ์การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือใหผู้อ้า่นไดม้ีความเขา้ใจในรายละเอียดของการ
วิจยัตลอดจนกระบวนการและขัน้ตอนการวิจยั 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
1. มีความรูค้วามเขา้ใจความหมายและหลกัการวิจยั 
2. มีความเขา้ใจการแบ่งระดบัการวิจยั 
3. มีความเขา้ใจประเภทของการวิจยั 
4. มีความเขา้ใจกระบวนการและขัน้ตอนการวิจยั 
 

เนือ้หา 
ความหมาย และหลักของการวิจัยทั่วไป 

1.จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1.1. เพ่ือการอธิบาย(Explanation) 
 1.2. เพ่ือการพยากรณ ์(Prediction) 
 1.3. เพ่ือการควบคมุ (Control) 

            2. ประเภทของการวิจัยเบือ้งต้น 
  2.1. ประเภทของการวิจยัแบ่งตามประโยชนข์องการน าไปใช ้  
 2.1.1 การวิจยัพืน้ฐานหรือการวิจยับริสทุธ์ิ (Basic or Pure Research) 
 2.1.2 การวิจยัประยกุต ์(Applied Research) 

2.2. ประเภทของการวิจยัตามสาขาวิชาการหรือเนือ้หาวิชาท่ีใชศ้กึษา 
 2.2.1. การวิจยัทางวิทยาศาสตร ์
 2.2.2. การวิจยัทางสงัคมศาสตร ์
 2.3. ประเภทของงานวิจยัแบ่งตามลกัษณะของขอ้มลู 
   2.3.1. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   2.3.2. การวิจยัเชิงคณุลกัษณะ(Qualitative Research) 
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  2.4. ประเภทของการวิจยัแบ่งตามวตัถปุระสงค ์และวิธีการเสนอขอ้มลู  
  2.4.1 การวิจยัขัน้ส  ารวจ(Exploratory Research) 
  2.4.2 การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
  2.4.3 การวิจยัเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) 
  2.4.4 การวิจยัเชิงคาดคะเน (Predictive Research) 
  2.4.5 การวิจยัเชิงวินิจฉยั (Diagnostic Research) 

 2.5. ประเภทของงานวิจยัท่ีแบง่ตามความสามารถในการควบคมุตวัแปร 
  2.5.1. การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
  2.5.2. การวิจยัเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) 
  2.5.3. การวิจยัเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) 

  2.6. ประเภทของงานวิจยัแบ่งตามระเบียบวิธีวิจยั 
   2.6.1. การวิจยัเชิงประวตัิศาสตร ์(Historical Research) 
   2.6.2. การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
   2.6.3. การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
  3. การแบ่งระดับของการวิจัย  

 4. แนวคดิการวิจัยทางสังคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
4.1. การแสวงหาความจริงการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

4.1.1. วิธีโบราณ (Older methods)  
4.1.2. วิธีการอนมุาน/การใชเ้หตผุลแบบนิรนยั  
          (Deductive Method/ Deductive Reasoning) 
4.1.3. วิธีการอปุมาน (Inductive Method) หรือ วิธีการใชเ้หตผุลแบบอปุนยั   
          (Inductive Reasoning)  
4.1.4. วิธีการอปุมาน (Inductive method) 

4.2. การแสวหาความจริงการวิจยัทางวิทยาศาสตร ์(Scientific Method)  
4.2.1 วิธีการคน้หาความจริงทางวิทยาศาสตรข์องมิลล ์(Mill’scanons)  

  4.2.1.1.วิธีการสอดคลอ้งกนั (Method of Agreement) 
 4.2.1.2. วิธีการของความแตกตา่ง (Method of Difference) 

 4.2.1.3. วิธีการของความสอดคลอ้งกนั และความแตกตา่งกนั                          
                      (Joint Method of Agreement and Disagreement) 

 4.2.1.4. วิธีการของสว่นท่ีเหลอื (Method of Residues) 
 4.2.2  ขัน้ตอนและวิธีการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร ์
 4.2.3  ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
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           5. ประเภทของการวิจัย 
        5.1. แบ่งการตามกรอบวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
  5.1.1 การวิจยัพืน้ฐาน (Basic Research) 
  5.1.2 การวิจยัประยกุต ์(Applied Research) 

          5.2. แบ่งตามลกัษณะของการวิจยั  
  5.2.1 การวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research) 
  5.2.2 การวิจยัเชิงอธิบาย (Explainary Research) 

          5.3. แบ่งตามการจดัเก็บขอ้มลูจะสามารถแบ่งประเภทของการวิจยั  
5.3.1 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

  5.3.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
  5.3.3 แนวความคิดวา่จะออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพและปริมาณ 
   6. การวิจัยเชงิผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) 

  6.1. หลกัการ ความหมาย และความส าคญัของการวิจยัแบบผสมผสานวิธี 
  6.1.1. หลกัการส าคญัของการวิจยัแบบผสมผสานวิธี 

6.1.2. ความหมายและลกัษณะการวิจยัเชิงผสมผสานวิธี 
6.1.3. ความส าคญัของการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
6.1.4. จดุมุง่หมายของกาวิจยัแบบผสมผสานวิธี 

  6.2. ประเภทแบบแผนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี 
  6.2.1  แบบผสมวิธีพืน้ฐาน 

   6.2.1.1 แบบแผนแบบคูข่นาน    
    6.2.1.2 แบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย 
   6.2.1.3 แบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ  
   6.2.2  แบบผสมวิธีขัน้สงู 
   6.2.2.1  แบบแผนเชิงทดลอง  
   6.2.2.2  แบบแผนการศกึษากรณี  

   6.2.2.3  แบบแผนความยตุิธรรมทางสงัคม  
  6.2.2.4  แบบแผนการประเมินหลายขัน้ตอนแบบผสมวิธี  

         6.3 ขอ้จ ากดัในการใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสมผสาน 
 

 7. การวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
  7.1. ความหมายและพฒันาการของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
  7.2. ความเช่ือพืน้ฐานของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
  7.3. ลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
  7.4. จดุมุง่หมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
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  7.5. กระบวนการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
  7.5.1 กระบวนการด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ                                        
                                    Kemmis & McTaggart 
  7.5.2 กระบวนการด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Stringer 

7.5.3 กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Coghlan & Brannick 
7.5.4 กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ตามแนวคิดของ องอาจ นยัพฒัน ์

                      7.6. ขัน้ตอนของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
7.7. การเก็บรวบรวมขอ้มลูของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
7.8. การวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 

 กระบวนการและขัน้ตอนการวิจัย (Research Process)  
  1. กระบวนการวิจยั 

1.1 หลกัของกระบวนการวิจยั 

1.2 แนวคิดกระบวนการวิจยั 

1.3. วิธีการวางแผนการวิจยั 

1.4.วงจรของการวิจยั (Research Cycle)   
2. ขัน้ตอนการวิจยั 

    2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Collection of data) 
               2.2 การน าเสนอขอ้มลู (Presentation of data) 
    2.3 การวิเคราะหข์อ้มลู(Analysis of data) 

           2.4 การแปลความหมาย สรุปผลและน าไปใชใ้นการตดัสินใจ (Interpretation of 
data)  

 2.5.ขัน้ตอนของการเขียนรายงานการวิจยั (รูปเลม่วิจยั)   
3.ขอ้ผิดพลาดท่ีควรระมดัระวงัในการวิจยั  
4. เทคนิคการเรียนรูก้ารด าเนินการวิจยัทางสถิต ิ
 

 แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 บรรณานกุรมทา้ยบท 
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ความหมายและหลักของการวิจัย 
 

การวิจยั ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Research หมายถงึหาแลว้หาอีก จนกระทัง้มั่นใจไดใ้นขอ้เท็จจริง 
ในพจนานกุรม ใหค้วามหมายวา่ การวิจยัเป็นการคน้ควา้เพ่ือหาขอ้มลูอย่างถ่ีถว้นตามหลกัวิชาการ  

kerlinger ให้ความหมายอย่างสมบูรณ์ว่า การวิจัยเป็นการไต่สวนสืบค้นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ อย่างมีระบบ มีการควบคมุ มีการสงัเกตเหตกุารณจ์ริง และมีการวิพากษ์วิจารณ ์โดยมีทบ.และ
สมมติฐานเป็นแนวทางคน้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งปรากฏการณน์ัน้ๆ อาจสรุปใจความส าคญัไดด้งันี ้คือ 
 1. เป็นการศกึษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง  
 2. เป็นกระบวนการหรือการกระท าท่ีมีระบบ ระเบียบ  
 3. เป็นการกระท าท่ีมีจดุมุง่หมายแน่นอน 
 

1.จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

1.1. เพ่ือการอธิบาย(Explanation) คือ การท าความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหก้ระจ่าง เช่น
ตอ้งการศกึษาสว่นประกอบของรถยนต ์เราก็จะศกึษาเฉพาะตวัรถยนต ์ไมไ่ปศกึษาการตลาด หรือฝ่ายลกูคา้ 
เพราะจดุมุง่หมายคือตอ้งการดสูว่นประกอบรถยนตไ์มใ่ช่ ตลาดรถยนต ์

1.2. เพ่ือการพยากรณ ์(Prediction) คือ ตอ้งการคาดการณเ์หตกุารณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคต จะ
เป็นอย่างไร หรือเกิดขึน้อย่างไร เช่นตอ้งการทราบผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 3 ของปี 
2551 

1.3. เพ่ือการควบคุม (Control) คือ เป็นการควบคุมเหตุการณ์ในอนาคตไม่ให้เกิดขึน้ หรือ
เกิดขึน้ใหไ้ดน้อ้ยท่ีสดุ โดยใชผ้ลงานวิจยัมาใหเ้กิดประโยชนใ์นการคาดการณ ์เช่น หาแนวทางป้องกนัและ
ควบคมุการติดยาเสพติดในกลุม่วยัรุน่ 

ธรรมชาติของการวิจยั(Nature of Research) ซึ่งนิดา้ ชูโต (2540: 1)ไดก้ล่าวถึงธรรมชาติของการ
วิจยัวา่ มีลกัษณะใหญ่ๆ 4 ประการ คือ 

(1) มีหลกัฐานยืนยัน (evidence) ซึ่งสามารถยอมรบัไดโ้ดยอาจเป็นหลกัฐานเชิงทฤษฎีหรือ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์(empirical) อาทิคะแนนท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์แบบสงัเกตแบบสอบถาม ซึ่งสามารถ
ยืนยนัตรวจสอบได ้

(2) มีความตรง (Validity) ประกอบดว้ยความตรงภายใน ( Internal Validity) คือ ความตรง
ของผลสรุปและการตีความหมายของข้อมูลกระบวนการท่ีถูกตอ้ง และความตรงภายนอก (external 
validity) เป็นความตรงจาการอา้งอิงผลการวิจยั ไปสูป่ระชากรเป้าหมาย 

(3) มีความเช่ือถือได(้reliability) หมายถึง การวิจัยนัน้ตอ้งสามารถตรวจซ า้ได ้(replicable) 
โดยนกัวิจยัคนอื่นๆ ในทกุขัน้ตอน ภายใตส้ภาพเดียวกนั หรือคลา้ยคลงึกนั ผลการวิจยัควรใหผ้ลตรงกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนั 

(4) มีกระบวนการที่เป็นระบบ(systematic) โดยมีล  าดบัขัน้ตอนของกิจกรรมสืบเน่ืองเช่ือมโยง
กนัเริ่มจากปัญหาการตรวจสอบขอ้ความรู ้การเก็บขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู ตามวตัถปุระสงค ์
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2. ประเภทของการวิจัยเบือ้งต้น 
2.1. ประเภทของการวิจยัแบ่งตามประโยชนข์องการน าไปใช ้ มี 3.ประเภทไดแ้ก่ 

2.1.1 การวิจยัพืน้ฐานหรือการวิจยับริสทุธ์ิ (Basic or Pure Research) เป็นการวิจยัเพ่ือหา
ความรูใ้หม่ๆเป็นหลกั เพ่ือสรา้งทฤษฎีบท.หรือแนวคิดตา่งๆ เพ่ือเสริมสรา้งใหวิ้ชาความรูม้ีเนือ้หาและเขา้ใจ
มากย่ิงขึน้ โดยสว่นใหญ่จะเนน้การวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร ์

2.1.2 การวิจยัประยกุต ์(Applied Research) เป็นการน าผลไปใชเ้พ่ือปรบัปรุงสภาพความ
เป็นอยู่ทางสังคมของมนุษยใ์หด้ีย่ิงขึน้ เช่น น าผลการวิจัยดา้นยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นไป คิดคน้วิธีการ
ป้องกนัโดยการสรา้งความอบอุน่ใหม้ากขึน้ในครอบครวั ดงันัน้จงึเป็นงานวิจยัทางดา้นสงัคมศาสตรเ์ป็นส่วน
ใหญ่ 

2.1.3 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) เป็นการน าเอางานวิจยัมาศกึษา ควบคู่
กบัการพฒันาทอ้งถ่ินควบคู่กนัไป ซึ่งจะเป็นการหาทางออกร่วมกนัระหว่างนักวิจยักบัชาวบา้น  อธิบายคือ 
ในการท าวิจยัทั่วไปผูท้  าวิจยัจะรบัรูห้รือรบัทราบขอ้มลูแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ในการท าวิจัยเชิงปฏิบตัิการนัน้ 
ผูท้  าวิจยัตอ้งสอนใหช้าวบา้นหรือคนในชุมชน หรือกลุ่มตวัอย่างไดร้บัรูแ้ละรบัทราบแนวทางแกไ้ขไปหาไป
ดว้ยกนั เช่น กรณีศกึษาเรื่องการลดจ านวนของป่าชายเลน นอกจากผูท้  าวิจยัจะบอกถงึปัญหาการลดจ านวน
ของป่าชายเลนในปัจจบุนั ผูท้  าวิจยัยงัตอ้งแนะแนวทางในการปลกูป่าชายเลนเสริมดว้ยเช่นกนั 

 

2.2. ประเภทของการวิจยัตามสาขาวิชาการหรือเนือ้หาวิชาท่ีใชศ้กึษา 
 

   2.2.1. การวิจยัทางวิทยาศาสตร ์เป็นการวิจยัทางดา้นกายภาพ มีความเป็นรูปธรรมมาก 
และสามารถจบัตอ้งไดท้างประสาทสมัผสั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 สาขาวิชา ดงันี ้วิทยาศาสตรก์ายภาพ,
คณิตศาสตร,์การแพทย,์เคมีและเภสชั,เกษตรศาสตร ์และชีววิทยา,วิศวกรรมศาสตร,์อตุสาหกรรมวิจยั 
   2.2.2. การวิจัยทางสงัคมศาสตร ์เป็นการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับมนุษย ์พฤติกรรมมนุษย ์มี
ลกัษณะเป็นคุณภาพมากกว่า มองไม่เห็นและจับตอ้งดว้ยประสาทสมัผัสโดยตรงไม่ ได ้แบ่งออกไดเ้ป็น 7 
สาขาวิชา ดงันี ้สงัคมวิทยา,เศรษฐศาสตร,์รฐัศาสตร,์มนษุยวิทยา,จิตวิทยา, นิติศาสตร,์ปรชัญา 

 

  2.3. ประเภทของงานวิจยัแบ่งตามลกัษณะของขอ้มลู  
     2.3.1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เน้นการวิจัยท่ีมีปริมาณมากๆ 

แสดงผลออกมาเป็นตวัเลข เป็นค่าทางสถิติเป็นหลกั การท าวิจยัในลกัษณะนีต้อ้งสามารถแปลงการวัดให้
เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัในเชิงปริมาณได ้ซึ่งจะไดค้่าเป็นตวัเลขท่ี ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะหท์างสถิติได้
อีก โดยการProgram SPSS ในการวิเคราะหข์อ้มลู อีกประการคือ หากเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ เครื่องมือคือ 
แบบสอบถาม และโดยส่วนมากจะเป็นการเก็บขอ้มลูจากประชาชนจ านวนมาก โดยการอา้งขนาดตวัอย่าง
จาก Yamane ขอ้ดี คือ ท าใหท้ราบขอ้มลูของคนหมูม่าก หรือความคิดเห็นของคนโดยรวม 

    2.3.2. การวิจัยเชิงคุณลักษณะ(Qualitative Research) เป็นการศึกษาท่ีเน้นข้อมูลเชิง
คุณภาพ ท่ีเก็บไดจ้ากข้อมูลท่ีเห็นไดจ้ริง และเสนอผลการวิจัยในลักษณะรวม ซึ่งจะสามารถวัดในเชิง



190 
 

ปริมาณไดย้าก  สว่นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจะไดจ้ากการสงัเกตและสมัภาษณ ์ไมม่ีโครงสรา้งท่ีแน่นอน แลว้
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหผ์ลการวิจยั การวิจัยเชิงคณุภาพจะเป็นการเนน้ด้านการสมัภาษณเ์ป็นส่วนใหญ่
ขนาดตัวอย่างจะนอ้ยเมื่อเทียบกับการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ขอ้ดี คือ ท าใหท้ราบในขอ้มูลเชิงลูกท่ีไม่มีใน
แบบสอบถาม 

 

       2.4. ประเภทของการวิจยัแบ่งตามวตัถปุระสงค ์และวิธีการเสนอขอ้มลู  อาจแบ่งไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ  
         2.4.1 การวิจัยขั้นส  ารวจ(Exploratory Research)เป็นการวิจัยท่ีตอ้งการรวบรวมขอ้มูล

พืน้ฐานเบือ้งตน้ เพ่ือหาขอ้เท็จจริงตา่งๆ เก่ียวกบัเรื่องนัน้ๆเท่านัน้ ไมม่ีการตัง้สมมตุิฐานไวก้่อน และไมม่ีการ
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งตวัแปร 

         2.4.2 การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการตอ้งการค าตอบวา่อะไร และ
อย่างไร ตอ้งการหาค าตอบวา่ท าไม และไมม่ีการคาดคะเนปรากฏการณใ์นอนาคต 

         2.4.3 การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) เป็นการชีใ้หเ้ห็นว่าตวัแปรใดมี
ความสมัพนัธก์นับา้ง และเป็นเหตแุละเป็นผลของกนัและกันหรือไม ่        

  2.4.4 การวิจัยเชิงคาดคะเน (Predictive Research) เป็นการวิจัยท่ีชีใ้หเ้ห็นว่าในอนาคต
ควรเป็นอย่างไร โดยอาศยัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรท่ีท าการศกึษา 

   2.4.5 การวิจยัเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Research) เป็นการท าวิจยัเพ่ือตอ้งการหาค าตอบ
ท่ีแทจ้ริงของปัญหา และตอ้งเป็นค าตอบท่ีสามารถอธิบายสาเหตขุองการเกิดปัญหาไดอ้ย่างชดัเจน  

 

      2.5. ประเภทของงานวิจยัท่ีแบง่ตามความสามารถในการควบคมุตวัแปร   แบ่งออกได ้3 
ประเภท 

 2.5.1. การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นงานวิจยัท่ีผูวิ้จยัท าการควบคมุ
ตัวแปรบางประเภทและศึกษาบางประเภท เช่น ดูการเจริญเติบโตของตน้ข้าว ในสภาวะอากาศ และ
ความชืน้เดียวกนั แตต่า่งกนัตรงคณุภาพของดิน 

2.5.2. การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เป็นงานวิจัยท่ีผูวิ้จัยไม่
สามารถควบคมุตวัแปรไดท้ัง้หมดทีเดียว แตส่ามารถควบคมุไดเ้พียงบางตวั เช่น การทดลองการปลกูมะขาม
หวานในจงัหวดัพทัลงุ และสงขลา สิ่งท่ีควบคมุไมไ่ดบ้างตวัคือ สภาวะภมูิอากาศในแตล่ะพืน้ท่ี 

2.5.3. การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ไม่มีการควบคุมตัวแปรใดๆเลย 
ปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ผูท้  าการวิจยัไม่สามารถควบคมุอะไรไดเ้ลย เช่น การทดสอบการเจริญเติบโต
ของตน้โกงกางในป่าชายเลน,ศกึษาการเจริญเติบโตของหมีแพนดา้ในสวนสตัวเ์ชียงใหม ่ฯลฯ 

 

         2.6. ประเภทของงานวิจยัแบ่งตามระเบียบวิธีวิจยั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
 2.6.1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการใช้ระเบียบวิทีทาง

วิทยาศาสตรม์าวิเคราะหต์ามขอ้เท็จจริงตามหลกัประวตัิศาสตร ์เพ่ือสืบประวตัิความเป็นมาในสาขาวิชา
ตา่งๆ เช่น การวิจยัทางโบราณคดี,การวิจยัทางวฒันธรรมโบราณ ฯลฯ 
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2.6.2. การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัย
บรรยายเหตกุารณใ์นสถานการณน์ัน้ๆ เพ่ือหาขอ้เท็จจริงในเวลานัน้ๆ และประเมินสถานการณใ์นอนาคต
ตอ่ไป 

2.6.3. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยท่ีควบคุมตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง มีแบบแผนท่ีแน่นอน และสามารถน าผลวิจัยมาท าซ  า้ไดอ้ีก  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์

3. การแบ่งระดับของการวิจัย 
        คือ การประเมินความแน่นนอนของการวิจัยว่าจะสามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรได้

หรือไม ่หรือเพ่ือใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนในการวิจยันอ้ยท่ีสดุ โดยสามารถแบ่งตามการกระท าออกไดเ้ป็น 4
ระดบั ดงันี ้

ระดับ 1. การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) เป็นเพียงการถามว่าอะไรเกิดขึน้บา้ง อะไร
เป็นปัญหา มีเพียงการเก็บรวบรวมขอ้มลูใหเ้ห็นว่ามีขอ้มลูจริง เป็นอย่างไร  เช่น ความแน่นนอนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูการวิจยัเรื่องความพงึพอใจของประชาชนตอ่การบริหารงานของเทศบาลทุ่งสง ฯลฯ 

ระดับ 2. ความตรงภายใน (Internal Validity) ต่อเน่ืองจากระดับ 1 คือตอ้งมีการถามต่อว่า 
อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดขึน้ และจะมีแนวทางใดในการปรบัเปลี่ยนสิ่งท่ีเกิดขึน้ นัน้คือตอ้งมีการท าการ
วิจยั เช่น ศกึษาหาสาเหตขุองการเพ่ิมจ านวนของผูต้ิดยาเสพติดในกลุ่มวยัรุน่ หรือศกึษาใหท้ราบถงึการยา้ย
ถ่ินของแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในประเทศไทย หรืออาจอธิบายไดว้่า ในกรณีการทดสอบการเรียนของ
นกัเรียนก่อนสอบและหลงัสอบดวูา่ผลท่ีออกมามีความตรงกนัมากนอ้ยเพียงใด 

ระดับ 3. ความตรงภายนอก (External Validity) ระดบันีจ้ะละเอียดขึน้ไปอีก คือ นอกจากทราบ
สาเหตุแลว้ตอ้งทราบต่อไปดว้ยว่าปัจจัยท่ีท าใหแ้ตกต่างนั้น แตกต่างกันอย่างไร อะไรต่างกันบา้ง และ
งานวิจัยระดบันีต้อ้งสามารถอา้งอิงกลุ่มประชากรหลกัไดด้ว้ยเช่นกัน หรืออาจอธิบายไดว้่ากลุ่มตัวอย่าง
สามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรไดน้ัน้เอง 

ระดับ 4. การวิจยัเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) ต่อเน่ืองจากระดบัท่ี  3 คือตอ้งหาต่อว่า
ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้อยู่ภายใตห้ลกัการอะไร และสามารถสรุปสรา้งเป็นทบ . ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ๆในสงัคม
ไมว่า่จะเป็นสาขาวิทยาศาสตร ์หรือ สาขาทางสงัคมศาสตร ์

 

4. แนวคดิวิธีวิจัยทางสังมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
 

มนษุยม์ีความแตกตา่งกบัสตัว ์ตรงท่ีมนษุยพ์ยายามแสวงหาความรูเ้พ่ือท่ีจะเอาชนะธรรมชาติ และ
พยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอ วิธีการคน้หาความรูอ้าจแบ่งไดเ้ป็น 3 วิธี ดงันี ้

1). การไต่ถามความรู ้(Authority) วิธีการท่ีง่ายท่ีสดุในการทราบค าตอบนั้นคือการถามค าถาม
โดยตรงจากผูท่ี้มีความรู ้ 
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2). การใชป้ระสบการณ ์(Personal Experience) อาศยัประสบการณท่ี์สั่งสมมาจากอดีต และ
เรียนรูน้  ามาใชป้ระโยชนก์ับตนเองและสงัคม เช่น การรูจ้ักเรียนรูก้ารน าไฟมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์หรือการ
ลองผิดลองถกูจนไดวิ้ธีการที่เหมาะสมท่ีสดุ 

3). วิธีการอนุมาน (Deductive Method) แนวคิดนี ้อาริสโตเติล (Aristotae) เป็นผูค้ิดคน้โดย
มองถึงหลกัตรรกะแห่งความเป็นจริง เช่น คนทุกคนตอ้งตาย นาย ก.เป็นคน ดงันัน้นาย ก.ตอ้งตาย หรือการ
เมาสรุาท าใหค้วามสามารถในการขบัข่ียานพาหนะลดลง และท าใหเ้กิดอบุตัิเหต ุนาย ข.เมา ถา้นาย ข.ขบั
รถในขณะท่ีเมา ก็มีโอกาสที่จะท าใหเ้กิดอบุตัิเหต ุแตก่ารอนมุานนัน้ยงัไมส่ามารถสรุปผลไดแ้น่นอน 

 

4.1 การแสวงหาความจริงการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
 

รตันากร นามวงษ์ (2558:32-34) ไดก้ล่าวถึงการด าเนินการวิธีวิจัยทางสงัคมศาสตรไ์วว้่าเป็น
การแสวงหาความจริง ในการด าเนินการวิจยัสามารถกระท าได ้4 แนวทาง คือ 

 

4.1.1. วิธีโบราณ (Older methods) เป็นวิธีการดั่งเดิมท่ีใชม้าแต่อดีต และมีการบันทึก
จดจ าสืบตอ่กนัมา ยงัไมไ่ดใ้ชห้ลกัทางวิทยาศาสตรเ์ขา้มาอธิบายการไดม้าซึง่ค  าตอบมากเท่าท่ีควร ดงันัน้ใน
อดีตผูรู้ห้รือครูบาอาจารยจ์งึมีความส าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อการถ่ายทดความรูใ้หแ้ก่ลกูศิษย ์สามารถอธิบาย
ไดด้งันี ้

1). การสอบถามผูรู้ห้รือผูม้ีอ  านาจ (Authority) เป็นการไดค้วามรูจ้ากการสอบถาม
ผูรู้ ้หรือผูม้ีอ  านาจ ซึง่นิยมใชใ้นอดีต เพราะการเขา้ถงึความรูเ้ป็นไปไดย้าก 

2). ความบังเอิญ(Chance) เป็นการไดค้วามรูม้าโดยไม่ตัง้ใจ ซึ่งไม่ไดเ้จตนาท่ีจะ
ศกึษาเรื่องนัน้โดยตรง แตบ่งัเอิญเกิดเหตกุารณห์รือปรากฏการณบ์างอย่างท าใหม้นษุยไ์ดร้บัความรูน้ัน้  

3). ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition) เป็นการไดค้วามรูม้าจากสิ่งท่ีคนในสงัคม
ประพฤติปฏิบตัิสืบทอดกนัมาจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม ผูท่ี้ใชวิ้ธีการนี ้ควรตระหนัก
ดว้ยว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในอดีตจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนัน้ ไม่ใช่จะเป็นสิ่งท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรง
เสมอไป ดงันัน้ผูท่ี้ใชวิ้ธีการนีค้วรจะไดน้ามาประเมินอย่างรอบคอบเสียก่อนท่ีจะยอมรบัวา่เป็นขอ้เท็จจริง  

4). ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) เป็นการไดค้วามรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 
5) .  ประสบการณ์ส่ วนตัว  (Personal Experience) เ ป็นการ ได้ความ รู ้จาก

ประสบการณท่ี์ตนเคยผ่านมา ประสบการณข์องแต่ละบุคคลช่วยเพ่ิมความรูใ้หบุ้คคลนัน้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาท่ีประสบอยู่  

6) .  การลองผิดลองถูก  (Trial and Error) เป็นการได้ความรู ้มาโดยการลอง 
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หรือปัญหาท่ีไม่เคยทราบมาก่อน เมื่อแกปั้ญหานั้นไดถู้กตอ้งเป็นท่ีพึงพอใจ  ก็จะ
กลายเป็นความรูใ้หมท่ี่จดจาไวใ้ชต้อ่ไป ถา้แกปั้ญหาผิดก็จะไมใ่ชวิ้ธีการนีอ้ีก 
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4.1.2. วิธีการอนุมาน/การใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Method/ Deductive 
Reasoning)  

คิดขึน้โดย Aristotle เป็นวิธีการคิดเชิงเหตผุล ซึง่เป็นกระบวนการคิดคน้จากเรื่องทั่ว ๆ ไปสู่
เรื่องเฉพาะเจาะจง  หรือคิดจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อยจากสิ่งท่ี รู ้ไปสู่  สิ่งท่ีไม่รู ้ วิธีการอนุมานนี้จะ
ประกอบดว้ย เป็นการทดสอบเชิงตรรกะ  

1). ขอ้เท็จจริงใหญ่ ซึ่งเป็นเหตกุารณท่ี์เป็นจริงอยู่ในตวัมนัเอง หรือเป็นขอ้ตกลงท่ี
ก าหนดขึน้เป็นกฎเกณฑ ์ 

2). ขอ้เท็จจริงย่อย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับขอ้เท็จจริงใหญ่ หรือเป็นเหตุผลเฉพาะ
กรณีท่ีตอ้งการทราบความจริง  

3) .ผลสรุป เป็นขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการพิจารณาความสมัพนัธข์องเหตใุหญ่และเหตยุ่อย 

 

ขอ้บกพรอ่งจากการอนมุาน อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการ 
1). ขอ้สรุปหรือขอ้เท็จจริงท่ีไดอ้าจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะเป็นการอา้งเหตผุลใน

เชิงหลกัภาษาศาสตร ์เช่น คนใน3จงัหวดัชายแดนภาคใตส้ว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม นายสมชายเป็นคน
ปัตตานี ดงันัน้นายสมชายนบัถือศาสนาอิสลาม (ซึง่อาจไมเ่ป็นจริงก็ได)้ 

2). ขอ้สรุปหรือขอ้เท็จจริงท่ีไดอ้าจไม่เป็นความรูใ้หม่เสมอไป หากอาจเป็นความรู ้
เดิมท่ีมีอยู่แลว้แต่เราไม่ทราบเท่านัน้เอง เช่น C subset B , B subset A เพราะฉะนั้น C subset A อธิบาย
ดว้ยรูป... 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ: ความสมัพนัธใ์นการอนมุาน 
 

จากรูปแสดงใหเ้ห็นว่าวงกลม B อยู่ใน A และวงกลม C อยู่ใน B แต่จากรูปหากเราจะ
สรุปว่าวงกลม C อยู่ใน A ก็ไดเ้ช่นกนั ดงันัน้รูปนีอ้าจจะเป็นการบอกไดว้่าบางครัง้ในการอนมุานก็ไม่ไดเ้ป็น
การคน้พบใหม่ๆ เสมอไป อาจเป็นสิ่งย่อยท่ีอยู่ในสิ่งตา่งๆทั่วไปอยู่แลว้นัน้เอง 

 

    4.1.3. วิธีการอุปมาน (Inductive Method) หรือ วิธีการใช้เหตุผลแบบอุปนัย  
(Inductive Reasoning)  

แนวความคิดนีเ้กิดขึน้โดย Francis Bacon เน่ืองจากขอ้จากดัของวิธีการอมุานในแง่ท่ีว่า
ขอ้สรุปนัน้ จะเป็นจริงไดต้อ่เมื่อขอ้เท็จจริงจะตอ้งถกูเสียก่อน จงึไดเ้สนอแนะวิธีการเสาะแสวงหาความรู ้โดย

A 
B 

C 
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รวบรวมขอ้เท็จจริงย่อย ๆ เสียก่อนแลว้จงึสรุปรวบไปหาสว่นใหญ่ หลกัในการอปุมานนัน้มีอยู่ 2 แบบดว้ยกนั
คือ  

1)  วิธีการอุปมานแบบสมบูรณ์ (Perfect inductive method)/ หรืออุปนัยแบบ
สมบูรณ ์เป็นวิธีการแสวงหาความรูโ้ดยรวบรวม ขอ้เท็จจริงย่อย ๆ จากทุกหน่วยของกลุ่มประชากร แลว้จึง
สรุปรวมไปสู ่สว่นใหญ่ วิธีนีป้ฏิบตัิไดย้ากเพราะบางอย่างไมส่ามารถนามาศกึษาไดค้รบทกุหน่วย นอกจากนี้
ยงัสิน้เปลืองเวลา แรงงาน และคา่ใชจ้่ายมาก ขอ้ดีคือมีความผิดพลาดนอ้ย  

2 ) วิธีการอปุมานแบบไมส่มบรูณ ์(Imperfect inductive method) หรืออปุนยัแบบ
สมบรูณ ์เป็นวิธีการ เสาะแสวงหาความรู ้โดยรวบรวมขอ้เท็จจริงย่อย ๆ จากบางสว่นของกลุม่ประชากร แลว้
สรุปรวมไปสูส่ว่นใหญ่ โดยท่ีขอ้มลูที่ศกึษานัน้ถือวา่เป็นตวัแทนของสิ่งท่ีจะศกึษาทัง้หมด ผลสรุปหรือ ความรู้
ท่ีไดร้ับสามารถอา้งอิงไปสู่กลุ่มท่ีศึกษาทั้งหมดได้ วิธีการนีเ้ป็นท่ีนิยมมากกว่าวิธีอุปมานแบบสมบูรณ์ 
เน่ืองจากสะดวกในการปฏิบตัิและประหยดัเวลา แรงงานและคา่ใชจ้่าย  

 4.1.4.วิธีการอุปมาน (Inductive method)  
 จากขอ้บกพรอ่งของการอนุมาน “ฟรานซิลเบคอน” (Francis Bacon) จงึไดเ้สนอวา่การจะ

หาความรูใ้หม่ๆ ตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูเสียก่อน แลว้น ามาจ าแนกแยกความสมัพนัธข์องขอ้เท็จจริงตาม
ลกัษณะต่างๆจึงค่อยแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย เช่น จากการสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา
ปริญญาโท  สาขากระบวนการยุติธรรม ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างาน 
ดงันัน้อาจสรุปไดว้า่ท่ีเรียนสาขากระบวนการยตุิธรรม มกัมีประสบการณใ์นการท างาน การคน้ควา้หาความรู ้
เชิงเหตผุลดว้ยวิธีการอปุมาน ฟรานซิสเบคอน แบ่งออกเป็น 2 วิธีดงันี ้

1). วิธีการอปุมานแบบสมบรูณ ์(Perfect Inductive Method)  
การอุปมานแบบนีจ้ะเก็บขอ้มลูใหค้รบทุกหน่วยประชากรเสียก่อน แลว้น าไปจดัท า

ขอ้มูลตรวจสอบใหล้ะเอียดทุกหน่วยประชากร ซึ่งจะท าใหไ้ดข้อ้เท็จจริงท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ตอ้งการขอ้มูลว่า
นกัศกึษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัทักษิณท าอาชีพอะไรบา้ง ก็ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้หมด แลว้น ามา
สรุปผลของขอ้มลูที่ไดจ้ะตรงกบัความเป็นจริง100% หรืออธิบายง่ายๆก็คือ การเก็บขอ้มลูจากประชากรที่เรา
สนใจทกุหน่วยนัน้เอง 

2). วิธีการอปุมานแบบไมส่มบรูณ ์(Imperfect Inductive Method) 
เป็นการอุปมานโดยใช้ข้อมูลบางส่วนเพ่ือพาดพิงข้อมูลทั้งหมด เช่น ท าการสุ่ม

ตวัอย่างอาชีพของนักศึกษาปริญญาโทมาจ านวน 300 คน แลว้น ามาสรุปโดยอา้งถึงอาชีพของนักศึกษา
ทัง้หมด โดยใชก้ระบวนการการหาตวัแทนท่ีดีของประชากรตามท่ีไดก้ลา่วไปแลว้ตอนตน้ (ในการสุม่ตวัอย่าง
ตอ้งสามารถตอบไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการสุ่มมานัน้เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรไดห้รือไม่ และมีวิธีการ
หาอย่างไร) 

 

4.2. วิธีการทางวิทยาศาสตร ์(Scientific Method)  
 

ชารล์ ดาวิน (Charles Darwin) เป็นผูค้ิดคน้เมื่อศตวรรษท่ี 19 โดยการศกึษาหาขอ้เท็จจริงและ
ความรูใ้หม่ๆท่ีใชท้ัง้วิธี การอนุมาน และอปุมานร่วมกนั กล่าวคือ ในการคน้ควา้หาอะไรก็ท าการเดาค าตอบ
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โดยวิธีอนุมานไวก้่อน เป็นการตัง้สมมตุิฐานไวล้่วงหนา้ หลงัจากนัน้ก็ท าการทดสอบโดยวิธีอปุมาน โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูแลว้มาหาค าตอบวา่ท่ีไดต้ัง้สมมตุิฐานไวน้ัน้เป็นจริงหรือไม่ ซึง่วิธีการทางวิทยาศาสตรเ์ป็น
วิธีการแกปั้ญหาดว้ยการสงัเกตโดยอธิบายไดด้งันี ้ 

     1). เป็นวิธีการท่ีเป็นระเบียบแบบแผน ทั้งการตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน และวิธีการ
ด าเนินการ โดยใชห้ลกัเหตแุละผล และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและกฎเกณฑต์า่งๆ 

     2). ใชวิ้ธีตรรกะอย่างมีเหตผุลเช่ือถือได ้ท าการทดลองหลายๆครัง้จนแน่ใจก่อน จึงท าการ
สรุปผลจากการวิจยั 

     3). เนน้ความจริงเป็นหลกั ไมใ่ช่การคาดคะเนหรือการเดาสุม่เอา 
     4). เป็นวิธีการเพ่ือหาความรู ้ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห ์และตอ้งหาใหไ้ดถ้ึง

ความสอดคลอ้งอย่างเป็นเหตแุละเป็นผลกนั 
     5). เป็นการสงัเคราะห ์โดยการน าเอาเหตแุละผลมารวมกนั แลว้ศกึษาว่ามีความเป็นไปได้

หรือไม ่อย่างไร 
     6). เป็นการสะสม ความรู ้ทบ.ไวด้ว้ยกนั และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอ 
     7). เป็นวิธีท่ีเช่ือถือได ้เมื่อหาขอ้มลูทางวิทยาศาสตร ์และการวิจยัจะเป็นความรูท่ี้แน่นอน

และตายตวัเสมอ และเป็นท่ียอมรบัจากบคุคลทั่วไป 
จากการศกึษาจะเห็นไดว้่าการวิจยันัน้จ าเป็นตอ้งใชท้ัง้การอนุมาน และอปุมาน รวมไปถงึการ

ใชข้ัน้ตอน และกระบวนการในการหาขอ้เท็จจริงตามหลกัการทางวิทยาศาสตรม์าประกอบการวิเคราะหด์ว้ย
เช่นกนั เพราะจากท่ีกลา่วมาจะเห็นไดว้า่การวิจยั ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชห้ลกัของวิทยาศาสตรใ์นการคิด 
วิเคราะหด์ว้ยเช่นเยวกนั 

 

4.2.1 วิธีการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตรข์องมิลล ์(Mill’scanons)  
เป็นการแสวงหาความรู ้ความจริงตามหลกัวิทยาศาสตร ์โดยอาศยัความสมัพนัธเ์ชิงเหตุ

และผล ซึง่เป็นทฤษฎีของ John Stuart Mill มีดว้ยกนั 5 ประการ ดงันี ้
4.2.1.1.วิ ธีการสอดคล้องกัน  (Method of Agreement)  เ ป็นการอธิบายถึง

ความสมัพันธข์องเหตกุารณต์่างๆในหลายๆเหตกุารณม์ารวมกัน แต่มีอยู่เพียงเหตกุารณเ์ดียวเท่านัน้ท่ีท า
แลว้ท าใหเ้กิดผลท่ีตามมาเหมือนกนั ซึง่เหตกุารณน์ัน้ๆจะเป็นมลูเหตขุองการเกิดผลท่ีเหมือนกนั ยกตวัอย่าง
เช่น 

นาย A กินน า้เปลา่ผสมน า้แข็งท าให ้ทอ้งเสีย 
นาย B กินนมผสมน า้แข็งท าให ้ทอ้งเสีย 
นาย C กินน า้ผลไมผ้สมน า้แข็งท าให ้ทอ้งเสีย 
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้สามารถสรุปตามทฤษฎีของมิลล์ได้ว่าสาเหตุท่ีท าให้

ทอ้งเสียคือ น า้แข็งนัน้เอง 
4.2.1.2. วิธีการของความแตกตา่ง (Method of Difference) เป็นการอธิบายถงึคาม

สมัพนัธข์องเหตกุารณต์่างๆในหลายๆเหตกุารณม์ารวมกนั แตม่ีอยู่เพียงเหตกุารณเ์ดียวท่ีหากใครท าแลว้จะ
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ส่งผลออกมาไดแ้ตกต่างจากคนอื่นๆ ยกตวัอย่างเช่น จากการเลีย้งขึน้ปีใหม่ในบา้นของนายสมชายและ
ครอบครวั พบวา่ในงานไดม้ีการท าลาบเลือดมาใหท้านแตค่นในบา้นปฏิเสธท่ีจะทานลาบเลือดทกุคน ยกเวน้
นายสมชาย รุง่เชา้ขึน้มาตอ้งพานายสมชายเขา้โรงพยาบาลเป็นการดว่น เพราะพบวา่มีอาการทอ้งเสียอย่าง
รุนแรง จากเหตุการณท่ี์เกิดขึน้พบว่านายสมชายเป็นเพียงคนเดียวท่ีกินลาบเลือด ดงันัน้ลาบเลือดจึงเป็น
สาเหตท่ีุท าใหเ้กิดอาการณท์อ้งเสียอย่างรุนแรง 

4.2.1.3. วิธีการของความสอดคลอ้งกัน และความแตกต่างกัน (Joint Method of 
Agreement and Disagreement)  อธิบายคือเหตุการณ์เดียวแต่กลับมีหลายสาเหตุมารวมกัน แต่มีทั้ง
สอดคลอ้งและแตกตา่งรวมกนัอยู่ ยกตวัอย่างเช่น (จากตวัอย่างท่ี 1) 

นาย A กินน า้เปลา่ผสมน า้แข็งท าใหท้อ้งเสีย 
นาย B กินนมผสมน า้แข็งท าใหท้อ้งเสีย 
นาย C กินน า้ผลไมผ้สมน า้แข็งท าใหท้อ้งเสีย 
นาย D กินน า้ผลไมไ้มผ่สมน า้แข็งทอ้งไมเ่สีย 
นาย E กินน า้เปลา่ทอ้งไมเ่สีย 
นาย F กินชารอ้นท าใหท้อ้งไมเ่สีย 

จากเหตุการณข์า้งตน้พบว่าเหตสุอดคลอ้งท่ีท าใหท้อ้งเสียคือ น า้แข็ง แต่เหตุของ
ความแตกตา่งก็คือ การกินโดยไมใ่สน่  า้แข็งนัน้เอง 

4.2.1.4. วิธีการของส่วนท่ีเหลือ (Method of Residues)  อธิบายคือ เป็นการตัด
ส่วนเหลือออกทีละตัวแลว้จึงจะท าใหท้ราบว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเกิดผลท่ีจะตามมา 
ยกตวัอย่างเช่น 

นาย A กินขา้วแกง ขนมหวาน น า้อดัลม น า้แข็ง   ทอ้งเสีย 
นาย B กินขา้วแกง ขนมหวาน น า้อดัลม ทอ้งเสีย 
นาย C กินขา้วแกง ขนมหวาน ทอ้งเสีย 
นาย D กินขา้วแกง ทอ้งเสีย 
จากเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้หากเราตดัเหตกุารณอ์อกทีละตวัจะพบว่าถึงแมค้นสดุทา้ย

จะกินขา้วแกง ก็จะท าใหท้อ้งเสียได ้ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่การกินขา้วแกง เป็นสาเหตท่ีุท าใหท้อ้งเสียนัน้เอง 

4.2.1.5  วิธีการของความแปรผันร่วมกัน (Method of Concomitant Variation) 
เป็นวิธีท่ีอาจจะไม่ตอ้งยกตัวอย่างแต่เป็นสิ่งท่ีเขา้ใจกันอยู่แลว้ว่าหากเป็นเช่นนัน้จะเกิดเหตุการณเ์ช่นนี ้
ตามมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตรท่ี์ตายตวั ยกตวัอย่างเช่น นายก ขบัรถดว้ยความเรว็ 
100km/h ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง ดงันัน้จะตอบไดท้นัทีว่านายกจะสามารถเดินทางไดไ้กล 300km หรือ
โยนสิ่งของลงมาจากความสงู 100m(ในสภาวะสญูญากาศ) อยากทราบว่าจะใชเ้วลาก่ีวินาทีของสิ่งนีต้กลง
มาบนพืน้ จากการศึกษาพบว่าสิ่งของจะตกลงมาด้วยอัตราเร่ง 10m/s ดังนั้นของชิน้นีจ้ะตกลงมาใน
ระยะเวลา 10 วินาที 
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4.2.2 ขัน้ตอนและวิธีการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร ์
 

1). การตรวจสอบและการใหนิ้ยามปัญหา (Identification and definition of the 
problem)เมื่อทราบถึงปัญหาท่ีเราตอ้งการท่ีจะท าการศึกษา จะตอ้งพยายามจ ากัดขอบเขตและอธิบาย
ปัญหานัน้ใหช้ดัเจน ตอ้งการค าตอบอะไรบา้ง วิเคราะหแ์ยกประเดน็ตา่งๆท่ีตอ้งการทราบ 

2). การตัง้สมมุติฐาน(Formulation of a hypothesis)ในการทดสอบ Hypothesis 
เป็นการคาดเดาค าตอบของปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาว่า ค าตอบของเรื่องท่ีสงสัยนั้นจะเป็น
อะไรบา้ง ซึ่งการคาดเดาจะตอ้งกระท าอย่างมีเหตผุล และมีหนกัการทางสถิติอา้งถึงแนวทางการวิเคราะห์
ขอ้มลูได ้(จะกลา่วอีกครัง้ในบทการทดสอบสมมติฐาน) 

3). รวบรวมขอ้มูล จัดระเบียบและวิเคราะหข์อ้มลู (Collection organization and 
analysis of data)จดัเก็บขอ้มลูและรวบรวมเอกสารใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้เพ่ือช่วยตอบขอ้สงสยัไดม้าก
ท่ีสดุ ในการท าวิจยัจะอยู่ในบทท่ี 2 นัน้คือ การทบทวนวรรณกรรม 

 4). การหาข้อสรุป (Formulation of conclusion)เมื่อวิเคราะห์แลว้หาค าตอบท่ี
ตอ้งการจากแบบสอบถามท่ีท าการทดสอบ โดยท าการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตงัอย่างท่ีเราจะศกึษาแลว้
น าผลการวิเคราะหข์อ้มลูนัน้ๆมา สรุปและอภิปรายผลตอ่ไป 

5). ยืนยัน ปฏิเสธ หรือต้องการปรับสมมติฐานใหม่ (Verification rejection or 
modification of hypothesis) แล้วจัดท าเป็นข้อสรุปประกอบการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยดูจากการ
วิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้Program SPSS ดคูา่ SIG ท่ีไดเ้พ่ือน ามาวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป   

 

4.2.3 ข้อตกลงเบือ้งต้นของวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
 

1). ข้อตกลงว่าด้วยความจริงตามธรรมชาติ (Assumption of the Nature of 
Reality)  ทกุสิ่งทกุอย่างตอ้งมีเหต ุและผลตอ่กนั ไมม่ีสิ่งใดเกิดขึน้มาลอยๆ โดยไมม่ีสาเหตุ 

2). ขอ้ตกลงวา่ดว้ยรูปแบบของธรรมชาติ (Uniformity of Nature) ขอ้ตกลงนีส้รุปวา่
ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ในธรรมชาติท่ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกัน ตอ้งปรากฏผลของเหตุเหมือนกัน เช่น ตน้
มะมว่งย่อมออกลกูเป็นผลมะมว่งโดยสามารถแบ่งเง่ือนไขไดด้งันี ้คือ 

2.1. สจัพจนเ์ก่ียวกบัชนิดตามธรรมชาติ ปรากฏการณใ์ดท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั
จะจดัอยู่ในประเภท หรือกลุม่เดียวกนั เช่น ในโลกนีม้ีวตัถ ุ2ชนิด คือ มีชีวิต กบัไมม่ีชีวิต 

2.2.  สัจพจน์เ ก่ียวกับความคงตัวตามเง่ือนไข ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ ้นจะ
เปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไข ถา้เง่ือนไขยงัคงเดิมรูปแบบจะยงัคงเดิม เช่น แมวตอ้งออกลกูเป็นลกูแมว หรือปลกู
อะไรย่อมไดผ้ลเช่นนัน้ 

2.3. สจัพจนเ์ก่ียวกับความเป็นเหตุเป็นผลกัน ปรากฏการณต์อ้งมีเหตุท่ีท าให้
เกิดขึน้ และมีผลตามมา ผลบางทีอาจกลายเป็นเหตตุอ่ๆไป เป็นลกูโซ่ ตอ้งมีเหตจุงึมีผล 
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3). ขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกับกระบวนการทางจิตวิทยา (Assumptions Concerning the 
Psychological) ข้อตกลงนี้อาจสรุปได้ว่า ข้อเท็จจริงหรือความรูท่ี้ได้มานั้นต้องผ่านกระบวนการทาง
จิตวิทยา คือผ่านกระบวนการศกึษา หาความรู ้การถ่ายทอดความรูแ้บ่งออกไดด้งันี ้  

3.1. สัจพจนเ์ก่ียวกับความเท่ียงของการรับรู ้การรับรูต้ามกระบวนการทาง
จิตวิทยาของมนษุยม์ีความเท่ียงเสมอ  

3.2. สจัพจนเ์ก่ียวกับความเท่ียงของความจ าได ้มนุษยส์ามารถระลึกสิ่งท่ีจน  
จ าไดด้ีเย่ียม 

3.3. สจัพจนเ์ก่ียวกบัความเท่ียงของเหตผุล การใชเ้หตผุลเป็นไปอย่างเท่ียงตรง
เช่ือถือได ้
  จากผูเ้ขียนไดอ้ธิบายมานัน้จะเห็นไดว้่าทางวิทยาศาสตร ์ทางสงัคมศาสตร ์และทางรฐั
ประศาสนศาสตร ์ต่างมีจุดหมายเดียวกันนั้นคือ การคน้หาความจริงท่ีผู ้วิจัยตอ้งการค าตอบ แต่ส่วน
กระบวนการและขัน้ตอน ตลอดจนการวิเคราะหใ์หไ้ดม้าซึง่ค  าตอบของแตล่ะศาสตรย์่อมมีความเหมือน และ
แตกตา่งกนัออกไปตามท่ีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายมาแลว้นัน้ ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่การที่ผูวิ้จยัจะสามารถด าเนินการ
วิจยัใหส้  าเรจ็ลลุว่งไดน้ัน้ตอ้งศกึษากระบวนการคิด และวิธีการด าเนินการวิจัยใหม้าก เพราะการด าเนินการ
วิจยัอาจไม่ใช่แค่การหาค าตอบในเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพลว้น าค าตอบท่ีไดม้าอธิบายเหตขุองปัญหา
การวิจัยเพียงดา้นเดียว ดังนั้นผูเ้ขียนเสนอแนะใหผู้อ้่าน หรือผูท้  าวิจัยความอ่านหนังสือ หรือต าราอื่นๆ
ประกอบให้มากกว่านี ้หนังสือเล่มนีอ้าจไม่ไดเ้จาะจงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาตรใ์นเชิงลึกไดม้าก
เท่าท่ีควร แตผู่เ้ขียนมีความประสงคใ์หผู้อ้า่นไดเ้ห็นภาพการวิจยัในหลากหลายมิติ  
 

5. ประเภทของการวิจัย 
 

จากท่ีไดก้ล่าวถึงประเภทของการวิจยัไปบา้งแลว้ในตอนตน้ของบทท่ี 5 ในล าดบัต่อไปจะเป็นการ
อธิบายประเภทการวิจัยอย่างละเอียด บุณทัน ดอกไทสง (2553, 45-48) ยังไดแ้บ่งประเภทของการการ
แสวงหาความรู ้เพ่ือใหข้อ้เท็จจริงเก่ียวกับปรากฎการณ์อาจมีแบบแผนทางวิทยาศาสตร ์จึงตอ้งอา้งอิง
ระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมเขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยการวิจยัสามารถแบ่งออกไดด้งันี ้

5.1.แบ่งตามกรอบวตัถปุระสงค ์ไดแ้ก ่
      5.1.1 การวิจยัพืน้ฐาน (Basic Research) 
      5.1.2 การวิจยัประยกุต ์(Applied Research) 

5.2.แบ่งตามลกัษณะของการวิจยั ไดแ้ก่ 
     5.2.1 การวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research) 
     5.2.2 การวิจยัเชิงอธิบาย (Explainary Research) 
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5.3.แบ่งตามการจดัเก็บขอ้มลูจะสามารถแบ่งประเภทของการวิจยั ไดเ้ป็น 
     5.3.1 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
     5.3.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
 

จากท่ีกลา่วมาพอท่ีจะอธิบายเพ่ือขยายใจความของการวิจยัทั่วไปสามารถแบ่งประเภทไดด้งันี ้
 

5.1.แบ่งการตามกรอบวัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 

5.1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure Research) เป็นการ
วิจัยท่ีมุ่งแสวงหาความรูห้รือความจริงท่ีเป็นกฎ สูตร ทฤษฎี เพ่ือท่ีจะขยายพืน้ฐานความรูท้างวิชาการ ให้
กวา้งขวางออกไปโดยไม่ค  านึงว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นแง่ใดหรือไม่ โดยมากมักจะเป็นการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรใ์นหอ้งปฏิบตัิการหรือหอ้งทดลองทางวิทยาศาสตรเ์ป็นส่วนใหญ่ การวิจยัพืน้ฐานจงึเนน้คน้หา
ขอ้มูลท่ีเป็นขอมูลเชิงประจกัษ์ท่ีสามารถจบัตอ้งไดห้รือเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า สามารถอธิบายความเป็นเหตุ
และผลไดอ้ย่างชดัเจน เช่น การทดลองหาพลงังานทดแทนต่างๆท่ีจะสามารถเขา้มาใชแ้ทนน า้มนั เช่น การ
ทดลองหาพลงังานจากลม การทดลองวคัซีนเพ่ือใชใ้นการตา้นไวรสัโควิด-19 เป็นตน้ ส่วนใหญ่เป็นการวิจยั
คิดคน้อะไรใหม่ๆ และเริ่มด าเนินการเป็นครัง้แรก ซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจยัท่ีเป็นการทดลองในมนษุย์
เสียส่วนใหญ่ ท าใหผ้ลออกมาไม่แน่ชดั อาจมีความคลาดเคลื่อนเมื่อระยเวลาผ่านไปนานหลายปี เพราะมี
ความเป็นไปไดท่ี้ทัศนะของคนจะเปลี่ยนไปเมื่อระยะเวลามีมากขึน้  ในทางรฐัประศาสนศาสตรจ์ึงท าได้
อยากตอ่การวิจยัพืน้ฐาน 

5.1.2 การวิจัยประยุกต ์(Applied Research) เป็นการวิจยัท่ีไดน้  าผลจากขอ้ความรูท้ฤษฎีท่ีมี
ผูศ้กึษาไวแ้ลว้มาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่มนษุย ์เพ่ือแกปั้ญหาหรือเพ่ือการตดัสินใจ ผลการวิจยัอาจ
เป็นเทคนิควิธี นวตักรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งจะสงัเกตไุดว้่างานวิจยัประยุกตม์กัเป็นการต่อยอดจาก
งานวิจยัก่อนๆท่ีเคยไดด้  าเนินการมาก่อนแลว้ งานวิจยัประยุกตม์ีความส าคญัเน่ืองจากเป็นการวิจยัท่ีไม่ได้
อยู่กับท่ีแต่เป็นการพัฒนาใหง้านวิจัยดีขึน้อีกระดบั นัน้จึงเป็นเหตุปัจจัยท่ีท าใหก้ารพัฒนาสงัคมและโลก
มนษุยไ์มห่ยดุน่ิง เช่น การวิจยัและพฒันายานยนตไ์รค้นขบั ซึง่ท่ีผ่านมาการพฒันารถยนตใ์หม้ีคณุภาพก็ถือ
ว่าเป็นการพฒันาท่ีดีมากอยู่แลว้ แต่การวิจยัประยุกตจ์ะท าใหก้ารขบัเคลื่อนรถยนตส์ามารถด าเนินการได้
เองโดยไม่ตอ้งมีผูข้บัข่ีอีกต่อไป หรือการพฒันาใหร้ถยนตส์ามารถขบัเคลื่อนดว้ยแบตเตอรร์ี่ท่ีท  าใหไ้ปไดใ้น
ระยะทางท่ีไกลย่ิงขึน้ เป็นตน้ ในทางรฐัประศาสนศาสตรส์ามารถท าไดแ้ตอ่าจเป็นในลกัษณะของการท าวิจยั
ร่วมเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบคุลากรในองคก์รต่างๆต่อการน านวตักรรมมาใชใ้นการบริหารองคก์ร เช่น 
ศกึษาทศันะของบุคลากรในกระทรวงมหาดไทยต่อการน าแอปฟริเคชั่น การเฝา้ระวงัไวรสัโควิด-19มาใชเ้พ่ือ
ติดตามสถานการณ ์อาจไมใ่ช่การวิจยัเพ่ือสรา้งยาตา้นไวรสั แตก่็เป็นอีกสว่นของการแกไ้ขปัญหานัน้คือ การ
เฝา้ระวงั ซึง่ถือเป็นสว่นส าคญัตอ่การแกไ้ขปัญหาไวรสัโควิด-19 ดว้ยอีกทางหนึ่งเช่นกนั 
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5.2. แบ่งตามลักษณะของการวิจัย  
 

5.2.1 การวิ จัย เชิ งพรรณา  (Descriptive Research) หมายถึงงานวิจัย ท่ีมุ่ งพรรณนา
ปรากฎการณต์่างๆท่ีเกิดขึน้ ซึ่งตัวผูวิ้จัยมีหนา้ท่ีเพียงเก็บขอ้มูลเท่านัน้ ปรากฎการณ์จะปล่อยใหเ้กิดขึน้
เป็นไปตามธรรมชาติ เสมือนมีหนา้ท่ีในการเก็บขอ้มลูเพียงอย่างเดียว และท่ีส  าคญัผูวิ้จยัไมส่ามารถควบคุม
ตวัแปรในการวิจยัได ้เช่น ศกึษาความคิดเห็นของการเรียนดว้ยระบบออนไลนใ์นช่วงสถานการณโ์ควิด -19 
ของนิสิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา ศกึษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน
ในทศันะทางการเมืองต่อการตดัสินใจเลือกนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลน า้นอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา เป็นตน้ 

5.2.2 การวิจัยเชิงอธิบาย(Explainary Research) เป็นการวิจัยท่ีตอ้งการบอกความสมัพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ของปรากฏการณน์ัน้ๆ นอกเหนือจากการบอกว่าคืออะไรจะเป็นการอธิบายว่า
อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผลอย่างมีความน่าเช่ือถือดงันัน้ตอ้งอธิบายความเป็นเหตผุลของสิ่งท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ และท่ีส  าคญัตอ้งมีปัจจยัหรือตวัแปรมารองรบัการอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างเขา้ใจ เช่น ท าการ
วิจยัเรื่องปริมาณนิสิตสาขารฐัประศาสนศาสตรท่ี์มีจ านวนลงลง ซึ่งงานวิจยัผูวิ้จยัอาจตอ้งอธิบายใหไ้ดว้่ามี
อะไรเป็นปัจจยัท าใหเ้กิดขึน้ เช่น เศรษฐกิจท่ีตกต ่า หรือจ านวนประชากรที่ลดลงแตค่ณะตา่งๆของแตล่ะมหา
ลยัมเีท่าเดิม หรือมีมากขึน้ เป็นตอ้น 

 

5.3. แบ่งตามการจัดเกบ็ข้อมูลจะสามารถแบ่งประเภทของการวิจัย  
 

5.3.1 การวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) 
         วิชยั แหวนเพชร (2553: 35-36) กลา่ววา่ งานวิจยัเชิงปริมาณ เป็นงานวิจยัท่ีมุง่เนน้พิสจูน์

ความ ถูกตอ้ง ยืนยันทฤษฏี อธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ท านายและควบคุมปรากฏการณ์ท่ีสนใจ 
งานวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นการวิจยัท่ีเนน้การน าขอ้มลูซึง่เป็นตวัเลข มาวิเคราะหด์ว้ย
คา่สถิติ ซึง่คา่สถิติเหลา่นัน้เป็นเสมือนหลกัฐานพิสจูนห์รือยืนยนัความถกูตอ้งของ ขอ้คน้พบ และขอ้สรุปของ
เรื่องท่ีท าการวิจยัว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉลี่ยแลว้เรื่องหรือปรากฏการณท่ี์ ศกึษานัน้มีคณุสมบตัิอะไร เกิดขึน้
ไดอ้ย่างไร และมีปัจจยัอะไรเป็นสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดผลนัน้ ตามสภาพของขอ้มลูและตามประเดน็วตัถปุระสงค์
ของการวิจัย ซึ่งเป็นการอธิบายความสมัพนัธเ์ชิง สาเหตุ ท านายและควบคุมปรากฏการณท่ี์สนใจ การท า
วิจัยในลกัษณะนีจ้ะตอ้งแปลงสิ่งท่ีตอ้งการ วดัใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัในเชิงปริมาณได ้ซึ่งจะไดค้่า
เป็นตวัเลขท่ีสามารถน าไปวิเคราะห ์ค านวณคา่ทางสถิติแตล่ะลกัษณะตอ่ไปเพ่ือสรุปผลการวิจยัอธิบายเรื่อง
หรือปรากฏการณท่ี์ศกึษา ดงันัน้จึงปฎิเสธไม่ไดว้่าการด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เอาหลกัทางสถิติมาเก่ียวขอ้งในการด าเนินการวิจยั 
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             ภาพแสดง: กระบวนการวิจยัเชิงปรมิาณ 
  

 

ภาพแสดงกระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ 
 

จากกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณจะเห็นไดว้่า การด าเนินการวิจัยจะตอ้งเริ่มจากการก าหนด
ปัญหา หลงัจากนัน้จึงเริ่มการทบทวนวรรณกรรม หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนงานวิจัยต่างๆท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งเพ่ือ เตรียมการออกแบบเครื่องมือการวิจัย เช่น แบบสอบถาม เพ่ือใหไ้ดม้าดว้ยขอ้มูลทางสถิติ 
หลงัจากนัน้จึงน ามาประวลผลเพ่ือตอบค าถามท่ีเราสนใจในตอนตน้ หรือเป็นการน าผลการวิจยัไปต่อยอด
ตอ่ไป 

 

5.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศกึษาวิจยัประเภทหนึ่งท่ีมุ่งเนน้
ศกึษาปรากฏการณใ์นภาพรวม ซึ่งสงัเกตสิ่งท่ีศกึษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยปรกติแลว้นิยมใช้การวิเคราะห์
จากเอกสาร แบบสมัภาษณ ์และการสงัเกตเพ่ือการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวมและหลากหลายมิติ โดย
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพนัน้ตอ้งสามารถครอบคลุมลกัษณะส าคญัทัง้ 5 ของการ
วิจยัเชิงคณุภาพประกอบดว้ย 1.ใชข้อ้มลูเชิงคณุภาพเป็นหลกัในการวิเคราะห ์หมายถึงขอ้มลูการวิจยัท่ีไม่
สามารถสรุปออกมาเป็นค่าตวัเลขทางคณิตศาสตรไ์ด ้อาศยัการคาดการณแ์ละการใชเ้จตคติของผูวิ้จัยใน
การน ามาวิเคราะหข์อ้มลู  2.มุ่งท าความเขา้ใจเชิงลกึ เช่น รายละเอียด บริบท องคร์วม หรือพลวตัของสิ่งท่ี
ศกึษา เป็นตน้ นัน้คือการศกึษาในเชิงลกึมากกว่าเอาเพียงขอ้มลูทางตวัเลขมาอธิบายผลการวิจัยแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณ ดงันัน้การวิจยัเชิงคุณภาพจึงท าใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดและลกึซึง้มากกว่า
การวิจัยเชิงปริมาณ 3.มีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับรูปแบบขอ้มูล  4.สามารถออกแบบ
กระบวนการไดอ้ย่างยืดหยุ่นเพ่ือความสอดคลอ้งตามประเดน็ท่ีศกึษา และ 5.วิเคราะหโ์ดยอาศยัการตีความ
โดยผูวิ้จยัจากขอ้มลูเป็นหลกั ซึ่งในการเสาะหาขอ้มลูของการวิจัยเชิงคณุภาพดว้ยกระบวนการการสงัเกตุ
และการสมัภาษณ ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมกบัประเภทของการวิจยัและมีประสิทธิภาพดงัท่ี ไดก้ล่าวไว้
ตอนตน้นัน้ ก็มีความจ าเป็นตอ้งควรคมุและใชวิ้ธีท่ีเหมาะสมดว้ย ซึง่สามารถแสดงไดด้งันี  ้
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5.3.2.1 การสงัเกตในการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพการสงัเกตในการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพนัน้ ตอ้งศกึษาและบนัทกึผลไปตามความเป็นจริงและเป็นวตัถวิุสยั (Objective) โดยไม่
มีการดดัแปลงหรือใส่ความเห็นของตนในกระบวนการนี ้นอกจากนัน้ยงัตอ้งก าหนดจุดยืนของผูศ้ึกษาวิจัย
ต่อปรากฎการณใ์หช้ดัเจนและเหมาะสมกบัชุดขอ้มลูท่ีตอ้งการ ในปัจจุบนัการวิจยัเชิงคณุภาพนิยมใชก้าร
สงัเกต 2 ประเภทในการเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม และการสงัเกตแบบไมม่ีสว่นรว่ม 

5.3.2.2 การสมัภาษณใ์นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณใ์นการศึกษาวิจัยเชิง
คณุภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพนัน้ ตอ้งเป็นการสมัภาษณแ์บบไมม่ีโครงสรา้ง หรือกึ่งโครงสรา้ง กลา่วคือเป็น
ค าถามท่ียืดหยุ่นไปตามประเด็นของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นการสนทนาโตต้อบ และเป็นค าถาม
ปลายเปิด โดยนอจกาประเด็นของค าถามแลว้ ในการสมัภาษณใ์นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ ผูศ้กึษาวิจัย
เองจะตอ้งมีทกัษะมีความรูล้กึและกวา้งในเรื่องท่ีสมัภาษณ ์รวมถึงมีความสามารถในการจบัประเด็น เพ่ือ
ด าเนินการสมัภาษณอ์ย่างเป็นระบบและมีโครงสรา้งท่ีเหมาะสมกบัประเดน็ท่ีสนทนาอยู่ 

 
        อาจอธิบายใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ

ดังกล่าวจะน าไปสู่การสรา้งกรอบความคิดของการวิจัยโดยเริ่มจากการออกแบบการวิจัย (Research 
Design) ลกัษณะขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยั ลกัษณะโครงการการวิจยั วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการจดัเก็บ
ข้อมูล การพิจารณาเรื่องของความเท่ียง การพิจารณาเรื่องของความตรงวิธีการวิเคราะห์และแปล
ความหมายของขอ้มลู อธิบายไดด้งันี ้(วรสิทธ ์เจริญพฒุ,2556: 2-3) 
 

ประเภท การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โลกทศันแ์ละกระบวนทศัน ์ ประจกัษว์าท (Positivism) หลงัประจกัษว์าท (Post Positivism) 

ประกอบดว้ย 
ปรากฎการณว์ิทยา (Phi menology) 
สรา้งสรรคว์ิทยา (Constructivism) 
ธรรมชาตินิยม (Naturalism) 
การตีความนิยม (Interpretivism) 
(hermeneutics) 

ตรรกะ นิรนยั (deductive) อปุนยั (Inductive) 
การออกแบบการวิจยั -เนน้การวจิยัเชิงตดัขวาง 

(Cross-Sectional design) 
-ไมใ่หค้วามส าคญักบัมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์
-ใชก้ารวิจยัแบบทดลอง
แทจ้รงิ 
-ใชก้ารวิจยัแบบกึ่งทดลอง 
-ใชก้ารวิจยัแบบไมท่ดลอง 

-เนน้การศกึษาแบบตามยาว (Longitudinal 
study) และการมองภาพปรากฎในลกัษณะ
ภาพรวม(holistic) 
-ใชก้ารวิจยั กรณีศกึษาเดียวกบัระยะยาว 
หรอืใชพ้หกุรณี หรอืการศกึษาเปรยีบเทียบ 
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ประเภท การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ลกัษณะขอ้มลู แจงนบัได ้

ขอ้มลูสถิติตา่ง ๆ 
ขอ้มลูเก่ียวกบัโลกทศัน ์ความรูส้กึนกึคิด 
ขอ้มลูแจงนบัได ้ ขอ้มลูสถิตติา่ง ๆ 
ประวตัิชีวิต 

ลกัษณะโครงการ ท าในลกัษณะโครงการขนาด
ใหญ่ได ้

อาจไม่สามารถท าในลักษณะโครงการ                    
ขนาดใหญ่ 

วตัถปุระสงค ์ เนน้การหาความถกูตอ้งของ
สิง่ที่ปรากฎอยูเ่ป็น 
รู ป ธ ร ร ม ไ ม่ เ น้น สิ่ ง ที่ เ ป็ น
นามธรรม ความรูส้กึนกึคิด 

ใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบสว่นท่ีเป็น
นามธรรมของมนษุย ์คือ ความรูส้กึนกึคิด 
ความสมัพนัธข์องสิง่เหลา่นีก้บั
สภาพแวดลอ้มของมนั 

วิธีการเก็บขอ้มลู ใหค้วามส าคญักบัการเก็บ
ขอ้มลูดว้ยการใช ้
แบบสอบถาม 

เนน้การสมัผสัขอ้มลูของผว้ิจยั การเก็บขอ้มลู
เนน้การก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ใชก้าร
สงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม 
การสม้ภาษณแ์บบเจาะลกึ การชกัน า              
การกลอ่มเกลา การฟังอยา่งตัง้ใจ 

ความเที่ยงและความเช่ือมั่น ใชก้ารค านวณเพื่อหาความ
เที่ยง โดยการใชส้ตูรของ 
Kinder Richardson และ 
Cronbach 

ใชว้ธีิการสามเสา้ (Triangulation)                       
ที่ประกอบดว้ย 
 -ขอ้มลูสามเสา้ ไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้มลู 
เวลา สถานท่ี บคุคล 
-ผูว้ิจยัสามเสา้ การตรวจสอบดา้นผูว้ิจยัที่
ตา่งกนั แตใ่หข้อ้มลูสอดคลอ้งกนั 
-ทฤษฎีสามเสา้ การตรวจสอบทฤษฎีใช้
ทฤษฎีตา่งกนั การตีความจะแตกตา่งกนั
หรอืไม ่
-วิธีวิทยาสามเสา้ ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
ขอ้มลูแตกตา่งกนัมากนอ้ยเพียงใด 
-ใชก้ารทดลองซ า้ๆ หลายครัง้ 
-ใชก้ลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบ 

ความตรง ความตรงเชิงเนือ้หา 
ความตรงเชิงโครงสรา้ง 
ความตรงเชิงพยากรณ ์
นิยมใชค้วามเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

การตีความจะตอ้งเขา้ใจสภาพและ
ความหมายที่แทจ้รงิ  ขอ้มลูทาง
สภาพแวดลอ้มที่เป็นธรรมชาติปรากฎการณ ์
หรอืพฤติกรรมที่เกิดขึน้อยูใ่นบรบิท 

การวิเคราะหข์อ้มูลและการ
ตีความ 

ใ ช้ส ถิ ติ บ ร รยายและส ถิติ
อา้งอิง 

อาจใชเ้พยีงสถิติบรรยายเพื่อประกอบการ
วิเคราะห ์และการตีความขอ้มลูแบบความ



204 

ประเภท การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เขา้ใจใหค้วามส าคญัตอ่บรบิทของพืน้ท่ี วิถี
ชีวิต วฒันธรรมของผูใ้หข้อ้มลูสามารถ
วิเคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูเก่ียวโยงกบั
ทฤษฎีเพื่อใหค้วามหมาย 

การน าผลการวิจยัไปอา้งอิง ใหค้วามสมัพนัธก์บัการน าผล
วิจยัไปอา้งอิงในมมุกวา้ง 

สนใจที่จะท าความเขา้ใจสิง่ที่วจิยัอยา่งลกึซึง้ 
มองเห็นภาพหลายแง่มมุแตไ่มส่นใจการ
น าไปอา้งองิในมมุกวา้ง 

ตาราง: เปรียบเทียบความแตกตา่งของการวจิยัเชิงปรมิาณ และเชิงคณุภาพ 

จากตารางเปรียบเทียบดังกล่าว ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะเห็นความ
แตกต่างของการออกแบบการวิจยัทัง้สองแบบ ในความเป็นจริงการวิจยัทั่วไปท่ีนิยมด าเนินการ ไม่ไดม้ีการ
ออกแบบการวิจัย เพียงการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณเท่านัน้ แต่ยังมีการวิจัยในลักษณะ
ผสมผสาน (Mixed Research Methodology) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
รวมถึงการวิจัยแบบ R2R ซึ่งนิยมใชก้ันมากในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารทาง
การแพทย ์ในบทความเนน้ท่ีจะขอน าเสนอ แนวทางการออกแบบการวิจยัในเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ ซึง่
ไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลายในปัจจบุนักลา่วโดยสรุป  

การ วิจัย เ ชิ งคุณภาพ  มี แนวความคิ ดมาจากนักปรัชญากลุ่ มปรากฎการณ์นิยม 
(Phenomenologist) กลุ่มธรรมชาตินิยม (Nationalist) และกลุ่มสร้างสรรคนิยม (Constructivist) บน
พืน้ฐานความเช่ือว่า “ความรูเ้ป็นสิ่งท่ีมนุษยส์รา้งขึน้ใหค้วามส าคญักบัความหมาย และความรูส้กึนึกคิดท่ี
มนุษย์มีต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และบริบทต่าง ๆ เป็นการสัมผัสจริง ข้อมูลท่ีได้ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นตัวเลขเชิงปริมาณเสมอไป แต่เป็นข้อมูลท่ีมีระบบคุณค่า (Values) ผูกติดอยู่  (จิตราภา 
กณุฑลบตุร Fox itReader PDF สืบคน้ 2 ก.ค. 2555) 

5.3.3 แนวความคดิว่าจะออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ 

นกัวิจยัจะสงัเกตอย่างไรว่า เมื่อไร และเหตใุดจึงตอ้งเลือกการออกแบบการวิจัยเชิงคณุภาพ หรือ
เชิงปริมาณ พอสรุปไดด้ว้ยเหตผุลดงันี ้

การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

สรุปได้ว่าเราจะเลือกออกแบบการวิจัยในเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัย เมื่อต้องการศึกษา
ปรากฎการณท์างสงัคม หรือสภาวการณบ์ริหาร จากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ โดยใหค้วามส าคัญกับ
ความเข้าใจและการตีความจากข้อมูลของผู้วิจัยตามการรับรูข้องบุคคลท่ีปรากฎการณ์ท่ีศึกษา ไม่มี
จุดประสงคใ์นการทดสอบสมมติฐาน และทฤษฎี และสามารถท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการเขา้สงัเกต 
การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารเป็ นหลัก เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การ
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วิเคราะหเ์นือ้หา และการวิเคราะหแ์บบสรา้งขอ้สรุป การวิจัยเชิงคุณภาพจะมุ่งเนน้ในลักษณะส าคัญท่ี
แตกตา่งจากงานวิจยัประเภทอื่น ๆ ไดแ้ก่ การศกึษาภาพรวมแบบบริบทของปรากฎการณท่ี์เลือกศกึษาอย่าง
รอบดา้นและเจาะลกึ สามารถรวบรวม ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูขนาดเลก็ไมเ่นน้ปริมาณกลุ่มขอ้มลูขนาดใหญ่ 
มีระยะเวลาการศกึษาท่ีเจาะลกึและยาวนาน เน่ืองจากตอ้งศกึษาหาความเขา้ใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมทางการบิหารเพ่ือความเขา้ใจท่ีลกึซึง้ทุกแง่มมุ การศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพใหค้วามเคารพต่อศกัด์
ศรีความเป็นมนษุยข์องกลุ่มตวัอย่าง และใชแ้นวคิด ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร ์ทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร ์
อาทิ เช่น ทฤษฎีโครงสรา้งหนา้ท่ี ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตร ์เป็นเครื่องน าทางใน
การเก็บรวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูแต่ไม่เนน้การทดสอบทฤษฎี แต่การวิจยัเชิงคณุภาพมุ่งสรา้ง
ทฤษฎีและสมมติฐาน จากขอ้มลูที่รวบรวมไดท่ี้เรียกวา่ Grounded theory การวิจยัเชิงคณุภาพสามารถแยก
ขอ้มูล และการวิเคราะหท่ี์มาจากระบบความคิด ความเช่ือ และการใหค้วามหมายของปรากฎการณจ์าก
มมุมองของกลุม่ตวัอย่างท่ีท าการศกึษา ออกจากขอ้มลู และการวิเคราะหข์องผูวิ้จยั จงึสามารถท าใหผ้ลการ
วิเคราะหส์ะทอ้นความเป็นจริงทางการบริหารและสภาวะของชมุชนรวมถงึสงัคมไดม้ากท่ีสดุ 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิธีคน้หาความรูแ้ละความจริงโดยเนน้ท่ีขอ้มูล

เชิงตวัเลข การวิจยัเชิงปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจยัใหม้ีการควบคมุตวัแปรท่ีศกึษา ตอ้งจดัเตรียม
เครื่องมือรวบรวมขอ้มลูใหม้ีคณุภาพ จดักระท าสถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นมาตรฐาน และใชวิ้ธีการทาง
สถิติช่วยวิเคราะหแ์ละประมวลขอ้สรุป เพ่ือให ้เกิดความคลาดเคลื่อน(Error) นอ้ยท่ีสดุ  

 วัตถุประสงคใ์นการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ : มีวัตถุประสงคท่ี์จะพยายามให้ค  าอธิบาย 
ปรากฎการณ์ทางวิทยาศาสตร ์โดยพยายามใช้แนวท่ีเรียกว่า ปฏิฐานนิยม (Positivism) การอธิบาย
ปรากฎการณจ์ึงเป็นการน าเสนอเชิงตวัเลข ทางสถิติ เช่น รอ้ยละของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเมืองค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจ เป็นตน้ 

ลกัษณะของขอ้มูลการวิจัยเชิงปริมาณ: เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของสงัคมโดยก าหนดตัวแปร
ต่างๆ เพ่ือเก็บขอ้มูลสถิติตวัเลข อาจเป็นขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ การเสนอภาพรวมจะมีขอ้มูลปริมาณ
ประกอบดว้ย 

1)  วิธีการเก็บขอ้มลู 
      การเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการส ารวจ เนน้การเก็บขอ้มลูจากคนจ านวนมาก เพ่ือท าการวิเคราะห์

และทดสอบทฤษฎีหรือสรา้งทฤษฎีและใหค้วามหมายในเชิงวิชาการมากกวา่การศกึษาแง่มมุของชาวบา้น 
2)  การตัง้สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน 
      ขอ้มูลจากการวิจัยเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับการทดสอบทฤษฎีดว้ยวิธีการแบบอุปนัย 

(Deductive) แนวปฏิฐานนิยมเป็นหลกั จงึตอ้งมีการตัง้สมมติฐานเพ่ือการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติขึน้มา 
3) การทดสอบความแมน่ตรงของขอ้มลู (Validity)  
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     ความเ ช่ือถือได้ของข้อมูล (Reliability)  ใช้การเก็บข้อมูลจากคนจ านวนมากด้วย
แบบสอบถาม ค าถามในแบบสอบถามจงึจ าเป็นตอ้งมีความชดัเจน 

4) ระยะเวลา 
    ขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถแยกออกจากการเก็บขอ้มลูโดยเด็ดขาดได ้การวิเคราะห์

ขอ้มลูอาจใหเ้จา้หนา้ท่ีวิเคราะหเ์ชิงสถิติด  าเนินการได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัชุมชนท่ีไปศึกษา
มา  

เม่ือมีความเขา้ใจในความหมาย วตัถปุระสงค ์ตลอดจน ลกัษณะและการเก็บขอ้มลูแลว้ เพ่ือใหก้าร
วิจัยเชิงปริมาณมีประสิทธิภพมากย่ิงขึน้ จ าเป็นต้องเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณซึ่ง
ประกอบดว้ย 

1). การเลือกหวัขอ้เรื่องท่ีจะท าการวิจยั (Research a Topic) ในขัน้ตอนแรกผูวิ้จยัจะตอ้งตดัสินใจ
ใหแ้น่ชดัเสียก่อนวา่จะวิจยัเรื่องอะไร แลว้ก าหนดเป็นหวัเรื่องท่ีจะวิจยั 

2). การก าหนดปัญหาในการวิจัย (Formulation the Research Problem) เป็นการตั้งปัญหาใน
เรื่องท่ีตอ้งการวิจยัเพ่ือหาค าตอบ หรือเป็นการแจกแจงวตัถุประสงคข์องการศกึษา โดยตอ้งก าหนดขอบเขต
ของปัญหาใหช้ดัเจนและเป็นปัญหาท่ีสามารถหาค าตอบได ้

3). การส ารวจวรรณกรรม(Extensive Literature Survey) เป็นการทบทวนเอกสารต่างๆ แนวคิด
ทางทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัเรื่องท่ีตอ้งการศึกษา เพ่ือหาแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยั และส ารวจใหแ้น่ใจวา่ไมวิ่จยัซ  า้กบัผูอ้ื่น ทัง้นีก้ารวิจยัควรเนน้การเสริมสรา้งใหเ้กิดความรูใ้หม่ 

4). การตัง้สมมติฐานการวิจยั (Formulating Hypothesis) เป็นการคาดคะแนค าตอบของปัญหาใน
การวิจยั หรือ คาดคะแนความสมัพนัธข์องตวัแปรตา่งๆ ท่ีจะศกึษาไวล้ว่งหนา้แลว้จงึหาขอ้มลูมาพิสจูน  ์

5). การออกแบบการวิจยั (Research Design) เป็นการวางแผนก าหนดวิธีการในการด าเนินการใน
ขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบของปัญหาในการวิจัย เช่น การเก็บขอ้มูล การเลือกเครื่องมือในการ
วิเคราะหข์อ้มลู ระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการวิจยั บคุลากรและงบประมาณท่ีจะใช ้

6). การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) เป็นการวางแผนว่าจะเก็บรวบรวมขอ้มลูอย่างไร จะ
ใชข้อ้มลูปฐมภูมิหรือทตุิยภมูิ และถา้เป็นขอ้มลูทตุิยภูมิควรจะเก็บอย่างไร การสรา้งเครื่องมือรวบรวมขอ้มลู 
ถา้เป็นขอ้มลูทตุิยภมูิจะใชข้อ้มลูจากแหลง่ใด 

7). การวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) ขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ะน ามาบรรณาธิการความถกูตอ้ง
(การตรวจสอบความถูกตอ้ง) และความน่าเช่ือถือของขอ้มลูก่อน จึงท าการประเมินผลและวิเคราะหผ์ลท่ีได้
และพิสจูนก์บัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

8). การเขียนรายงานผลการวิจยัและจดัพิมพเ์ผยแพร ่(Research Report) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของ
การวิจัย ผูวิ้จัยจะตอ้งขียนรายงาน เพ่ือใหผู้อ้ื่นทราบถึงกิจกรรมท่ีด าเนินในขัน้ตอนต่าง ๆ และสิ่งท่ีคน้พบ
จากการวิจัยซึ่งผูวิ้จัยจะตอ้งเขียนรายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจยั และเขียนดว้ยความ
ซื่อสตัยใ์นสิ่งท่ีคน้พบ 
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6. การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) 
 

 การด าเนินการวิจัยจากท่ีกล่าวมา ผู้อ่านจะเห็นไดว้่าการวิจัยมีการแบ่งประเภทออกได้หลาย
ลกัษณะ และในการด าเนินการวิจัยยังสามารถแบ่งแยกการวิจัยออกตามศาสตรย์่อยไดอ้ีกหลายประเภท
เช่นกนั แต่หลกัๆท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่นิยมใชค้ือการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ซึ่งผูเ้ขียนจะขอกล่าวใน
บทตอ่ๆไป นอกจากนัน้การด าเนินการวิจยัยงัสามารถท่ีจะใชท้ัง้การวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพร่วมกนั 
ซึง่เรานิยมเรียกวา่ การวิจยัเชิงผสมผสาน สามารถอธิบายไดม้ีรายละเอียดดงันี ้
 

 

 6.1. หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการวิจัยแบบผสมผสาน 

6.1.1. หลกัการส าคญัของการวิจยัแบบผสมผสาน 
 

จุดเริ่มตน้ของการวิจยัผสมวิธี คือ การจ าแนกขอ้มลู เปรียบเทียบขอ้มลู หรือตีความขอ้มลู เช่น
การตรวจสอบสามเสา้ การเติมเต็มขอ้มูล การพัฒนาเครื่องมือวัด การหามุมมองใหม่ๆ และขยายความ
ขอ้มูล วิธีการวิจัยแบบผสมวิธีเป็นประเภทของการวิจัยท่ีผูวิ้จัยผสมผสานองคป์ระกอบของการ วิจัยเชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณเพ่ืออธิบายความกวา้งและความลกึและยืนยนัผลการวิจยั ช่ือทางภาษาองักฤษ คือ  
Mixed methods research(“Mixed Methods”or“MM”) เ ป็ น พ่ี น้ อ ง ข อ ง ก า ร วิ จั ย แ บ บ ห ล า ย 
(“Methodenkombination ภาษาเยอรมัน”)  ซึ่งมีทั้งวิธีการเชิงคุณภาพหลายวิธี หรือการผสมผสานเชิง
ปริมาณ แตไ่มไ่ดน้  าผลมารวมกนั (Schoonenboom & Johnson, 2017) 

หลกัการของวิธีการผสมวิธี (Mixed Method) ใหพิ้จารณา 3 ส่วนหลกัๆ ดงันี ้ระเบียบวิธีวิจยัวิธี 
(Method) ท่ีแตกต่างกัน เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูล , การวิเคราะหข์อ้มูล และการตีความ หลักปรัชญา
ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ และเครื่องมือท่ีน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิจยั ซึ่งหวัใจหลกัของวิธีการวิจยัแบบผสม
วิธี คือ การรวบรวมขอ้มลูที่ตอ้งน ามาตีความหรือวิเคราะหร์ว่มกนั สิ่งท่ีตอ้งระวงัในการใชวิ้ธีการผสมวิธี ตอ้ง
น าขอ้มลูทัง้สองชดุขอ้มลูมารวมกนัเพ่ือจะน าไปสูก่ารศกึษางานวิจยั ไมใ่ช่แยกกนัแปลผลคนละวิธี การผสม
วิธีไม่ใช่แค่การเพ่ิมขอ้มลูเชิงคณุภาพไปยงังานวิจยัเชิงปริมาณ (Creswell, 2015; Tashakkaori & Teddie, 
2010) ทัง้นีวิ้ธี(Method) แยกเป็น 3 ส่วน คือ 1) วิจยั (Research) ประกอบไปดว้ย การวิจยัเชิงทดลอง การ
วิจยักึ่งทดลอง และการวิจยัท่ีไมใ่ช่การทดลอง 2) วิธีการเขา้ถงึ (Approach) ประกอบดว้ย แบบแผนการวิจยั
ผสมวิธีตา่ง ๆ Convergence-Parallel, Embedded, Explanatory-Sequential, Exploratory-Sequential 3) 
การออกแบบ(Design) 689 Participant-Selection, Theory-Development, Instrument-Development, 
Multilevrl, Embedded-Experimental เป็นตน้ ในวิธี (Method) ท่ีแยกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนน ามาผสมวิธี
กนั ได ้สิ่งนีเ้ป็นหลกัการของการวิจยัผสมวิธี (Edmonds & Kennedy, 2013) 

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1980 เป็นตน้มาในประเทศสหรฐัอเมริกา วิธีการวิจยัเชิงผสมผสาน ไดถ้กูน ามาใช้
เป็น เครื่องมือส าหรบัการคน้หาความรูค้วามจริงในวงวิชาการสาขาต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่ง
อาจจะ กล่าวไดว้่า ในทุกวนันีห้ากอ่านรายงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางสงัคมของมนุษย ์จะ
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พบว่า ต่างก็ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงผสมผสานเกือบจะแทบทัง้สิน้ มีพกักบัวงวิชาการทางการศึกษาก็ใชวิ้ธีการเชิง
ผสมผสาน ศึกษาหาความรูอ้ยู่เป็นจ านวนมาก แต่ส  าหรบัในประเทศไทยนัน้ วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานดู
เสมือนจะเป็นท่ีรูจ้ัก น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะเวลาไม่น่าจะเกินกว่า 5 ปีท่ีผ่านมา ดังนั้นใน
บทความนีจ้ึงมี วตัถุประสงคท่ี์จะน าเสนอสาระเก่ียวกับวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานส าหรบัการน ามาใชท้าง
การศกึษาในแง่มุมต่างๆ ไดแ้ก่ ความหมายและลกัษณะ แบบแผนการวิจยัและตวัอย่างในแต่ละแบบแผน
รวมทัง้หลกัการ ตดัสินใจออกแบบแผนการวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้(รตันะ บวัสนธ,์2542: 2-8) 

 

6.1.2. ความหมายและลกัษณะการวิจยัเชิงผสมผสาน 

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานในบทความนี้ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  “Mixed Methods 
Research มิใช่ตรงกับค าว่า  “Mixed Methodology Research” ซึ่งในภาษาไทยจะตรงกับค าว่า  “วิ ธี
วิทยาการวิจัยเชิง ผสมผสาน” เพราะทั้งสองค านี ้มีรากฐานท่ีมาแห่งความหมายและลักษณะต่างกัน 
กลา่วคือ 

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน หมายถึง การใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(quantitative and qualitative method as technique) มาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัยในขัน้ตอน
ใดขัน้ตอนหนึ่ง หรือในระหว่างขัน้ตอนภายในเรื่องเดียวกนั หรือใชเ้ทคนิควิธีการเชิงผสมในเรื่องเดียวกนั แต่
ด  าเนินการวิจยั ต่อเน่ืองแยกจากกนั แลว้น าผลการวิจยัมาสรุปรว่มกนั ทัง้นีวิ้ธีการวิจยัเชิงผสมผสานเกิดขึน้
ไดบ้นพืน้ฐาน ของกลุ่มส านักคิด (school of thought) ปฏิบัตินิยม (pragmatists) และสถานการณ์นิยม 
(situationalist) ซึ่งสนบัสนุนว่าการใชเ้ทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ สามารถท่ีจะน ามาร่วมกัน
ศกึษาหาค าตอบ ในปัญหาวิจยัเดียวกนัได ้

ในขณะท่ีวิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมผสานนัน้ หมายถึง การผสมผสานกันในระดบัปรชัญาหรือ 
พืน้ฐานของความเช่ือเก่ียวกับความจริงและวิธีการคน้หาความจริง โดยท่ีปรัชญาแรก คือ ปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ท่ีเช่ือว่าความจริงมีลกัษณะเป็นวตัถุวิสยั (Objective) สามารถจ าแนกแจกนบัเป็นตวัเลข ได้
ชดัเจน แต่ปรชัญาท่ีสอง คือ ปรากฏการณนิ์ยม (Phenominologism) ท่ีเช่ือว่าความจริงมีลกัษณะเป็น อตั
วิสยั (Subjective) มีความหมายแปรเปลี่ยนไปตามบริบท ไม่ควรจะจ าแนกแจกนบัเป็นตวัเลข เพราะจะท า
ให้หมดความหมายหรือลดความหมายของความจริงนั้นไป ทั้งนีก้ลุ่มส  านักคิดบริสุทธ์ินิยม(Purist) มี 
ความเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะน ามาหลอมรวมส าหรบัการคน้หาความรูค้วามจริงรว่มกนัได ้เพราะเหตวุ่ามอง 
และเช่ือเก่ียวกบัความจริงตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

ดังนั้น การผสมผสานกันส าหรบัด าเนินงานวิจัยจึงเป็นแต่เพียงการผสมผสานในทางเทคนิค
วิธีการท่ี ใชส้  าหรบัการก าหนดปัญหาวิจยั การตัง้วตัถุประสงควิ์จยั การเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มูล 
และสรุป ตีความผลการวิเคราะหข์อ้มูลร่วมกันเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น การผสมผสานเทคนิควิธีการเชิง
ปริมาณและ เชิงคณุภาพในขัน้การเก็บรวบรวมขอ้มลู อาจใชแ้บบสอบถาม แบบส ารวจรายการ แบบทดสอบ
ร่วมกันกับ การสงัเกต การสมัภาษณร์ะดบัลกึ และการสนทนากลุ่ม เป็นตน้ หรือการผสมผสานในขัน้การ
วิเคราะห ์ขอ้มลูนัน้ ใชท้ัง้สถิติอา้งอิงและการวิเคราะหส์รุปอปุนยัก็ได ้
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6.1.3. ความส าคญัของการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
การวิจยัแบบผสมผสาน( Mixed Methods Research) มีความส าคญัตามแนวคิดของ Greene 

and others ; Trocim ; Creswell  ; Punch ; Viedero มี ดงันี ้
1. ผลการวิจยัจากวิธีการวิจยัแบบผสมผสานสามารถเสริมตอ่กนัโดยใชผ้ลการวิจยัจากวิธี

หนึ่งอธิบายขายความผลการวิจยัอีกวิธีหนึ่ง ช่วยใหก้ารตอบค าถามการวิจยัไดล้ะเอียดชดัเจนมากกวา่การใช้
รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพเพียงรูปแบบเดียว 

2. การใชผ้ลการวิจยัจากวิธีหนึ่งไปช่วยพฒันาการวิจยัอีกวิธีหนึ่งหรือการใชผ้ลการวิจยัวิธี
หนึ่งไปตัง้ค  าถามการวิจยัอีกวิธีหนึ่ง 

3. การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพตา่งก็มีจดุเดน่ในตนเอง สามารถน าจดุเด่น
มาใชใ้นการแสวงหาความรูค้วามจริงไดถ้กูตอ้งแมน่ย าย่ิงขึน้ 

4. การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพตา่งก็มีจุดดอ้ยในตนเอง ผูวิ้จยัสามารถน า
จดุเดน่ของการวิจยัเชิงปริมาณมาแกไ้ขจดุดอ้ยของการวิจยัเชิงคณูภาพ ขณะเดียวกนัอาจใชจุ้ดเดน่ของการ
วิจยัเชิงคณุภาพมาใชแ้กไ้ขจดุดอ้ยของการวิจยัเชิงปริมาณ 

 5.สามารถน าผลผลิตจากการวิจัยแบบผสมผสานมาสรา้งความรูค้วามจริงท่ีสมบูรณ์
ส  าหรบัใชใ้นการปรบัเปลี่ยนทฤษฎีหรือการปฏิบตัิงาน 

 

6.1.4. จดุมุง่หมายของกาวิจยัแบบผสมผสาน 

จากการศกึษาว่าเพราะเหตใุดตอ้งใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสานวิธีค าตอบท่ีเป็นเหตผุลหลกัของทุก
ส านกัและทุกคนท่ีใชร้ะเบียบวิธีแบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือ  เป็นการแกจุ้ดอ่อนของแต่ละวิธีดว้ย
การเสริมจดุแข็ง  โดยมีจดุมุง่หมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประการดงันี ้ 

(วิโรจน ์ สารรตันะ.2545 :13)   คือ  
1. เพ่ือเป็นการตรวจสอบสามเสา้ (triangulation) ใหเ้พ่ิมความเช่ือมั่นในผลของการวิจยั     
2. เพ่ือเป็นการเสริมใหส้มบรูณห์รือเติมใหเ้ตม็(complementarity)  เช่น ตรวจสอบประเดน็

ท่ีซ  า้ซอ้นหรือประเดน็ท่ีแตกตา่งของปรากฏการณท่ี์ศกึษา เป็นตน้   
3. เพ่ือเป็นการริเริ่ม(initiation) เช่น คน้หาประเดน็ท่ีผิดปกติ  ประเดน็ท่ีผิดธรรมดาประเดน็ 

ท่ีขดัแยง้หรือทศันะใหม่ๆ  เป็นตน้    
4. เพ่ือเป็นการพฒัา (development) เช่น น าเอาผลจากการศกึษาในขัน้ตอนหนึ่งไปใชใ้ห้

เป็นประโยชนก์บัในอีกขัน้ตอนหนึ่ง เป็นตน้ 
5. เพ่ือเป็นการขยาย (expansion) ใหง้านวิจยัมีขอบข่ายท่ีกวา้งขวางมากขึน้ 

 

 6.2. ประเภทแบบแผนการวิจัยแบบผสมผสาน 
  

ก่อนอื่นผูเ้ขียนจะขอเกริ่นน าเพ่ือท าความเขา้ใจถึงลกัษณะพืน้ฐานของการวิจยัแบบผสมวิธี จนถึง
ขัน้ตอนการท าวิจยัแบบผสมวิธี และจะอธิบายถึงแบบแผนการวิจยัแบบผสมวิธีอย่างละเอียดทัง้หมดพรอ้ม
ตวัอย่างงานวิจยั โดยแบบการวิจยัแบบผสมวิธีมีทัง้หมด 7 แบบ มี 3 แบบแรกเป็นวิธี หลกัซึ่งเป็นแบบผสม



210 
 

วิธีพืน้ฐาน ส่วนอีก 4 แบบหลงัเป็นแบบผสมวิธีขั้นสูงท่ีน า 3 แบบพืน้ฐานเป็นหลกัในการออกแบบการ
วิจัย ซึ่งในแต่ละแบบจะมีการรวมขอ้มูลท่ีไม่เหมือนกันโดยสรุปดงันี ้(Creswell, 2015; Creswell & Plano 
Clark, 2018, Klangphahol, 2018) รายละเอียดมีดงันี ้(กนัตฤ์ทยั คลงัพหล,2563: 12-13) 

 

6.2.1 แบบพืน้ฐาน 

6.2.1.1) แบบแผนแบบคู่ขนาน (A Convergent Design) ใชวิ้ธีการรวบรวมขอ้มลูทัง้เชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณโดยวิเคราะหข์อ้มูลทัง้สองชุดพรอ้มกันหรือเป็นการเก็บขอ้มูลท่ีไม่ไดม้ีล  าดับว่า
วิธีการ ใดเก็บก่อนเก็บหลงั และผสานผลของการวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากขอ้มลูทัง้สองชดุเพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ ์
กลา่วคือ เป็นการตรวจสอบผลการวิจยัโดยเปรียบเทียบขอ้มลูชดุหนึ่งท่ีเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณกบัอีกชดุหนึ่งท่ี
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบแผนแบบคู่ขนาน (The Convergent Design) เป็นการรวม ผลลัพธ์ของการ
วิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เขา้ดว้ยกันเพ่ือให้เห็นภาพของปัญหาทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพเน่ืองจากขอ้มลูทัง้สองรูปแบบใหข้อ้มลูเชิงลกึท่ีแตกต่างกนั การรวมกนัจะ สนบัสนุนใหเ้ห็นปัญหา
จากหลายมุมมอง ผลจากขอ้มูลเชิงปริมาณจะใหแ้นวโนม้และความสัมพันธ์ ทั่วไปซึ่งมักเป็นสิ่งจ าเป็น 
ในขณะท่ีผลจากขอ้มูลเชิงคุณภาพจะใหมุ้มมองส่วนบุคคลในเชิงลกึ ทัง้สอง วิธีการใหผ้ลท่ีเป็นประโยชน ์
การรวมกนันีไ้มเ่พียงแตไ่ดข้อ้มลูเพ่ิมขึน้ แตย่งัใหค้วามเขา้ใจท่ีสมบรูณ ์มากขึน้กวา่ฐานขอ้มลูที่มีเพียงอย่าง
เดียว 

ขัน้ตอนของแบบแผนการวิจยัแบบคูข่นานมี ดงันี ้

a) ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากวัตถุประสงคก์ารวิจัยและออกแบบ 
วิธีการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพโดยท าการแยกกนัในแตล่ะวิธี 

b) วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณและวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพตามบริบทของงานวิจยั 
c) น าขอ้มูลทัง้สองท่ีไดจ้ากทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมารวมผล (merge) หลงัจากท่ีมี 

การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแยกกัน ซึ่งสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การตีความหรือ 
ขอ้สรุปท่ีดึงมาจากฐานขอ้มูลทั้งสอง แลว้น าอาผลมาการอภิปรายร่วมกัน การเปรียบเทียบผลลพัธจ์าก
ฐานขอ้มูลทัง้สองโดยการแสดงการเปรียบเทียบแบบเคียงขา้งกัน หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การแปลงขอ้มูลเพ่ือ
แปลงฐานข้อมูลแบบใดแบบหนึ่งใหเ้ป็นรูปแบบอื่นท่ีสามารถเปรียบเทียบไดง้่าย ตัวอย่างเช่น จ านวน 
อาจจะท าจากจ านวนครัง้ท่ีรูปแบบต่างๆ ท่ีปรากฏในขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ และค่าตวัเลข
เหลา่นีส้ามารถแสดงตวัแปรใหมท่ี่ป้อนลงในฐานขอ้มลูเชิงปริมาณ และอีกวิธี คือ พฒันาการ แสดงผลรว่มท่ี
จดัเรียงผลลพัธเ์ชิงปริมาณในรูปแบบตารางหรือกราฟ 

d) แปลผลที่เกิดขึน้จากการน าขอ้มลูทัง้สองท่ีไดจ้ากทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพมารวมผล
(merge) หลงัจากท่ีมีการรวมผลลพัธแ์ลว้ใหต้รวจสอบว่าขอบเขตอะไรของผลเชิงปริมาณท่ีไดร้บั การยืนยนั
โดยผลเชิงคณุภาพ (หรือกลบักนั) ถา้แตกตา่งกนั ใหอ้ธิบายวา่เหตใุดความแตกตา่งเหลา่นี ้จงึเกิดขึน้ 

แบบแผนแบบคู่ขนานเป็นแบบแผนท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ เน่ืองจาก 
สามารถเก็บขอ้มลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพไดใ้นระยะเดียวกนั สามารถเปรียบขอ้มลูทัง้สอง อย่างได้
โดยตรง เช่น ขอ้คิดเห็นเชิงคณุภาพกบัผลจากการรายงานแนวโนม้ทางสถิติ ซึ่งมีนกัวิจยั บางส่วนยงัสบัสน
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ในการใชแ้บบแผนนีว้า่จะเก็บขอ้มลูไดพ้รอ้มกนัอย่างไร สว่นท่ีทา้ทายของแบบแผน นีค้ือ นกัวิจยัจ าเป็นตอ้ง
มีเทคนิคในการรวมผลขอ้มูลทัง้สองว่าท าอย่างไร ซึ่งขอ้มลูหนึ่งเป็นตวัเลขและ อีกขอ้มลูหนึ่งเป็นขอ้ความ 
และท่ีส  าคญัตอ้งใหค้วามส าคญัของขอ้มลูเท่าๆ กนั การออกแบบการวิจยั แบบคู่ขนานแสดงดงัภาพ  ผูอ้่าน
สามารถศกึษาแนวทางในการท าวิจัยของแบบแผนแบบคู่ขนานไดจ้าก Lottero-Perdue & Parry (2017) ท่ี
ศึกษาเรื่องการสะทอ้นผลท่ีออกแบบผิดพลาดของครูประถมศึกษา  และการใชค้  าท่ีผิดพลาดหลงัจากการ
สอนวิศวกรรมส าหรบัประถมศกึษาเป็นเวลาสองปี โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูรวมทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
และการสมัภาษณเ์ชิงลกึแบบกึ่งโครงสรา้งสิบชดุ โดยใชก้ารออกแบบผสมวิธีแบบคูข่นาน ผูวิ้จยัแยกค าถาม
วิจยัและวตัถุประสงคเ์ชิงวิจยัเชิง ปริมาณและเชิงคณุภาพไวช้ดัเจน วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยมีเครื่องมือ
เชิงคณุภาพท่ีส าคญัคือ วีดีโอท่ีบนัทึกการสมัภาษณแ์ละการส ารวจ สามารถขยายความในเชิงลกึไดด้ีมาก 
สามารถมาผสมผสานกับ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเชิงปริมาณและไดเ้ห็นการสะทอ้นเชิงลึกจากคุณครูท าใหคุ้ณครู
สามารถน าผลงานวิจยั ไปพฒันางานใหด้ีย่ิงขึน้ 

 
ภาพประกอบ แบบแผนแบบคูข่นาน (The Convergent Design) 

 ท่ีมา: Adapted from Creswell & Piano Clark (2018) 

 
6.2.1.2) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (An Explanatory Sequential Design) ใช้

วิธี เชิงปริมาณก่อนแลว้ตามดว้ยวิธีเชิงคุณภาพแลว้น าผลเชิงคณุภาพมาอธิบายผลของเชิงปริมาณ ในเชิง
ลึกเป็นวิธีท่ีง่ายในการออกแบบ แบบแผนขัน้ตอนเชิงอธิบาย(Explanatory Sequential Design) คือ แบบ
แผนท่ีเริ่มตน้ศึกษาปัญหาโดยเริ่มจากวิธีการเชิงปริมาณแลว้จึง ด  าเนินการวิจัยดว้ยวิธีเชิงคุณภาพ การ
ด าเนินการของวิธีเชิงคุณภาพเป็นสิ่งท่ีจะอธิบายผลการวิจัยท่ีไดจ้ากเชิงปริมาณ เช่น ผลการวิจัยของเชิง
ปริมาณท่ีมีนยัส  าคญัทางสถิติ ช่วงของความเช่ือมั่น วิธีการ เชิงคณุภาพจะเป็นสิ่งท่ีสนบัสนนุผลการวิจยัของ
วิธีการเชิงปริมาณ การออกแบบนีจ้ึงใชช่ื้อว่า แบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย กล่าวว่าแมว้่าในอดีตท่ีผ่าน
มาจะมีการใชวิ้ธีการเชิงคณุภาพหรือปริมาณ ท่ีขึน้ก่อนแตใ่นปัจจบุนัแบบแผนนีจ้ะใชเ้ชิงปริมาณในระยะท่ี 1 
ก่อน และน าผลท่ีไดจ้ากเชิงคณุภาพ มาอธิบายเชิงลกึในระยะท่ี 2 
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ขัน้ตอนของแบบแผนการวิจยัแบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย มี ดงันี ้
  

1. ออกแบบเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูในระยะแรกดว้ยวิธีการเชิงปริมาณโดยใชส้ถิต 
เชิงบรรยาย สถิติเชิงอา้งอิง หรือคา่ขนาดอิทธิพล เพ่ือตอบค าถามการวิจยัเชิงปริมาณ 

2. ตรวจสอบผลของการวิเคราะหวิ์ธีการเชิงปริมาณท่ีจากขัน้ตอนแรก และก าหนดกลุ่ม 
ตวัอย่างและขอบข่ายการเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพจากท่ีท่ีจะส ารวจต่อไปในระยะท่ี 2 ซึ่งค าถาม วิจยั
จะตอ้งสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัผลการวิจยัท่ีไดใ้นระยะท่ี 1 

3. ออกแบบและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีเชิงคณุภาพ ในระยะ
ท่ี 2 นีจ้ะช่วยอธิบายผลของวิธีการเชิงปริมาณและเพ่ือตอบค าถามการวิจยัแบบผสมวิธี 

4. สรุปผลการวิจัยและเช่ือมโยงผลการวิจัยของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ดังนี ้สรุป 
ผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 
อภิปรายถงึผลท่ีไดจ้ากวิธีการเชิงคณุภาพท่ีไปอธิบายผลของขอ้มลูเชิงปริมาณไดอ้ย่างไร 

 
 
จุดแข็งของแบบแผนนี ้คือ 2 ระยะท่ีถูกเก็บรวบรวมขอ้มูลขึน้มีความแตกต่างกันอย่าง

ชัดเจน และง่ายในการการออกแบบแบบแผนนีเ้ป็นท่ีนิยมของนักวิจัย  และนักศึกษาท่ีท าวิจัยเพ่ือส าเร็จ
การศกึษา และเป็นท่ีนิยมของนกัวิจยัท่ีเช่ียวชาญวิธีเชิงปริมาณเน่ืองจากการศึกษาในระยะเริ่มตน้นี ้ใชวิ้ธี
เชิงปริมาณในระยะแรก แบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงอธิบายดงัแผนภาพท่ี 2 และผูอ้่านสามารถศึกษาแนว
ทางการวิจยัของแบบแผนนีไ้ดจ้ากงานวิจยัของ Watson et al. (2017) ท่ีศกึษาเรื่อง ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมี
เจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู ้MOOC ท่ีศกึษาโดยใชก้ารวิจยัแบบผสมวิธีแบบ แผนแบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย
จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการตรวจสอบลักษณะของผูเ้รียนใน MOOC ท่ีเนน้การเรียนรูเ้จตคติทาง
วิทยาศาสตรแ์ห่งความสุขบนพืน้ฐานของการประเมินการออกแบบวิธีการผสมแบบขัน้ตอนเชิงอธิบายถูก
น ามาใชใ้นการส ารวจการเรียนรูเ้จตคติในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดท้  าการส ารวจเชิงปริมาณ และน าผลท่ีไดม้า
ท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูเ้ขา้รว่ม 12 คน ท าใหส้ามารถแยกลกัษณะกลุม่ผูเ้รียนไดเ้ป็นสองกลุม่และทราบ
ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนออนไลนรู์ปแบบ MOOC 

 
 ภาพประกอบ: แบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design)  

ท่ีมา : Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
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6.2.1.3) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (An Exploratory Sequential Design) 
ขัน้ตอนแรก คือ การส ารวจปัญหาดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือท าความเขา้ใจกับปัญหา เพราะบางปัญหา
ผูวิ้จัยอาจจะยังไม่ทราบ ประชากรท่ีตอ้งการศึกษายากท่ีจะเขา้ถึง และหลงัจากท่ีส  ารวจสิ่งท่ีจ าเป็นของ
ปัญหาแลว้นกัวิจยัใชวิ้ธีการเชิงคณุภาพเพ่ือสรา้งงานในระยะท่ีสองท่ีเป็นการศกึษาเชิงปริมาณ ซึ่งเก่ียวกบั
การออกแบบสรา้งเครื่องมือการวดัตวัแปรเพ่ือน ามาพฒันาการทดลอง หรือการออกแบบต่างๆ ในการวิจยั 
และในระยะท่ีสามเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ การทดลอง หรือ ตัวแปรจะถูกน ามาใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณและกระบวนการวิเคราะหข์อ้มลู เป็นแบบแผนท่ีมีการเริ่มตน้จากการส ารวจโดย 
การเก็บขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพจากนัน้น าผลการวิจยัเชิงคณุภาพมาพฒันา เป็น
เครื่องมือวิจัยเพ่ือน าไปใชใ้นการวิจัยหรือสิ่งทดลองเพ่ือน าไปใชใ้นการทดลองและตามดว้ยการ วิจัยเชิง
ปริมาณ ดงันัน้แบบแผนนีจ้ึงมี 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะท่ี 2 เป็น การวิจัยเชิง
ปริมาณเพ่ือสร้างเครื่องมือหรือสิ่งทดลอง และระยะท่ี 3 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ ศึกษาผลตาม
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั รายละเอียดตามแผนภาพประกอบการอธิบาย 

 
ภาพประกอบ: แบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงส  ารวจ (Exploratory Sequential Design) 

 ท่ีมา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

ขัน้ตอนของแบบแผนการวิจยัแบบแผนแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ มีดงันี ้ 

1. ออกแบบเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
2. ใชวิ้ธีการออกแบบทดลองการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวดัเครื่องมือเชิงปริมาณโดยขึน้จาก 

ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากขอ้มลูเชิงคณุภาพ แนวคิดซึ่งเป็นองคป์ระกอบเชิงปริมาณใหม่นีช้่วยปรบัปรุงสิ่งท่ี มีอยู่
แลว้ (เครื่องมือท่ีมีอยู่) เพราะผลเกิดจากประสบการณจ์ริงจากกลุม่ตวัอย่าง 

3. ออกแบบและด าเนินการวิธีการเชิงปริมาณ โดยก าหนดวตัถุประสงค์และสมมติฐานการ 
วิจยั เลือกกลุม่ตวัอย่าง รวบรวมขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลู กรณีเป็นการสรา้งเครื่องมือจะถูกทดสอบเพ่ือหา
ความตรงและความเช่ือมั่น 
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4. สรุปผลการวิจัยและเช่ือมโยงผลการวิจัยของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ดังนี ้ สรุป 
ผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณ และ
อภิปรายถึงผลท่ีขยายความ และวิธีการของผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากวิธีการเชิงคณุภาพท่ีไปอธิบาย
ผลของขอ้มลูเชิงปริมาณไดอ้ย่างไร อภิปรายเก่ียวกบัขอบเขตและวิธีการของผลสรุปท่ีไดจ้ากเชิงปริมาณหรือ
ทดสอบผลที่ไดจ้ากเชิงคณุภาพ 

ขอ้ดีของแบบแผนการวิจยันี ้คือ แยกวิธีการชดัเจนในแต่ละระยะ และถึงแมว้่าแบบแผนนีจ้ะ 
เนน้ท่ีผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลกัแต่ไดน้  าองคป์ระกอบท่ีส าคัญมาสรา้งเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณท่ี 
ไม่ไดเ้กิดจากความล าเอียงจากวิธีใดวิธีหนึ่ง แบบแผนนีย้งัท าใหน้กัวิจยัสามารถสรา้งเครื่องมือวิจยั ตวั แปร 
กิจกรรม เครื่องมือทางดิจิทอล ไดอ้ย่างหลากหลาย 

ผูอ้่านสามารถศกึษาแบบแผนการวิจยัขัน้ตอนเชิงส ารวจเพ่ิมเติมไดจ้ากงานวิจยัของ Kaya & 
Elster (2019) ท่ีศกึษาเรื่องการพฒันาวิชาชีพของครู โดยใชเ้นือ้หาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์ในขัน้ตอนแรกของการศกึษาใชวิ้ธีการของเดลฟายวิเคราะห ์ขอ้มลูเชิงคณุภาพ
ถงึ 3 รอบ โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ 45 ท่านสว่นอีก 2 ระยะใชวิ้ธีการเชิงปริมาณโดยท าการพฒันารูปแบบการสอน 
STEM PCK ตามแนวคิดท่ีไดจ้ากขอ้มลูเชิงคณุภาพ และวิเคราะหข์้อมลู โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เห็นไดช้ดั
ว่างานวิจยันีเ้นน้วิธีการเชิงคณุภาพมากท่ีไดจ้ากเทคนิคเดลฟาย และมาท าการเก็บขอ้มลูต่อในลกัษณะเชิง
ปริมาณท าใหไ้ดรู้ปแบบการสอนแบบ STEM PCK และอีกตวัอย่างงานวิจัยท่ีพฒันาเครื่องมือเป็นงานวิจัย
ของ Marquez & Delgado (2017) ไดศ้ึกษาเรื่องการออกแบบขั้นตอนเชิงส ารวจในการวัดความตรงของ
อารมณท์างศีลธรรม เป็นงานวิจยัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเครื่องมือโดยตรง ช่ือเรื่องมีความชดัเจนใน
การแสดงถงึแบบแผนของการวิจยัแบบผสมวิธี และในการใชเ้ทคนิคเชิงคณุภาพในการวิเคราะหข์อ้มลูผูวิ้จยั
ไดท้  าการสังเคราะห ์เนือ้หาโดยใชไ้ดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของอารมณ์ทางศีลธรรม และท าการ
ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือโดยใชโ้มเดล RM ขัน้สงู ท าใหก้ารศกึษาครัง้นีก้่อใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ไดจ้ากทัง้
ใน เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 

ทัง้นี ้Crewell & Plano Clark (2018) ไดส้รุปกระบวนการการออกแบบของแบบแผนผสม วิธี
แบบหลกัไวโ้ดยมีรายละเอียดตัง้แต่การใชป้รชัญาการวิจยั กรอบแนวคิดทฤษฎี วตัถุประสงค ์ในออกแบบ
การวิจยัช่ือเรื่องในการศกึษา วตัถปุระสงคใ์นการศกึษา ค าถามการวิจยั กลุม่ตวัอย่างการ เก็บรวบรวมขอ้มลู 
การบูรณาการในการวิเคราะห ์ความตรง การเขียนรายงาน และ มุมมองของ การศึกษา แสดงดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้

 

6.2.2 แบบผสมวิธีขัน้สูง 
6.2.2.1) แบบแผนเชิงทดลอง  (Experimental Design or Intervention Design) โดย

นัก วิจัยจะใช้แบบConvergent Design, Explanatory Sequential Design uša Exploratory Sequential 
Design ภายในของกรอบวิจยัแบบแผนเชิงทดลองผสมวิธีท่ีมีแบบแผนท่ีใหญ่กว่า ซึง่เป็นการออกแบบท่ีง่าย 
ในการท่ีนกัวิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและส ารวจขอ้มูลเชิงคุณภาพในระหว่างการทดลอง หรือก่อน
การทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ะถูกน าไปใช้ในการทดลอง  Experimental-
Intervention Design)Creswell (2015) and Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่าแบบแผนนี้ เ ป็น
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การศกึษาปัญหาวิจยัโดยท าการทดลอง (Experiment or Intervention) ท่ีเพ่ิมขอ้มลูเชิงคณุภาพแทรกลงไป
ดว้ย โดยสามารถเพ่ิมในช่วงก่อน การทดลอง ระหว่างการทดลอง หรือหลงัจากการการทดลองก็ได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับวัตถุประสงคใ์นการทดลอง ซึ่งเดิมแบบแผนนีม้ีการปรับปรุงมาจากแบบแผนรองรับภายใน 
(Embedded design) ถา้เพ่ิมขอ้มลูเชิงคณุภาพก่อนเริ่มการทดลอง จะมีลกัษณะเป็นแบบแผนขัน้ตอนเชิง
ส ารวจ (Exploratory Sequential Basic Design) หากเพ่ิมขอ้มลูเชิงคณุภาพระหวา่งท าการทดลอง เพ่ือดวูา่
จะเกิดผลอย่างไรกับกลุ่มตัวอย่างเรียกว่าเป็นการทดลองแบบคู่ขนาน(Convergent) เพราะข้อมูลเชิง
คณุภาพ กบัขอ้มลูเชิงปริมาณมีผลพรอ้มกนัในการการทดลอง หากเพ่ิมขอ้มลูเชิงคณุภาพหลงัจากท าการ
ทดลอง เพ่ือติดตามผลท่ีเกิดขึน้และช่วยอธิบายรายละเอียดท่ีตวัเลขเชิงสถิติอธิบายไมไ่ดจ้ะเรียกว่า เป็นการ
ทดลองแบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) ท่ีซ ้อนอยู่กับแบบแทรกแซง 
(Intervention Design) 

ล าดบัขัน้ของการท าการทดลอง 

1. การตดัสินว่าจะใชข้อ้มลูเชิงคุณภาพเขา้แทรกแซงในการทดลองหลกัอย่างไร หาก
เพ่ิมก่อนการทดลองจะมีลกัษณะเป็นแบบแผนขัน้ตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) หาก 
เพ่ิมระหว่างการทดลองจะมีลกัษณะเป็นแบบแผนคู่ขนาน (Convergent) หรือหากเพ่ิมภายหลงัการทดลอง
จะมีลกัษณะเป็นแบบแผนขัน้ตอนเชิงอธิบาย (Explanatory) 

2. จากนัน้ท าการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ท าการทดสอบก่อน 
และหลงั เก็บขอ้มลู แลว้วดัวา่ตวัแปรตน้(Treatment) เกิดผลอย่างไร 

3. วิเคราะหผ์ลเชิงคุณภาพ พิจารณาว่าการคน้พบเชิงคุณภาพช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทดลองอย่างไร ผลเชิงคณุภาพท าใหก้ารทดลองท าใหเ้กิดผลการทดลองในดา้นใดในการทดลองประเภท
นี ้ผูวิ้จัยตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับหลกัการทดลองหลกั อีกทั้งยังตอ้งตัดสินใจว่าจะเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพใน
ล าดบัขัน้ใด หรือตอ้งเก็บมากกวา่หนึ่งครัง้หรือไม่ 

สิ่งท่ีพึงระวงัคือ หากเพ่ิมขอ้มูลเชิงคุณภาพระหว่างการทดลอง นักวิจัยมกัใส่ ใจติดตาม
อย่างใกลชิ้ดท าใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพนัน้ไม่ส่งผลลพัธแ์บบท่ีควรจะเป็น งานวิจัยแบบแผนนีเ้ป็นท่ีนิยมใน
การศึกษาในศาสตร์สุขภาพเชิงคลินิก ซึ่งกลุ่มควบคุมท่ีได้มาแบบสุ่มแบบ Multisite Randomized 
Controlled Trial (RCT) หรือเรียกว่า “Gold Standard” ในงานวิจัยท่ีท าการทดลองใน หอ้งปฏิบัติการ จะ
เพ่ิมปัจจัยเชิงคุณภาพหรือขอ้มูลของบุคคลเขา้ไปเพ่ือท าใหผ้ลการศึกษาน่าเช่ือถือมากขึน้ ผูอ้่านสามารถ
ศึกษาแบบแผนนีเ้พ่ิมเติมไดจ้ากตวัอย่างงานวิจยัของ van Velzen (2019) ท่ีศึกษาเรื่องการวิจยักึ่งทดลอง
เก่ียวกับการสอนและปัญหาของการมอบหมายงานของครู : การวิจัยผสมวิธีโดยใชแ้บบแผนกึ่งทดลอง 
ผูวิ้จยัไดแ้บ่งระยะการวิจยัเป็น 2 ระยะ ในระยะท่ี 1 ผูวิ้จยัด าเนินการทดลองเปรียบเทียบ หอ้งทดลองและ
หอ้งควบคมุ โดยการเก็บขอ้มลูทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณในระยะท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภพโดย
ใชวิ้ธีการท่ีแตกต่างกัน 3 วิธี หลงัจากนัน้สรุป ผลการวิจัยท่ีไดจ้ากทัง้สองระยะ ผลการวิจัยท่ีไดส้นับสนุน
ประสิทธิภาพการสอนท่ีผู้วิจัยออกแบบขึน้  ทั้งนี ้ในการออกแบบโดยใช้แบบแผนการทดลองผสมวิธี 
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(Experimental (Intervention) Design) นั้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพไม่จ าเป็นตอ้งเก็บก่อนการทดลอง, 
ระหวา่งการทดลอง หรือ หลงัการทดลองทัง้หมด ขึน้อยู่กบัการออกแบบของผูวิ้จยั 

 
ภาพประกอบ: แบบแผนการทดลองผสมวธีิ (Experimental (Intervention) Design)  

ท่ีมา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 

 
6.2.2.2) แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design) เป็นแบบแผนท่ีน าแบบแผน

ผ ส ม วิ ธี ห ลั ก (Convergent Design, Explanatory Sequential Design uša Exploratory Sequential 
Design) มาใชใ้นกรอบการวิจัยของการศึกษารายกรณีแบบเดี่ยว หรือการศกึษาพหุกรณี โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มลูวิเคราะหข์อ้มลูทัง้ขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ และน าขอ้มลูทัง้สองอย่างมาสรุปรวมกนัในแต่ละ
กรณี และน าขอ้สรุปแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบกนั เป็นแบบแผนท่ีน าแบบแผนหลกั (Convergent Design, 
Explanatory Sequential Design v šo Exploratory Sequential Design) มาใช้ในกรอบการ วิจัยของ
การศึกษารายกรณีแบบเดียว หรือ การศึกษาพหุกรณี โดยเก็บรวบรวม ขอ้มูลวิเคราะหข์อ้มูลทัง้ขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพและน าขอ้มลูทัง้สองอย่างมาสรุปรวมกนัใน แต่ละกรณี และน าขอ้สรุปแต่ละกรณี
มาเปรียบเทียบกนั แสดงดงัภาพประกอบ 

 

 
ภาพประกอบ: แบบแผนการศกึษากรณี (Case Study Designs) 

 ท่ีมา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่า เจตนาของแบบแผนนี ้คือการวิเคราะหข์องกรณี 
หรือหลายกรณีผ่านการใชข้อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยหาค าอธิบายท่ีเพ่ิมขึน้ และผูวิ้จัยมกัระบุ
กรณีหรือกรณีท่ีน่าสนใจเมื่อเริ่มตน้การศึกษา นักวิจัยตอ้งใชท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
อธิบายกรณีหรือเปรียบเทียบกรณีท่ีดีท่ีสุด นักวิจัยตอ้งมีความเช่ียวชาญในกระบวนการ กรณีศึกษาเชิง
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คณุภาพ และมีความเขา้ใจและเปรียบเทียบความซบัซอ้นภายในและระหว่างกรณีโดย ใชข้อ้มลูวิธีการแบบ
ผสม สามารถเขา้ถึงขอ้มลูเพ่ือสนบัสนนุการพฒันารูปแบบท่ีหลากหลายของ สถานการณท่ี์แตกต่างกนัเพ่ือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของความเป็นไปไดข้องแต่ละกรณีเพ่ือ ช่วยใหเ้ขา้ใจปัญหาการวิจยั แบบ
แผนนี้มีขั้นตอนคล้ายกับแบบแผนแบบคู่ขนาน(A Convergent Design) ท่ีแสดงดังในภาพท่ี 1 แต่มี
คณุสมบตัิเพ่ิมเติมของการสรา้งไปสู่การระบุและก าหนดค าอธิบายของกรณี (cases) ดงันี ้วางแผนส าหรบั
ระบุกรณี, ระบุเกณฑเ์ชิงคณุภาพหรือ/และเชิงปริมาณท่ีใชใ้นการระบุและเลือกกรณีของปัญหาท่ีจะท าวิจยั, 
จัดท าขอ้สรุปเชิงพรรณนาของแต่ละรายกรณีโดยอิง จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและผลลพัธเ์ชิงปริมาณ 
และเปรียบเทียบผลท่ีไดข้องแต่ละกรณี ดงัภาพประกอบล่าสดุ จุดแข็งของแบบแผนนี ้คือ การพฒันาในเชิง
ลึก เขา้ใจในทางปฏิบัติและสรุปสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจง และถ่ายโอนได ้มีประโยชนส์  าหรับการท าความเขา้
ใจความซบัซอ้นของกรณีผูอ้่านสามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมไดจ้ากตวัอย่างงานวิจยัของ Sami et al. 
(2018) ไดศ้ึกษาความเขา้ใจระบบสุขภาพเพ่ือ ปรับปรุงการดูแลทารกแรกเกิดในระดับชุมชนและระดบั
โรงงานในกลุ่มประชากรพลดัถ่ินในซูดานใต:้ กรณีศกึษาแบบผสมวิธี ผูวิ้จยับนัทึกการด าเนินงานของทารก
แรกเกิดตัง้แต่มิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2018 ในโรงพยาบาลแห่งเดียวโรงพยาบาลหลกัสี่แห่งและโครงการ
สขุภาพชุมชนสี่โครงการด าเนินการ โดยคณะแพทยน์านาชาติ เรารวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิโดยใชก้ารสนทนา
กลุ่มสนทนาระหว่างสขุภาพ พนกังานสมัภาษณเ์ชิงลกึระหว่างผูจ้ดัการโครงการและการสงัเกตความพรอ้ม
ดา้นสุขภาพ รวบรวม ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการแทรกแซงในระหว่างระยะเวลา
การศกึษา จะเห็นไดว้่านอกจากผูวิ้จยัไดศ้กึษากลุ่มสถานพยาบาลที่หลากหลายโดยใชเ้ง่ือนไขเดียวกนัแลว้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยไดวิ้เคราะห์สถิติพืน้ฐานของคุณลักษณะของผู้เก่ียวข้อง  และ
สงัเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ไวส้  าหรบัสถานการณปั์ญหาดา้นสขุภาพท่ีเป็นภาวะฉกุเฉิน ผลการวิจยันีท้  าให้
ไปพัฒนาแผนในอนาคต เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 การดูแลทารกแรกเกิด ควรเป็น
ล าดับความส าคัญในกิจกรรมสุขภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเร่งระดมทุนด้านมนุษยธรรมจาก องคก์ร
ระหวา่งประเทศและผูบ้ริจาคสนบัสนนุโครงการดา้นสขุภาพ 

 

6.2.2.3) แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือแบบแผนแบบปฏิรูป  (The 
Participatory-Social Justice Design or Transformative Designs) หรือแบบแผนการมีส่วนร่วม-ความ
ยุติธรรมทางสงัคม (ParticipatorySocial Designs) แบบแผนนีจ้ะมีเก่ียวขอ้งกับการมีส่วนร่วมและความ
ยุติธรรมทางสังคมเป็นหลักและ แวดล้อมด้วยแบบแผนพื้นฐานConvergent Design, Explanatory 
Sequential Design หรือ Exploratory Sequential Design แตจ่ะมีจดุเนน้ท่ีความเป็นอยู่ของบคุคลในสงัคม
ปัจจบุนั เช่น งานวิจยัเก่ียวกบัการสิทธิสตรีทางสงัคม และการผสานหรือรวมขอ้มลูจะเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตของมนษุย ์

Creswell (2015) Klangphahol(2018) and Creswell&Plano Clark(2018) กล่าวถึ ง  การ 
ออกแบบความยตุิธรรมทางสงัคม คือ การศกึษาปัญหาในกรอบความยตุิธรรมทางสงัคม เป็น การศกึษาดว้ย
การใชวิ้จัยแบบผสมวิธีในลกัษณะหลายมุมมองหลายแนวคิด การออกแบบแบบแผนนี ้แสดงดงัภาพท่ี 6 
งานวิจยัท่ีใชก้ารออกแบบนีม้กัจะพบในงานวิจยัท่ีศกึษาผ่านมมุมองทางเพศสภาพ มมุมองทางเชือ้ชาติหรือ
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ชาติพันธ์ มุมมองทางสถานะทางสังคม แบบแผนนี้จะเริ่มจากวิธีการ ผสมผสานหลัก (Convergent, 
Explanatory Sequential, Exploratory Sequential) แต่ทั้งนี ้ผู ้ท่ี  ศึกษาจะต้องศึกษาอยู่ในกรอบความ
ยตุิธรรมทางสงัคมตลอดการศกึษา 

 
ภาพประกอบ: แบบแผนความยตุธิรรมทางสงัคม (Participatory Social Justice Design) 

 ท่ีมา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

เน่ืองจากแบบแผนนีม้ีความซับซอ้นผูเ้ขียนจึงน าขั้นตอนในการท าวิจัยของแบบแผน นีม้า
แสดงดงัภาพประกอบลา่สดุ จะเห็นไดว้า่แบบแผนนีเ้ป็นการศกึษาโดยใช ้Explanatory Sequential เป็นหลกั
และเพ่ิมเติมประเดน็ทฤษฎีสตรีนิยมในขัน้ตอนต่างๆ ในการศกึษาโดยเริ่มจากทฤษฎีพืน้ฐานท่ี จะศกึษาเก็บ
รวมรวบขอ้มลูและสรุปรวมผลขอ้มลู โดยมีขัน้ตอนดงันี ้Creswell (2015) Klangphahol (2018) ดงันี ้

 

ขัน้ตอนการวิจยัแบบแผนควายตุิธรรมทางสงัคม 
> Research Problem (ปัญหาการ วิจัย )  มีการน าทฤษฎี  Gender Based Theoretical 

Perspective เขา้มาเพ่ิมเติมหรือสนบัสนนุปัญหาการวิจยั 
> Survey Data Collection (การส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มลู) มีการน าทฤษฎี Women 

Studied เขา้มาเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูที่หลากหลายและตรงประเดน็ 
> Survey Data Analysis น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะห ์
> Quantitative Result Focus on Women's Experiences มี ก า ร น า ท ฤษ ฎี  Women's 

Experiences เขา้มาเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนนุผลของขอ้มลูเชิงปริมาณ 
> Interviews with Women มีการน าทฤษฎี Women Studied เขา้มาเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์
> Qualitative Data Analysis มีการน าทฤษฎี Themes about Mothers เขา้มาเพ่ิมเติม เพ่ือ

สนบัสนนุการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
>Interpretation: How Qualitative Finding Explain Quantitative Result (wan ไดจ้ากขอ้มลู

เชิงคณุภาพ น าไปสนบัสนนุผลการวิจยัเชิงปริมาณ) ขัน้ตอนสดุทา้ย มีการเรียกรอ้งให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Call for Action or Change) การเปลี่ยนแปลง 
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ภาพประกอบ: ขัน้ตอนวิจยัของแบบแผนความยตุธิรรมทางสงัคม (The Social Justice Design) 

ท่ีมา: Klangphahol (2018) Adapted from Creswell (2015) 
 

Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่า จุดแข็งของแบบแผนนี ้คือ มุมมองความ ยุติธรรมทางสงัคมช่วย
แกปั้ญหาท่ีศกึษาไดแ้บบแผนนีม้ีคณุค่าสามารถช่วยเหลือทางสงัคม กลุม่ ผูด้อ้ยโอกาส หรือคนท่ีเสียเปรียบ
ทางสงัคม การเรียกรอ้ง แบบแผนนีใ้หค้วามส าคญักบัการสรา้งความ ยตุิธรรมทางสงัคม การออกแบบนีเ้ป็น
ท่ีนิยมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะบุคคลท่ีอาศยัอยู่ใน สภาพท่ีไม่เป็นธรรม ความทา้ทายในการ
ออกแบบวิธีการประเภทนี ้ขึน้อยู่กบัการเลือกวิธีมมุมอง ความยุติธรรมทางสงัคม เป็นท่ียอมรบัของกลุ่มผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย นกัวิจยัสามารถช่วยสง่เสริมการ เปลี่ยนแปลงไดเ้พราะผูเ้ขา้ร่วมและชมุชนมีสว่นร่วมในการช่วย
ในการตดัสินใจในการศกึษา นกัวิจยั สามารถช่วยเพ่ิมพลงัใหบุ้คคลและน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชมุชน
ไดผู้วิ้จยัสามารถสรา้งผลลพัธท่ี์ เป็นประโยชนแ์ละน่าเช่ือถือต่อสมาชิกชุมชนจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและผู้
ก  าหนดนโยบาย และท่ี ส  าคญัผูวิ้จยัมีแนวทางการน าเสนอความคิดเก่ียวกบัมมุมองของการมีส่วนร่วมและ
ความยุติธรรมทาง สงัคมท่ีจะถกูน ามาตดัสินใจในระดบัแนวหนา้ของสงัคม ผูอ้่านสามารถศกึษาแบบแผนนี้
เพ่ิมเติมไดจ้าก 

ตัวอย่างงานวิจัยของ Brown, Strickland-Munro, Kobryn & Moore (2017) ท่ีศึกษาวิธีการ
ผสมวิธี แบบมีส่วนร่วม GIS : การประเมินความถูกตอ้งของวิธีการท าแผนท่ีโดยวิธีการเชิงคุณภาพและ
วิธีการ เชิงปริมาณ งานวิจัยนีใ้ช้แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม (The Participatory social Justice 
Design) โดยใช้แบบแผน 2 แบบแผนหลักคือ exploratory sequential และ Convergent parallel ใน
ขัน้ตอนการวิจัย เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เพ่ือระบุคุณค่าทางทะเลและชายฝ่ังในภูมิภาค Kimberley 
ของออสเตรเลียมีการสมัภาษณเ์ชิงคณุภาพกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียเพ่ือระบุค่าสถานท่ีโดยใช ้วิธีการท าแผนท่ีรูป
หลายเหลี่ยม จ านวน 167 คน และผูม้ีส่วนร่วมทางอินเทอรเ์น็ต GIS (PPGIS) จ านวน 578 คน ผูวิ้จยัพบว่า
การออกแบบวิจยัดว้ยวิธีการนีม้ีคณุคา่และใหค้วามส าคญัของพืน้ท่ีท่ี น ามาศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 
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6.2.2.4) แบบแผนการประเมินหลายขั้นตอนแบบผสมวิธี (Multistage Evaluation 
Design) หรือ แบบ แผนการประเมิน (Evaluation Design) หรือแบบแผนการประเมินโปรแกรม (Program 
Evaluation Design) เป็นแบบแผนท่ีเหมาะส าหรบัการศึกษาท่ียาวนานหรือโครงการท่ีมีหลายขัน้ตอน ใช้
การเสาะแสวงหาท่ียาวนานจึงตอ้งใชก้ารออกแบบผสมวิธีท่ีหลากหลาย และมีการแยกการศึกษาทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยใชแ้บบผสมวิธีพืน้ฐานConvergent Design, Explanatory Sequential Design 
หรือ Exploratory Sequential Design ขันแรกของการออกแบบอนันีใ้ชก้ับการประเมินโครงการโปรแกรม 
หรือประเมินเครื่องมือ ขัน้ตอนมีหลายระยะในการวิจยั ตัง้แต่กรอบการวิจยั ทัง้นีท้างการศกึษาจะเก่ียวขอ้ง
การประเมินโปรแกรม การประเมินความตอ้งการ การทดสอบโปรแกรม การติดตามโปรแกรม ในกรณีนีก้าร
รวมขอ้มูลจะอยู่ในขั้นแรกไปจนขั้นตอนสุดทา้ย  Creswell (2015) Klangphahol (2018) and Creswell & 
Plano Clark (2018) กล่าวถึงเป้าหมายของแบบแผนนีเ้ป็นการประเมินโปรแกรมกิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการไป
แลว้ หรือการทดลอง เป็นการด าเนินการหลายระยะหรือหลายขัน้ตอน ซึ่งท่ีเรียกว่าหลายขัน้ตอนหรือหลาย
ระยะ (Multistage) เพราะแต่ละองคป์ระกอบหรือหลายขัน้ตอนท่ีศกึษาสามารถเป็นตวัแทนของการศึกษา
ชิน้เดียวได ้ซึง่เป็นการพิจารณาคณุคา่โดยรวม โดยในสว่นท่ีแยก ประเมินแตล่ะขัน้ตอนหรือแตล่ะระยะจะใช้
วิธีเชิงคณุภาพ หรือ วิธีเชิงปริมาณ หรือ ผสมวิธีก็ไดแ้บบแผนนีก้็ เหมือนกบัแบบแผนผสมวิธีขัน้สงูแบบอื่นๆ 
ท่ีมีแบบแผนผสมวิธีหลกัเป็นสว่นหนึ่งในแบบแผนผสมวิธีขัน้สงู แสดงดงัภาพประกอบ 

Creswel & Plano Clark (2018) กลา่ววา่ แบบแผนการวิจยันีเ้หมาะส าหรบันกัวิจยัท่ีพรอ้มจะ
ท าโครงการระยะยาวท่ีมีวัตถุประสงคห์ลายประการ นักวิจัยตอ้งท่ีมีทรัพยากรเพียงพอ และเงินทุนเพ่ือ
ด าเนินการศึกษาเป็นเวลาหลายปี นักวิจัยท่ีสนใจในการประเมินกระบวนการของกิจการท่ีน่าสนใจ  และ
ประเมินผลลพัธข์องกิจการนัน้นกัวิจยัท่ีสนใจในการท าความเขา้ใจบริบททาง วฒันธรรมหรือเอกลกัษณข์อง
สถานท่ีท่ีจะประเมิน นักวิจัยยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการท าซ  า้หลายครั้ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การทดลองใช้งานโปรแกรมจุดแข็งของแบบแผนนี้ คือ การออกแบบการประเมินผล
ประกอบดว้ยความยืดหยุ่นท่ีจ าเป็นในการใชอ้งคป์ระกอบการออกแบบ วิธีการผสมท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือตอบ
ค าถามชุดการวิจยัท่ีเช่ือมโยงถึงกนั นกัวิจยัสามารถเผยแพร่ผลการวิจยัจากการศกึษาของแต่ละบคุคลและ
ในขณะเดียวกนัก็ยงัประเมินผลโดยรวมของโครงการวิจัย นกัวิจยัสามารถใชก้ารออกแบบนีเ้พ่ือใหก้ าหนด
กรอบการท างานโดยรวมส าหรบัการศกึษาซ า้หลายครัง้ในช่วงเวลาหลายปี แบบแผนนีเ้ป็นวิธีการท่ีน่าสนใจ
ในการประเมินผลซึง่ให ้ผลลพัธป์ระเภทต่าง ๆ เพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องโปรแกรมท่ีหลากหลายและให้
หลกัฐานเก่ียวกับ การปฏิบัติท่ีมีประโยชนส์  าหรบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เน่ืองจากแบบแผนนีม้ีความซบัซอ้น
ผูเ้ขียนจงึ น าเสนอขัน้ตอนการวิจยัเพ่ิมเติมแสดงดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ: ขัน้ตอนวิจยัของแผนการประเมินแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Evaluation Design) 

ท่ีมา: Klangphahol (2018) Adapted from Creswell (2015) 
 

จากภาพประกอบแสดงใหเ้ห็นขัน้ตอนการวิจยัของแบบแผนการประเมินแบบหลายขัน้ตอน
ผสมวิธี (Multistage Evaluation Design) ซึ่งมีขัน้ตอนการออกแบบ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้Klangphahol (2018) 
and Creswell & Plano Clark (2018)  

 
6.3. ข้อจ ากัดในการใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 
 

        ในทางปฏิบตัิพบว่าการวิจยัแบบผสานวิธีมีขอ้พงึระวงัและมีขอ้จ ากดับางประการ  คือ วิธีการ
วิจยัเชิงปริมาณนัน้เป็นวิธีการท่ีเขม้งวด เป็นระบบและเป็นแบบแผน   ส่วนวิจยัเชิงคณุภาพนัน้เป็นวิธีการท่ี
แนบเนียน ละเอียดอ่อน และยืดหยุ่น เมื่อน าวิธีทั้งสองมาใช้ในการวิจัยเรื่องเดียวกันจะต้องใช้ให้
เหมาะสม  อย่าปลอ่ยใหค้วามรูส้กึนกึคิดเชิงคณุภาพไปผ่อนคลายความเขม้งวดและความเป็นแบบแผนของ
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ในขณะเดียวกนัก็อย่าปลอ่ยใหค้วามรูส้กึนกึคิดเชิงปริมาณมีอิทธิพลท าใหวิ้ธีการเชิง
คณุภาพกลายเป็นการส ารวจหาขอ้มลูเพ่ิมเติมอย่างฉาบฉวย  ซึง่จะเป็นผลท าใหค้ณุภาพของงานวิจยัชิน้นัน้
ลดลงนอกจากนีย้งัพบวา่ งานวิจยัแบบผสานวิธีมีขอ้จ ากดัท่ีส  าคญั คือ   

1) นักวิจัยโดยเฉพาะหวัหนา้โครงการวิจยัตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการท าวิจยัทัง้เชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพคนท่ีถกูตอ้งตามหลกัวิธี  ไมเ่ช่นนัน้จะไดง้านวิจยัท่ีไมเ่ขม้แข็งเท่าท่ีควร   

2) การวิจัยแบบผสานวิธีจะตอ้งใชเ้วลาและทรพัยากรในการเก็บและวิเคราะหข์อ้มูลปริมาณ
มากกว่าการท าวิจยัเชิงเดี่ยว  ดงันัน้โครงการท่ีถูกจ ากัดดว้ยเวลาและงบประมาณจึงไม่สามารถใชก้ลยุทธ์
โดยวิธีผสานวิธีได ้ยกเวน้เป็นขอ้มลูเสริมบางสว่น   
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3)  อาจมีการใชก้ารวิจยัแบบผสานวิธีตามสมยันิยม  โดยเป็นการใชแ้บบผิดๆ ตามท่ีตนเขา้ใจ
หรือใชโ้ดยมกัง่าย  เช่น นกัวิจยัเชิงปริมาณเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณแ์บบผิวเผิน หรือนกัวิจยัเชิงคณุภาพ
คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างดว้ยการสุม่ตามหลกัสถิติโดยไมพิ่จารณาหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม  เป็นตน้ 

 

ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพต่างมีความส าคัญ ต่างมีจุดเด่นและมี
ขอ้จ ากดัของตนเอง ถา้ไดน้  ามาเสริมกนัจะช่วยเพ่ิมจุดเด่นและลดจุดอ่อน เพ่ิมความน่าเช่ือถือของการวิจัย 
และความครอบคลมุชดัเจนของผลการวิจยัย่ิงขึน้ จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า พฒันาการของการใชวิ้ธีการวิจยั
นัน้มีความซบัซอ้นและใชร้ะเบียบวิธีขัน้สงูย่ิงขึน้มาจนถงึปัจจบุนัวิธีการวิจยัไดเ้จริญกา้วหนา้ไปมากจนกลา่ว
ไดว้่า ในขณะนีรู้ปแบบหลกัของการวิจยัมี 3 รูปแบบ คือ การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคณุภาพ และการ
วิจยัแบบผสม (Mixed methods research) สิ่งท่ีมาผสมกนัในแบบท่ีสามนี ้คือ การวิจยัผสม 2 รูปแบบแรก
นั่นเอง ซึง่การผสมของสองรูปแบบแรกนี ้อาจเป็นการผสมครึง่ตอ่ครึง่หรือการผสมแบบมีรูปแบบหลกัรว่มกบั
รูปแบบรอง 

จากท่ีกล่าวมาอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การคน้หาความรู ้ความจริง ในปรากฏการณท์างการศกึษา 
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีลักษณะซับซอ้น จ าเป็นตอ้งใช้วิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมกับปัญหาหรือ
ค าถามการวิจยัท่ีตอ้งการศกึษาหา ค าตอบ วิธีการวิจยัเชิงผสมผสาน จะช่วยใหไ้ดค้  าตอบการวิจยัท่ีรอบดา้น
ลุ่มลึกหลายแง่มุม แต่อย่างไรก็ดีการจะใชวิ้ธีการวิจัยเชิงผสมผสานนัน้ก็ยงัมีแบบแผนการวิจัยใหเ้ลือกใช้
หรือออกแบบการวิจยัอย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละแบบแผนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะปัญหาการวิจยัท่ีแตกตา่ง
กัน ดงันัน้การด าเนินงานวิจยัเชิงผสมผสาน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเง่ือนไขท่ีเป็นขอ้ดีและขอ้จ ากัดของแต่ละ
แบบแผนประกอบดว้ย ดงันัน้ในการด าเนินการวิจยั ผูวิ้จยัจะมีความเขา้ใจและแยกการวิจยัแตล่ะประเภทให้
ออกว่าจะใชวิ้ธีการใดในการด าเนินการแบบผสมผสาน และการใหน้ า้หนกัความส าคญัของการใหน้ าหนัก
การวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพท่ีแตกตา่งกนั ผูวิ้จยัตอ้งใหค้วามส าคญัในประเดน็ดงักลา่วดว้ยเช่นกนั 

 

7. การวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
 

7.1. ความหมายและพัฒนาการของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 

ในปัจจุบนันีก้ารวิจยัเชิงปฏิบตัิการเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการกล่าวถึงกนัอย่าง กวา้งขวาง และย่ิงไป
กว่านัน้ยงัไดถู้กน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัการพฒันาในชมุชน สถานศกึษา สถาบนั หรือองคก์รต่างๆ ทัง้
ในภาครฐัและเอกชนของประเทศไทยมากย่ิงขึน้ เป็นล าดบั ซึง่ไดม้ีนกัวิชาการใหค้วามหมายของการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการไวด้งัตอ่ไปนี ้

จอนสนั (Johnson, 2008 : 28) ใหค้วามหมายการวิจัยเชิงปฏิบตัิการว่า เป็นการวิจัยระหว่างการ
ปฏิบตัิงานเพ่ือแกปั้ญหาท่ีผูป้ฏิบตัิงานก าลงัเผชิญอยู่ โดยเป็น กระบวนการศกึษาสภาพหรือสถานการณท่ี์
เป็นจริงของสถานศกึษาเพ่ือท าความเขา้ใจ และพฒันาปรบัปรุงคณุภาพของการปฏิบตัิงาน 
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เคมมิส และแมคทากกาท (Kemmis & Mc Taggart, 1988 : 10) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจยัท่ีไมไ่ดแ้ตกตา่งไปจากการวิจยัอื่นๆ ใน เชิงเทคนิค แตแ่ตกตา่งในดา้นวิธีการ ซึง่
วิธีการของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ คือ การท างานท่ีเป็นการสะทอ้นผลการปฏิบตัิงานของตนเองท่ีเป็นวงจร
แบบขดลวด (Spiral of Self-Reflecting) โดยเริ่มตน้ท่ีขัน้ตอนการวางแผน (planning) การปฏิบตัิ (action) 
การสงัเกต (observing) และการสะทอ้นกลบั (reflecting) เป็นการวิจัยท่ีจ าเป็นตอ้ง อาศยัผูม้ีส่วนร่วมใน
กระบวนการสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดการพฒันา ปรบัปรุงการท างานใหด้ีขึน้ 

องอาจ นัยพัฒน ์(2548: 338) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยท่ีท า โดยนักวิจัยและ
คณะบุคคลท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือน าผลการ
ศกึษาวิจยัท่ีคน้พบหรือสรรคส์รา้งขึน้ไปใชป้รบัปรุงแก ้ปัญหา หรือพฒันาคณุภาพการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างทนั
ต่อเหตุการณ์ สอดคลอ้งกับสภาพ ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข รวมทั้งกลมกลืนกับโครงสรา้งการบริหารงาน 
ตลอดจนบริบททาง ดา้นสงัคมและวฒันธรรมและดา้นอื่นๆ ท่ีแวดลอ้มหรือเกิดขึน้ในสถานท่ีเหลา่นัน้ 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการศึกษารวบรวม หรือการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้สรุป อนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยู่ 
ทัง้ในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ในขอบข่ายท่ีรบัผิดชอบ โดยผูวิ้จัยสามารถด าเนินการได้
หลายๆ ครัง้ จนกระทั่งผล การปฏิบัติงานนัน้บรรลุวตัถุประสงคห์รือแกไ้ขปัญหาท่ีประสบอยู่ไดส้  าเร็จ โดย
ก าหนด ขัน้ตอนของการวิจยัประกอบดว้ยการวางแผน (plan) การปฏิบตัิ (action) การสงัเกต (observation) 
และการสะทอ้นกลบั (reflection) 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการมีจุดก าเนิดมาจากการแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสงัคม ของ เลวิน (Kurt 
Lewin) นักจิตวิทยาสงัคมชาวอเมริกา ท่ีตอ้งการจะศึกษาความสมัพันธ ์ระหว่างมนุษย ์และเพ่ือปรบัปรุ ง
คณุภาพของความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยโ์ดยอาศยัแนว ความคิดส าคญั 2 ประการ คือ การรว่มกนัตดัสินใจ
ของกลุม่ และความตัง้ใจท่ีจะท า การปรบัปรุงในสว่นของวงการศกึษานัน้อาจกล่าวไดว้่าคอรร์ี่ (Stephen M. 
Corey) จาก มหาวิทยาลยั Columbia สหรฐัอเมริกา เป็นผูน้  าการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชก้ับ การจัดการ
การศกึษาเป็นบคุคลแรกในลกัษณะของการปรบัปรุงหลกัสตูรและการจดั การเรียนการสอน 

ค.ศ.1967-1972 สเต็นเฮ้าร ์ (Lawrence Stenhouse) แห่งมหาวิทยาลัย East Anglia ซึ่ง เป็น
ผูอ้  านวยการโครงการ Humanities Curriculum Project ไดก้ระตุน้ ใหค้รูผูส้อนน าวิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
มาใชก้บัการจดัการศกึษา มุง่เปลี่ยนสภาพของครู จากการเป็นผูส้อนตามปกติใหเ้ป็นครูในฐานะนกัวิจยั 

ค.ศ.1973-1975 แอนเลียรท์ และอเดลแมน (John Eliott & Clem Adelman) ไดน้  าวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการมาใชใ้นโครงการ Ford Teaching Project โดยใหค้รูไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
แลว้น าผลการปฏิบตัิงานมาแลกเปลี่ยน ประสบการณก์บัคนอื่นๆ โดยใชวิ้ธีการติดตามผลการกระท าท่ีเกิด
จากช่องว่างระหว่าง ความคาดหวงักบัการปฏิบตัิงานจริงของครู ส  าหรบัเป็นแนวทางช่วยเหลือครูใหไ้ดท้  า
การ พฒันาการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละสืบสวนสอบสวนในชัน้เรียน และเนน้การปฏิบตัิงาน
ดว้ยการควบคมุตนเองหรือดว้ยกลุม่มากกวา่การใชผู้ค้วบคมุคณุภาพท่ีมา จากภายนอก 
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ค.ศ.1982 เคมมิส, คาร ์และแมคทากกาท (Stephen Kemmis, Wilf Carr & Robin McTaggart) 
ไดเ้สนอกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีสมบูรณแ์บบมากย่ิงขึน้ และเป็นท่ียอมรบักนัอย่างแพรห่ลายในรูป
ของวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (The Action Research Spiral) ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน 
(plan) การปฏิบตัิ (act) การสงัเกต (observe) และการสะทอ้นผลการปฏิบตัิ (reflect) ซึง่เมื่อครบวงจรหนึ่งๆ 
จะพิจารณาปรบัปรุงแผน (Re - planning) เพ่ือน าไปปฏิบตัิในวงจรต่อไปจนกว่าจะบรรล ุความส าเร็จตาม
วตัถปุระสงคข์องการปฏิบตัิงาน 

องอาจ นยัพฒัน ์(2548 : 334) ไดชี้ใ้หเ้ห็นถงึสาเหตท่ีุท าใหก้ารวิจยัเชิง ปฏิบตัิการไดร้บัความสนใจ
มากขึน้ในปัจจบุนันีน้่าจะมาจากปรากฏการณต์า่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กระแสเรียกรอ้งจากบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีเป็นผูป้ฏิบตัิอยู่ในชมุชนหรือ องคก์รระดบัทอ้งถ่ิน
ตอ้งการมีบทบาทในการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ในชมุชนของตนเองมากขึน้ 

2. ผลของการศกึษาวิจยัตามรูปแบบดัง้เดิมท่ีมีลกัษณะมุ่งเนน้วิชาการ ด าเนิน การโดยนกัวิจยั
จากภายนอกแต่เพียงฝ่ายเดียว มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับบริบทและ สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน
น้อย ย่ิงไปกว่านั้นยังมีลักษณะท่ียากต่อการท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
ผูป้ฏิบตัิงานในระดบัลา่งไดน้อ้ย 

3. ความเคลื่อนไหวเก่ียวกบัแนวคิดในการพฒันานวตักรรมหรือการปฏิรูปใดๆ โดยองคก์รหรือ
ชมุชนเป็นรากฐานส าคญั ซึง่เนน้หนกัในการบรูณาการเช่ือมโยงระหว่าง แนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ครู และผูบ้ริหาร การศึกษาในโรงเรียน หรือประชาชนในชุมชน ซึ่งใน
ปัจจบุนัแนวคิดดงักลา่วนีก้  าลงัไดร้บั ความสนใจจากนกัวิชาการและสาธารณชนมากขึน้ 

4. การตอบสนองต่อกระแสเรียกร้องของสาธารณชนท่ีต้องการให้มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานตามพันธภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของผูป้ฏิบัติงาน แต่ละระดับของหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด กระแสเรียกร้อง ดังกล่าวเป็นแรงผลักดันส าคัญท่ีท าให้
ผูป้ฏิบัติงานแต่ละคนหรือกลุ่มจะตอ้งมีบทบาทใน การติดตาม ตรวจสอบคณุภาพ ผลการปฏิบตัิงานท่ีตน
รบัผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ในลกัษณะ การใคร่ครวญ ตรวจสอบ หรือสะทอ้นผลการปฏิบัติงานดว้ยตนเอง 
อย่างสม่ําเสมอเพ่ือ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

5. การเกิดขึน้ของวิธีวิทยาการแสวงหาความรู ้ความจริงตามแนวคิดท่ีเป็นคลื่น ลูกใหม่ (new 
wave) ท่ีน ามาใชใ้นวงการวิจยัและการประเมิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิธี การพฒันามาจากฐานคติเชิงปรชัญา 
ตามกระบวนทศันแ์บบตีความ/สรา้งสรรคนิ์ยม (Interpretavist/Constructivist) ท่ีมุ่งเนน้การตีความหมาย
ขอ้คน้พบ ซึง่ไดร้บัจากการแสวงหาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจปรากฏการณใ์ดๆ ท่ีนกัวิจยัมีความสนใจใครรู่  ้
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7.2. ความเชือ่พืน้ฐานของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการมีความเช่ือพืน้ฐาน (Basic Assumptions) อยู่ 4 ประการ คือ 
 

1. วิธีการแกปั้ญหาท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จะมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้มากกว่าวิธี
แกปั้ญหาท่ีไดม้าจากการสั่งการของผูม้ีอ  านาจหรือผูบ้ริหาร โดยการแกปั้ญหา แบบสั่งการนัน้ มกัเกิดมาจาก
การสั่ งสมประสบการณ์และการใช้สามัญส านึกเป็นหลัก ซึ่งมักจะขาดข้อมูลและหลักฐานท่ีจะใช้
ประกอบการตดัสินใจ 

2. การวิจัยเพ่ือการแกไ้ขปัญหาของผูป้ฏิบัติงานท่ีด าเนินการเองโดยผูป้ฏิบัติงาน จะมีโอกาส
แกปั้ญหาของเขาไดส้  าเรจ็มากกวา่การวิจยัเพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีท าโดยบคุคลอื่น 

3. การวิจัยเป็นเรื่องของการวิเคราะหปั์ญหา การคน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหา การทดสอบและ
การประเมินผลวิธีการแกปั้ญหา การวิจัยเป็นทกัษะท่ีสามารถเรียนรูแ้ละ พัฒนาไดโ้ดยผูป้ฏิบตัิงานทุกคน 
การวิจยัไมไ่ดเ้ป็นสิทธิพิเศษของผูเ้ช่ียวชาญคนใดคนหนึ่ง หรือกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

4. การพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยการฝึกหัด ถือว่าเป็นรากฐานของ การพัฒนาการ
ปฏิบตัิงาน 

 

7.3. ลักษณะของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
ยาใจ พงษ์บริบูรณ ์(2537 : 12) ไดเ้สนอกรอบลกัษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา 

(Action Research in Education) ไวอ้ย่างน่าสนใจ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและมีการร่วมมือ (Participation and Collaboration) ใชก้าร

ท างานเป็นกลุ่มผูร้่วมวิจยัทกุคนมีสว่นส าคญัและมีบทบาทเท่าเทียม กนัในทุกกระบวนการของการวิจยั ทัง้
การเสนอความคิดเชิงทฤษฎี การปฏิบตัิ ตลอดจนการวางนโยบายการวิจยั 

 2. เนน้การปฏิบตัิการ (Action Orientation) การวิจยัชนิดนีใ้ชก้ารปฏิบตัิเป็น สิ่งท าใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลง และศกึษาผลของการปฏิบตัิเพ่ือมุง่ใหเ้กิดการพฒันา 

  3. ใชก้ารวิเคราะหวิ์จารณ ์(Critical Function) กิจกรรมการวิเคราะห ์การปฏิบัติอย่างลึกซึง้
จากสิ่งท่ีสงัเกตได ้จะน าไปสูก่ารตดัสินใจท่ีสมเหตสุมผลเพ่ือการปรบัแผนการปฏิบตัิการ 

  4. ใชว้งจรการปฏิบัติการ (The Action Research Spiral) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมค
ทากกาท (Kimmis & McTaggart) คือ การวางแผน (planning) ตลอดจนการปรบัปรุงผล (re - planning) 
เพ่ือน าไปปฏิบัติในวงจรต่อไปจนกว่าจะไดรู้ปแบบของ การปฏิบัติงานท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ และไดเ้สนอเชิง
ทฤษฎีเพ่ือเผยแพรต่อ่ไป 

องอาจ นยัพฒัน ์(2548: 335) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิง ปฏิบตัิการไว ้8 
ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เก่ียวขอ้งกับปัญหาทางดา้นการปฏิบัติงาน (Practical Problem) ท่ีผูป้ฏิบัติงานระดับล่าง
มกัจะประสบในขณะท างานอยู่ประจ าหรือปฏิบตัิหนา้ท่ีอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน แต่ละวนัมากกว่าการเก่ียวขอ้ง
กับปัญหาทางดา้นทฤษฎี (Theoretical Problem) ซึ่งได ้รับการนิยามหรือกล่าวถึงโดยนักวิจัยบริสุทธ์ิใน
สาขาวิชาความรูใ้ดๆ โดยเฉพาะ 
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2. มีจุดมุ่งหมายหลกัเพ่ือการท าความเขา้ใจ (Understanding) ต่อสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากร ผูบ้ริหารองคก์ร อย่างลุม่ลกึและกระจ่างชดั ภายใตก้ระบวนการใครค่รวญตรวจสอบ
ในลกัษณะสะทอ้นกลบัของยุทธวิธีปฏิบตัิท่ีนกัวิจยัเชิง ปฏิบตัิการไดล้งมือกระท าลงไปอย่างวิพากษ์วิจารณ ์
(critically) อนัจะน าไปสู่การได ้แนวทางปฏิบตัิการส าหรบัใชแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
บริบทแวดลอ้ม มากย่ิงขึน้ ส  าหรับการด าเนินงานในล าดับต่อไป นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ การ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานรวมทัง้สภาวการณเ์ง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติ งานมากกว่าการมี
จดุมุง่หมายเพ่ือการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูเ้ชิงวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการเฉพาะ 

3. มุ่งเนน้การตีความหมายเหตุการณ ์หรือสภาวการณข์องปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตามความคิดเห็น
หรือทศันะของผูป้ฏิบตัิงานหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตกุารณห์รือ สภาวการณข์องปัญหาดงักล่าว 
มากกว่าการอาศยัแนวคิดทฤษฎี กฎหรือหลกัการของวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ ทัง้นีเ้พราะเช่ือว่าท่าทาง การ
กระท า การติดต่อสื่อสารหรือพฤติกรรมใดๆ ของมนุษย ์ทั้งท่ีปรากฏใหเ้ห็นเด่นชัดหรือไม่เห็นเด่นชัดใน
เหตกุารณห์รือสภาวการณ ์ของปัญหาหนึ่งๆ สามารถตีความหมายไดโ้ดยการสรุปอา้งอิง (inference) จาก
แรงจงูใจ ความเช่ือ เจตนา หรือจดุมุง่หมายของผูแ้สดงพฤติกรรมประกอบเขา้กบับริบทแวดลอ้มท่ี ก่อใหเ้กิด
พฤติกรรมหรือการกระท าเหล่านัน้ขึน้ เช่น บรรทดัฐาน ค่านิยม และกฏเกณฑ ์ต่างๆ ทางสงัคมเป็นส าคญั 
โดยนยัดงักล่าวนีแ้สดงว่า นกัวิจยัไม่สามารถตีความหมาย พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลใดๆ ไดเ้ลย 
ถา้ปราศจากการพิจารณาบริบทแวดลอ้ม พฤติกรรมนัน้ๆ มาประกอบดว้ย 

4. เสนอผลการวิจยัในรูปแบบเรียบง่าย การเสนอรายงานผลการศกึษาวิจยัใน รูปแบบดว้ยการ
เลือกใช้ถ้อยค าส านวนในระดับเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน โดยพยายามหลีกเลี่ยงค า ศัพท์เฉพาะสาขาวิชา 
(technical term) และภาษาท่ีมีลกัษณะคอ่นขา้งเป็นนามธรรม เพ่ือท าใหง้่ายตอ่การติดตาม ท าความเขา้ใจ
ของผูป้ฏิบตัิงาน นอกจากนีค้  าอธิบายเก่ียวกบั ผลการวิจยัตลอดจนกระบวนการวิจยัอื่นๆ สามารถตรวจสอบ
ความตรง (validity) ไดจ้าก การสนทนาแบบเป็นกนัเองกบัผูป้ฏิบตัิงานหรือผูม้ีส่วนรว่มหรือเก่ียวขอ้งในทกุ
ระยะของ กระบวนการวิจยั 

5. มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย การด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในทุกขั้นตอน
จะตอ้งอยู่ภายใตบ้รรยากาศการมีสว่นร่วม การร่วมมือร่วมใจ การเช่ือถือและ ไวว้างใจการเป็นมิตร รวมทัง้
ความเป็นอิสระและความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น 

6. ผ่อนคลายความเขม้งวดเก่ียวกบัระเบียบวิธีการศกึษาวิจยั การด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบัติการ
ไมย่ดึติดอยู่ภายใตก้รอบการจดักระท าทางการทดลองและการควบคมุ ตวัแปรแทรกซอ้นอย่างเครง่ครดัแบบ
ตายตัวด้วยแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Design) หรือวิธีการทางสถิติใดๆ 
(Statistical Control) แนวคิดพืน้ฐาน ดังกล่าวนีไ้ม่ไดห้มายความว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการละเลยหรือ
มองขา้มความส าคญัของการศกึษาคน้ควา้ดว้ยการอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร ์หากแต่ปรบัวิธีการศกึษา
คน้ควา้ ดว้ยวิธีการดงักล่าวใหก้ลมกลืนหรือสอดคลอ้งกับลกัษณะของปัญหา สภาวการณต์่างๆ รวมทั้ง
บริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีแวดลอ้มปัญหาท่ีตอ้งการแสวงหาความรูค้วามจริง ดว้ยเหตนีุก้ารวิจยัเชิง
ปฏิบัติการโดยทั่ วไปอาจเลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณท่ีอาศัย แบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
Experimental Design) หรือการวิจยัเชิงคณุภาพ 
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7. ไม่เนน้การสรุปอา้งอิงผลการศกึษาวิจยัขา้มไปยงับริบทอื่น การสรุปอา้งผล การวิจยัหรือการ
ขยายผลการวิจยัใหค้รอบคลมุไปยงัหอ้งเรียน หรือโรงเรียนท่ีมีท าเลท่ีตัง้ หรือบริบทอื่นๆ แตกต่างไปจากท า
เลหรือบริบทท่ีท าการวิจยัจริง มีลกัษณะค่อนขา้งจ ากดั กว่าการวิจยัเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร ์ทัง้นี ้การ
สรุปอ้างอิงผลของการวิจัยท่ีได้จาก การวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่สามารถอาศัยกฎของความครอบคลุม 
(covering law) ตาม หลักการทางวิทยาศาสตรท่ี์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสัมพันธ์ หรือการอา้งอิงเชิง
สาเหต ุ(Causal Relationships) ดงันัน้ในทางปฏิบตัิโดยทั่วไป การสรุปอา้งอิงผลของการวิจยัท่ี ไดจ้ากการ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการ จึงมีแนวโนม้กระท าไดเ้ฉพาะในขอบเขตของสถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีท าการศกึษาวิจยั 
อย่างไรก็ตามถา้ตอ้งการขยายผลของการวิจัยใหค้รอบคลุม ขา้มไปยังขอบเขตอื่นท่ีนอกเหนือก็สามารถ
กระท าได ้ถา้ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทเหล่า นัน้มีลกัษณะคลา้ยคลงึหรืออยู่ในสภาวการณท่ี์ใกลเ้คียงกนั 
รวมทัง้ไดร้บัการยืนยนัจากผล การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ ประกอบดว้ย 

8. สรา้งดลุยภาพและความเสมอภาคระหว่างทศันะของบุคคลภายในและ ภายนอก นกัวิจยัเชิง
ปฏิบัติการท่ีเป็นบุคคลภายใน (insider) และบุคคลภายนอก (Outsider) ของสถานท่ีท าการศึกษาวิจัย มี
บทบาทส าคญั 2 ประการ คือ บุคคลภายในมีบทบาทเป็น ทัง้ผูป้ฏิบัติงานตามหนา้ท่ีปกติและเป็นนกัวิจยั
ปฏิบตัิการในสถานท่ีท างานของตนเอง ในขณะท่ีบุคคลภายนอกมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ/ ผูใ้หค้  าปรกึษา
ทางวิชาการใหก้บั บุคคลภายในและเป็นนกัวิจยัเชิงปฏิบตัิการเช่นเดียวกบับุคคลภายใน นกัวิจยัเชิงปฏิบตัิ 
การทัง้ท่ีเป็นบคุคลภายในและบคุคลภายนอกจะตอ้งปรบับทบาทของตนเองใหม้ีดลุยภาพ ทางแนวความคิด 
ความเช่ือ และการปฏิบัติอยู่เสมอในแต่ละสภาวการณ ์นอกจากนีจ้ะตอ้งสรา้งความเสมอภาคทางความ
คิดเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมการวิจยั เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิดหรือ
ความสบัสนระหวา่งบทบาทเหลา่นัน้ ในขณะปฏิบตัิงานวิจยั 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาขึน้มาจากฐานคติ ความเช่ือ 
(assumption) ส าคัญท่ีว่า  การสร้างสรรค์และการใช้ความรู ้เ ชิงปฏิบัติการ  ( Action or Practical 
Knowledge) ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาหรือการพฒันาใดๆ ใน องคก์ร ชุมชน หรือสงัคมหนึ่งๆ จะตอ้งตัง้อยู่
บนหลกัการพืน้ฐานของความเป็นประชาธิปไตย ความยตุิธรรม ความสนัติสขุ และความสอดคลอ้งกลมกลืน
กบับริบททางดา้นวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ รวมทัง้อยู่ใตบ้รรยากาศของความเอือ้อาทร 
หรือเป็นแบบกัลยาณมิตรท่ีนักวิจัยและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการวิจัยมีการเรียนรูร้่วมกัน รวมทัง้
ยอมรบัฟังความคิดเห็นและใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน ความรูเ้ชิงปฏิบัติการท่ีเป็น ผลผลิตอนัเกิดจากความ
รว่มมือรว่มใจระหวา่งนกัวิจยักบัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งหรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย(Stakeholders) โดยผูป้ฏิบตัิงานซึ่ง
มีความใกลชิ้ดกบัปัญหาไดเ้กิดความรูส้กึ ในการเป็นเจา้ของความรู ้จึงเป็นปัจจยัผลกัดนัส าคญัต่อแนวโนม้
ชุมชน หรือสงัคมใหด้ีย่ิงๆ ขึน้ไป ซึ่งลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยทั่วไปจะมีการน าความรูน้ัน้ๆ ไป
ใชป้ระโยชน ์ในการแกปั้ญหา หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองคก์ร ความแตกต่างจากการวิจัยเชิง 
วิชาการ (academic research)  ดงัรายละเอียดปรากฏในตาราง 
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7.4. จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
        จดุมุง่หมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือจะปรบัปรุงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานประจ าใหด้ีขึน้ โดยน าเอางานท่ีปฏิบัติอยู่มาวิเคราะหส์ภาพ ปัญหาอันเป็นเหตุใหง้านนั้นไม่
ประสบผลส าเรจ็เท่าท่ีควร นอกจากนัน้ตอ้งใชแ้นวคิด ทางทฤษฎีและประสบการณจ์ากการปฏิบตัิงานท่ีผ่าน
มา เสาะหาขอ้มลูและวิธีการท่ีคาดว่า จะแกปั้ญหาดงักล่าวได ้แลว้สะทอ้นวิธีการดงักล่าวไปทดลองใชก้ับ
กลุม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัญหานัน้ๆ 

 

7.5.กระบวนการด าเนินการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
      เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการพฒันามาจากฐานคติความเช่ือท่ีมุ่งเนน้ บูรณาการเช่ือมโยง

ความรูห้รือทฤษฎีเชิงปฏิบัติการท่ีไดจ้ากการท าวิจยักบัการปฏิบตัิงาน ท่ีเกิดขึน้จริงๆ ในสนามหรือสถานท่ี
ปฏิบัติงานผสมผสานเขา้ดว้ยกัน โดยอาศัยการสะทอ้น ความคิดใคร่ครวญไปมาในเชิงวิพากษ์ผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีไดล้งมือกระท าไปตามแผนการที่ วางไวว้า่ สามารถแกไ้ขปัญหาไดส้  าเรจ็หรือไม ่อย่างไร รวมทัง้
มีปัจจยัเกือ้หนนุและขดัขวาง ความส าเรจ็ในการแกปั้ญหาอะไรบา้ง และจะตอ้งด าเนินการอย่างไร จงึจะท า
ใหเ้ขา้สู่ สภาวการณท่ี์น าความส าเร็จนัน้มา ดงันัน้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการจึงประกอบดว้ย ขัน้ตอน
การด าเนินงานวิจยัท่ีมีลกัษณะเป็นเกลียวเวียนหรือวงจรตอ่เน่ืองกนัไป (Spiral of steps) 
       7.5.1. กระบวนการด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 
(1988 : 11) ประกอบด้วยกิจกรรมการวิจัยท่ีส  าคัญ 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การวางแผนเพ่ือไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ (planning) 2) ลงมือปฏิบตัิการตามแผน (action) 3) สงัเกตการณ ์(observation) และ 
4) สะท้อนกลับ (reflection) กระบวนการ และผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ และปรับปรุงแผนการ
ปฏิบตัิงาน (re - planning) โดยด าเนินการเช่นนีต้อ่ไปเรื่อยๆ เป็นดงัแสดงรายละเอียดตามภาพ 

 
ภาพประกอบ: วงจรของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการวิจัยหลักท่ีหมุนเคลื่อนไปเป็นวัฏจักรของ กระบวนการวิจัย
ดงักล่าว จึงเป็นเสมือนแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดความรูเ้ชิงปฏิบัติการและกลไก การน าความรูท่ี้ไดร้บัไปใชแ้กไ้ข
ปัญหาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกล่าวอีกนยัหนึ่ง คือ เป็นการด าเนินงานวิจยัท่ีไม่แยกกิจกรรมการสืบคน้หาความรู ้  
ความจริงออกจากกิจกรรมการพฒันาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ องอาจ นยัพฒัน,์ (2548 : 343) ซึง่กิจกรรม
การวิจยัหลกัแตล่ะขัน้ตอนมี รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

      1). การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบตัิการไวก้่อนล่วงหนา้ โดยอาศยั
การคาดคะเนแนวโนม้ของผลลพัธท่ี์อาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ้ประกอบกับการระลึกถึง
เหตุการณห์รือเรื่องราวในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นปัญหาท่ี ตอ้งการแกไ้ขตามประสบการณท์ัง้ทางตรง
และทางออ้มของผูว้างแผน ภายใตก้ารไตรต่รองถึง ปัจจยัสนบัสนนุขดัขวางความส าเรจ็ในการแกไ้ข ปัญหา
การต่อตา้น รวมทัง้สภาวการณเ์ง่ือนไขอื่นๆ ท่ีแวดลอ้มปัญหาอยู่ในเวลานัน้ โดยทั่วไปการวางแผนจะตอ้ง
ค านงึถงึความ ยืดหยุ่น ทัง้นีเ้พ่ือจะสามารถปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในอนาคต 

     2). การปฏิบตัิการ (Action) เป็นการลงมือด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่าง ระมดัระวงั
และควบคมุการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นแผน อย่างไรก็ตามในความ เป็นจริงการปฏิบตัิตามแผน
ท่ีก าหนดไว้มีโอกาสแปรเปลี่ยนไปตามเง่ือนไขและข้อจ ากัด ของสภาวการณ์เวลานั้นได้ ด้วยเหตุนี ้
แผนปฏิบตัิการที่ดีจะตอ้งมีลกัษณะเป็นเพียงแผน ชั่วคราว ซึง่เปิดช่องใหผู้ป้ฏิบตัิการสามารถปรบัเปลี่ยนได้
ตามเง่ือนไขและปัจจัยท่ีเป็นอยู่ ในขณะนัน้ การปฏิบัติการท่ีดีจะตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองเป็นพลวัตร
ภายใตก้ารใช ้ดลุยพินิจในการตดัสินใจ 

     3). การสงัเกตการณ ์(Observation) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ กระบวนการและ
ผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานท่ีไดล้งมือกระท าลงไป รวมทั้งสังเกตการณ์ ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย
อุปสรรคการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนประเด็น ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างปฏิบัติการตาม
แผนว่ามีสภาพหรือลกัษณะเป็นอย่างไร การสังเกตการณ์ท่ีดีจะตอ้งมีการวางแผนไวก้่อนล่วงหนา้อย่าง
คร่าวๆ โดยจะตอ้งมีขอบเขตไม่ แคบหรือจ ากัดจนเกินไป เพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางส าหรับการสะทอ้นกลับ
กระบวนการและ ผลการปฏิบตัิท่ีจะเกิดขึน้ตามมา 

     4). การสะทอ้นกลบั (Reflection) เป็นการใหข้อ้มลูถึงการกระท าตามท่ีบนัทึก ขอ้มลูไวจ้าก
การสงัเกตในเชิงวิพากษ์กระบวนการและผลการปฏิบตัิงานตามท่ีวางแผนไว ้ตลอดจนการวิเคราะหเ์ก่ียวกบั
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคการพัฒนา รวมทั้ง ประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคห์รือไม ่การสะทอ้นกลบั โดยอาศยักระบวนการกลุ่มในลกัษณะวิพากษวิ์จารณ ์หรือประเมินผล
การปฏิบตัิงาน ระหว่างบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการวิจยั จะเป็นวิธีการปรบัปรุงวิธีการปฏิบตัิงานตามแนวทาง 
ดั้งเดิมไปเป็นการปฏิบัติงานตามวิธีการใหม่ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการทบทวน และปรับปรุง
วางแผนปฏิบตัิการในวงจรกระบวนการวิจยัในรอบหรือเกลียวตอ่ไป 
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 7.5.2. กระบวนการด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Stringer (1999 : 19)  

ไดแ้บ่งกระบวนการด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ไดแ้ก่ 1) การพินิจ
พิเคราะห ์(มอง) 2) การคิดวิเคราะห ์(คิด) และ 3) การปฏิบตัิการ ปฏิบตัิ) ซึง่เป็นไปตามภาพ 

 
 

ภาพประกอบ:กระบวนการด าเนนิงานวจิยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Stringer 

กิจกรรมหลกัทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นวฏัจักรซ้ํากันหลายรอบ (Recycling Set of 
Activities) การด าเนินกิจกรรมการวิจยัในขัน้ตอนแรกมีจดุมุ่งหมาย ส าคญัเพ่ือช่วยใหบุ้คคลทกุฝ่ายท่ีมีสว่น
ร่วมในกระบวนการวิจยัไดเ้ขา้ใจสภาพปัญหา ปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัอปุสรรคการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหา
และบริบทอื่นๆ ท่ีแวดลอ้ม ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขอย่างถ่องแทแ้ละชัดเจน เพ่ือท่ีจะไดค้ิดหาหนทางท่ีจะ
น าไปสู่การ บรรลจุุดมุ่งหมายดงักล่าวนี ้นกัวิจยัท่ีเป็นบุคคลภายนอกจะเป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกในการท าการวิจัย บุคคลภายในองคก์รหรือชุมชนท าหนา้ท่ีนิยาม ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
ตลอดจนพรรณนารายละเอียดเก่ียวกบับริบทแวดลอ้มองคก์รหรือชมุชน และสภาวการณเ์ง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหา นอกจากนีย้งัรว่มมือกนัเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและบริบทแวดลอ้ม โดยใช้
วิธีการสงัเกตการณ ์สมัภาษณ ์หรือ การศึกษาเอกสาร ส่วนการด าเนินกิจกรรมในขัน้ตอนท่ี 2 ไดแ้ก่ การ
ตีความและวิเคราะหข์อ้มลูที่เก็บรวบรวมมาไดจ้ากขัน้ตอนแรก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรา้งความชดัเจนและ 
ขยายความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขมากย่ิงขึน้ รวมทัง้การก าหนดราย ละเอียดเก่ียวกบั
ล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนท่ี 3 ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือลงมือ ปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ลลุ่วง
ไปตามท่ีไดค้ิดวิเคราะหไ์วโ้ดยมีการประเมินผล การปฏิบตัิงานเป็นกลยุทธส์  าคญั เพ่ือการระบุความส าเร็จ
ของการแกไ้ขปัญหาวา่อยู่ใน ระดบัใด มีประเดน็ใดบา้งท่ีจะตอ้งท าการแกไ้ขในวงจรรอบตอ่ไป 
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7.5.3. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Coghlan & Brannick 
ตามแนวคิดของ Coghlan & Brannick (2001 :19) ไดแ้บ่งกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการเป็น

ขั้นตอนเบือ้งตน้ 1 ขั้นตอน คือ การท าความเข้าใจบริบทของปัญหาท่ี ตอ้งการแก้ไขและการก าหนด
จดุมุง่หมายการปฏิบตัิการ และมีขัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การวินิจฉยั (diagnosing) 2) การวางแผน
ปฏิบตัิการ(planning) 3) การลงมือ ปฏิบตัิการ(taking action) 4) การประเมินผลการปฏิบตัิการ (evaluation 
action) ซึง่กระบวนการวิจยัเป็นไปตามภาพ 

 
ภาพประกอบ: กระบวนการด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Coghlan & Brannick 

 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั เริ่มตน้จาก การวินิจฉัยสภาวการณ์
ของปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ข รวมทัง้การระบุกรอบแนวคิดทฤษฎี และหลกัการพืน้ฐานส าหรบัใชร้องรบัการ
ปฏิบัติงาน จากนัน้จึงท าการวางแผนปฏิบัติการตามจุดมุ่งหมายของการแกปั้ญหาหรือโครงการพัฒนาท่ี
ก าหนดไว ้โดยอาศยัขอ้มลูจากผล การวินิจฉยัในขัน้ตอนแรกและความรว่มมือร่วมใจของบคุลากรฝ่ายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมิน แลว้จึงลงมือปฏิบัติการตามแผนการท่ีวางไวที้ละขัน้ตอน เสร็จแลว้จึงท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งท่ีเกิดขึน้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพ่ือตรวจสอบดูความถูกต้องและความ
เหมาะสมของการวินิจฉัยและการปฏิบัติการตามแผนสารสนเทศท่ีไดจ้าก การประเมินผลในขัน้ตอนนีจ้ะ
น าไปสูก่ารด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการในวงจรรอบตอ่ไป 

7.5.4. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ตามแนวคิดของ องอาจ นยัพฒัน ์

องอาจ นยัพฒัน ์(2548 : 346) ไดส้รุปกระบวนการของกิจกรรมการวิจยั เชิงปฏิบตัิการเป็นขัน้ตอน
ย่อยๆ ไว ้10 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบแุนวคิดและนิยามปัญหาอย่างชดัเจน 
2. รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ืออธิบายขอ้เท็จจริงของสภาวการณท่ี์เป็นปัญหา ซึง่

ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุง หรือพฒันา 
3. วางแผนเพ่ือก าหนดยทุธวิธีปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหา  
4. น ายทุธวิธีปฏิบตัิท่ีวางไวไ้ปลงมือปฏิบตัิจริง 
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5. สงัเกตการณ ์ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงานตามยุทธวิธีปฏิบัติท่ีได้
ลงมือกระท าไปแลว้ 

6. สะทอ้นกลบัผลของการน ายุทธวิธีปฏิบตัิท่ีไดล้งมือปฏิบตัิแลว้ โดยอาศยัการคิดในเชิง
วิพากษด์ว้ยทศันะอนัหลากหลายจากนกัวิจยัเชิงปฏิบตัิการและผูม้ีสว่นรว่ม ในการวิจยับนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูหลกัฐานรอ่งรอยตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากขัน้ตอนท่ี 5 

7. ทบทวนและปรบัปรุงแผนยทุธวิธีปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหา  
8. น าแผนยทุธวิธีปฏิบตัิท่ีปรบัแลว้ไปลงมือปฏิบตัิจริง 

  9. สะทอ้นกลบัผลของการน ายทุธวิธีปฏิบตัิท่ีปรบัและลงมือปฏิบตัิแลว้ 
10. ด าเนินการเช่นนีต้่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งนักวิจยัเชิงปฏิบตัิการ และผูม้ีส่วนร่วมในการ

วิจยัมีความเห็นรว่มกนัอย่างสอดคลอ้งว่า สถานการณท่ี์เป็นปัญหานัน้ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขจนอยู่ใน
ระดบัท่ีพอใจ ภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้นเวลาและทรพัยากรของการวิจยั 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบักระบวนการหรือขัน้ตอนของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการดงัท่ี กล่าวมา เมื่อน ามา
ประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการการศกึษา สามารถสรุป
เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัไดด้งันี ้(วีระยทุธ ์ชาตะกาญจน,2561: 26)   

a. การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จดัการ ซึง่ถือไดว้า่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสดุของกระบวนการ เน่ืองจากเป็นจดุ เริ่มตน้ของการด าเนินงาน ถา้
ผูวิ้จยัขาดความตระหนกัในความส าคญัของการพฒันา คณุภาพการจดัการเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการแลว้ กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการจะไมส่ามารถเกิดขึน้ 

b. การศกึษา ส ารวจ วิเคราะหส์ภาพการปฏิบตัิงาน เพ่ือก าหนดจดุท่ีจะพฒันา ผูวิ้จยัจะด าเนิน
การศกึษาสภาพปัญหาหรือประเด็นท่ีคิดว่าควรจะไดร้บัการพฒันา ซึ่ง ขัน้ตอนนีผู้วิ้จยัสามารถใชเ้ครื่องมือ
ต่างๆ มาท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้เช่น การสงัเกต สมัภาษณ ์บันทึกเหตกุารณ ์ตรวจสอบเอกสาร การ
ทดสอบ ฯลฯ 

c. น าสภาพปัญหาหรือจดุท่ีจะพฒันาไปปรกึษากบักลุม่ เน่ืองจากหลกัการ ส  าคญัประการหนึ่ง
ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ คือ การด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม ดงันัน้ เมื่อผูวิ้จยัสามารถก าหนดปัญหาหรือ
จดุท่ีจะพฒันาไดแ้ลว้ก็น าไปใหก้ลุม่ไดพิ้จารณา ความเหมาะสมและความเป็นไปไดร้ว่มกนั 

d. การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา ขั้นตอนนีผู้ ้วิจัยจะก าหนด แผนงานท่ีจะ
น าไปใช ้ซึง่ประกอบดว้ยวตัถปุระสงคข์องแผน ขัน้ตอน วิธีการ เครื่องมือใน การแกปั้ญหา/พฒันาและวิธีการ
ประเมินผลความกา้วหนา้ 

e. น าแผนงานไปปรึกษากับกลุ่ม เพ่ือวิเคราะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ยรวมทัง้ค  าแนะน า เพ่ือน าไปใช้
ส  าหรบัการปรบัปรุง แกไ้ขแผนงานใหส้มบรูณย่ิ์งขึน้ 

f. การปรับปรุง แก้ไข ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะท่ีไดจ้ากกลุ่ม ตามขั้นตอน  e ไป ปรับปรุงแกไ้ข
แผนงาน 
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g. การปฏิบตัิงานตามแผนงาน ผูวิ้จยัน าแผนงานท่ีจดัท าขึน้ไปปฏิบตัิใน สถานการณท่ี์ประสบ
อยู่ 

h. การประเมินผล เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในระหว่างและภายหลงัการ ด าเนินการตามแผน 
วิธีการท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอาจจะใช้วิธีการให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลในเชิงปริ มาณ เช่น การใช้
แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบทดสอบ หรือขอ้มูลเชิง คุณภาพ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ ์ฯลฯ ก็ได ้
ทัง้นีเ้พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูที่สมบรูณม์ากท่ีสดุ เพ่ือใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงาน 

หลังจากท่ีผู้วิจัยท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้แล้ว ผู้วิ จัยสามารถ
ด าเนินการไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ  

1) ในกรณีท่ีแผนงานนัน้สามารถแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาในสิ่งท่ีตอ้งการไดส้  าเรจ็ก็ยุติได ้2) ใน
กรณีท่ีแผนงานนัน้ไม่สามารแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานไดต้ามวตัถุประสงค ์ผูวิ้จยัตอ้งยอ้นกลบัไปเริ่มตน้
ด าเนิน การศกึษาวิจยัใหมต่ัง้แต่ขัน้ตอน b อีกครัง้ 

 

 7.6. ขัน้ตอนของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
 

กระบวนการวิจยันี ้เมื่อกล่าวในเชิงการน าไปใชเ้พ่ือพฒันา และปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในโรงเรียน 
สามารถอธิบายวิธีการด าเนินการตามวงจรของการวิจยัเชิง ปฏิบตัิการไดด้งันี ้

   1. การจ าแนกหรือพิจารณาปัญหาท่ีประสงคจ์ะศึกษา ผูวิ้จัยและกลุ่มท่ีท าการวิจัยจะตอ้ง
ศึกษารายละเอียดของปัญหาท่ีจะศึกษาอย่างชัดแจ้ง ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน โรงเรียนท่ีจะท าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ แสวงหาหลักการและทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหานั้นๆ ให้กวา้งขวาง
พอสมควร 

   2. เลือกปัญหาส าคญัท่ีเป็นสาระควรแก่การศึกษาวิจัย โดยอาศยัพืน้ฐานจาก หลกัการและ
ทฤษฎีมาใชใ้นการวิเคราะหล์ักษณะของปัญหา แลว้สรา้งวัตถุประสงคแ์ละ สมมุติฐานของการวิจัย ใน
รูปแบบของขอ้ความท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องปัญหากบั หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

    3. เลือกเครื่องมือด าเนินการวิจยัท่ีจะช่วยใหไ้ดค้  าตอบของปัญหาตามสมมติฐาน ท่ีตัง้ไว ้โดย
เครื่องมือท่ีจะใชใ้นการวิจยัมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง ปฏิบตัิหรือการฝึกหดัตามวิธีการ 
และเครื่องมือท่ีใชส้  าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นผล จากการปฏิบตัิการ เช่น แบบทดสอบ แบบสงัเกต
พฤติกรรม เป็นตน้ 

    4. บนัทึกเหตกุารณอ์ย่างละเอียดในแต่ละขัน้ตอนของการวิจยั ทัง้ส่วนท่ี เป็นความกา้วหนา้
และท่ีเป็นอปุสรรคตามวงจรของการปฏิบตัิการทัง้ 4 ขัน้ตอน โดยจะ ตอ้งเก็บสะสมขอ้บนัทึกต่างๆ ไวเ้พ่ือใช้
ในการปรบัปรุงวงจรปฏิบตัิในรอบต่อไป และเพ่ือ เป็นการรวบรวมขอ้มลูส าหรบัใชวิ้เคราะหห์าค าตอบของ
สมมติฐาน 

4.1. ขัน้วางแผน (Planning) เริ่มดว้ยการส ารวจปัญหาร่วมกนัระหว่าง บุคลากรภายใน
โรงเรียน เพ่ือใหไ้ดปั้ญหาท่ีส าคัญท่ีตอ้งการใหแ้กไ้ข ตลอดจนการแยกแยะ รายละเอียดของปัญหานั้น 
เก่ียวกบัลกัษณะของปัญหา เก่ียวขอ้งกบัใคร แนวทางแกไ้ขอย่างไร และจะตอ้งปฏิบตัิอย่างไร 
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4.2. ขัน้ปฏิบตัิการ (Action) เป็นการน าแนวคิดท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมในขัน้ วางแผนมา
ด าเนินการ โดยวิเคราะหวิ์จารณปั์ญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ร่วมกันของทีมงาน ประกอบไปดว้ย เพ่ือท าการ
แกไ้ขปรบัปรุงแผน ฉะนัน้แผนท่ีก าหนดควรจะมีความยืดหยุ่น ปรบัได ้

4.3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ดว้ย
ความรอบคอบ ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ทั้งท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง โดยตอ้งอาศัย เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตา่งๆ เขา้ช่วย 

4.4. ขัน้สะทอ้นผลการปฏิบัติการ (Reflection) ซึ่งเป็นขัน้สุดทา้ยของวงจร การท าการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยท าการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการแกปั้ญหา หรือสิ่งท่ีเป็นขอ้จ ากัดอนัเป็น
อปุสรรคต่อการปฏิบตัิการ ผูวิ้จยัร่วมกบักลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งจะ ตอ้งตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดขึ ้นในแง่มมุต่างๆ ท่ี
สมัพันธก์ับสภาพสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และ ระบบการศึกษาของโรงเรียนท่ีประกอบกันอยู่ โดยผ่านการร่วม
อภิปรายปัญหาและ การประเมินโดยกลุ่ม ซึ่งจะท าใหไ้ดแ้นวทางของการพัฒนาและขัน้ตอนการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานท่ีน าไปสูก่ารปรบัปรุงและวางแผนการปฏิบตัิตอ่ไป 

4.5. วิเคราะหค์วามสมัพนัธใ์นดา้นต่างๆ ของขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมไว ้ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็น
ขอ้มลูเชิงคณุภาพ ท าการตรวจสอบรายละเอียดของขอ้มลูเพ่ือใหม้ั่นใจในความถูก ตอ้ง แสดงรายละเอียด
ในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ จัดหมวดหมู่และแยกประเภทของ กลุ่ มข้อมูลตามหัวข้อท่ีเหมาะสม 
เปรียบเทียบขอ้แตกต่างและความคลา้ยคลงึของขอ้มลู แต่ละประเภทโดยการวิเคราะหอ์ย่างลกึซึง้ร่วมกับ
กลุม่ผูวิ้จยั 

4.6. ตรวจสอบข้อมูลท่ีกลุ่มวิจัยได้ร่วมกันพิจารณาไว้แล้วอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือสรุปหา 
ค าตอบท่ีเป็นสาเหตุ วิธีการแกปั้ญหา และผลท่ีไดร้บั ตามวตัถุประสงคข์องการวิจัยท่ีได ้ก าหนดไว ้ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดหากผูวิ้จัยสามารถท าการประมวลและสรุปเป็น หลักการ (principle) รูปแบบ 
(model) ของการปฏิบัติ ขอ้เสนอเชิงทฤษฎี (proposition) หรือทฤษฎี (theory) ของปฏิบัติการแกปั้ญหา
นั้นๆ ได ้ทั้งนี ้ตอ้งอาศัยหลักตรรกวิทยา โดยวิธีอุปนัย ( induction) และความรูเ้ชิงทฤษฎีของผูวิ้จัยเป็น
ส าคญั 

 

7.7. การเกบ็รวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 

หลักการส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีตอ้งตระหนักอยู่เสมอ คือ กลุ่ม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความส าคญัต่อกระบวนการด าเนินการวิจยั นั่นคือ การวิจยัชนิดนี ้ไม่ควรจะท าตามล าพังและควรใชว้งจร
ของกระบวนการวิจยั ซึ่งประกอบดว้ยการวางแผน การปฏิบตัิการสงัเกต และการสะทอ้นผลการปฏิบตัิ เพ่ือ
น ามาปรบัปรุงแผนงานแลว้ ด าเนินกิจกรรมท่ีปรบัปรุงใหม่ ซึ่งวงจรของทัง้ 4 ขัน้ตอนดงักล่าวจะมีลักษณะ
การด าเนิน การเป็นบันไดเวียน (Spiral) กระท าซ้ํ าตามวงจร จนกว่าจะได้ผลปฏิบัติการให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลง พรอ้มกบัตอ้งบนัทกึผลในทกุๆ ขัน้ตอนท่ีส าคญั นั่นคือ 
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        1. บนัทกึผลของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการฝึกปฏิบตัิ 
        2. บนัทกึผลของการเปลี่ยนแปลงการใชภ้าษาและการสื่อสารในหอ้งเรียน หรือ หน่วยงานและ

กบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 
        3. บันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงการสมัพนัธภาพทางสงัคมและการจัดระบบ องคก์รท่ีช่วย

ลดอปุสรรคตอ่การฝึกปฏิบตัิ 
        4. บนัทกึผลของการพฒันาการที่เป็นขอ้คน้พบท่ีส าคญัของการวิจยั 
 

7.8. การวิเคราะหข้์อมูลของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
การวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะใชวิ้ธีการของการวิจัยเชิง คุณภาพหรือการแจก

แจงขอ้คน้พบท่ีส าคญัเชิงอธิบายความ ซึ่งจะน าไปสูก่ารสรุปเป็น ผลงานวิจยั และแสดงใหเ้ห็นแนวทางหรือ
รูปแบบการปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแกไ้ข ปัญหาของสิ่งท่ีศกึษานัน้ 

 

ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชงิวิชาการและการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร 
ประเด็นพิจารณา การวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 

โอกาสในการท าวิจยั เป็นโครงการวิจยั วิทยานิพนธ์
รายงานท่ีไดร้บัเงินทนุสนบัสนนุการ
ท าวิจยัตามความสนใจของนกัวจิยั
หรอืแหลง่ทนุ 

เกิดจากความสนใจของนกัวจิยั บางครัง้อาจ
เป็นโครงการศกึษาวิจยัที่ไดร้บัการสนบัสนนุ
จากแหลง่ทนุ 

บทบาทของผูว้จิยั มีการควบคมุ มีสว่นเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินงานบางสว่นหรอืทัง้หมด 
และอาจมคีวามรูใ้นเรือ่งที่ท  าวจิยั
หรอืไมก็่ได ้

มีสว่นเก่ียวขอ้งทัง้หมดในการด าเนินงาน
วิจยัและมีความรูใ้นเรือ่งนัน้เป็นอยา่งดี 

จดุมุง่หมาย เพื่อพฒันาทฤษฎีทางการศกึษา
และการปฏิบตัิตอบสนองความ
ตอ้งการทางวิชาการ 

น าผลที่ไดไ้ปใชใ้นการตดัสนิใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิงานในวิชาชีพบางครัง้อาจตอบสนอง
เง่ือนไขทางวชิาการ 

แบบแผนการวจิยั การวจิยัมกีารจดักระท าตวัแปร 
และใชต้วัแปรนัน้จนสิน้สดุการ
ทดลอง เนน้การควบคมุ
สภาวการณต์า่ง ๆ เพื่อปอ้งกนั
ความล าเอยีง 

มีการจดักระท าตวัแปร แตใ่นระหวา่งการ
ทดลองนัน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้และตอ้ง
พยายามไมร่บกวนสภาวการณป์กติที่เป็นอยู่
จรงิในสนามการวจิยั 

เครือ่งมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

จะตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ตวัแปรที่ศกึษา 

ใชเ้ครือ่งมือเช่นเดียวกบัการวิจยัเชิงวชิาการ 
แตส่ามารถเปลีย่นแปลงไดใ้นขณะ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การเลอืกตวัอยา่งจาก
ประชากร 

อิงทฤษฎีความนา่จะเป็น ค านงึถึงจดุมุง่หมายและความสะดวกกลุม่
ตวัอยา่งอาจจะเป็นตวัแทนของประชากร 
หรอือาจมกีลุม่ตวัอยา่งเพยีงกลุม่เดียวหรอื
หนว่ยเดียวก็ได ้
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ประเด็นพิจารณา การวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 
การก าหนดตวัอยา่งเขา้
กลุม่ศกึษาวิจยั 

ใชว้ธีิการสุม่หนว่ยตวัอยา่งเขา้กลุม่
ที่ศกึษาวจิยั 

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการสุม่หนว่ยตวัอยา่งเขา้
กลุม่ที่ศกึษาวิจยั 

การรวบรวมขอ้มลู จะตอ้งใชเ้ครือ่งมือที่มคีวามตรง
และความเที่ยง รวมทัง้ปราศจาก
คา่นิยมหรอืความล าเอียงใด ๆ 
แอบแผง 

ควรใชว้ิธีการท่ีมคีวามไวว้างใจและเช่ือถือได ้
และใหต้ระหนกัตอ่ความล าเอียงจากแหลง่
ตา่ง ๆ 

การวเิคราะหข์อ้มลู ใชว้ธีิการทางสถิติที่เหมาะสมโดย
ปกติจะใชส้ถิติเชิงอนมุานหนว่ยที่
ใชใ้นการวิเคราะห ์มกัเป็นกลุม่หรอื
บางครัง้อาจเป็นกลุม่ยอ่ย 

ใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา วิธีการทางสถิติงา่ย ๆ 
หรอืหลายวิธีรวมกนั หนว่ยที่ใชใ้นการ
วิเคราะหอ์าจเป็นกลุม่รายบคุคล หรอืกลุม่
ยอ่ย 

 
กระบวนการและขัน้ตอนการวิจัย 
 

1. กระบวนการวิจัย 
 

ในการด าเนินการวิจยัอาจสามารถแบ่งกระบวนการวิจยัไดด้งันี ้ กระบวนการวิจยัและขัน้ตอนการ
วิเคราะหปั์ญหาการวิจัย ในการด าเนินการวิจัยใดๆ เพ่ือใหก้ารแสวงหาขอ้คน้พบหรือองคค์วามรูม้ีความ
ถูกตอ้ง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจ าเป็นจะตอ้งก าหนดและใช้กระบวนการวิจัยในการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีขัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยท่ีผูวิ้จัยหรือบุคคลท่ีสนใจศึกษา งานวิจัยนัน้ๆจึงจะ
สามารถตรวจสอบและติดตามผลการวิจยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายรายละเอียดไดด้งันี ้

 

 1.1 หลักการกระบวนการวิจัย (Research Process)  
     กระบวนการ (Process) หมายถงึ การด าเนินการใด ๆ ท่ีมีการก าหนดขัน้ตอนอย่างเป็น ระบบ มี

ความตอ่เน่ืองและรายละเอียดท่ีชดัเจน และสามารถท่ีจะน าไปปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง จนกระทั่งบรรลุ
วัตถุประสงคข์องการด าเนินการนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ีไลนเ์บริต ์และ ไลนเ์บริต(์Liebert and 
Liebert,1995 : 9) ไดน้  าเสนอกระบวนการท่ีเริ่มตน้จากองคค์วามรูเ้ดิม จนกระทั่งไดร้ับองคค์วามรูใ้หม่
(Deduction-Induction)ดงัแสดงกระบวนการพฒันาจากองคค์วามรู ้ในภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ: กระบวนการพฒันาจากองคค์วามรูเ้ดิมจนกระทั่งไดร้บัองคค์วามรูใ้หม่  

ที่มา : Liebert and Liebert,1995 : 9 
  

1.2. แนวคดิกระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจยั เริ่มจากการระบุปัญหา ขอ้ค าถาม ขอ้ขดัแยง้เสียก่อนแลว้พิจารณาการ แสวงหา
ค าตอบของขอ้สงสยัหรือขอ้ค าถามโดยใชก้ระบวนการวิจยั เริ่มศึกษากรอบขอบเขต สิ่งท่ีจะวิจยัเมื่ อเลือก
เนือ้หาสาระท่ีตนเองสนใจตามภูมิความรูแ้ลว้จึงระบุปัญหาการวิจยั สมมตุิฐาน การวิจยั และวตัถุประสงค์
การวิจยั(อทุมุพร จามรมาน(ทองอไุทย),2537 : 18) 

กระบวนการวิจัย เป็นการจัดล าดบัขัน้ตอนของการวิจัยใหด้  าเนินการอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ เริ่มตน้
จนกระทั่งส  าเร็จ ช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของการท าวิจัยอย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติตามขัน้ตอนท่ี ประสบ
ความส าเรจ็ เม่ือมีขอ้สงสยัในขัน้ตอนใดก็สามารถตรวจสอบและเพ่ิมเติมได ้ (สิน พนัธุพิ์นิจ,2547 : 62) 

นแูมน(Neuman, 1997 :11) ไดน้  าเสนอกระบวนการวิจยัในลกัษณะของวฏัจกัรของ การด าเนินการ
ท่ีเริ่มตน้ดว้ยค าถามของการวิจยั(Research Question) ท่ีจะน าไปสู่การออกแบบ การวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และการสรุปผลขอ้มลูไดง้่าย รวดเร็ว และ เหมาะสมกบัปัญหาการวิจยั ดงัแสดง
ในภาพ 

 
ภาพประกอบ: กระบวนการวิจยัแบบนแูมน 
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 มทันิค และเบริกส ์(Mutchnick and Berg,1998 :6)ไดน้  าเสนอกระบวนการวิจยัใน ลกัษณะวฏัจกัร
ท่ีคลา้ยคลงึกบัแนวคิดของนูแมนท่ีเริ่มตน้ดว้ยแนวคิดในการวิจัยของผูวิ้จยั แลว้ศกึษาคน้ควา้เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับหลกัการ แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาสนับสนุน แลว้จึงก าหนดสมมุติฐาน สรา้งและ
พฒันาเครื่องมือ/วิธีการ ออกแบบการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู สรุปผล และน าเสนอ เผยแพร่
ผลการวิจยั ดงัแสดงในภาพ 
 

 
ภาพประกอบ: กระบวนการวิจยัมทันิค และ เบรกิส ์

 

 จมุพล สวสัดียากร(2520 : 32) ไดน้  าเสนอกระบวนการวิจยัท่ีเป็นระบบท่ีเริ่มตน้จากอุดมการณ ์หรือ
แนวคิด จนกระทั่งไดผ้ลสรุปการวิจยัมาเขียนรายงานการวิจยั ดงัแสดงในภาพ 
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ภาพประกอบ: กระบวนการวิจยัของจมุพล สวสัดยิากร 

 

 พรุน(Punch, 1998:42) ไดน้  าเสนอกระบวนการวิจยั 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้ก่อนหา ความจริงเชิง
ประจักษ์ ท่ีเริ่มตน้จากปัญหาการวิจัยและก าหนดสมมุติฐานการวิจัย และขัน้ท่ี 2 ขัน้การหาความจริงเชิง
ประจักษ์ ท่ีมีการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูล การแปลความหมายและ
สรุปผล จนกระทั่งการเขียนรายงานการวิจยั ดงัแสดงในภาพ 
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ภาพประกอบ: กระบวนการวิจยัตามแนวคดิของพรุน 

 

นงลักษณ์ วิรัชชัย(2543 :7) ได้น าเสนอวงจรการวิจัย ดังแสดงในภาพ 
 

 วงจรขัน้ตอนการวิจยัของนงลกัษณ ์วิรชัชยั จากภาพสามารถอธิบายไดว้่า เสน้ท่ีลากผ่านแนวนอน
จะแบ่งกระบวนการวิจัย ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนเป็นการด าเนินการเก่ียวกับทฤษฎี หลักการท่ีเป็น
นามธรรม และส่วนล่าง เป็นส่วนท่ีเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์/แปล
ความหมายท่ีเป็นรูปธรรม โดยท่ีจุดวิกฤตท่ี 1 เป็นการนิยามเชิงปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกับนิยามทฤษฎี
เพ่ือใหก้ารสรา้งเครื่องมือ ใหม้ีประสิทธิภาพ การสุ่มตวัอย่างใหเ้ป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรจะตอ้งก าหนด
ขนาดตวัอย่างและ เลือกใชวิ้ธีการสุ่มท่ีเหมาะสม การเก็บรวบรวมท่ีมีการวางแผนท่ีจะไดข้อ้มูล และเลือก
สถิติท่ีใช้ วิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสม และจุดวิกฤตท่ี 2 เป็นความสามารถในการวิเคราะห์และแปล
ความหมาย ของผลการวิเคราะห์ท่ีจะสรุปอ้างอิงผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่า งสู่ประชากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบ: กระบวนการวิจยัของ นงลักษณ์ วิรัชชัย 

 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์(2546 :15) ไดส้รุปความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ท่ีมี
ความสมัพนัธแ์ละเช่ือมโยงกนั ดงัแสดงในภาพ 

 
ภาพประกอบ: ความสมัพนัธข์องขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั ทีม่ีความสมัพนัธแ์ละเช่ือมโยงกนั                   

กระบวนการวิจยัของสชุาติ ประสทิธ์ิรฐัสนิธุ ์
 

 จากแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการวิจยัท่ีไดศ้กึษาขา้งตน้ สามารถสงัเคราะหก์ระบวนการวิจยั แลว้ได้
น ามาก าหนดเป็นกระบวนการวิจยั เพ่ือใชอ้ธิบายรายละเอียดของกระบวนการวิจยั ดงัแสดงในภาพ 
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ภาพประกอบ: แสดงกระบวนการวิจยัภาพรวม 

จากภาพสามารถอธิบายในกระบวนการวิจยั ไดด้งันี ้

1) ก าหนดปัญหาการวิจยั เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือศกึษาหาค าตอบ หรือ
แนวทางในการการแกไ้ข โดยท่ีผูวิ้จัยจะตอ้งมีความชัดเจนในปัญหานัน้ๆ ว่ามีท่ีมาและ สภาพปัญหาเป็น
อย่างไร มีอะไรเป็นสาเหตขุองการเกิดปัญหา และคาดการณว์่าน่าจะมีแนวทางแกไ้ข อย่างไร แลว้จึงน ามา
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหา/ค าถามการวิจยัท่ีตอ้งการศกึษาใหช้ดัเจน ดงันัน้ ผูวิ้จยัจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบั
แหล่งท่ีมาของปัญหา กระบวนการวิเคราะหปั์ญหา การคดัเลือกและ ก าหนดปัญหาท่ีดี รวมทัง้การก าหนด
ช่ือปัญหาของการวิจยัท่ีศกึษาอย่างถกูตอ้ง ชดัเจน 

2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นขัน้ตอนของการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ศกึษาแนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา และการศกึษาผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วา่ปัญหา
การวิจยัในลกัษณะเดียวกนันีไ้ดม้ีการวิจยัแลว้โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎีอะไร มีรายละเอียดอะไร ในลกัษณะใด 
และผลการวิจยัเป็นอย่างไร เพ่ือน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายและ สมมตุิฐานท่ีชดัเจน หรือศกึษาแนวทางการ
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วิจัย เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ํ าซอ้น หรือน าผลวิจัยไปอา้งอิง ความสอดคลอ้งหรือขัดแยง้ ดงันัน้ผูวิ้จัยจ าเป็น
จะตอ้งมีความสามารถในการศกึษาคน้ควา้เอกสารและ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ คดัเลือก
เอกสาร อ่านและการจดบนัทึก รวมทัง้ สรุปประเด็นจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะของการ
สงัเคราะหป์ระเดน็ท่ีน ามา ใชอ้า้งอิงเพ่ือน าเสนอใหผู้ท่ี้ศกึษามีแนวคิดในภาพรวม 

3) การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีน าปัญหาท่ีก าหนดไว ้ประเด็นสาระ หรือ
ทฤษฎี แนวคิด หลกัการตา่ง ๆ ท่ีไดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสงัเคราะห ์เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการวิจัยของตนเองว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร โดยแสดงในลักษณะของ กรอบแนวคิด
ทฤษฎี(Theoretical Framework) ท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหาการวิจยั และทฤษฎีท่ีท าใหไ้ดต้วัแปร
ท่ีจะศึกษาและควบคุม และกรอบความคิดรวบยอด(Conceptual Framework) ท่ีแสดงโครงสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรท่ีศกึษาและตวัแปรสอดแทรก จะได ้รบัทราบขอ้ดี-ขอ้บกพรอ่งของการวางแผน
แบบการวิจยัท่ีจะน ามาใชป้ระโยชนใ์นงานวิจยัของตนเอง และมีอ  านาจในการใชพ้ยากรณส์งู ดงันัน้ผูวิ้จัย
จะตอ้งมีความสามารถใน การสงัเคราะหเ์พ่ือเช่ือมโยงความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรแลว้น ามาเขียนรูปแบบ
หรือแผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

4) การก าหนดสมมตุิฐาน เป็นขัน้ตอนของการคาดคะเนผลการวิจยัท่ีจะเกิดขึน้ในการหา ค าตอบ
ของการวิจัยหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาว่าจะเป็นอย่างไร โดยใชป้ระเด็นสาระท่ีไดจ้ากการ สงัเคราะห์
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้ผูวิ้จยัจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนด สมมตุิฐาน ลกัษณะของ
สมมตุิฐานท่ีดี เพ่ือท่ีจะน ามาก าหนดสมมตุิฐานในการวิจยัไดอ้ย่างถกูตอ้ง และชดัเจน 

5) การออกแบบการวิจยั เป็นขัน้ตอนของการวางแผน หรือก าหนดแนวทางใน การด าเนินการวิจยั 
เพ่ือให้ไดม้าซึ่งค าตอบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยท่ีถูกตอ้ง และ น่าเช่ือถือได ้โดยค านึงถึง
หลกัการของการออกแบบการวิจัย “แม็ก มิน คอน(Max Min Con Principles)” โดยท่ีสามารถจ าแนกการ
ออกแบบการวิจยั เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

     5.1) การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง เป็นขัน้ตอนของการศกึษาลกัษณะของประชากร ท่ีศกึษา 
และเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างท่ีถูกตอ้ง เพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี และได้
จ านวนท่ีมากเพียงพอ ท่ีจะไดค้  าตอบของการวิจยัท่ีจะสามารถ สรุปผลการวิจยัไดอ้ย่างเท่ียงตรงและมีความ
เช่ือมั่น และสามารถใชผ้ลสรุปในการอา้งอิงขอ้มลู จากกลุม่ตวัอย่างไปสูป่ระชากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

   5.2) การออกแบบวัดตัวแปร เป็นขั้นตอนของการศึกษาลักษณะของตัวแปรท่ีจะตอ้ง เก็บ
รวบรวมขอ้มูลว่ามีอะไรบา้ง เพ่ือท่ีจะไดน้ ามาก าหนดเครื่องมือท่ีใช ้การวางแผนในการสรา้งและ พัฒนา
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพตามลกัษณะของเครื่องมือ และเลือกใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีชัดเจน เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูจากตวัแปรท่ีตอ้งการศกึษาอย่างถกูตอ้งสมบรูณแ์ละชดัเจน 

    5.3) การออกแบบการวิเคราะหข์อ้มลู เป็นขัน้ตอนของการวางแผนว่ามีขอ้มูลอะไรท่ีไดจ้าก 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู เพ่ือท่ีผูวิ้จยัจะไดน้ ามาพิจารณาก าหนดวิธีการวิเคราะห ์หรือเลือกใชส้ถิติท่ี เหมาะสม
ในการใชวิ้เคราะหข์อ้มูลและเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีช่วยในการวิเคราะหข์อ้มูลไดอ้ย่าง ถูกตอ้ง และ
เหมาะสม เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบของการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยัใน ครัง้นัน้ๆอย่างแทจ้ริง 
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6) การเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ตอนของการปฏิบตัิการตามแบบแผนการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ในการ
น าเครื่องมือท่ีสรา้งและพฒันาขึน้ไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ อย่างครบถว้น
ดว้ยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่หลากหลาย เพ่ือน าขอ้มลูดงักลา่วมาจดักระท าและ วิเคราะหเ์พ่ือตอบปัญหา
ของการวิจยั 

 7) การวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูล เป็นขัน้ตอนของการจดักระท าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้า โดย
ผูวิ้จยัจะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง ชดัเจน ก่อนท่ีเขา้สู่กระบวนการวิเคราะหข์อ้มลูตาม วิธีการและ
หาค่าสถิติท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว ้หลงัจากนัน้จึงน าขอ้มลูท่ีไดจ้าก การวิเคราะหข์อ้มลู มาสรุปผลและ
แปลความหมายของผลการวิเคราะหท่ี์สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานของ การวิจยัท่ีก าหนดว่า
เป็นอย่างไร 

 8) การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจยั เป็นขัน้ตอนการสรุปผลการด าเนินการวิจยั อย่างย่อ
เพ่ือแสดงวตัถุประสงคข์องการวิจยั และผลการวิจยัท่ีไดร้บัว่าเป็นอย่างไรสอดคลอ้งกบั วตัถุประสงคห์รือไม่ 
รวมทัง้มีการน าผลการวิจยัท่ีไดม้าอภิปรายผลว่าสาเหตขุองความสอดคลอ้ง หรือไม่สอดคลอ้งว่าเป็นเพราะ
เหตใุด โดยใชห้ลกัการจากทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และผลการวิจยั จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการศกึษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งมาใช ้แลว้จึงเขียนรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบการเขียน
รายงานแต่ละประเภท โดยเนน้การใชภ้าษาเขียน ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และสามารถอ่านแลว้ท าความเขา้ใจได้
ง่าย 

9) การเผยแพรผ่ลงานการวิจยั เป็นขัน้ตอนท่ีผูวิ้จยัไดน้  าผลการวิจยัท่ีไดร้บั เผยแพรต่อ่สาธารณชน
ทั้งในลกัษณะของเอกสารรายงานการวิจัย หรือการน าเสนอผลการวิจัยต่อท่ีประชุมต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิด
กระบวนการวิพากษวิ์จารณท่ี์เป็นกระบวนการที่ใชใ้นการกลั่นกรอง ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดค าถามการวิจยัใหม ่ๆ 
ในการน าไปก าหนดประเดน็การศกึษาตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง 

 

1.3. วิธีการวางแผนการวิจัย 

วิธีการวางแผนการวิจยั เป็นการก าหนดขัน้ตอนท่ีจะตอ้งด าเนินการใหอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน เพ่ือให้
งานวิจยัเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ โดยสามารถจ าแนกขัน้ตอน วิธีการวางแผนการวิจยั ได้
ดงันี ้(นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2543: 121) 

 1). การก าหนดปัญหาการวิจยั ค าถามการวิจยั และวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นขัน้ตอน ของ
การพิจารณาปัญหาการวิจยัจะตอ้งมีความชดัเจนท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ใชภ้าษา ง่าย ๆ และ
สามารถหาค าตอบได ้เป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญ และใหป้ระโยชนใ์นการน าไปใช ้และ ผูวิ้จัยมีความรู ้
ความสามารถอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการวิจัยไดร้วมทัง้การก าหนดค าถามการวิจัย และวตัถุประสงคท่ี์
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีมีขอบเขต และมีความชดัเจนท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางการวิจยัได ้
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2). การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นขัน้ตอนของการศกึษาเอกสารและ งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันากรอบความคิดทฤษฎีท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งปัญหาการวิจยัและ ทฤษฎีท่ีท าใหไ้ด้
ตวัแปรท่ีจะศกึษาและควบคมุและกรอบความคิดรวบยอดท่ีแสดงโครงสรา้ง ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ี
ศกึษาและตวัแปรสอดแทรก จะไดท้ราบขอ้ดี-ขอ้บกพรอ่งของ การวางแผนการวิจยัท่ีจะน ามาใชป้ระโยชนใ์น
งานวิจัยของตนเอง รวมทั้งการไดส้มมุติฐานการวิจัย ท่ีสมเหตุสมผล ท่ีสอดคลอ้งกับค าถามการวิจัยท่ี
สามารถตรวจสอบได ้และมีอ านาจในการใช ้พยากรณส์งู 

3). การก าหนดขอ้มลู และแหลง่ขอ้มลู เป็นขัน้ตอนในการก าหนดตวัแปรท่ีศกึษามี อะไรบา้ง จดั
ประเภทของตัวแปรว่าเป็นตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล ตัวแปรแทรกซอ้นหรือตัวแปร สอดแทรกตามกรอบ
แนวคิดความคิดรวบยอดท่ีตอ้งน ามาก าหนดเป็นค านิยามเชิงปฏิบตัิการท่ี สามารถวดัและสงัเกตไดอ้ย่าง
ชดัเจน และหาวิธีการควบคมุตวัแปรแทรกซอ้นใหไ้ดม้ากท่ีสดุ และ มีการก าหนดกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ี
ดีจากประชากรดว้ยการเลือกใช้ “วิธีการสุ่ม” ท่ีเหมาะสม กับตัวแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจัยท่ีมี
ความเท่ียงตรงทัง้ภายในและภายนอก 

4). การก าหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ตอนในการก าหนด รายละเอียด
เนือ้หาสาระ วิธีการสรา้งและการหาคุณภาพของเครื่องมือ และก าหนดรายละเอียด ขัน้ตอนของการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตามประเภทของการวิจยั อาทิ การวิจยัเชิงทดลองจะตอ้งก าหนด วิธีการด าเนินการทดลอง 
การจดักระท าตวัแปรสาเหต ุและการวดัตวัแปรผลใหช้ดัเจน เป็นตน้ 

5). การก าหนดวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยั เป็นขัน้ตอนการวางแผน การวิเคราะห์
ขอ้มลูท่ีไดร้บัว่าจะด าเนินการอย่างไร ใชส้ถิติอะไรที่เหมาะสมกบัขอ้มลู ทดสอบ สมมตุิฐานอย่างไร และผล
การวิเคราะหข์อ้มลูสามารถใชต้อบปัญหาการวิจยัไดห้รือไม ่

จากท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวมานั้นเป็นการอธิบายใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจถึงขอบเขตของการวิจัยเพ่ือให้
ผูอ้่านไดเ้ห็นภาพของกระบวนการวิจยั ซึง้บางส่วนไดก้ลา่วไปแลว้ในบทท่ี 1 ส่วนล าดบัต่อไป ผูเ้ขียนเห็นวา่
การใชส้ถิติในทางการวิจยั อาจมีส่วนส าคญัใหผู้วิ้จยั/ ผูอ้่านไดเ้ขา้ใจมากย่ิงขึน้ ดงันัน้ผูเ้ขียนขออธิบายให้
เห็นถึงหลกัการทางสถิติท่ี ผูอ้่านสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ด ้และจะเป็นการ
อธิบายใหเ้ขา้ใจหลกัการเบือ้งตน้ ก่อนท่ีผูอ้่านจะท าการศกึษาในการใช ้โปรแกรม SPSS เพ่ือการท าวิจยัใน
บทตอ่ๆไป 

1.4. วงจรของการวิจัย (Research Cycle)   

     สามารถแบ่งการด าเนินการวิจยัตามรูปแบบวงจรได ้4 วงจร ประกอบไปดว้ย 
    1. การก าหนดกรอบแนวคิด  นอกจากจะสามารถแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ และ

ตวัแปรตามแลว้ ยงัตอบไดด้ว้ยว่างานวิจยัชิน้นัน้จะท าอะไร และท าอย่างไร ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยกบัการเสนอ
โครงงานการวิจยันัน้เอง ในการท าวิจยัสิ่งแรกท่ีตอ้งทราบนัน้คือเราอยากท าอะไร สนใจอะไร กรอบการวิจยัมี
มากนอ้ยเพียงใด สิ่งเหล่านีเ้หมือนเป็นปัจจัยส าคญั และเบือ้งตน้ท่ีจะตอ้งทราบก่อนว่าตอ้งการและสนใจ
อะไร 
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    2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดในการวิจยั ใหเ้ป็นขอ้ค าถามแลว้น า
ขอ้ค าถามมาหาค าตอบ ดว้ยการเก็บแบบสอบถาม หรือการสมัภาษณ ์หรืออาจอธิบายไดว้่าเป็นการน าสิ่งท่ี
เราอยากท่ีจะทราบมาหาค าตอบว่าสิ่งท่ีสนใจนัน้คืออะไร โดยการลงมือปฏิบตัิ การเก็บขอ้มลูอาจแบ่งออก
ไดเ้ป็น 1. การเก็บขอ้มลูเอกสาร หรือการทบทวนวรรณกรรม และ2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีจะท าการวิจัย
โดยการลงพืน้ท่ีอาจเป็นการเก็บแบบสอบถาม หรือการสมัภาษณ ์หรือการท าวิจัยทางวิทยาศาสตรด์ว้ย
เช่นกนั 

    3. การวิเคราะหข์อ้มูล เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจ าแนกแจกแจง 
แลว้หาขอ้สรุป ใชวิ้ธีการทางตรรกะ และสถิติ โดยใช ้Program SPSS นัน้เอง 

   4. ผลการวิจยั  เป็นการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยั มาอธิบายเป็นเหตุและผล และ
เสนอรายงาน ซึ่งอาจเป็นการคน้พบทางวิชาการใหม่ แลว้ไดค้  าตอบท่ีน่าสนใจ แลว้น ามาหาค าตอบต่อๆไป
ตามวิธีการทางสถิติ 

สรุปแผนภูมิวงจรการท าวิจัย 

 
 

 
กฤษดา  กรุดทอง (2557:12) 
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2. ขัน้ตอนการวิจัย 
ขัน้ตอนการวิจยัทางสถิติในสาขาวิชาทางรฐัประศาสนศาสตร ์มีหลกัการเหมือนการด าเนินการทาง

หลกัวิทยาศาสตร ์นัน้คือการด าเนินการเป็นขัน้ตอนอย่างเป็นระบบสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ  

ขัน้ตอนของการด าเนินการวิจยั สามรถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน คือ 
  2.1)  การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Collection of data) 
             2.2)  การน าเสนอขอ้มลู (Presentation of data) 
  2.3)  การวิเคราะหข์อ้มลู(Analysis of data) 
            2.4)  การแปลความหมาย สรุปผลและน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ (Interpretation of data)           
อธิบายรายละเอียดดงันี ้

 

2.1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Collection of data) 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ ขัน้ตอนของการด าเนินการวิจยัโดยการลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บหน่วยขอ้มลูท่ี

เรามีความสนใจแลว้น าขอ้มูลต่างๆเหล่านัน้มาวิเคราะหอ์าจใชก้ารวิเคราะหจ์ากหลักเหตุและผลของตัว
ผูด้  าเนินการวิจยัเอง หรืออาจใชP้rogram SPSS ช่วยในการวิเคราะหข์อ้มลูไดด้ว้ยเช่นกนั สมพร เขียวจนัทร.์ 
(2560. น.13-14). 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหายประเภท อธิบายคือ 
 

 2.1.1. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mail questionnaire) 
      ผูใ้หข้อ้มลูเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง แลว้สง่กลบัมาใหผู้วิ้จยัภายหลงั 

 

ข้อดี 
             1. เสียคา่ใชจ้่ายนอ้ย 
             2. ลดความล าเอียงอนัเกิดจากวิธีการถามหรือบคุลิกของผูส้มัภาษณ์ 
             3. ประกนัความลบัของผูต้อบแบบสอบถามไดด้ีกวา่ 
            4. ใหโ้อกาสผูต้อบไดค้ิด และไตรต่รอง 
             5. สง่ถงึคนไดเ้ป็นจ านวนมาก และรวดเรว็ 

ข้อจ ากัด 
              1. ใชไ้ดเ้ฉพาะค าถามง่าย ๆ 
              2. ถา้ค าตอบไมส่มบรูณไ์มส่ามารถแกไ้ขได ้
              3. คนตอบแบบสอบถามอาจจะไมใ่ช่คนที่เราตอ้งการใหต้อบ 
              4. อตัราการตอบกลบันอ้ย ประมาณ 20% (อาจแกไ้ขไดบ้า้ง) 

 - ใหค้า่ตอบแทนเลก็นอ้ย 
 - ขอรอ้งอย่างสภุาพ 
 - Follow-Up 
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2.1.2. การสัมภาษณส่์วนตัว (Personal Interview) 
         1 การสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งและใชแ้บบสอบถาม 
          2 การ สมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งและไมใ่ชแ้บบสอบถาม 
         3 การสมัภาษณแ์บบไมม่ีโครงสรา้ง 

ข้อด ี         
    1. มีความยืดหยุ่นสงู มีโอกาสถามซ า้ และอธิบายค าถาม 
        2. อตัราการไดร้บัขอ้มลูกลบัสงูมาก 

             3. อาจใชวิ้ธีการสงัเกตรว่มดว้ยได ้
 ข้อจ ากัด          

      1. เสียคา่ใชจ้่ายสงู         
       2. อาจเกิดความล าเอียงจากการสมัภาษณ ์           
    3. ไมส่ามารถประกนัความลบัของผูใ้หข้อ้มลูได ้

                 ปัจจบุนัมีการสมัภาษณท์างโทรศพัทม์ากขึน้เรื่อย ๆ ท าใหป้ระหยดัคา่ใชจ้่ายไดม้าก 

หลักการสัมภาษณ ์
1. เขา้ใจค าถามอย่างถ่องแท ้
2. สรา้งความเป็นกนัเองและความไวว้างใจ 
3. แตง่กายเรียบรอ้ย มีบคุลิกด ี
4. ไมร่บกวนเวลาท างานปกติของผูใ้หส้มัภาษณ ์
5. เริ่มถามค าถามตามล าดบั 
6. ไมถ่ามน า หรือโตเ้ถียง 
7. ถา้ใชเ้วลานานเกินไปอาจหยดุพกั หรือแบ่งเวลาสมัภาษณเ์ป็นตอน ๆ 
8. การสมัภาษณไ์มใ่ช่การสอบสวนหรือการสอบปากค า 
9. จดบนัทกึการสมัภาษณท์นัที 
10. จบการสมัภาษณแ์บบรกัษามิตรภาพไว ้

 

2.1.3. การสังเกต (Observation) 

         การสงัเกตช่วยนกัวิจยัไดม้ากเพราะ บางครัง้เป็นวิธีเดียวท่ีจะไดข้อ้มลู และใหข้อ้มลูไดล้ะเอียด
และตรงความจริงมากกวา่วิธีการรวบรวมขอ้มลูแบบอื่น 

 

ข้อด ี         
1. ไมร่บกวนเวลาของผูใ้หข้อ้มลู 
2. ความส าเรจ็หรือลม้เหลวขึน้อยู่กบัตวัผูวิ้จยัเอง 
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ข้อจ ากัด 
1. อาจสงัเกตผิดได ้สิ่งท่ีเราก าลงัสงัเกตไมใ่ชส้ิ่งทีเราตอ้งการสงัเกต             
2. อาจเกิด bias หรือเขา้ใจผิดไดเ้พราะผูส้งัเกต กบัผูถ้กูสงัเกตมีภมูิหลงัทางวฒันธรรมตา่งกนั 
3. พฤติกรรมของผูถ้กูสงัเกตไมเ่ป็นธรรมชาติ 

 การสังเกตอาจแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี  
            (1) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) วิธีการนีผู้ส้งัเกตจะเขา้ไปเป็นส่วน
หนึ่งของผูถู้กสงัเกต เขา้ร่วมในกิจกรรมทกุอย่างจนผูถู้กสงัเกตรูส้กึว่าผูส้งัเกตเป็นสมาชิก หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ในสงัคมของคน ไมไ่ดรู้ส้กึวา่เป็นคนภายนอก วิธีนีใ้ชก้นัมากในการวิจยัทางมานษุยวิทยา   
            (2) การสงัเกตแบบไม่ไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่ม (Non-Participant Observation) วิธีนีผู้ส้งัเกตไมไ่ด้
เขา้ไปมีสว่นรว่มในกิจกรรมเพียงแตเ่ขา้ไปท าการสงัเกตอย่างเดียว 

 

2.1.4. การสร้างแบบสอบถาม  (Questionnaire)  แบบสอบถาม (Questionnaire) 
หมายถึงชุดของขอ้ค าถามต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งนกัวิจยัใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่ งนิยม
ใช้มากในการวิจัยเชิงส ารวจ ชุดของค าถามอาจจะเก่ียวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือ
ประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยตอ้งการทราบ ค าถามเก่ียวกับข้อเท็จจริง มักมีลักษณะ
ตรงไปตรงมา เช่นค าถามเก่ียวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนแหล่งน า้  จ านวน
ประชากร ฯลฯค าถามเก่ียวกับทัศนคติ หรือความคิดเห็น เป็นค าถามท่ีมีความสลักซับซอ้นมากขึน้ ไม่
สามารถใชวิ้ธีการถามตรงไปตรงมาได ้ทศันคติ เป็นผลรวมของความรูส้กึของบุคคลท่ีมีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เป็นความรูส้กึชอบหรือไม่ชอบ เป็นความคิด หรือความเช่ือเก่ียวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ความคิดเห็น เป็นการ
แสดงออกดว้ยถอ้ยค าท่ีสะทอ้น หรืออธิบายทศันคติของบคุคลออกมา เช่นท่านคิดวา่เดก็อายตุ  ่ากวา่ 10 ขวบ
ควรฝึกมวยอาชีพหรือไม ่(ควร ไมค่วร) 

 

2.2. การน าเสนอข้อมูล (Presentation of data) การน าเสนอขอ้มลู คือ การน าเอาขอ้มลูที่ได้
ท าการศึกษามาเผยแพร่ใหบุ้คคลทั่วไปไดร้บัทราบถึงขอ้มูลท่ีไดม้าว่า ผลจากการศึกษาไดผ้ลลพัธอ์อกมา
เป็นเช่นไร อาจเป็นการน าเสนอในลกัษณะของเล่มวิจยั,วิทยานิพนธ,์สารนิพนธ,์บทความ หรือการตีพิมพใ์น
วารสารตา่งๆไดเ้ช่นกนั 

2.3. การวิเคราะหข้์อมูล (Analysis of data) การวิเคราะหข์อ้มูล คือ การน าขอ้มูลจากการ
เก็บขอ้มลูการวิจยัมาท าการวิเคราะห ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 คือ  

  2.3.1  การวิเคราะหข์อ้มลูจากการวิจยัเชิงปริมาณ คือ การน าเอาขอ้มลูจากแบบสอบถาม
ท่ีไดเ้ก็บรวมรวมมาจากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห ์โดยใช้Program SPSS ช่วยในการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งผล
การวิเคราะหจ์ะออกมาในรูปแบบของตารางแสดงผลขอ้ (จะกลา่วในบทตอ่ๆไป) 
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     2.3.2  การวิเคราะหข์อ้มูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การน าขอ้มูลจากบทสมัภาษณ์ 
บุคคลท่ีเราไดด้  าเนินการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณม์าวิเคราะห ์โดยใหค้ะแนนในแต่ละดา้นตามทศันะ
ของผูใ้หส้มัภาษณ ์แลว้น ามาวิเคราะหว์า่ แตล่ะบคุคล หรือทัง้หมดมีทศันะในดา้นงานวิจยัท่ีเราท าการศกึษา
อยู่ในระดบัใด และไปในทิศทางใด 

2.4. การแปลความหมาย สรุปผลและน าไปใช้ในการตัดสินใจ (Interpretation of data)  
การแปลความหมาย สรุปผลและน าไปใช้ในการตัดสินใจ คือ การน าเอาผลท่ีได้จากการ

วิเคราะหข์อ้มลูมาสรุปใจความส าคญั แลว้สรุปและอภิปรายผลท่ีไดพ้รอ้มขอ้เสนอแนะในการวิจยั ตอ่ไป 

2.5.ขัน้ตอนของการเขยีนรายงานการวิจัย (รูปเล่มวิจัย)  
ในการเขียนงานวิจยัทางสถิติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น บทๆโดยงานวิจยัหนึ่งเล่มจะประกอบไปดว้ย

บททัง้สิน้ 5 บท ดงันี ้คือ 
องคป์ระกอบของเลม่วิจยั 
1. หนา้ปก (Cover) 
2. บทขดัย่อ (Abstract) 
3. หนา้อนมุตัิ (Approve) 
4. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledment) 
5. รวมสารบญั (Table of Content) 
  -    สารบญั 
  -    สารบญัตาราง 

-    สารบญัภาพประกอบ 
6. บทท่ี 1 บทน า (Ch.1) 
7. บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม (Ch.2) 
8. บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจยั (Ch.3) 
9. บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู (Ch.4) 
10. บทท่ี 5 สรุป,อภิปรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ (Ch.5) 
11. อา้งอิง หรือทบทวนวรรณกรรม (Reference) 
12. ภาคผนวก (Appendix) 
13. ประวตัิผูเ้ขียน  (อธิบายอย่างละเอียดในบทตอ่ๆไป) 

3.ข้อผิดพลาดทีค่วรระมัดระวังในการวิจัย 
              1. ดว่นสรุปผลงานวิจยันัน้เรว็เกินไป 
              2. ละเลยผลงานวิจยัท่ีแตกตา่งออกไป เพราะงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงกนัอาจมีผลที่ถกูตอ้งก็ได ้
              3. ไมท่บทวนเอกสาร หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากพอ 



252 
 

              4. ผลงานวิจยัขาดความตรง เช่นหาขอ้มลูตวัอย่างไมม่ากพอหรือกลุม่ตวัอย่างไมใ่ช่กลุม่ท่ีตอ้งการ
ศกึษา 
              5. การใชเ้หตผุลอธิบายสาเหตขุองปัญหาผิดประเดน็ 
              6. การลอกผิด ลอกขอ้มลูตวัเลขท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มลูมาผิด 
 

4. เทคนิคการเรียนรู้การด าเนินการวิจัยทางสถติ ิ
 

การเรียนวิชาสถิติ หรือการท าวิจยัจริงแลว้ไม่ไดเ้ป็นเรื่องท่ีอยากอย่างท่ีใครหลายๆคนเขา้ใจ ซึ่ง
องคป์ระกอบท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจหลกัวิชาทางสถิติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมีปัจจยัหลายประการ คือ 

1.  ผูท้  าการสอน (อาจารย)์ 
1.1  ผูท้  าการสอนตอ้งมีความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นวิชาสถิติและสามารถยกตวัอย่างง่ายๆ

ให ้ผูเ้รียนเขา้ใจไดอ้ย่างเป็นขัน้เป็นตอน และควรยกตวัอย่างในสิ่งท่ีเห็นอยู่เป็นประจ าในชีวิตจริง 
1.2  ผูท้  าการสอนตอ้งสอนโดยสามารถถ่ายทอดใหผู้เ้รียนสามารถใชง้านการท าสถิติไดจ้ริง 

เช่น การสอนวิชาสถิติควบคู่ไปกบัการสอนการใชP้rogram SPSS เบือ้งตน้ประกอบกนั เพราะหากผูเ้รียนไม่
เคยไดส้มัผสัการวิเคราะหข์อ้มลูจากโปรแกรม หรือการอา่นคา่จริง จะไมส่ามารถรูไ้ดเ้ลยวา่คา่ทางสถิติท่ีเห็น
นั้นคือค่าอะไร เพราะปฏิเสธไม่ไดว้่า Program SPSS ถือเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนวิชาสถิติ หรือเป็น
พืน้ฐานของการท าวิจยัดว้ยเช่นกนั 

1.3  ผูท้  าการสอนตอ้งมีความใจเย็นและ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้กัถามอยู่บ่อยครัง้ เพราะ
การเรียนวิชาสถิติ หากไมเ่ขา้ใจตัง้แตต่น้จะไมส่ามารถตอ่ยอดความรูใ้นล าดบัตอ่ไปไดเ้ลย 

 

2.  ผูเ้รียนรู ้
2.1  ตอ้งท าใจพรอ้มท่ีจะเปิดรบัการถ่ายทอดจากผูส้อน หากคิดว่ายากเสียแลว้ ก็เหมือน

เป็นการปิดโอกาสตนเองในการรบัรู ้หรือการถ่ายทอดวิชาความรูท่ี้มีใหจ้าก  
2.2  ตอ้งหมั่นฝึกท าแบบทดสอบบ่อยครัง้ เพราะการท าแบบทดสอบจะเป็นการทบทวนสิ่งท่ี

ไดเ้รียนรูไ้ปวา่เป็นเช่นไร หากไมเ่ขา้ใจใหถ้ามผูส้อนทนัที 
2.3 ถามทนัทีท่ีมีขอ้สงสยัในเนือ้หาท่ีเรียน 

 

3.  อปุกรณก์ารเรียนรู ้
มีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพราะหากมีอุปกรณ์การเรียนรูท่ี้ทันสมัย จะท าใหท้ าความเขา้ใจใน

เนือ้หาวิชาเรียนไดง้่ายขึน้ เช่น Computer ท่ีมPีrogram SPSS เป็นตน้ 
 

4. ลงพืน้ท่ีท าการวิจยัจริง  
ในการเรียนวิจัยสิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้นัน้คือ ตอ้งลงพืน้ท่ีท าการวิจัยจริง เก็บแบบสอบถามจริง 

วิเคราะหข์อ้มูลจริง และสรุปผลท่ีไดจ้ากการวิจัยไดอ้ย่างมีหลกัทางวิชาการ จึงจะท าใหเ้ขา้ใจวิชาสถิติได้
อย่างแทจ้ริงเพราะไดล้งมือปฏิบตัิเอง ดงันัน้ในรายวิชาท่ีเป็นผูท้  าการสอน จะก าหนดใหท้ ารายงานส่งตอน
ปิดคอสเรียนเสมอ นอกจากนัน้ตอ้งสามารถออกมารายงานหนา้ชัน้เรียนไดว้่าจากการท าการวิจยัในพืน้ท่ีได้
อะไรมาบา้ง อนัจะเป็นการฝึกใหก้ลา้ท่ีจะแสดงออกดว้ยเช่นกนั 
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แบบฝึกหัดบทที ่5 
ข้อท่ี 1. จงอธิบายความหมายของการวิจัยและสามารถบอกไดถ้ึงความแตกต่างระหว่างการวิจัยทาง

สงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์พรอ้มยกตวัอย่างงานวิจยัประกอบ 
ขอ้ท่ี 2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการอนุมานและอปุมานในทางรฐัประศาสนศาสตรว์่าแตกต่างกัน

อย่างไรพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 
ขอ้ท่ี 3. ประกอบ ,บุญพา,จิต ,ภูเบศ,ปราณี และถาวร ไปตลาดเพ่ือซือ้ปลามาเลีย้งดว้ยกันท่ีตลาดจตจุักร 

นายประกอบซือ้ปลาทองจากรา้น A มาเลีย้ง3วนัปลาตาย นายบญุพา ซือ้ปลามงักร จากรา้น B มา
เลีย้ง 3 วันไม่ตาย นายจิตซือ้ปลาตะเพียนมาเลีย้ง จากรา้น A มาเลีย้ง3 วันตาย  ภูเบศซือ้ปลา
เทวดาจากรา้น B มาเลีย้ง 3 วนัไม่ตาย ปราณีซือ้ปลาสอดมาเลีย้งจากรา้น E  3วนัตาย และนาย
ถาวรซือ้ปลาสอดจากรา้น D มาเลีย้ง 3 วันตายเช่นกัน จากประโยคขา้งตน้ใหน้ักศึกษาหาว่ามี
อะไรบา้งท่ีเป็นสาเหตขุองการตาย 

ขอ้ท่ี 4. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการ วิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research)และเชิงคณุภาพ
(Qualitative Research)  พร้อมทั้งบอกถึงคุณลักษณะ เฉพาะของการวิจัยแต่ละประเภท
ประกอบการอธิบาย และใหน้กัศกึษายกตวัอย่างขัน้ตอนและการด าเนินการท าวิจยัมา 1 ตวัอย่าง
การวิจยั โดยงานวิจยัตอ้งมีการด าเนินงานทัง้การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพประกอบกนั 

ข้อท่ี 5. ในปัจจุบันนักวิชาการได้ท าการวิจัยในพื้นท่ีเป้าหมายโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action 
Research) กนัเป็นจ านวนมากนัน้แสดงใหเ้ห็นวา่การวิจยัเชิงปฏิบตัิการมีคณุภาพหรืออาจเป็นการ
หาค าตอบได้ดีกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ค าถามคือ  ท่านทราบหรือไมว่า่การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ คืออะไร มีลกัษณะ
การด าเนินการอย่างไรพรอ้มยกตวัอย่างงานวิจยัประกอบ 

ขอ้ท่ี 6. ทราบหรือไม่ว่าการวิจยัแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ดก่ี้ประเภท และใหย้กตวัอย่างการวิจัยท่ีพบเห็นได้
บ่อยประกอบการอธิบายแตล่ะประเภทอย่างเขา้ใจ 

ข้อท่ี 7. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความตรงภายใน(Internal Validity) และความตรงภายนอก
(External Validity)   

ขอ้ท่ี 9. จงอธิบายความหมายของความตรง (Validity)และความเช่ือถือได(้reliability)  
ขอ้ท่ี 10. การด าเนินการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่างกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

อย่างไร 
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บทที ่6 
การก าหนดปัญหาการวจิัยและการทดสอบสมมตฐิาน 
(Defining Research Problems and Hypothesis testing) 

______________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
เขา้ใจถึงการก าหนดปัญหาการวิจัย ความส าคญัของการสรา้งแนวคิดในการก าหนดปัญหาการ

วิจยั ปัญหาท่ีมกัพบในการก าหนดปัญหาการวิจยั ตลอดจนเขา้ใจถึงความส าคญัของปัญหาการวิจยัว่าจะ
ท าอย่างไร และวิธีการในการก าหนดปัญหาการวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงคก์ารวิจัย และสามารถ
ตัง้สมมติฐานการวิจยัได ้ตลอดจนเลือกใชส้มมติฐานใหม้ีความเหมาะสมกบัการวิจยั 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
1. มีความเขา้ใจการก าหนดปัญหาการวิจยั และประเดน็ปัญหาการวิจยั 
2. มีความเขา้ใจการก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
3. มีความเขา้ใจการตัง้สมมติฐานและการก าหนดตวัแปรการวจิยั 

เนือ้หา 
1. การก าหนดปัญหาการวิจัย  

1.1.  การก าหนดปัญหาการวิจยั 
1.1.1 ความส าคญัของการสรา้งแนวคิดในการก าหนดปัญหาวิจยั 

 การสรา้งแนวคิดเพ่ือเช่ือมโยงระหวา่งปัญหา วตัถปุระสงค ์และสมมติฐาน 
1.1.2 การก าหนดปัญหาการวิจยั 
1.1.3. ปัญหาท่ีพบในการก าหนดปัญหาวิจยั 

1.2. ปัญหาการวิจยั 
1.2.1. ความหมายของปัญหาการวิจยั 
1.2.2. แหลง่ท่ีมาของปัญหาการวิจยั 
1.2.3. หลกัเกณฑข์องการก าหนดปัญหาวิจยั 
1.2.4 องคป์ระกอบของปัญหาการวิจยั 
1.2.5.การเลือกงานวิจยัใหเ้หมาะสมควรพิจารณาจาก  

  1.2.6.การเขียนประเดน็ปัญหาในการวิจยั 
  1.2.7 เกณฑก์ารเขียนประเดน็ปัญหาการวิจยัท่ีดี 
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2. การก าหนดวัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 2.1  ความหมายของการก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

2.1.1. ท่ีมาของวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1.2. หลกัการเขียนวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1.3. ลกัษณะของวตัถปุระสงคก์ารวิจยัท่ีดี 
2.1.4. ขอ้ควรระวงัในการเขียนวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 2.2  การก าหนดวตัถปุระสงคท่ี์ดี แบบ SMART 

3. การตัง้สมมตฐิานและการก าหนดตัวแปรการวิจัย 
3.1 ความหมายของสมมติฐานการวิจยั 
3.2. สมมติฐานทางการวิจยั 

 3.3  สมมติฐานทางสถิติ 
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1. การก าหนดปัญหาการวิจัย  
 

1.1. การก าหนดปัญหาการวิจัย 
 

1.1.1 ความส าคัญของการสร้างแนวคดิในการก าหนดปัญหาวิจัย 
             การสรา้งแนวคิดในการวิจัยทางรปส. เป็นกระบวนการวิเคราะหค์วามหมายของแนวคิดหรือ
ความสมัพนัธข์องแนวคิดจากระดบัท่ีเป็นนามธรรม (abstract) ลงมาสู่ระดบัท่ีเป็น รูปธรรม (concrete) ใน
ลกัษณะท่ีสมัพนัธ ์สอดคลอ้งซึง่กนัและกนั กลา่วอีกนัยหนึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะหเ์ช่ือมโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างแนวคิด (concept) ท่ีเป็นนามธรรมกับระดับปฏิบัติ (operation) ท่ีเป็นรูปธรรม และการวิจัยเป็น
กระบวนการอย่างมีระบบ(systematic process) ซึ่งประกอบดว้ย ขัน้ตอนส าคญั 10 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1.การ
ก าหนดประเด็นปัญหาวิจัย 2.การทบทวนทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  3.การก าหนด
วัตถุประสงค์ 4.การตั้งสมมติฐานและก าหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง  5.การออกแบบการวิจัย 6.การสรา้ง
เครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  7.การรวบรวมข้อมูล 8.การวิเคราะห์ข้อมูล 9.การแปล
ความหมายขอ้มลู 10.การรายงานผลวิจยั (สวิุมล ติรกานนท,์ 2543)  

 สว่นกระบวนการวิจยัทัง้ 10 ขัน้ตอนดงักลา่ว อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 สว่น คือ 
     ส่วนท่ี 1 เป็นขั้นตอนวางแผนการวิจัย เริ่มตัง้แต่การก าหนดประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวน

ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดวตัถุประสงค ์การตัง้สมมติฐานและก าหนดตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง และการออกแบบการวิจยั (ขัน้ตอนท่ี 1-5) ในขัน้ตอนนี ้ จ าตอ้งอาศยัแนวคิด ทฤษฎี ความรู ้และ
ประสบการณต์า่ง ๆ อย่างมาก จงึนิยมเรียกสว่นนีว้า่เป็น “กระบวนการสรา้งแนวคิด” (conceptualization) 

     ส่วนท่ี 2 เป็นขัน้ตอนสืบเน่ืองจากส่วนท่ี 1 เป็นการด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแลว้น ามาวิเคราะห ์โดยอาศยัวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ (ขัน้ตอนท่ี 6-10) ใน
ขัน้นี ้สว่นใหญ่เป็นงานปฏิบตัิ จงึนิยมเรียกวา่ ขัน้ “ปฏิบตัิการ” (operation) 

     กระบวนการวิจยัแตล่ะขัน้ตอนนัน้มีความส าคญั และมีความสมัพนัธ ์เช่ือมโยงเป็นลกูโซ ่นกัวิจยั
ท่ีประสบความส าเร็จ จะตอ้งสามารถวางแผนและด าเนินการวิจัยไดส้มบูรณค์รบถว้นทุกขัน้ตอนแบบครบ
วงจร การสรา้งแนวคิดนัน้มีความส าคญัมากส าหรบัการวิจยั ก่อนท่ีจะลงมือไปรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล 
นกัวิจยัท่ีขา้มขัน้ตอนไปเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูเลย โดยไม่ไดม้ีการสรา้งแนวคิด ทฤษฎีก่อนนัน้ จะ
ไมก่่อใหเ้กิดประโยชนห์รือสรา้งความกา้วหนา้แก่องคค์วามรูใ้นสาขาวิชานัน้แตป่ระการใด  
(บญุเลิศ ศภุดิลก,2559 www.stou.ac.th/Thai/schools/sca/information) 
 

 การสรา้งแนวคิดเพ่ือเช่ือมโยงระหวา่งปัญหา วตัถปุระสงค ์และสมมติฐาน 
            ในการวิจยันัน้มีความสมัพนัธต์่อกนั ดงันัน้การก าหนดปัญหาการวิจยัมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยง
ใกลชิ้ดกันมากกับการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละสมมติฐานอย่างแยกกันไม่ออก โดยอาศยัวิธีการทบทวน
ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการดงักล่าวเป็นการสรา้งแนวคิดตามท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้นั่นเอง โดยอาจจ าแนกไดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

http://www.stou.ac.th/Thai/schools/sca/information
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1. ปัญหา 
นักวิจัยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ แลว้เกิดความอยากรูอ้ยากเห็นว่าท าไมจึงเกิด

เหตุการณ์เช่นนั้น ในขั้นเริ่มตน้นักวิจัยมักจะประสบกับอุปสรรค ในการท าความเขา้ใจกับปรากฏการณ์
ดงักล่าว ซึ่งนกัวิจยัอาจจะสงัเกตไดห้รือไม่สามารถสงัเกตได ้บางครัง้อาจเขา้ใจลางเลือน หรือคลาดเคลื่อน 
ดงันัน้ ขัน้ตอนส าคญัก็คือ นกัวิจยัจะพยายามสรา้ง “ความคิด” (idea) ใหเ้กิดขึน้วา่ ปัญหาเก่ียวขอ้งคืออะไร 
ในขัน้นี ้ปัญหาท่ีไดค้งเป็นแค่ภาพลางเลือน และกวา้งจึงเป็นการยากมากท่ีจะไดปั้ญหาท่ีชัดเจน นักวิจัย
จะตอ้งใชค้วามเพียรพยายาม คิดทบทวนเก่ียวกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ โดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณท่ี์
มีอยู่ช่วย นกัวิจยัอาจอาศยัการคน้ควา้จากเอกสารและรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย หลงัจากนัน้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปัญหาจะเริ่มชดัเจนมากขึน้เป็นล าดบั ในท่ีสดุนกัวิจยัจะสามารถก าหนดขอ้ความ ปัญหาท่ีชดัเจนได  ้

2. การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั 
ภายหลงัจากสามารถก าหนดปัญหาการวิจยัไดโ้ดยผ่านการคิดวิเคราะหแ์ลว้ นกัวิจยัมกัจะคิด

ทบทวนเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยอาศยัความรู ้ทฤษฎี และประสบการณท่ี์ผ่านมา รวมทัง้การสงัเกต
ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้หรือปรากฏการณใ์กลเ้คียงเปรียบเทียบดว้ยเพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจ ในท่ีสดุ นกัวิจยัจะ
สามารถเปลี่ยนจากประเด็นปัญหาไปเป็น”วัตถุประสงค”์ได ้โดยท่ีการก าหนดวัตถุประสงคเ์ป็นการบอก
เจตจ านงของผูวิ้จยัว่าตอ้งการด าเนินการอย่างไร ต่อจากนัน้จึงก าหนด  “สมมติฐาน” ซึ่งก็คือ ขอ้ความเชิง
คาดคะเน ท่ีแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งปรากฏการณห์รือตวัแปรตัง้แตส่องตวัขึน้ไป 

3. การสงัเกตการณ-์การทดสอบ-การทดลอง 
ขั้นตอนการสังเกตการณ์-การทดสอบ-การทดลองนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร ์หากนักวิจัยไดก้ าหนดปัญหาการวิจัยชัดเจน วัตถุประสงคแ์ละก าหนดสมมติฐานถูกตอ้ง
สมบรูณด์ีแลว้ ขัน้ตอนของการสงัเกตการณ-์การทดสอบ-การทดลองนีก้็จะเกิดขึน้ตามมา 

กล่าวโดยสรุป ขัน้ตอนทัง้หมดท่ีกล่าวมาแลว้ ตัง้แต่กระบวนการสรา้งแนวคิด เพ่ือเช่ือมโยงการ
ก าหนดปัญหา วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน ตลอดจนการก าหนด ตวัแปรนัน้เป็นกระบวนการคน้ควา้ทาง
วิทยาศาสตรท่ี์จะตอ้งอาศยัการสรา้งความคิด ความรู ้และทฤษฎีของนกัวิจยั ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพ 
ดงัแสดงในภาพประกอบ สว่นรายละเอียดในแตล่ะเรื่องจะน าเสนอในหวัขอ้ตอ่ไป 
 

 

ภาพประกอบ:  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหา วตัถปุระสงค ์สมมตฐิานและตวัแปร 
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1.1.2 การก าหนดปัญหาการวิจัย 
ความหมายและความส าคญัของปัญหาวิจัย ปัญหาการวิจัย คือ ประเด็นท่ีนักวิจัยสงสยัและ

ตอ้งการด าเนินการเพ่ือหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง ตรงกับความเป็นจริง ท าใหม้ีลักษณะขอ้สงสัยของผูวิ้จัยต่อ
สถานการณท์ัง้ท่ีเป็นความแตกต่างและไม่แตกต่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นจริงกบัสิ่งท่ีคาดหวงั และท่ีส  าคญัปัญหา
นัน้ไมส่ามารถหาค าตอบดว้ยสามญัส านกึ   

จากความหมายของปัญหาการวิจยัดงักล่าวมีความแตกต่างจากปัญหาทั่วไป คือปัญหาทั่วไป 
หมายถึง สภาพท่ีเป็นความขดัแยง้ระหว่างสิ่งท่ีเป็นจริงกบัสิ่งท่ีคาดหวงั แต่ปัญหาการวิจยัอาจเป็นเรื่องท่ีใช่
ความแตกต่างหรือไม่แตกต่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังก็ได ้และตอ้งไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ย
สามญัส านึก ถา้ปัญหาใดท่ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยสามญัส านึกก็ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการวิจยั  ดงันัน้การก าหนด
ปัญหาการวิจยั จงึเป็นเรื่องท่ีไมง่่ายนกัส าหรบันกัวิจยัท่ีจะก าหนดปัญหาการวิจยัท่ีง่าย ชดัเจน และครบถว้น
สมบูรณ ์นักวิจัยส่วนมากอาจมีแนวความคิดท่ีสลบัซบัซอ้น บางคนอาจใชร้ะยะเวลายาวนานในการสรา้ง
แนวคิด และวิเคราะห ์ก่อนท่ีจะสามารถตดัสินใจไดว้า่ ปัญหาการวิจยัท่ีเขาตอ้งการจะหาค าตอบท่ีแทจ้ริงคือ
อะไร  

เพ่ือใหเ้ห็นภาพความแตกต่างระหว่างปัญหาการวิจัยและปัญหาทั่วไปยกตัวอย่างปัญหาท่ี
น่าสนใจ 

1. ผูเ้รียนท่ีไมต่อบขอ้สอบอตันยัมีพฤติกรรมอย่างไร 
2. นกัวิจยัท่ีมีจรรยาบรรณวดัจากตวับ่งชีใ้ดไดบ้า้ง 
3. เพราะเหตใุดท่ีท าใหก้ารจราจรในกรุงเทพมหานครติดขดั 

จากปัญหาเบือ้งตน้ท่านคิดว่าปัญหาขอ้ใดเป็นปัญหาการวิจัย การท่ีจะตอบค าถามไดต้อ้งมี
ความเขา้ใจความแตกตา่งของปัญหาการวิจยักบัปัญหาทั่วไปก่อน ดงัท่ีกลา่วไป 

ปัญหาข้อ1 ผูเ้รียนท่ีไม่ตอบขอ้สอบอตันัยทุกขอ้เลยเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมอย่างไร เป็นขอ้
สงสยัของผูวิ้จยัต่อสถานการณท่ี์เป็นความแตกตา่งระหว่างสิ่งท่ีเป็นจริงกบัสิ่งท่ีคาดหวงั และไม่สามารถคิด
ค าตอบโดยใชส้ามญัส านกึ (สิ่งท่ีคาดหวงั คือผูเ้รียนทกุคนควรตอบขอ้สอบอตันยัเพ่ือใหส้ามารถวดัความคิด
วิเคราะหข์องผูเ้รียนได)้ จงึเป็นปัญหาการวิจยั 

ปัญหาข้อ 2 นักวิจัยทีมีจรรยาบรรณวัดจากตัวบ่งชี ้ใดได้บ้าง เป็นข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อ
สถานการณท่ี์ไม่ไดเ้ป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นจริงกบัสิ่งท่ีคาดหวงั แต่ไม่สามารถคิดค าตอบโดยใช้
สามญัส านกึ จงึเป็นปัญหาการวิจยั 

ปัญหาข้อ 3 เพราะเหตุใดท่ีท าให้การจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัดเป็นปัญหาท่ีมีต่อ
สถานการณท่ี์เป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นจริงกับสิ่งท่ีคาดหวงั  และสามารถหาค าตอบดว้ยสามญั
ส านกึ  จงึไมเ่ป็นปัญหาการวิจยั  

ทัง้นีต้อ้งค านึงถึงลกัษณะปัญหาท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกตวัปัญหามาท าวิจยั 
ลกัษณะของปัญหาท่ีดีนัน้มีดงันี ้
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1. เป็นปัญหาท่ีส าคญั มีประโยชน ์ ท าใหเ้กิดความรูใ้หมห่รอืใชป้รบัปรุงแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ได ้
2. เป็นปัญหาท่ีสามารถหาค าตอบไดด้ว้ยวิธีการวิจยั  
3. เป็นปัญหาท่ีสามารถหาขอ้มลูมาตรวจสอบสมมตุิฐานเพ่ือหาขอ้สรุป  
4. เป็นปัญหาท่ีสามารถใหค้า่นิยามปัญหาได ้  
5. เป็นปัญหาท่ีสามารถวางแผนการด าเนินงานตามขัน้ตอนไวล้ว่งหนา้ได ้  
6. เป็นปัญหาท่ีสามารถใชวิ้ชาการ และขัน้ตอน หรือเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บ

ขอ้มลูได ้
 นอกจากท่ีกล่าวมา ภัทรา นิคมานนท ์ยังไดใ้หค้วามหมายลอธิบายถึงปัญหาการวิจยัไวอ้ย่าง
น่าสนใจ คือ 

1.1.3. ปัญหาทีพ่บในการก าหนดปัญหาวิจัย 
การก าหนดปัญหาการวิจยัเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะส าหรบันกัวิจยัท่ีเพ่ิงเริ่มตน้ ปัญหาท่ีพบบ่อย

ท่ีสดุคือ 
1. ปัญหานกัวิจยัท าการรวบรวมขอ้มลูมาก่อนแลว้มาตัง้ปัญหาภายหลงัผลคือ ขอ้มลูท่ี

ไดม้านัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่เพียงพอท่ีจะตอบปัญหาท่ีตัง้ไวไ้ด ้วิธีแกก้็คือควรก าหนดปัญหา วตัถุประสงค์
ของการวิจัยใหแ้น่นอน เสร็จแลว้จึงลงมือเก็บขอ้มูล ควรจ าไวว้่าปัญหาการวิจัยเป็นตัวชีแ้นะในการเก็บ
ขอ้มลู ไมใ่ชข้อ้มลูเป็นตวัชีน้  าการตัง้ปัญหา 

2. การตัง้ปัญหาก ากวมไม่เอือ้อ  านวยให้เก็บขอ้มูลได้ ปัญหาท่ีดีจะตอ้งอยู่ในรูปของ
ค าถามซึ่งประกอบไปดว้ยตวัแปรอย่างนอ้ยสองตวั โดยท่ีตวัแปรเหล่านัน้แสดงความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกัน
ดว้ย 

 ตวัอย่ำงเช่น    ก) X มีความสมัพนัธก์บั Y ใช่หรือไม?่ 
                                         ข) X และ Y มีความสมัพนัธก์บั Z อย่างไร? 
                                 ค) X สมัพนัธก์บั Y ภายใตเ้ง่ือน A และ B อย่างไร? 

3. ปัญหากวา้ง ความยากล าบากอย่างหนึ่งท่ีนักวิจัยเผชิญคือปัญหามีลักษณะกวา้ง
เกินไป  ถา้ปัญหามีลกัษณะกวา้งมกัจะครุมเครือไม่อาจทดสอบได ้จึงไม่มีประโยชนถ์งึแมจ้ะน่าสนใจก็ตาม 
ปัญหาท่ีกวา้งและครุมเครือเกินไปจะพบเห็นไดใ้นสงัคมศาสตร ์เช่น  “การศกึษาประชาธิปไตยส่งเสริมการ
เรียนรูท้างสงัคมและการเป็นพลเมืองดี”และ“ลทัธิการใชอ้  านาจในหอ้งเรียนขดัขวางความคิดเชิงสรา้งสรรค์
ของเดก็”  ปัญหาเหลา่นีน้่าสนใจแตก่วา้งเกินไปจนไมอ่าจน าไปทดสอบได ้

4.ปัญหาท่ีไม่ไดม้าจากผลการวิจัย การตัง้ปัญหาไม่ไดอ้าศัยพืน้ฐานจากผลการวิจัย
แบบจ าลองและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแต่ประการใด  วิธีแกก้็คือ จะตอ้งสรา้งปัญหาโดยอาศยัพืน้ฐาน แนวคิด
จากผลการวิจยั แบบจ าลองและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ     
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ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ. (2560:18-19) ยังไดก้ล่าวถึงปัญหาท่ีมักพบในการด าเนินการ
ก าหนดประเดน็การวิจยัไวว้่า คือ 1).ตวัแปรท่ีใชท้  าวิจยัมีอยู่มาก และตวัแปรเหลา่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา เช่น การท าวิจยัผลส ารวจความคิดเห็นทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่ง อีกสาม
ปีให้หลังความนิยมของประชาชนในพื้นท่ีอาจลดน้อยลง อันอาจเกิดมาจากการบริหารงานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพหรือมีพรรคการเมืองอ่ืนเกิดขึน้มาท าใหป้ระชาชนไปใหก้ารสนบัสนนุพรรคการเมืองอ่ืนมากกวา่ 
2).ไม่มีปัญหาหรือค าตอบใดจะสามารถอธิบายท่ีมาและสาเหตุของปัญหาไดอ้ย่างสมบูรณ์  อธิบายคือ 
ปัญหาทุกปัญหาไม่มีค  าตอบเพียงค าตอบเดียวจะสามารถอธิบายปัญหาเหล่านัน้ไดท้ัง้หมด ดงันัน้ในการ
แกไ้ขปัญหาตอ้งใชห้ลายกระบวนการในการแกไ้ขปัญหามาอธิบายปัญหานัน้ๆใหไ้ดม้ากท่ีสดุ  3). ความรู ้
และขอ้คน้พบ ยงัมีอีกจ านวนมาก และบางอย่างก็ยงัไมส่ามารถสรุปไดแ้น่ชดั ตอ้งท าการวิจยัตอ่ๆไป อธิบาย
คือ ในการท าวิจัยยังมีขอ้คน้พบอีกมากมายในการอธิบายปัญหา หรืออาจเป็นการคน้พบใหม่ๆท่ีจะท าให้
ทราบปัญหาเหล่านัน้ไดใ้นเชิงลกึมากขึน้ ดงันัน้ผูท้  าการวิจยัตอ้งพยายามศึกษาประเด็นปัญหานัน้ๆใหไ้ด้
หลากหลายและตอ่เน่ืองอยู่ตลอดเวลา 4). การด าเนินการวิจยัมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแตล่ะกาลเวลา เม่ือ
เวลาผ่านไปหลายปีผลการด าเนินการวิจยัอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท าใหก้ารวิจยัในประเด็นเดียวกนัแต่
คนละช่วงเวลาจงึเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา 5). งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัในบางครัง้การด าเนินการ
วิจัยอาจไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจริงของประชากรวิจัยเน่ืองจากมีงบประมาณการวิจัยท่ีจ ากัดท าใหไ้ม่
สามารถวิเคราะหใ์นพืน้ท่ีวิจยัไดอ้ย่างทั่วถงึและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าการก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัยผูวิ้จยัตอ้งเขา้ใจถึงปัญหา และ
สาเหตุของประเด็นท่ีเราจะท าการศึกษาอย่างแท้จริง และการก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนด
วตัถุประสงค ์และการตัง้สมมติฐานการวิจยัลว้นมีความสมัพนัธต์่อกัน ในทางรฐัประศษสนศาสตร ์ผูวิ้จัย
ควรก าหนดแยกใหอ้อกก่อนว่าการก าหนดกรอบปัญหาการวิจัยเป็นในลกัษณะ ปรากฎการณนิ์ยม ปฎิฐา
นิยม สจัจนิยม เป็นตน้ ซึ่งสิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นองคป์ระกอบในการท าใหง้านวิจยัมีคณุภาพหรือไม่ และแสวงหา
ค าตอบไดต้ามท่ีผูวิ้จยัตอ้งการหรือไมเ่ช่นกนั 
 

1.2.ปัญหาการวิจัย 

  1. เหตผุลในการด าเนินการวิจยั ในการวิจยัใดๆ มีเหตผุลท่ีผู้วิจยัจะตอ้งด าเนินการวิจยั ดงันี ้               
(ภทัรา นิคมานนท,์2544 : 7-9) 

1.1 การวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ในการด าเนินการใดๆ จะมีปัญหาเกิดขึน้ อยู่เสมอๆ 
ท่ีท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามปกติท่ีควรจะเป็น ดงันัน้จ าเป็นตอ้งแสวงหาวิธีการ แกไ้ขปัญหาใหห้มด
สิน้ไป โดยใชก้ารวิจยัเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง และชัดเจนท่ีแสดงเหตุผลการวิจัยเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาไดด้งัแสดงในภาพ 
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ภาพประกอบ: การวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ 
 

1.2 การวิจัยเพ่ือป้องกนัปัญหา ในการด าเนินการบางกรณี อาจจะมีปัญหาท่ีเกิดขึน้แลว้ ใน
อดีต ดังนั้นจะตอ้งมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นนั้นอีกในปัจจุบัน ท่ีแสดงเหตุ
ผลการวิจยัเพ่ือป้องกนัปัญหาไมใ่หเ้กิดขึน้อีก ดงัแสดงในภาพ 

 

 
 

ภาพประกอบ: การวจิยัเพื่อปอ้งกนัปัญหาที่เกิดขึน้ 
 

1.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติใหด้ีขึน้ ในการด าเนินการท่ีดีแลว้ แต่ตอ้งการ ใหเ้กิดการ
พัฒนาท่ีดีย่ิงขึน้อีก ดงันัน้จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ความรูค้วามกา้วหนา้ ทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพ่ิมเติมในการด าเนินการอยู่เสมอ ๆ ท่ีแสดง เหตผุลการวิจยัเพ่ือพฒันาการปฏิบตัิท่ีดี
ขึน้ ดงัแสดงในภาพ 

 

 

ภาพประกอบ: การวิจยัเพ่ือพฒันาการปฏิบตั ิ
 
 ปาริชาติ สถาปิตานนท(์2546: 18) ไดน้  าเสนอแนวทางการไดม้าของประเดน็ปัญหาการวิจยั 

ดงันี ้
1) “ข้อสงสัย” หรือ “ค าถาม” ท่ีเกิดจากการปฏิบัติภารกิจในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และ ไม่

สามารถคน้หาค าตอบไดจ้ากแหล่งขอ้มูลใดๆ หรือไม่เช่ือมั่นในค าตอบท่ีมีอยู่ หรือตอ้งการ ด าเนินการ
ทดสอบค าตอบท่ีมีอยู่ใหแ้น่ชดัลงไป เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน 

2) “ข้อสงสัย” หรือ “ค าถาม” ท่ีเกิดจากการศึกษา ค้นคว้าแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีสนใจ แล้ว
ตอ้งการทดสอบแนวคิด หรือทฤษฎีดังกล่าว หรือตอ้งการพัฒนาองค์ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับแนวคิด หรือ
ทฤษฎีดงักลา่วใหช้ดัเจนย่ิงขึน้ 
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3) “โจทย์” หรือ “ประเด็นค าถาม” ท่ีผู ้เช่ียวชาญ ผู้รู  ้หรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการวิจัย ใน
สาขาวิชาดงักลา่วไดน้ าเสนอในวาระการประชมุตา่งๆ 

4) “โจทย”์ หรือ “ประเด็นค าถาม” ท่ีแหล่งทุนมีความสนใจ และตอ้งการแสวงหาขอ้มลู ในเรื่อง
ดงักลา่วใหช้ดัเจนย่ิงขึน้ 

 

1.2.1. ความหมายของปัญหาการวิจัย 

ปัญหา(Problem) คือ อปุสรรค หรือขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินการแลว้ ไม่สามารถ
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้

ปัญหาการวิจัย(Research Question) เป็นข้อสงสัยท่ีเกิดขึน้จากความอยากรูอ้ยากเห็นใน 
ขอ้เท็จจริงหรือขอ้สงสยัท่ีเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีก่อใหก้ารศกึษา คน้ควา้ เพ่ือใหไ้ดค้วามรูค้วามจริงท่ี จะหาค าตอบ
หรือแกปั้ญหาใหถ้กูตอ้ง (สมคิด พรมจยั, 2545 :3) 

ปัญหาการวิจัย หมายถึง ค าถาม หรือโจทยวิ์จัยท่ีผูวิ้จัยไดก้ าหนดขึ ้น เพ่ือแสวงหาค าตอบ ท่ี
เช่ือถือได ้โดยใชก้ระบวนการที่มีระบบระเบียบ (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู, 2543 : 43) 

ปัญหาการวิจยั หมายถงึ ประเดน็ค าถามหลกัท่ีมีการระบอุย่างเป็นทางการ และใชเ้ป็น แนวทาง
ในการชีน้  าทิศทางและแนวทางการด าเนินการวิจัยท่ีมีองคป์ระกอบของค าถามการวิจัย ประกอบดว้ย 
ประเด็นการวิจยั/ตวัแปร ประชากรในการวิจัย และสภาพแวดลอ้ม/สถานการณ ์ในการวิจยั(ปาริชาต สถา
ปิตานนท,์2546:109) 

 ปัญหาการวิจยั มีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากปัญหาทั่ว ๆ ไป 2 ประการ คือ (นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 
2543 : 53) 

1) ปัญหาการวิจัยจะเขียนในรูปค าถามท่ีแสดงความสัมพันธร์ะหว่างปรากฏการณ์และ             
ตวัแปรตน้ 

2) ปัญหาการวิจยัจะตอ้งแสดงใหช้ดัเจนวา่สามารถหาค าตอบไดด้ว้ยวิธีการเชิงประจกัษ์ 
 

สรุปไดว้่า ปัญหาการวิจยั หมายถึง ประเด็นท่ีก่อใหเ้กิดความสงสยั มีความตอ้งการท่ีจะทราบ 
ค าตอบ และไดพิ้จารณาว่ามีแนวทางในการแสวงหาค าตอบท่ีเป็นระบบและมีขัน้ตอนท่ีชัดเจน ซึ่ง ปัญหา
การวิจยัจะมีจ านวนมากอนัเน่ืองจาก 1) ตวัแปรมีจ านวนมากและเปลี่ยนแปลงตามเวลา/ สถานท่ีอยู่เสมอ ๆ 
2) การแสวงหาค าตอบของการวิจยัยงัไม่ครบถว้น สมบูรณ ์และ 3) มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด หลกัการและ
ทฤษฎีท่ีจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ พิสจูนค์วามถกูตอ้ง ดว้ยวิธีการที่เป็นระบบและชดัเจน 

ดงันัน้อาจกลา่วไดว้่า การก าหนดประเด็นปัญหางานวิจยัเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีมี ความส าคญัต่อการ
บ่งชีเ้ป้าหมาย และเป็นทิศทางน าไป สู่กระบวนการวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ซึ่งตามความ มุ่งหมายของ
บทความฉบับนี  ้ผูเ้ขียนประสงคท่ี์จะน าเสนอ แนวคิดในการก าหนดประเด็นปัญหาท่ีน า้ไปสู่การวิจัย เช่น 
แนวคิดท่ีเริ่มจากการรบัรูถ้งึปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ บนโลก แต่เป็นเพียงการรบัรูเ้บือ้งตน้ต่อปรากฏการณน์ัน้ 
หากไม่ติดตามปรากฏการณ์นั้นอย่างต่อเน่ืองจะไม่ทราบ  ถึงท่ีมาอันเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์นั้น 
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เช่นเดียวกบั การมองแมน่ า้ท่ีผูม้องเห็นเพียงการไหลของน า(ระดบั ปรากฏการณ ์- Event) แตไ่มส่ามารถรบัรู ้
ไดว้่า การท่ีน า้ไหลเอื่อยบา้ง เช่ียวบา้ง หรือหมนุวนบา้ง หรือมี ทิศทางเปลี่ยนไปบา้ง เกิดจากสาเหตใุด และ
หากติดตาม ปรากฏการณน์ั้นต่อไปดว้ยการอาศยัวิธีคิดเชิงระบบ 4 ระดบั ท าใหท้ราบว่า การไหลของน า้
ขึน้อยู่กับปริมาณ ของน า้ในช่วงเวลาท่ีต่างกัน (ระดับแบบแผนพฤติกรรม Pattern) เช่น ในฤดูฝนจะมี
ปริมาณน า้มากท าใหน้ า้ไหลเช่ียวกราก ขณะท่ีในระดบัโครงสรา้ง (Structure) แม่น า้ประกอบดว้ยโขดหิน 
ตน้ไม ้ตลิ่ง และซากเศษ ต่างๆ ท่ีส่งผลใหทิ้ศทางการไหลของน า้เปลี่ยนแปลงไป และหากติดตามต่อไปใน
ระดับภาพจ าลองความคิด (Mental Model) ท่ีเช่ือว่าน า้ย่อมไหลจากท่ีสูงไปสู่ ระดับท่ีต ่ากว่า ตามกฎ
ธรรมชาติ ขณะท่ีระดบัทอ้งน า้มีความลาดเอียงจงึท าใหน้ า้ไหล เป็นตน้  

เมื่อผ่านการคิดเชิงระบบ กระบวนการต่อมาคือ การวิเคราะหป์รากฏการณด์ว้ยรูปพีระมิดโดย
การ วิเคราะหถ์ึงสภาพสงัคมทั่วๆ ไป คือ ปรากฏการณก์ารไหล ของน า้ท่ีเช่ียวกรากท าใหก้ดัเซาะตลิ่งจนพงั
และเขา้ท่วม บา้นเรือนราษฎรไดร้บัความเสียหายในวงกวา้ง เกิดประเด็น ปัญหาในภาพรวมคือ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน  เกิดผลกระทบจากโรคระบาด  และการขาดแคลนอาหาร  ซึ่งประเด็นปัญหา
เฉพาะเจาะจงคือ ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ มีสาเหตมุาจากการปลกูสรา้งบา้นเรือนรุกล า้แมน่ า้การทิง้ขยะลงใน
แมน่ า้ท าใหแ้มน่ า้ตืน้เขิน น า้ไหลไมส่ะดวก เปลี่ยนทิศทาง กดัเซาะตลิ่งและเขา้ท่วมบา้นเรือนราษฎร ในท่ีสดุ 
ประเดน็ปัญหาท่ีน าไปสูก่ารวิจยั ไดแ้ก่ การป้องกนั แกไ้ขปัญหาน า้ท่วม ตามดว้ยค าถามว่า มีวิธีการอย่างไร 
หรือมีแนวทางใด ซึ่งเป็นการก าหนดประเด็นปัญหาท่ี น าไปสู่การคน้หาค าตอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเดน็ 
ปัญหาดังกล่าวเก่ียวขอ้งกับการบริหารของภาครัฐโดยตรง ดว้ยการแสวงหาค าตอบนั้นมีเป้าหมายเพ่ือ
ประโยชนส์ขุ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

ความหมายของประเด็นปัญหาการวิจัย หมายถึง สิ่งท่ีก่อใหเ้กิดความสงสยัใคร่รู ้และการหา
ค าตอบตอ้งเป็นการกระท าอย่างมีระบบระเบียบ แบบแผน เช่น ท าไมคนท่ีมีอาชีพท านาส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน ดงันัน้เมื่อมีการตัง้ค  าถามก็ตอ้งการค าตอบ แต่การจะไดค้  าตอบไม่ใช่คิดเอาเอง แต่ตอ้งไดม้าจาก
การท าวิจยั ปัญหาการวิจยัท่ีเราจะน ามาท าการวิจยัตอ้งเป็นท่ีสนใจของตวัเราเองก่อนและมีความท่ีตอ้งการ
ท่ีจะทราบค าตอบไมเ่ช่นนัน้เราจะไมม่ีแรงจงูใจในการท าวิจยัใหส้  าเรจ็ได ้

หมายถึง สิ่งท่ีก่อใหเ้กิดความสงสยัใคร่รู ้และการหาค าตอบตอ้งเป็นการกระท าอย่างมีระบบ
ระเบียบ แบบแผน เช่น ท าไมคนท่ีมีอาชีพท านาสว่นใหญ่มีฐานะยากจน ดงันัน้เม่ือมีการตัง้ค  าถามก็ตอ้งการ
ค าตอบ แต่การจะไดค้  าตอบไม่ใช่คิดเอาเอง แต่ตอ้งไดม้าจากการท าวิจัย  ปัญหาการวิจยัท่ีเราจะน ามาท า
การวิจัยตอ้งเป็นท่ีสนใจของตัวเราเองก่อนและมีความท่ีตอ้งการท่ีจะทราบค าตอบไม่เช่นนั้นเราจะไม่มี
แรงจงูใจในการท าวิจยัใหส้  าเรจ็ได ้

Kaewsuttha (2013: 91) ไดอ้ธิบายไวใ้นบทวิจารณ์ หนังสือท่ีเขียนโดย Paul D.Leedy และ 
Jeanne Ellis Ormrod เรื่ อง  “Practical Research: Planning and Design ว่า  “การให้ความส าคัญกับ
ปัญหาการวิจยั โดยถือว่าเป็นหัวใจของการวิจัย เน่ืองจากคณุค่าของ งานวิจยัจะอยู่ท่ีการเลือกปัญหาการ
วิจัยท่ีมีคุณค่าเขา้มา ท าการวิจัย เพราะการวิจัยในประเด็นท่ีไม่ก่อใหเ้กิด ประโยชนห์รือตอบไดแ้ต่ความ
ตอ้งการอยากรูข้องตนเอง แต่ผูอ้ื่นน าไปใชป้ระโยชนต์่อไม่ไดก้็ไม่ถือเป็นการวิจยั ท่ีดีได”้ ในขณะท่ีการเลือก
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ศกึษาถงึประเดน็ปัญหาใน การวิจยัยงัตอ้งค านงึถงึองคป์ระกอบ 3 ขอ้ ท่ีขาดไมไ่ด ้และจะท าใหส้ามารถมอง
ภาพรวมดว้ยวิธีเชิงระบบ หรือรูปพีระมิดคว ่าไดอ้ย่างชดัเจน และยงัเป็นทิศทางท่ีน าไปสู่กระบวนการวิจยัได ้
ประกอบดว้ย 1) เลือกประเด็น ท่ีเราสนใจ ควรเลือกประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวิจยัอย่าง ไม่มีอปุสรรค 2) เป็น
ประเด็นท่ีเรามีทรพัยากรเพียงพอ ท่ีจะท าการวิจยัได ้โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการวิจยัทาง รฐัประศาสน
ศาสตรท่ี์ตอ้งการความรูใ้นหลายลกัษณะ ตอ้งการความช่วยเหลือจากผูรู้เ้ฉพาะ หรือตอ้งการ ท างานเป็นทีม 
และ 3) เลือกประเดน็ท่ีปัญหาทางทฤษฎี กบัความจริงตรงกนั หรืออีกนยัหนึ่งคือ ประเดน็ท่ีเราเลือก สามารถ
อธิบายในเชิงทฤษฎีได ้ 

 การก าหนดปัญหาการวิจยัมีความส าคญัอย่างมาก นอกจากจะช่วยใหเ้รื่องท่ีจะท าการวิจยัแคบ
ลง มีเป้าหมายแน่นอนแลว้ ยงัช่วยชีแ้นะแนวทางในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน การเก็บขอ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มลู และการสรุปผลวิจยัอีกดว้ย  อีกนยัหนึ่ง ปัญหาการวิจยัเป็นเครื่องบ่งชีแ้นวทางการวิจยั 
ซึ่งจะน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร์  หากก าหนดปัญหาการวิจัยถูกตอ้งชัดเจน การวิจัย
ย่อมจะประสบผลส าเรจ็ในการแกไ้ขปัญหา แตห่ากปัญหาการวิจยัผิดพลาด การวิจยัยอมจะลม้เหลวตามไป
ดว้ย 

 

 1.2.2. แหล่งทีม่าของปัญหาการวิจัย 
ปัญหาการวิจยัไดจ้ากการคน้พบหรือคน้ควา้จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ไดด้งันี ้

1). จากการอ่านต ารา บทความต่างๆท่ีผูวิ้จยัสนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอา้งอิงทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งในเรื่องท่ีตนเองสนใจท าวิจยั เพราะทฤษฎีจะช่วยชีน้  าวา่มีสิ่งใดท่ีควรท าวิจยั หรือบางครัง้ทฤษฎีท า
ใหผู้ท้  าวิจยัจะตอ้งท าการพิจารณาและวิเคราะหก์่อนน าไปใชด้ว้ย  

2). จากการวิจัยท่ีมีผูอ้ื่นไดท้  าไวแ้ลว้ เช่น วารสารวิจัย หรือปริญญานิพนธ์  ซึ่งท าใหไ้ด้
แนวความคิดท่ีจะเลือกหัวขอ้ปัญหาของงานวิจัยได ้และยงัทราบไดว้่ามีผูเ้คยท าวิจัยแลว้หรือไม่ ขาด และ
จะตอ้งเพ่ิมเติมอย่างไร และเพ่ือมิใหเ้กิดความซ า้ซอ้นในงานวิจยัอีกดว้ย  

3). จากประสบการณ ์และขอ้คิดของผูอ้ื่นๆ ท่ีเคยคลกุคลีกบังานวิจยั  
4). จากการจดัสมัมนา และมีการอภิปรายในหวัขอ้ตา่งๆ ถา้ผูวิ้จยัสนใจ  
5). จากขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้วิพากวิจารณข์องบคุคลท่ีอยู่ในวงการวิชาชีพนัน้ ๆซึง่ตรงกบัเรื่อง

ท่ีผูวิ้จยัสนใจ  
                     6). จากสถาบนั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่อาจจะท าใหไ้ดแ้นวคิดในหวัขอ้ของการวิจยั 

 

 หรืออีกแนวทางในการหาแหลง่ท่ีมาของประเด็นปัญหาในการวิจยั 1). ประสบการณบ์ุคคล ถือ
เป็นขอ้มลูที่เกิดจากการท างานหรืออยู่กบัปัญหานัน้ๆมานานจึงท าใหเ้ขา้ใจปัญหาไดด้ีท่ีสดุ และมากกว่าคน
อื่นๆท่ีไม่ไดศ้ึกษาปัญหาเหล่านี ้2). การอ่านหนงัสือ ย่ิงอ่านมากหรือศึกษามากก็จะท าใหไ้ดท้ราบขอ้มลูท่ี
แทจ้ริงของปัญหาน ามาซึง่การเขา้ใจปัญหาอย่างแทจ้ริง และสามารถหาสาเหตท่ีุแทจ้ริงของปัญหาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 3). ขอ้เสนอแนะจากการวิจัยเรื่องก่อนๆ 4). บทคดัย่อวิทยานิพนธ ์หรือรายงานการวิจัยท่ี
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ผ่านๆมา 5). ปัญหาของผูอ้ื่น เอามาด าเนินการหาค าตอบ บางครัง้การท าวิจัยของนักวิจัยคนอื่นแลว้ทิง้
ค าถามไวใ้นตอนทา้ยของการวิจยั เราสามารถเอาค าถามเหล่านัน้มาต่อยอดการท าวิจยัไดเ้ลยซึ่งจะไม่เป็น
การเสียเวลา และยังเป็นการท าวิจัยต่อเน่ืองงานวิจัยท่ีผ่านๆมาได้อีกแนวทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 6). 
สถานการณใ์นแต่ระช่วงเวลาของบา้นเมืองท่ีประชาชนในประเทศใหค้วามสนใจ เราอาจน ามาเป็นประเดน็
ในการตัง้หัวขอ้วิจัยไดเ้พราะเป็นการด าเนินการวิจัยท่ีสอดคลอ้งและทันต่อยุคสมัย อันจะเป็นการท าให้
งานวิจัยของเรามีความน่าสนใจและติดตามมากย่ิงขึน้  7). ขอ้มูลหรือประเด็นปัญหาจากหน่วยงานหรือ
อาชีพท่ีนักวิจัยท าอยู่ ซึ่งงานวิจัยท่ีเกิดจากการหาค าตอบใหก้ับปัญหาท่ีมีผลต่ออาชีพท่ีเราท าจะท าให้
งานวิจยันัน้ๆสามารถน ามาแกปั้ญหาในการท างานในชีวิตจริงไดด้ว้ยเช่นกนั 8). ขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัสาขา
หรือวิชาท่ีเราไดเ้รียนอยู่ในปัจจบุนั เช่น เรียนทางดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์ก็ด  าเนินการท าวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารงานภาครฐั,การเมืองการปกครอง,การกระจายอ านาจ,การเลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นตน้ 

 

1.2.3. หลักเกณฑข์องการก าหนดปัญหาวิจัย 
ปัญหาการวิจยัท่ีดีควรจะเป็นอย่างไร  แมว้่าการเขียนปัญหาการวิจยัจะไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวั

ท่ีแน่นอน แตก่ารตัง้ปัญหาการวิจยัควรมีหลกัเกณฑท่ี์น าพิจารณา 3 ประการ คือ 
       1). ปัญหาควรปรากฏในรูปของ “ความสมัพนัธ”์ ระหวา่งตวัแปรสองตวั หรือเกินกวา่สองตวั

เช่น A เก่ียวขอ้งกบัB ไหม A และ B  เก่ียวขอ้งกบั C อย่างไร A เก่ียวขอ้ง B โดยมีเง่ือนไข C และ  D  หรือไม ่  
       2). ปัญหาตอ้งก าหนดใหช้ัดเจนไม่ก ากวม โดยก าหนดในรูป “ค าถาม” การตัง้ค  าถามมี

ขอ้ดีท าใหส้ามารถสื่อใหเ้ห็นปัญหาไดโ้ดยตรง 
 3). การก าหนดปัญหาควรเขียนในรูปท่ีสามารถทดสอบเชิงประจกัษ์ หรือจากสภาพความ

เป็นจริงได ้ปัญหาการวิจัยนอกจากแสดง “ความสมัพันธ”์ แลว้ตวัแปรท่ีสมัพนัธก์นัตอ้งสามารถน าไป “วดั
ได”้ (measured) 

 1.2.4. องคป์ระกอบของปัญหาการวิจัย 

  ในปัญหาการวิจยัใด ๆ จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ปรากฏการณ ์หรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ ทัง้ท่ีเป็นในธรรมชาติและไมเ่ป็นธรรมชาติ ท่ีผูวิ้จยั
ใหค้วามสนใจ สงัเกต และพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัปรากฏการณแ์ละเหตกุารณ ์เน่ืองจากแนวคิดท่ีใชอ้ธิบาย ปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงต้องการแสวงหาค าอธิบายท่ีมี ความชัดเจน และมี
รายละเอียดท่ีครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 

 3.  ความอยากรู ้อยากเห็น เป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีความอยากรู ้อยากเห็นใน 
ปรากฏการณห์รือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ และไดน้ ามาพิจารณาไตรต่รองเพ่ือแสวงหาค าอธิบาย ดว้ยการวิจยั 

ดงัแสดงองคป์ระกอบของปัญหาการวิจยัไดด้งัภาพ 
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ภาพประกอบ: องคป์ระกอบของปัญหาการวิจยั 
 

   4. ลกัษณะของปัญหาการวิจยัท่ีดี จากการสงัเคราะหล์กัษณะของปัญหาการวิจยัท่ีดี จะมี
ลกัษณะ ดงันี ้(นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2543 : 53-54 ; Fraenkel and Wallen,1996 : 26-27) 

4.1 ปัญหาการวิจยัตอ้งแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตัง้แตส่องตวัแปรขึน้ไป 
4.2 ขอบเขตของปัญหาการวิจยัตอ้งมีความเป็นไปไดส้  าหรบัท่ีจะหาค าตอบดว้ยวิธีการ 

เชิงประจกัษต์ามก าลงัทรพัยากรและความสามารถของผูวิ้จยั 
4.3 การท าวิจยัเพ่ือตอบปัญหาการวิจยัเป็นไปตามหลกัจริยธรรมท่ีไมก่ระทบกระเทือน 

หรือท าความเดือดรอ้นใหผู้อ้ื่น 
4.4 ปัญหาวิจยัมีความส าคญัเป็นประโยชนต์อ่สงัคม และช่วยเสริมสรา้งองคค์วามรู ้ท่ี

ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
4.5 กรณีปัญหาวิจยัท่ีมีผูวิ้จยัอื่นท าไวแ้ลว้ ผูวิ้จยัตอ้งมีความมั่นใจว่ามีความจ าเป็นท่ี

ตอ้ง ท าวิจัยนั้นอีก อาทิ มีค  าตอบท่ีเป็นขอ้ขัดแยง้หรือ ยังไม่มีขอ้สรุปสุดทา้ย(No Ultimate Conclusion) 
เป็นตน้ 

4.6 ปัญหาการวิจยัควรมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ท่ีผูวิ้จยัจะตอ้งแสดงไดว้่าการตอบ 
ปัญหาการวิจยัดงักลา่วยงัไมม่ีผูวิ้จยัคนใดไดท้ ามาก่อน 

 

อาธง สทุธาศาสน(์2527 : 38-39) ไดน้  าเสนอลกัษณะของปัญหาการวิจยัเพ่ือใหเ้กิดความ
ชดัเจนมากขึน้ ดงันี ้

a. ปัญหาการวิจัยควรก าหนดในลกัษณะของค าถามมากกว่าประโยคบอกเล่าเพราะ
ตรงประเดน็และชดัเจนมากกวา่ 

b. ปัญหาการวิจยัตอ้งไม่ก าหนดใหก้วา้งเกินไปเพราะจะท าใหเ้กิดความคลุมเครือใน
การ เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะหข์อ้มูล แต่ก็ไม่ควรจะก าหนดใหแ้คบเกินไปเพราะจะท าใหข้าดความ 
น่าสนใจ และการสรุปอา้งอิง 
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c. วิจยัควรก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัใหช้ัดเจน เพราะจะช่วยใหไ้ดร้บั ค าตอบการ
วิจยัตามท่ีตอ้งการอย่างแทจ้ริง 

d. ปัญหาการวิจยัควรเป็นปัญหาท่ีมีความหมายและเช่ือมโยงกบัทฤษฎี/การปฏิบัติท่ีมี
อยู่ จะท าใหเ้ป็นการวิจยัท่ีมีประโยชนแ์ละมีคณุคา่ 

e. ปัญหาการวิจยัควรจะอิงจากขอ้เท็จจริงท่ีพิสจูนด์ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ดโ้ดย
ไมอ่า้งอิงกบัคา่นิยม 

f. ปัญหาการวิจยัจะมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได ้แต่ถา้มีหลายประเดน็
ควรมีความเก่ียวขอ้งกบัการไดค้  าตอบท่ีสามารถตอบปัญหาการวิจยัในภาพรวมได ้

5. หลักเกณฑ์ในการเลือก/ก าหนดปัญหาการวิจัย ในการเลือกปัญหาการวิจัย ใด ๆ 
นอกจากท่ีผูวิ้จัยจะไดพิ้จารณาจากลักษณะของปัญหา การวิจัยท่ีดีแลว้ ควรจะไดพิ้จารณาโดยค านึงถึง
หลกัเกณฑใ์นการเลือกปัญหาการวิจยั ดงันี ้

5.1. มีความสนใจ กล่าวคือ ในการเลือกปัญหาการวิจัยใด ๆ นั้นผูวิ้จัยควรไดเ้ลือก
ปัญหา การวิจยัตามความสนใจของตนเอง เน่ืองจากจะไดเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะพยายามแสวงหาค าตอบ หรือ
ด าเนินการวิจยัใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้

5.2. มีความเป็นเอกลกัษณ ์กล่าวคือ ผูวิ้จยัควรไดพิ้จารณาปัญหานัน้ ๆว่า เป็นปัญหา
ท่ีใหม่ท่ีตนเองไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และไม่ซ้ําซอ้นกับปัญหาการวิจัยเดิมท่ีมีผูท้  าไวแ้ลว้ หรือไม่เป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากสามญัส านกึของผูวิ้จยั 

5.3. มีความรูค้วามสามารถ กลา่วคือ ผูวิ้จยัควรไดพิ้จารณาความเหมาะสมของปัญหา 
การวิจยักบัระดบัความรูค้วามสามารถของตนเองท่ีมีอยู่ วา่จะสามารถแสวงหาขอ้มลูเพ่ือใช ้ตอบปัญหาการ
วิจยัไดห้รือไม ่ดว้ยวิธีการใด อย่างไร 

5.4. มีทรพัยากรท่ีใชใ้นการวิจยัเพียงพอ กลา่วคือ ผูวิ้จยัจะตอ้งพิจารณาว่าตนเองจะมี
หรือ จัดหางบประมาณ แรงงาน และมีเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจัยตัง้แต่เริ่มตน้จนกระทั่งสิน้สดุ อย่าง
เพียงพอหรือไม ่

5.5. มีคณุค่า กล่าวคือ ในการเลือกปัญหาการวิจยั ผูวิ้จยัจะตอ้งพิจารณาคณุค่าของ
ความรู ้ความจริงใหม่ ๆ ท่ีไดจ้ากการตอบปัญหาในการวิจัย หรือสามารถน าผลการวิจัยไปใชใ้น การ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างหลากหลายหรือไม่ 

5.6. มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ผูวิ้จัยจะตอ้งพิจารณาความร่วมมือ ของ
บุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งเมื่อตอ้งการความช่วยเหลือ หรือแหล่งขอ้มลู/ระบบการสืบคน้ท่ีจะใชศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลู 
ใหเ้กิดความชดัเจนในการตอบปัญหาการวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. ขัน้ตอนในการวิเคราะหปั์ญหาการวิจยั ในการวิเคราะหปั์ญหาการวิจยั มีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการ ดงันี ้(อนนัต ์ศรีโสภา,2521) 

6.1 รวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีคาดวา่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา  
6.2 สงัเกตวา่ขอ้เท็จจริงมีความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหาหรือไม ่ 
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6.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขอ้เท็จจริงว่ามีอะไรบ้างท่ีเป็นสาเหตุท่ีส  าคัญของ
ประเดน็ปัญหา 

6.4 ก าหนดค าถามการวิจยั/สมมตุิฐานเพ่ือแสวงหาค าตอบของการวิจยั 
6.5 ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างค าอธิบายท่ีจะเป็นประเด็นท่ีส  าคัญของประเด็น

ปัญหา 
6.6 ก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งความจริงและค าอธิบาย  
6.7 มีข้อตกลงเบือ้งตน้อะไรท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา ดังแสดงขั้นตอนในการ

วิเคราะหปั์ญหาการวิจยัในภาพ 

 
ภาพประกอบ: ขัน้ตอนในการวเิคราะหปั์ญหาการวจิยั 

 

7. ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบในการก าหนดปัญหาการวจิยั 
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ไวรม์า(Wiersma,2000 : 44) ไดน้  าเสนอความสมัพันธข์ององคป์ระกอบในการก าหนดปัญหา 
การวิจยั ดงัแสดงในภาพ 

 

ภาพประกอบ: ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบในการก าหนดปัญหาการวิจยั 

 จากภาพประกอบสามารถอธิบายไดว้่าในการก าหนดประเด็นปัญหาการวิจยัจะตอ้งไดม้า จาก
การศกึษาคน้ควา้องคค์วามรู(้Body of Knowledge) หรือ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จงึน ามาก าหนดสมมุติฐาน 
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการพิจารณาแนวทางในการด าเนินการวิจยั โดยท่ีในการก าหนดสมมตุิฐานจะตอ้ง
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรในการวิจยัท่ีชดัเจน เพ่ือใชค้วบคมุตวัแปรแทรกซอ้นหรือตวัแปรสอดแทรก
ท่ีเกิดขึน้ รวมทั้งการก าหนดค านิยาม เชิงปฏิบัติการท่ีจะใชใ้นการอธิบายความหมายของตัวแปร หรือ
สถานการณใ์นการด าเนินงาน ในการวิจยัท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 

เทียนฉาย กีระนนัทน ์(2544 : 31) ไดน้  าเสนอแนวคิดของแหลง่ท่ีมาปัญหาการวิจยั ดงันี ้

1) จากพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ แล้วผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยทั้งในลักษณะของ 
นามธรรมหรือรูปธรรมท่ีไดจ้ากการพิจารณาและรบัรูพ้ฤติกรรมหรือปรากฏการณน์ัน้ๆ ท่ีเป็นแนวคิดเริ่มตน้
ของปัญหาการวิจยั 

2) ขอ้สงสยัหรือแนวคิดเริ่มตน้ของปัญหา ท่ีผูวิ้จยัสามารถหาค าอธิบายไดอ้ย่างชดัเจนแลว้ ก็
จะไม่เป็นปัญหาอีก แต่ถา้ค าอธิบายนัน้ยังไม่ชัดเจน มีความคลุมเครือ และไม่แน่ใจ ฯลฯ แสดงว่าผูวิ้จัย
จะตอ้งมกีารด าเนินการศกึษาคน้ควา้ แสวงหาค าอธิบายในขอ้สงสยัหรือแนวคิดเริ่มตน้ของ ปัญหาตอ่ไป 

3) ความอยากรูอ้ยากเห็นของผูวิ้จัย จะเป็นสิ่งเรา้ท่ีส  าคญัในการกระตุน้ใหผู้วิ้จยัไดม้ี ความ
กระตือรือรน้ในการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือแสวงหาค าตอบของประเด็นปัญหาท่ี ตนเองสนใจอย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

 

8. ประเภทค าถามการวิจยั 
ในการก าหนดค าถามการวิจัยได้จ าแนกประเภทของค าถามการวิจัย ดังนี ้ (Sawan and 

Stacks.1996 อา้งอิงใน ปาริชาต สถาปิตานนท.์ (2546:111-116) 
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 8.1 ค าถามการวิจยัตามลกัษณะของขอ้มลูที่คาดหวงั มีดงันี ้
8.1.1 ค าถามเก่ียวกับข้อเท็จจริง(Question of Fact) เป็นค าถามท่ีมุ่งเน้นการ 

บรรยายปรากฏการณ์ตามสภาพความเป็นจริงท่ีสามารถสังเกต พิสูจน์และค้นหา โดยการอธิบาย
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างตัวแปร ดังนั้นการคน้พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะท าให ้สามารถ
อธิบาย ท านายและควบคมุปรากฏการณไ์ด ้

8.1.2 ค าถามเก่ียวกับคุณค่า(Question of Value) เป็นค าถามท่ีมุ่งเน้นการหา 
ค าตอบผ่านทางอตัวิสยัของผูใ้หข้อ้มลู โดยใหผู้ใ้หข้อ้มลูแตล่ะคนไดน้ าเสนอมมุมองของตนเอง หรือประเมิน
เพ่ือพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ความเหมาะสมของปรากฏการณห์นึ่ง ๆ 

8.1.3 ค าถามเก่ียวกับนโยบาย(Question of Policy)เป็นค าถามท่ีมุ่งเนน้การหา 
ค าตอบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิเชิงนโยบาย อาทิ การแสวงหาขอ้ก าหนดเง่ือนไข หรือกฎเกณฑท่ี์ เหมาะสม
ส าหรับควบคุมและส่งเสริมความประพฤติ เป็นตน้ แต่เน่ืองจากนโยบายเป็นประเด็นท่ีมี ความซับซอ้น
จ าเป็นจะตอ้งใชวิ้ธีการที่หลากหลายเพ่ือหาค าตอบมาใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

 

8.2 ค าถามการวิจยัตามแนวทางในการน าเสนอขอ้มลู มีดงันี ้
8.2.1 ค าถามการวิจัยเชิงบรรยาย มุ่งหาค าตอบ เพ่ือบรรยาย เก่ียวกับตัวแปรท่ี 

ศกึษาของประชากรหรือกลุม่ตวัอย่าง เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ 
8.2.2 ค าถามการวิจยัเชิงท านาย มุง่เนน้การหาค าตอบเพ่ืออธิบายองคป์ระกอบท่ีมี 

อิทธิพลตอ่ตวัแปรท่ีศกึษา หรือความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร เพ่ือน ามาอธิบาย หรือคาดคะเน ผลท่ีเกิดขึน้ได้
อย่างแมน่ย ามากขึน้ หรือควบคมุปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ใหเ้ป็นไปในแนวทาง ท่ีพงึประสงคไ์ด ้

 

8.3 ค าถามการวิจยัตามแนวทางในการก าหนดค าถาม มีดงันี ้
8.3.1 ค าถามการวิจยัในลกัษณะค าถามปลายปิด เป็นค าถามการวิจยัท่ีก าหนดขึน้ 

โดยมีการก าหนดสมมุติฐานไวล้่วงหนา้แลว้ ค าตอบท่ีตอ้งการเพียงแต่ยืนยันว่า  “ใช่หรือไม่” เน่ืองจาก 
ประเด็นปัญหาการวิจัยดังกล่าวได้ด  าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดแล้วจึงน ามาก าหนดเป็น 
สมมตุิฐาน 

8.3.2 ค าถามการวิจยัปลายปิด เป็นการก าหนดค าถามท่ีไมไ่ดก้ าหนดสมมตุิฐานไว ้
ลว่งหนา้ โดยสว่นมากจะก าหนดในลกัษณะของค าถาม “ ใคร” “อะไร” “เม่ือไร” “ท่ีไหน” และ “อย่างไร” โดย
ใหค้วามเป็นอิสระแก่ผูใ้หข้อ้มลูในการตอบค าถามท่ีก าหนดขึน้ 

 

9. หลกัการเขียนค าถามวิจยั 
ในการเขียนค าถามการวิจยัมีหลกัการเขียนค าถามการวิจยั ดงันี ้(บญุใจ ศีรสถิตยน์รากูล, 

2547: 25) 
9.1ค าถามการวิจยัจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและครอบคลมุปัญหาการวิจยั 
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9.2 ถา้ค าถามการวิจยัของประเดน็การวิจยัมีหลายขอ้ ใหจ้  าแนกเป็นขอ้ๆ โดยเรียงล าดบั 
ตามการศกึษาหาค าตอบ 

9.3 ค าถามการวิจยัควรเขียนเป็นประโยคค าถาม 
9.4 ค าถามการวิจยัควรเขียนโดยใชข้อ้ความท่ีสัน้ ชดัเจน ใชภ้าษาท่ีง่ายๆ อ่านแลว้เขา้ใจ 

 

10. สิ่งท่ีควรค านงึในการก าหนดช่ือปัญหาการวิจยั ในการก าหนดช่ือปัญหาการวิจยั มีสิ่ง
ท่ีควรค านงึ ดงันี ้(สวิุมล ตริกานนัท,์2543 : 20-22) 

10.1 ควรก าหนดช่ือเรื่องท่ีเป็นกลาง ไม่มีค  า/ประโยคชีน้  า ท่ีก่อใหเ้กิดความล าเอียงใน 
การศกึษาท่ีจะสง่ผลใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

10.2 ควรก าหนดขอบเขตของการวิจัยท่ีชัดเจน อาทิ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โครงสรา้งเนือ้หาท่ีศกึษา ตวัแปรท่ีศกึษา หรือระยะเวลาท่ีศกึษา เป็นตน้ 

10.3 ควรระวังการใช้ค  าแทนตัวแปรท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากประเด็นท่ี
ตอ้งการ อาทิ ความรู ้ความคิดเห็น หรือความรูส้กึ เป็นตน้ 

10.4 ควรระวงัการใชค้  าท่ีอาจสื่อความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อน ดงันี ้
10.4.1 การส ารวจ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือทราบประเดน็ท่ีตอ้งการศกึษามีอะไรบา้ง  

 
ภาพประกอบ:การวิจยัเพ่ือส ารวจวา่ “มีอะไรบา้ง” 

 

10.4.2 การศกึษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบประเด็นท่ีตอ้งการศกึษาแต่ละประเด็นว่ามี
อะไรบา้ง และมีรายละเอียดในแตล่ะประเดน็เป็นอย่างไร 

                                      
                                          ภาพประกอบ:การวจิยัเพือ่ศกึษาวา่ “มีอะไรบา้ง และเป็นอยา่งไร” 
 

10.4.3 การพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงประเด็น/วิธีการใหเ้กิด
พฒันาการตามท่ีตอ้งการ ดงัแสดงในภาพ 

 
ภาพประกอบ:การวจิยัเพื่อพฒันา “เปลีย่นแปลง ปรบัปรุงใหเ้กิดพฒันาการ” 
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10.4.4 การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาประเด็นท่ีต้องการแล้วน า 
ประเดน็/วิธีการมาพิจารณาเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงใหเ้กิดพฒันาการตามท่ีตอ้งการ ดงัแสดงในภาพ 

      

ภาพประกอบ: การวจิยัเพื่อวิจยัและพฒันา “มีอะไรบา้ง อยา่งไร และ 
จะไดเ้ปลีย่นแปลง ปรบัปรุงใหเ้กิดพฒันาการ” 

 

 เทียนฉาย กีระนนัทน(์2544 : 36) ไดน้  าเสนอขอ้สงัเกตในการการก าหนดช่ือเรื่องปัญหาการ
วิจยั ดงันี ้

1) ควรก าหนดช่ือเรื่องใหม้ีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและจดุประสงคข์องการวิจยันัน้ ๆ 
2) ควรระบสุว่นท่ีเป็นสาระส าคญัของประเดน็ท่ีจะท าวิจยัเทา่นัน้ 
3) สว่นมากจะก าหนดช่ือเรื่องดว้ยค านาม อาทิ “การ” หรือ “ความ” มากกวา่ใช ้ค  ากริยา 

คณุศพัท ์บพุบท สนัธาน 
 

วิเชียร เกตสุิงห ์(2541 :6) ไดเ้สนอหลกัเกณฑใ์นการก าหนดช่ือเรื่อง ดงันี ้
1) ควรระบตุวัแปรส าคญัท่ีเป็นตวัแปรหลกั เพ่ือใหท้ราบวา่การวิจยัครัง้นีจ้ะวิจยัเก่ียวกบั

เรื่องอะไร 
2) ระบกุลุม่เป้าหมาย/ประชากรท่ีเป็นแหลง่ขอ้มลู เพ่ือใหท้ราบวา่จะเก็บขอ้มลูที่ไหน หรือ

กลุม่เป้าหมาย/ประชากรมีลกัษณะอย่างไร 
3) ควรระบวิุธีการวิจยัวา่เป็นการวิจยัประเภทใด  
 

11. ปัญหาในการก าหนดปัญหาการวิจยั 
ในการก าหนดปัญหาการวิจยั มกัจะมีปัญหาท่ีผูวิ้จยัจะตอ้งระมดัระวงั ดงันี ้(เทียนฉาย กี

ระนนัทน ์,2544 : 33) 
 11.1 ความรูเ้ก่ียวกับทฤษฎี(Theoretical Reference) กล่าวคือ ผู้วิจัยจะตอ้งเป็น

บุคคลท่ี มีความรูเ้ก่ียวกับทฤษฎีในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้เป็นอย่างดี หรือจะตอ้งมีการศึกษา
คน้ควา้ ใหม้ีความชดัเจนในทฤษฎีท่ีน ามาใชอ้ย่างเพียงพอก่อนท่ีจะก าหนดปัญหาการวิจยั 
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 11.2 ความรูเ้ก่ียวกบัขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษ ์(Empirical Reference) กลา่วคือ ผูวิ้จยั 
จะตอ้งศกึษาเบือ้งตน้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการโดยใหม้ีความเช่ือมโยง/สอดคลอ้งกบัความรูท่ี้ เก่ียวกับ
ทฤษฎีท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้เท็จจริงท่ีจะน ามาใชต้อบปัญหาการวิจยัตอ่ไป 

12. แนวทางการประเมินปัญหาการวิจยั 
ในการก าหนดปัญหาการวิจัย จะต้องมีการประเมินค่าว่าเป็นประเด็นท่ีสมควรท่ีจะ

ด าเนินการ วิจยัหรือไม ่ดงันัน้จะตอ้งมีการประเมินปัญหาการวิจยัท่ีมีแนวทางการประเมินดงันี ้(เทียนฉาย  กี
ระนนัทน,์2544 : 34-35) 

12.1 ธรรมชาติและความตอ้งการในการแกปั้ญหา กล่าวคือ ในบางปัญหาการวิจยัท่ีมี 
ปัญหาย่อย ๆหลายประเด็นท่ีมีความต่อเน่ืองกนั จ าเป็นจะตอ้งใชค้  าตอบของปัญหาการวิจยัหนึ่ง น าไปใช้
ก าหนดเป็นแนวทางในการหาค าตอบของปัญหาการวิจยัอีกปัญหาหนึ่ง หรือในบางปัญหาท่ีมี ความตอ้งการ
ไดร้บัวิธีการแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วท่ีจะน าไปใช ้มิฉะนัน้อาจจะก่อใหเ้กิด ความเสียหายได ้ดงันัน้ผูวิ้จยัจะตอ้ง
ด าเนินการวิจยัในปัญหาการวิจยัดงักลา่วใหเ้สรจ็สิน้ก่อน 

12.2 ขอบเขตของปัญหาการวิจัย โดยท่ีผู้วิจัยจะตอ้งพิจารณาในรายละเอียดของ
ขอบเขต ในทุกประเด็นของปัญหาการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งว่าจะมีอะไรบา้ง เป็นอย่างไร เพ่ื อท่ีจะไดม้ีการจัด 
เตรียมความพรอ้มไวล้ว่งหนา้ ท าใหไ้มเ่กิดปัญหาในระหวา่งท่ีจะด าเนินการวิจยั 

12.3 ขอ้มูลท่ีตอ้งการเป็นการพิจารณาของผู้วิจัยว่าในปัญหาการวิจัยท่ีก าหนดขึน้ 
จะตอ้ง ใชข้อ้มลูอะไรบา้ง ไดม้าจากแหลง่มลูใด ใชข้อ้มลูปฐมภมูิหรือขอ้มลูทตุิยภมูิ หรือแหลง่ศกึษาคน้ควา้ 
ขอ้มลูเพ่ือสนบัสนนุหรืออา้งอิงอยู่ท่ีใด ฯลฯ 

12.4 ประโยชนท่ี์จะไดร้บั เป็นการพิจารณาของผูวิ้จัยในประเด็นของประโยชนท่ี์จะ
ไดร้บั จากการวิจยัเมื่อการวิจยัด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ ทัง้ในประโยชนเ์ชิงวิชาการที่จะไดเ้พ่ิมพนูองคค์วามรู ้
ในศาสตรน์ั้นๆ และประโยชน์ในการน าผลการวิจัยไปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาท่ี เกิดขึน้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12.5 ความรูค้วามเขา้ใจของผูวิ้จยั เป็นการพิจารณาของผูวิ้จยัวา่ตนเองมีความรู ้ความ
เขา้ใจในปัญหาการวิจยันัน้มากนอ้ยเพียงใด ทัง้ในความรูเ้ชิงทฤษฎี และความรูเ้ก่ียวกบัขอ้มลู ท่ีตอ้งการ ท่ี
จะน าไปสูค่วามส าเรจ็ของการวิจยัในประเดน็นัน้ ๆ 

12.6 ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการวิจัย เป็นการพิจารณาการใชท้รัพยากรในการวิจัยมี 
อะไรบา้ง มากนอ้ยเพียงใด ไดม้าจากแหล่งใด มีขอ้จ ากัดอะไรในการใชท้รัพยากร เพ่ือตัดสินใจในการ 
ก าหนดขอบเขตของปัญหาการวิจยัท่ีสามารถด าเนินการวิจยัไดโ้ดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการวิจยั  

ดงันัน้พอท่ีจะสรุปสาระส าคญัเรื่อง กระบวนการวิจยัและการวิเคราะหปั์ญหาการวิจยั
ไดด้งันี ้

a. กระบวนการวิจัย มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้ 1) ก าหนดปัญหาการวิจัย 2) 
การศกึษา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 4) การก าหนดสมมตุิฐาน 
5) การออกแบบการวิจัย การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง , การออกแบบวัดตัวแปร และ การออกแบบ การ
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วิเคราะหข์อ้มลู) 6) การเก็บรวบรวมขอ้มลู 7) การวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู 8) การสรุปผลและ การเขียน
รายงานการวิจยั และ9) การเผยแพรผ่ลงานการวิจยั 

b. เหตผุลท่ีจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการวิจยัท่ีจ าแนกตามปัญหา มีดงันี ้1) การวิจยัเพ่ือ
แกไ้ข ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 2) การวิจยัเพ่ือป้องกนัปัญหา และ 3) การวิจยัเพ่ือพฒันาการปฏิบตัิใหด้ีขึน้ 

c. ปัญหาการวิจัย เป็นประเด็นท่ีก่อให้เกิดความสงสัย มีความตอ้งการท่ีจะทราบ
ค าตอบ และไดพิ้จารณาว่ามีแนวทางในการแสวงหาค าตอบท่ีเป็นระบบและมีขัน้ตอนท่ีชัดเจน ซึ่งปัญหา 
การวิจยัจะมีจ านวนมากอนัเน่ืองจาก 1) ตวัแปรมีจ านวนมากและเปลี่ยนแปลงตามเวลา/สถานท่ีอยู่ เสมอ ๆ 
2) การแสวงหาค าตอบของการวิจยัยงัไม่ครบถว้น สมบูรณ ์และ3) มีการเปลี่ยนแปลง แนวคิด หลกัการและ
ทฤษฎีท่ีจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ พิสจูนค์วามถกูตอ้งดว้ยวิธีการที่เป็นระบบ และชดัเจน 

d. ลกัษณะของปัญหาการวิจยัท่ีดี จะมีลกัษณะ ดงันี ้1) แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวั
แปร ตัง้แต่สองตวัแปรขึน้ไป 2) ขอบเขตของปัญหาการวิจยัตอ้งมีความเป็นไปไดส้  าหรบัท่ีจะหาค าตอบดว้ย 
วิธีการเชิงประจักษ์ 3) เป็นไปตามหลกัจริยธรรมท่ีไม่กระทบกระเทือนหรือท าความเดือดรอ้นใหผู้อ้ื่น 4) มี
ความส าคญัเป็นประโยชนต์่อสงัคม และช่วยเสริมสรา้งองคค์วามรู ้5) กรณีปัญหาวิจัย ท่ีมีผูวิ้จัยอื่นท าไว้
แลว้ ผูวิ้จยัตอ้งมีความมั่นใจวา่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวิจยันัน้อีก 6) มีความคิด ริเริ่มสรา้งสรรค ์

e. การวิเคราะหปั์ญหาการวิจยั มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้1) รวบรวมขอ้เท็จจริง 
2) สงัเกตวา่ขอ้เท็จจริงมีความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา หรือไม ่3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง ขอ้เท็จจริง 
4) ก าหนดค าถามการวิจยั/สมมตุิฐาน 5) ก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างค าอธิบายท่ีจะ เป็นประเด็นท่ีส  าคญั
ของประเดน็ปัญหา 6) ก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งความจริงและค าอธิบาย และ7) มีขอ้ตกลงเบือ้งตน้อะไร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา 

 

1.2.5.การเลือกงานวิจัยใหเ้หมาะสมควรพจิารณาจาก  
การเลือกงานวิจยัใหเ้หมาะสมกบัตวันกัวิจยั ประกอบไปดว้ยประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้คือ  

1). ปัญหาซ า้กบัคนอื่นหรือไม ่งานวิจยัท่ีดีและถือเป็นหวัใจส าคญัก่อนการด าเนินการวิจยั
นัน้คือ ผูท้  าวิจยัตอ้งศกึษาคน้ควา้ดกู่อนวา่งานวิจยัท่ีเราจะท านัน้มีใครท ามาบา้งแลว้ เพราะการท าซ  า้จะเป็น
การมองไดอ้ีกอย่างหนึ่งวา่ผูท้  าการวิจยัลอกงานวิจยันัน้มาซึง่ถือเป็นสิ่งท่ีไมค่วรกระท าอย่างย่ิงส าหรบัผูวิ้จยั  

2). ความส าคญัของปัญหา ตอ้งเป็นปัญหาท่ีสงัคมก าลงัใหค้วามสนใจและมีความส าคญั
ตอ่ประเทศชาติ อาจกลา่วไดว้า่หากผูท้  าวิจยัท าวิจยัท่ีมีคณุค่าตอ่สงัคมก็จะท าใหผู้วิ้จยัไดร้บัการยอมรบัจาก
บคุคลทั่วไป และเม่ือท างานวิจยัออกมางานวิจยัชิน้นัน้จะมีคณุคา่ย่ิง  

 3). ความสนใจ และความเหมาะสมของผูวิ้จยั ดงัท่ีกลา่วไปแลว้วา่ผูท้  าวิจยัตอ้งมีความสน
ในปัญหาท่ีจะท าการศึกษาก่อนและตอ้งทราบหรืออย่างนอ้ยก็ตอ้งมีความรูอ้ยู่บา้งเช่น ใหน้ักวิจัยท่ีจบ
ทางดา้นเศรษฐศาสตรม์าท างานวิจยัดา้นความมั่นคงทางการทหารหรือความคิดเห็นในปัญหาสามจังหวดั
ชายแดนดา้นความขดัแยง้ แน่นอนวา่นกัวิจยัทางเศรษฐศาสตรย์่อมไมเ่ขา้ใจปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างแน่นอน  

4). คา่ใชจ้่ายและผลท่ีไดร้บัตอ้งมีความเหมาะสมกบังานวิจยั  
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5). ความคิดริเริ่ม ถือเป็นการสรา้งผลงานทางวิชาการหรือความรูใ้หม่ๆ ใหก้บัสงัคม  
6). ความกวา้งของปัญหาไม่กวา้งและแคบเกินไป ขอบเขตของการวิจยัตอ้งเป็นขอบเขตท่ี

สามารถศกึษาและหาขอ้มลูไดจ้ริงๆพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษาไมใ่หญ่จนเกินไปและไมเ่ล็กจนเกินไปจนไมส่ามารถ
น ามาเป็นตวัแทนท่ีดีของขนาดประชากรได ้ 

7). การรวบรวมขอ้มูล ตอ้งเป็นการรวมรวมขอ้มูลท่ีมีการกระจายทั่วถึงและควรจะเป็น
ขอ้มลูจากการสุม่ส  ารวจเพ่ือไมเ่ป็นการล าเอียงของขอ้มลูที่จะท าการศกึษาในแตล่ะเขตพืน้ท่ี  

8). อันตรายในการวิจัย ในการท าวิจัยตอ้งดูดว้ยว่าขอ้มูลท่ีเก็บนั้นจะเป็นภัยกับตนเอง
หรือไม่เช่น การเก็บขอ้มลูยาเสพติด,การเก็บขอ้มลูการคา้สิ่งผิดกฎหมายบางครัง้หากท าการศกึษาลกึมาจน
ไมค่  านงึถงึอนัตรายก็จะท าใหเ้ป็นภยัตอ่ผูท้  าการวิจยัไดเ้ช่นกนั 

9). เป็นปัญหาท่ียงัตกลงกนัไม่ได ้บางครัง้การท าวิจยัตอ้งสรุปในกลุม่วิจยัใหไ้ดก้่อนว่าจะ
ท าการศกึษาเรื่องอะไร ท่ีไหน อย่างไร ซึง่ถือเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัการท าวิจยัเป็นกลุม่  

10). ความช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายท่ีจะไดร้บัการสนบัสนนุทางวิชาการ          
11). ความอนัตรายในพืน้ท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการด าเนินการเก็บขอ้มลู เช่น การ

ด าเนินการลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลูในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะพืน้ท่ีสีแดง 
12). ความพร้อมของคณะท างาน หรือผู้ช่วยในการด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย การ

ด าเนินการเก็บขอ้มูลวิจัยนกัวิจยัตอ้งทราบว่ามีใครบา้งท่ีจะสามารถมาช่วยในการเก็บขอ้มูลวิจยัใหเ้ราได้
บา้ง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ เครือข่ายในการด าเนินการเก็บขอ้มลูวิจยั  

13). กรอบระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเก็บ
ขอ้มลูและการวิเคราะหป์ระมวลผลขอ้มลูวิจยั 

 
  1.2.6.การเขยีนประเดน็ปัญหาในการวิจัย 
  แบ่งการเขียนออกไดเ้ป็น 4 แบบ  
             1).เขียนเป็นแบบค าถาม 
                 1.1) เขียนเป็นประโยคค าถามเดียว เช่น นกัเรียนหอ้ง ก และหอ้ง ข ใครเรียนเก่งกวา่ 
  1.2) ขยายเป็นประโยคหลายค าถาม เช่น   1. นักเรียนชายหอ้ง ก กับ ข มีผลคะแนน
สอบเท่าใด หรือ นกัเรียนชายหอ้ง ก กบั ข มีผลคะแนนสอบเท่าใด 
                   1.3) เขียนเป็นประโยคค าถามหลกัแลว้ตามดว้ยค าถามย่อย(เอาทัง้2แบบมารวมกนั) 
    1.4) การเขียนเป็นประโยคค าถามจะลงทา้ยประโยคดว้ยค าว่า อย่างไร หรือไม ่เท่าไหร่ 
เม่ือไหร ่ระดบัใด เป็นตน้ 
              2). เขียนเป็นแบบบอกเลา่ 

  2.1). เขียนเป็นประโยคบอกเล่า เช่น เปรียบเทียบนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี.5 ในแต่ละ
จงัหวดั ใครเรียนเก่งกวา่กนั 
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   2.2). เขียนเป็นประโยคบอกเลา่เดียวแตม่ีหลายตอน เช่น  
    ตวัอย่างการเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัเรียนม.5 ใน จงัหวดัสงขลา 
    -  ผลการเรียนนกัเรียนชายและ นกัเรียนหญิง 
    -  ผลกการเรียนนกัเรียนโรงเรียน A และโรงเรียนB 
    -  นกัเรียนในอ าเภอเมืองสงขลา กบัอ าเภอหาดใหญ่ 
  2.3). เขียนเป็นประโยคบอกเลา่แลว้ตามดว้ยประโยคค าถาม 

   - นกัเรียนชาย และหญิงมีความรูแ้ตกตา่งกนัหรือไม่ 
   - นกัเรียนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ และเขตอ าเภอเมืองมีผลการ เรียนแตกตา่งกนั
หรือไม ่

            2.4). เขียนเป็นแบบสมมติฐานกลาง 
    - ความรูวิ้ชาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชาย และนกัเรียนหญิงในจงัหวดัสงขลาไม่

แตกตา่งกนั หรือ ความคิดเห็นดา้นการบริหารงานของรฐัในจงัหวดัพทัลงุและสงขลาไมแ่ตกตา่งกนั 
      -  การทดสอบระดบัความรูข้องชัน้ปีท่ี 1 วิชาภาษาองักฤษก่อนและหลงัจากการ

เรียนวิชาพืน้ฐานภาษาองักฤษไมม่ีความแตกตา่งกนั 
 

              1.2.7  เกณฑก์ารเขยีนประเดน็ปัญหาการวิจัยทีด่ ี
  1). ปัญหาการวิจยัควรเขียนในลกัษณะของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร หรือ

มากกวา่(T-test และ F-test)  
  2). ปัญหาการวิจยัควรเขียนในรูปแบบค าถาม ชดัเจนไม่ก ากวม เช่น ถามปัญหาความ

ยากจนของชาวบา้น กบัการตัง้ค  าถามวา่ชาวบา้นมีรายไดม้ากนอ้ยเพียงใด   

   3). ปัญหานัน้ๆตอบเป็นค าถามท่ีสามารถหาค าตอบไดใ้นทางวิทยาศาสตร ์หรือสามารถ
พิสจูนไ์ด ้

  4). ปัญหาการวิจัยควรเขียนในลักษณะของทัศนะคติระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร หรือ
มากกว่า เพ่ือทดสอบว่าตวัแปรทัง้สองกลุ่มท่ีไดท้  าการศกึษาหรือมากกว่านัน้มีทศันะท่ีเหมือนหรือแตกต่าง
กนัหรือไม(่ไคแสควร-์test และ Correlation-test) 

 

2. การก าหนดวัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 

2.1 ความหมายของการก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 งานวิจยัทกุโครงการจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเป็นเครื่องชีแ้นวทางในการ

ด าเนินงานของโครงการวิจัย โดยวตัถุประสงคจ์ะเป็นขอ้ความท่ีแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ 
ภายในโครงการใหป้รากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งขอ้ความท่ีใชเ้ขียนวัตถุประสงคจ์ะตอ้งชัดเจนไม่คลุมเครือ 
สามารถวดั และประเมินผลได ้โครงการวิจยัแตล่ะโครงการสามารถมีวตัถปุระสงคไ์ดม้ากกว่า 1 ขอ้ ลกัษณะ
ของวตัถุประสงคข์ึน้อยู่กบัระดบัและขนาดของโครงการวิจยั เช่น ถา้เป็นโครงการขนาดใหญ่ วตัถุประสงคก์็
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จะมีลกัษณะท่ีกวา้ง  เป็นลกัษณะวตัถุประสงคท์ั่วไป หากเป็นโครงการขนาดเล็กสามารถลงปฏิบตัิการใน
พืน้ท่ีเป้าหมาย  หรือปฏิบตัิงานในลกัษณะท่ีแคบเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่าง วตัถปุระสงคก์็จะมีลกัษณะเฉพาะ 
หรือโดยทั่วไป จะเรียกว่าวตัถุประสงคเ์ฉพาะถึงอย่างไรก็ตามการเขียนวตัถุประสงคใ์นโครงการวิจัยแต่ละ
ระดบั แต่ละขนาดจะตอ้งมีความสมัพนัธส์อดคลอ้งกันวตัถุประสงคข์องโครงการย่อย จะตอ้งสมัพนัธแ์ละ
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการขนาดใหญ่เสมอในกรณีท่ีด าเนินการเป็นชดุโครงการวิจยั 

 สิทธ์ิ   ธีรสรณ์ (2552 :60) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Research Objectives) หรือ 
จดุมุง่หมายการวิจยั (Research purposes) เป็นการระบกิุจกรรมหรืองานท่ีผูวิ้จยัตอ้งท า ในอนัท่ีจะไดม้าซึง่
ค  าตอบในการวิจยั 

 สิน พนัธุพิ์นิจ(2553: 74) กลา่วถงึการก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ไวว้า่ วตัถปุระสงคก์ารวิจยัเป็น
เสมือนเข็มทิศการด าเนินการวิจัย ช่วยใหเ้ราทราบว่าเราจะคน้หาค าตอบอะไรจากข้อค าถามบา้ง การ
ก าหนดวัตถุประสงคก์ารวิจัยก็เป็นการจ าแนกประเด็นการวิจัย หรือตัวแปรออกมาใหเ้ห็นเป็นขอ้ย่อยท่ี
ชดัเจน มีความเป็นวตัถวิุสยั และสามารถด าเนินการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม 

นงลกัษณ ์ วิรชัชยั และคณะ (2535: 55,61) กล่าวว่า การเขียนวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ การ
บอกเป้าหมายหรือจดุมุง่หมายท่ีนกัวิจยัตอ้งการคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง วตัถปุระสงคข์องการวิจยัจงึมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัปัญหาวิจยัแตไ่ม่เหมือนกนัทีเดียว เพราะนกัวิจยัสว่นใหญ่นิยมเขียนวตัถปุระสงคเ์ป็นเป้าหมาย
รวม สิ่งท่ีควรระวังในการเขียนวัตถุประสงคข์องการวิจัย คือ ตอ้งเขียนสิ่งท่ีเป็นเป้าหมาย   มิใช่สิ่งท่ีเป็น
วิธีการด าเนินงานวิจยั การเขียนตอ้งใชภ้าษาท่ีง่าย สัน้ กะทดัรดัและสื่อความไดแ้จ่มกระจ่าง 

วรรณี  แกมเกต ุ(2551: 64-65) ใหห้ลกัการเขียนวตัถปุระสงคก์ารวิจยัไวว้่า ควรเขียนในรูปประโยค
บอกเล่า โดยขึน้ตน้ประโยคดว้ยค าว่า “เพ่ือ” แลว้ตามดว้ยค าท่ีแสดงพฤติกรรมในการแสวงหาค าตอบและ
สาระหลักท่ีต้องการศึกษา ค าบางค าก็ยังกว้างและคลุมเครือ เช่น ค าว่า”ศึกษา” เช่น  เพ่ือศึกษา
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน  เพราะค านีม้ีความหมายกวา้ง
ครอบคลุมพฤติกรรมการศึกษาไดห้ลายลักษณะ นอกจากนีย้ังมีค  ากริยาอื่นๆท่ีแสดงพฤติกรรมในการ
ด าเนินงานของนกัวิจยัอีกหลายค าท่ีมกัปรากฏอยู่ในวตัถุประสงคข์องการวิจยั เช่น  ส ารวจ  ประเมิน คน้ควา้ 
จ าแนก วิเคราะห ์ ทดลอง เป็นตน้ 

 องอาจ นยัพฒัน ์(2551:43) ไดใ้หห้ลกัการเขียนวตัถปุระสงคก์ารวิจยัเชิงปริมาณท่ีดีควรค านงึ
หลกัการส าคญั ตอ่ไปนี ้

1. มีความกะทดัรดัชดัเจน 
2. อยู่ในกรอบหรือสอดคลอ้งกบัโจทยห์รือหวัขอ้ปัญหาการวิจยั 
3. มีความเป็นไปไดจ้ริงในแง่ของการปฏิบตัิ 
4. ระบจุดุมุง่เนน้ท่ีตอ้งการสืบคน้หาค าตอบอย่างเฉพาะเจาะจงและไมม่ีสาระส าคญัซ า้ซอ้นกนั 
5. มีการเรียงล าดบัจดุมุง่เนน้ของการศกึษาวิจยัตามความเก่ียวขอ้งอย่างเป็นระดบัลดหลั่นกนั 
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6. ใชถ้อ้ยค ากลา่วพาดพิงถงึประเภท หรือรูปแบบของวิธีการศกึษาวิจยัท่ีใชใ้นการแสวงหา
ความรูค้วามจริง เช่น การพรรณนา การส ารวจ  การหาความสมัพนัธ ์และการทดลอง เพ่ืออธิบายและ/หรือ
ท านายพฤติกรรมหรือปรากฏการณท่ี์สนใจ 

 

วรรณี แกมเกต ุ(2555) ไดก้ลา่วถงึการก าหนดวตัถปุระสงคข์องการวิจยัว่าเป็นการแสดงเจตนาของ
นกัวิจยัในการหาค าตอบของประเดน็ปัญหาการวิจยั ซึง่มีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี ้

 

2.1.1. ท่ีมาของวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
การก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัอาจเริ่มตน้จากการแยกแยะปัญหาวิจยั ออกเป็นประเด็น

ย่อยๆ ท่ีต้องการจะศึกษาหาค าตอบ จากนั้นจึงน าประเด็นย่อยมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง การก าหนดประเดน็ย่อยท่ีจะศกึษาหรือวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ก็เพ่ือให ้นกัวิจยัมีเป้าหมาย
ท่ีชัดเจนว่าตอ้งการจะศึกษาวิจัยในประเด็นใดบา้ง เพราะในหัวเรื่องเดียวกันนี ้นักวิจัยแต่ละคนอาจจะมี
มมุมองท่ีแตกต่างกนั หรือมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัท่ีแตกต่างกนัได ้ในการก าหนดประเด็นย่อยเพ่ือน าไปสู่
การเขียนวตัถปุระสงคก์ารวิจยันัน้ มีหลกัเกณฑด์งันี ้

2.1.1.1 ประเดน็ท่ีก าหนดจะตอ้งมีความชดัเจน  
2.1.1.2 ตอ้งไมม่ีความซ า้ซอ้นกนัในระหวา่งประเดน็ย่อยเหลา่นัน้  
2.1.1.3 จดัล าดบัใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเดน็ย่อยเหลา่นัน้ 

ผลจากการก าหนดประเด็นย่อยจะท าใหน้ักวิจัยเกิดความชัดเจนว่าตนตอ้งการศึกษาอะไร 
จะตอ้งเก็บขอ้มูลส าคญัในเรื่องอะไรบา้ง นอกจากนีย้ังช่วยใหผู้อ้่านรายงานการวิจัยสามารถติดตามและ
ประเมินผลงานวิจยัไดง้่ายขึน้ โดยทั่วไปประเดน็ย่อยท่ีจะศกึษาในการวิจยัแตล่ะครัง้จะมีไมม่ากนกัอาจจะมี
เพียง 2-3 ประเดน็เท่านัน้ และประเดน็ย่อยเหลา่นีก้็คือเป้าหมายในการวิจยัหรือเป็นท่ีมาของวตัถปุระสงคใ์น
การวิจยั ดงันัน้ในการวิจยัเรื่องหนึ่งจงึไมค่วรมีวตัถปุระสงคก์ารวิจยัมากนกัเช่นกนั 

 

2.1.2. หลกัการเขียนวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
การเขียนวตัถุประสงคข์องการวิจยัควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่า โดยขึน้ตน้ประโยคดว้ย ค า

วา่ “เพ่ือ” แลว้ตามดว้ยค าท่ีแสดงพฤติกรรมในการแสวงหาค าตอบและสาระหลกัท่ี ตอ้งการศกึษา เช่น 
- “เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามท่ีส่งทาง 

ไปรษณีย”์ 
- “เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของข้อมูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มออนไลน์ 

ระหวา่งกลุม่ท่ีมีการแสดงตนในการสนทนากลุม่ท่ีแตกตา่งกนั” 
- “เพ่ือศกึษากระบวนการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในของวชิราวธุวิทยาลยั” 
- “เพ่ือสรา้งและพฒันาแบบสมัภาษณใ์นการคดัเลือกช่างเทคนิคอตุสาหกรรม” 
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จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่า ค าแสดงพฤติกรรมบางค ามีความชัดเจนในตวัเองเขา้ใจ ไดง้่าย 
ตรงไปตรงมาว่านกัวิจยัประสงคท่ี์จะท าอะไร แต่บางค าก็ยังกวา้งและคลุมเครือ เช่น ค าว่า ศึกษา เป็นตน้ 
เพราะค านีม้ีความหมายกวา้งครอบคลมุพฤติกรรมของการศกึษาไดห้ลายลกัษณะ นอกจากนีย้งัมีค  ากริยา
อื่น ๆ ท่ีแสดงพฤติกรรมในการด าเนินงานของนกัวิจัยอีกหลายค าท่ีมกัปรากฏ อยู่ในวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั เช่น ส  ารวจ ประเมิน คน้ควา้ จ าแนก วิเคราะห ์ทดลอง เป็นตน้ 

2.1.3. ลกัษณะของวตัถปุระสงคก์ารวิจยัท่ีดี 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยัท่ีดีควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

2.1.3.1 ตอ้งมีความสอดคลอ้งกับช่ือเรื่อง และมีความสืบเน่ืองจากความเป็นมาและ 
ความส าคญัของปัญหา 

2.1.3.2 มีความชดัเจนวา่ตอ้งการศกึษาอะไร อย่างไร  
2.1.3.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยัทกุขอ้ ตอ้งสามารถศกึษาหาค าตอบได ้
2.1.3.4 ควรเขียนใหอ้ยู่ในรูปของประโยคบอกเลา่ 
2.1.3.5 ควรเป็นขอ้ความท่ีสัน้ กะทดัรดั และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง้่าย 
2.1.3.6 ควรจัดเรียงวัตถุประสงค์ตามล าดับของการศึกษา หรือเรียงล าดับตาม 

ความส าคญัหรือจดุเนน้ก็ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของการวิจยัแตล่ะเรื่อง 
 

2.1.4. ขอ้ควรระวงัในการเขียนวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
ในการเขียนวตัถุประสงคข์องการวิจยันัน้ ไม่ควรท่ีจะน าเอาประโยชนท่ี์คาดว่าจะ ไดร้บัจากการ

วิจยัมาใชใ้นการเขียน แมว้่าทัง้สองเรื่องนีจ้ะเก่ียวขอ้งกนั แต่ก็มีความแตกต่างกนั โดยมี วตัถุประสงคข์อง
การวิจัย คือประเด็นท่ีจะท าการวิจัย ส่วนประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัเป็นการ คาดหมายถึงประโยชนท่ี์จะ
เกิดขึน้จากการน าผลการวิจยัท่ีส  าเสรจ็แลว้ไปใช ้

กล่าวโดยสรุป การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจยัสามารถน ามาจากหลากหลายแหลง่ ทัง้จาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง หรืออาจจะมาจากประสบการณ์ในการท างาน หรือจาก
ผูบ้ังคบับัญชาเพ่ือ ด าเนินการวิจัยในการแกไ้ขปัญหาหรือพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ หลงัจาก
ก าหนดประเด็น ไดแ้ลว้ขั้นตอนต่อมานักวิจัยควรมีการคัดเลือกประเด็นปัญหาท่ีจะท าการศึกษา โดย
แนวทางในการ พิจารณาประเด็นปัญหาจะประกอบดว้ย ความสนใจและความรูค้วามสามารถของนักวิจัย 
ระยะเวลา และงบประมาณด าเนิน คณุคา่หรือประโยชนข์องผลงานวิจยั หากพิจารณาจากปัจจยัดงักล่าวจะ
ท าให้ นักวิจัยคัดเลือกประเด็นปัญหาการวิจัยท่ีเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้  หลังจากก าหนด
ประเดน็ปัญหาการวิจยัเรียบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนตอ่มานกัวิจยัจะท าการตัง้ช่ือเรื่อง การวิจยัซึง่หลกัในการตัง้ช่ือ
วิจยัจะค านึงถึงตวัแปรที่ท  าการศกึษา ขอบเขตดา้นประชากร ลกัษณะ ทางภูมิศาสตร ์และประเภทของการ
วิจัย การเขียนวตัถุประสงคก์ารวิจัยจะเป็นการบอกถึงสิ่งท่ีนักวิจัยตอ้งการจะศึกษาและคน้หาค าตอบใน
ประเด็นปัญหาท่ีสงสยั ซึ่งหลกัการเขียนควรเขียนเป็นประโยคบอกเล่า มีความสอดคลอ้งกับช่ือ เรื่องวิจัย
และประเดน็ปัญหาการวิจยั 
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2.2 การก าหนดวัตถุประสงคท์ีด่ ีแบบSMART  
ในการก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการวิจยั ผูวิ้จยัควรค านงึถงึหลกั 5 ประการดงันี ้คือ  

2.2.1. Sensible & Specific หมายถึง วตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งมีความเป็นไปไดแ้ละชดัเจน นั่นคือ 
ควรก าหนดวตัถุประสงคใ์หม้ีความเป็นไปไดส้ามารถปฏิบตัิไดจ้ริง นอกจากนีย้ังควรมีความชัดเจน โดยผู้
ปฏิบตัิสามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงกนั และปฏิบตัิไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2.2.2. Measurable หมายถึง วัตถุประสงคน์ั้นต้องสามารถวัดผลได้ นั่นคือในการก าหนด
วตัถุประสงคค์วรพิจารณาถงึประเด็นเก่ียวกบัการวดัผลดว้ย การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์สามารถวดัผลไดท้ า
ใหส้ามารถรูไ้ดแ้น่ชดัว่าด าเนินการถงึขัน้ตอนใด และผลของการด าเนินการในแตล่ะขัน้เป็นอย่างไร บรรลผุล
ส าเรจ็หรือไม ่

2.2.3. Attainable & Assignable หมายถึง  วัตถุประสงค์ท่ีดีต้องสามารถบรรลุผลและ
มอบหมายได ้ในการก าหนดวตัถุประสงคน์ัน้ไม่ควรก าหนดไวส้งูเกินไปจนไม่สามารถปฏิบตัิเพ่ือบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้ท าใหผู้ป้ฏิบัติรูส้ึกทอ้แทเ้พราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงคไ์ด ้
นอกจากนีว้ตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งสามารถมอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิน าไปปฏิบตัิได ้สามารถน ามาแยกย่อยเป็น
กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมเพ่ือมอบหมายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบของตน เพ่ือมุง่ไปสู่
เป้าหมายเดียวกนัคือ การบรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้

2.2.4. Reasonable & Realistic หมายถงึ วตัถปุระสงคท่ี์ดีตอ้งสามารถอธิบายได ้มีความสมเหตุ             
สมผลและมีความเป็นจริง ปฏิบตัิไดจ้ริง 

2.2.5. Time Available หมายถึง วัตถุประสงค์ท่ีดีต้องเหมาะสมกับห้วงเวลาในขณะนั้น 
วตัถุประสงคข์อ้หนึ่งอาจมีความเหมาะสมกบัช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวตัถุประสงคข์อ้นัน้
อาจไมเ่หมาะสมกบัสถานการณท่ี์เปลี่ยนไปได ้

 
ภาพประกอบการก าหนดวตัถปุระสงคท่ี์ดี แบบSMART 
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3. การตัง้สมมตฐิานและการก าหนดตัวแปรการวิจัย 
 

3.1 ความหมายของสมมติฐานการวิจยั 
เคอร์ลินเจอร์ (Kerlinger) (1973: 18) ให้ความหมายของสมมุติฐานว่าเป็น  “ค ากล่าวในเชิง

คาดคะเนเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสองตวัหรือเกินกวา่สองตวั” 
 สมหวงั พิธิยานวุฒัน(์2556: 5) ใหค้วามหมายของการวิจยัวา่ เป็นความคาดหวงัเก่ียวกบัเหตกุารณ์

ท่ีไดจ้ากการสรุปทั่วไป ท่ีหวงัวา่ตวัแปร 2ตวัหรือหลายตวัจะมีความสมัพนัธก์นัอย่างใดอย่างหนึ่ง 
สมมติฐานการวิจยั (Research Hypothesis) คือขอ้ความท่ีระบุความสมัพนัธ ์ระหว่างตวัแปร หรือ

แนวคิด(concept) ซึ่งผูวิ้จยัตอ้งการจะทดสอบว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดยเป็นขอ้ความท่ีคาดคะเนค าตอบ
หรือท านายไวล้่วงหนา้อย่างสมเหตสุมผลต่อปัญหาการวิจยัท่ีตอ้งการ ศกึษาหาค าตอบ และเป็นขอ้ความท่ี
กล่าวถึงความสมัพนัธข์องตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป ขอ้ความนีอ้าจถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้จึงตอ้งมีการ
ทดสอบหรือพิสจูนโ์ดยอาศยัการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู ยกตวัอย่างของสมมติฐานการวิจยั 

1. นกัเรียนในกรุงเทพฯ จะมีความรูท้างคณิตศาสตรด์ีกวา่นกัเรียนในชนบท จะเห็นวา่สมมติฐาน
นีเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 2 ตวั คือ ภมูิล  าเนาของนกัเรียน และความรูท้างคณิตศาสตร ์

2. นกัเรียนกลุ่มท่ีอ่านการต์นูเรื่องโรคเอดส ์กบันกัเรียนท่ีอ่านจลุสารโรคเอดส์มี ทศันคติต่อการ
ป้องกนัโรคเอดสแ์ตกตา่งกนั จะเห็นวา่สมมติฐานนีเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 2 ตวั คือ วิธีการศกึษาโรคเอดส ์และ
ทศันคติตอ่การป้องกนัโรคเอดส ์

3. นักเรียนท่ีไดร้ับการอบรมเลีย้งดูดว้ยวิธีการต่างกัน จะมีวินัยในตนเองต่างกันจะ เห็นว่า
สมมติฐานนีเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 2 ตวั คือวิธีการอบรมเลีย้งด ูและวินยัในตนเอง 

4. ความถนัดทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะเห็นว่า
สมมติฐานนีเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 2 ตวั คือความถนดัทางการเรียน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. ความสนใจในการชมภาพยนตรก์ับระดบัการศึกษาของผูช้มมีความสัมพันธก์ันจะ เห็นว่า
สมมติฐานนีเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 2 ตวั คือความสนใจในการชมภาพยนตร ์และระดบัการศกึษาของผูช้ม 

สมมตุิฐานมีความส าคญัอย่างมากต่อการวิจยั กลา่วคือ 1) ช่วยชีแ้นะแนวทางในการศกึษาคน้ควา้
โดยจะชีใ้หท้ราบวา่จะคน้ควา้ขอ้มลูอะไร 2) ช่วยในการวางแผนรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลู ท าใหก้าร
วิจยัมีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยเนน้ในจดุใดจุดหนึ่งแทนท่ีจะรวบรวมขอ้มลูโดยปราศจากจุดมุ่งหมาย 3) เป็น
เครื่องเช่ือมโยงกับทฤษฎี สมมุติฐานบางประเภทไดม้าจากทฤษฎีโดยการอนุมานสมมุติฐานท่ีทดสอบว่า
ถูกตอ้งแลว้จะกลายเป็นทฤษฎีต่อไป 4) เป็นเครื่องมือก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการ หนา้ท่ีของ
สมมตุิฐานคือขยายขอบเขตของความรูท่ี้พิสจูนแ์ลว้ใหก้วา้งขวางออกไป 

ในมมุมองผูเ้ขียนมองว่า สมมติฐาน หมายถึง ขอ้ความหรือการคาดคะเนไวว้่า ตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวั
ขึน้ไปมีความสมัพันธก์ันหรือไม่ ทั้งนีเ้พ่ือตอ้งการอธิบายขอ้เท็จจริงในการวิจัย สมมติฐานไม่จ าเป็นตอ้ง
ถกูตอ้งเสมอไป หากขาดซึง่ทบ. ขอ้เท็จจริง และการเก็บรวมรวมขอ้มลูในการวิจยัท่ีดี อธิบายโดยหลกัการคือ  
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a. ในการตัง้สมมติฐานใหท้ าความเขา้ใจง่ายว่าในการด าเนินการวิจยัเราตอ้งการที่จะทราบหรือ
หาค าตอบอย่างไรจากการวิจยั เช่น เช่ือว่าท าแลว้จะเกิดผลเช่นนัน้เช่นนี ้ในการด าเนินการตัง้สมมติฐานไม่
จ าเป็นวา่การตัง้สมมติฐานท่ีเราตัง้นัน้จะตอ้งถกูเสมอไป เม่ือท าการวิจยัออกมาแลว้ผลท่ีไดอ้าจไมต่รงตามท่ี
เราคาดหวงัไวก้็เป็นได ้

b. การตัง้สมมติฐานควรเป็นการตัง้ขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นปัญหาหรือในทางลบมากกว่า
ทางบวก เช่น ปัญหาความยากจนก็ตัง้ในลกัษณะ ประชาชนในพืน้ท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของ
รายไดป้ระชากรทัง้ประเทศ หรือ ปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลามีความรุนแรงมากกวา่อดีตท่ีผ่านมา 
จะเห็นไดว้่าหากตัง้สมมติฐานในทางบวกก็แสดงไดว้่าอาจไม่มีปัญหานัน้เกิดขึน้จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการวิจัยแลว้ก็เป็นได ้ เช่น เด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไวท้กุคน เป็นตน้ 

ในการด าเนินการวิจยัสามารถแบ่งประเภทของการทดสอบสมมติฐานไดห้ลายประเภท เช่น การ
แบ่งประเภทของสมมตุิฐานตามการตัง้ค  าถามการวิจยั คือ 

1. สมมติฐานท่ีกล่าวว่า ความจริงในเรื่องนัน้ คืออะไร เป็นการพรรณาถึงขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ 
เช่น 

 - ประชาชนในกรุงเทพมหานครในปัจจบุนัมีความสนใจในประเพณีสงกรานตม์ากขึน้ 
- ผูป้กครองของนกัเรียนในประเทศไทยมกัไมนิ่ยมสง่บตุรหลานไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 

   2. สมมติฐานท่ีกล่าวว่ามีปรากฏการณเ์หตุการณห์รือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้
อย่างสม ่าเสมอ หรือเป็นแบบแผนพฤติกรรมของกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง เช่น 

- คนที่อยู่ในเมืองมกัมีครอบครวัท่ีเลก็กวา่คนที่อยู่ในชนบท 
- นกัเรียนท่ีเรียนตา่งจงัหวดัมกัสอบเขา้มหาวิทยาลยัไมไ่ด ้

   3. สมมติฐานท่ีกล่าวถึงความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรหรือองคป์ระกอบ หรือความสมัพันธ์
เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปร  เช่น 

- การเลีย้งดขูองมารดาน่าจะมีความสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณข์องเดก็ 
- การหลบหนีเข้าเมืองของคนในประเทศเพ่ือนบ้านน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา

อาชญากรรมในเมือง 
 

3.2. สมมติฐานทางการวิจยั 
โดยทั่วไปสมมติฐานการวิจยัแบ่งตามทิศทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.2.1 สมมติฐานแบบมีทศิทาง (Directional Hypothesis) คือ สมมติฐานท่ีระบุได ้แน่นอน
ถงึทิศทางของความแตกตา่ง หรือทิศทางของความสมัพนัธข์องตวัแปรวา่สมัพนัธใ์นทางใด โดยทั่วไปมกัมีค า
ว่า “ดีกว่า” หรือ “สูงกว่า” หรือ “ต ่ากว่า” หรือ “นอ้ยกว่า” ในสมมติฐานท่ี เก่ียวขอ้งกับความแตกต่าง หรือ
ระบทิุศทางของความสมัพนัธ ์โดยมีค าวา่ “ ทางบวก ” หรือ “ทาง ลบ” ในสมมติฐานนัน้ ๆ 
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ตวัอย่างสมมติฐานแบบมีทิศทาง 
- ความคิดสรา้งสรรคก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธก์นัทางบวก  
- การสบูบหุรี่กบัการเป็นมะเรง็มีความสมัพนัธก์นัทางลบ 
- เดก็ท่ีไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวดมีวินยัในตนเองมากกวา่เดก็ท่ีไดร้บัการ อบรมเลีย้งดู

แบบปลอ่ยปละละเลย 
- ผูบ้ริหารเพศชายมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกว่าผูบ้ริหารเพศหญิง 
- ผูบ้ริหารชายมีการใชอ้  านาจในต าแหน่งมากกวา่ผูบ้ริหารหญิง 
- ครูอาจารยเ์พศชายมีความวิตกกงัวลในการท างานนอ้ยกวา่ครูอาจารยเ์พศหญิง 
- เจตคติตอ่วิชาวิจยัทางการศกึษามีความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิจยั

ทางการศกึษา 
 

3.2.2 สมมตฐิานแบบไม่มีทศิทาง (Nondirectional Hypothesis) คือ ระบทิุศทางของความ
แตกตา่ง หรือทิศทางของความสมัพนัธข์องตวัแปรวา่สมัพนัธใ์นทางใด 

ตวัอย่างสมมติฐานแบบไมม่ีทิศทาง 
- ความคิดสรา้งสรรคก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธก์นั  
- การสบูบหุรี่กบัการเป็นมะเรง็มีความสมัพนัธก์นั 
- เด็กท่ีไดร้ับการอบรมเลีย้งดูแบบเขม้งวดกับเด็กท่ีไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบ ปล่อยปละ

ละเลยมีวินยัในตนเองแตกตา่งกนั 
- นกัเรียนท่ีมีเพศตา่งกนัมีเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตรแ์ตกตา่งกนั 
- ผูบ้ริหารท่ีมีเพศตา่งกนัมีปัญหาในการบรหิารงานวิชาการแตกตา่งกนั 
- ภาวะผูข้องผูบ้ริหารมีความสมัพนัธก์บับรรยากาศองคก์าร 

 หรืออีกลักษณะสมมติฐาน(Hypothesis)สามารถแบ่งออกได้เป็น2 ชนิด คือ สมมติฐาน
ทางการวิจัย (Resaerchhypothesis ) กับสมมติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis) การวิจัยบางเรื่อง
อาจไม่มีสมมติฐานการวิจัยท่ี มีสมมติฐานมักเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างความถนัดทางการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตน้  หรือเป็นการวิจยัท่ีอยู่ใน
ลกัษณะท่ีเป็นการเปรียบเทียบความมีวินยัในตนเองระหว่างนกัเรียนท่ีไดร้บัการอบรมเลีย้งดูดว้ยวิธีต่างกนั 
กระบวนการทดสอบสมมติฐานจะช่วยผูวิ้จบัในการตดัสอนใจสรุปผลว่ามีความสมัพนัธก์นัระหว่างตวัแปร
จริงหรือไม่ หรือช่วยใจการตัดสอนใจเพ่ือสรุปผลว่าสิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบกันนัน้แตกต่างกันจริงหรือไม่  
ส  าหรบัหวัขอ้ส าคญัท่ีจะกลา่วถงึคือ ความหมายของสมมติฐาน ประเภทของสมมติฐาน ขัน้ตอนการทดสอบ
สมมติฐาน ชนิดของความคลาดเคลื่อน ระดบันยัส าคญั และการทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทางและแบบ
ไมม่ีทิศทาง 

 
 
 



                                                                                 285 
 

 
 
 

3.2.3 ความหมายและหลกัการการทดสอบสมติฐานการวิจยั 

3.2.3.1. ความหมายของการทดสอบ 
ในการวิจยัหลงัจากท่ีตัง้วตัถุประสงคข์องการวิจยัแลว้ ผูวิ้จยัมกัจะตัง้สมมติฐาน การ

วิจยัเพ่ือคาดคะเนค าตอบไวล้่วงหนา้ แลว้จงึเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว ้
ดว้ยวิธีการทางสถิติ ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานการวิจัย หมายถึง การทดสอบหรือตรวจสอบว่าการ
คาดคะเนค าตอบล่วงหนา้ของงานวิจัยนั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงหรือขอ้มูล เชิง
ประจักษ์เพ่ือน ามาทดสอบการคาดคะเนนัน้ ถา้ขอ้มูลจริงสอดคลอ้งกับการคะเนท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า
สมมติฐานเป็นจริง โดยใชวิ้ธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

การทดสอบสมมติฐานในทางสถิติ หมายถึงการน าค่าสถิติท่ีเก่ียวข้องกลบัมา สรุปว่า
ค่าพารามิเตอร์ท่ีสนใจมีค่าเป็นไปตามท่ีคาดไว้หรือไม่ หรือการน าข้อมูลจริงจากตัวอย่างมาสรุปว่า
คา่พารามิเตอรท่ี์สนใจมีคา่เป็นไปตามท่ีคาดไวห้รือไม ่ดงันี ้

 
 

จะเห็นว่าสมมติฐานการวิจัย และค่าพารามิเตอรท่ี์เก่ียวขอ้งในประชากรท่ีศึกษามี 
มากมาย ขึน้อยู่กับว่าเราสนใจอะไร และถ้าเราตอ้งการทราบว่าสมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัพารามิเตอรต์า่งๆ นัน้วา่เป็นจริงหรือไม ่จะมีหลกัการในการทดสอบสมมติฐาน เช่นเดียวกนั 

3.2.3.2. หลกัการการทดสอบสมมติฐาน 
จากความหมายของการทดสอบสมมติการวิจัยนั้นจะเห็นว่ากา รท่ีจะทราบว่า 

สมมติฐานการวิจยัหรือสิ่งท่ีคาดคะเนนัน้เป็นจริงหรือไม่นัน้ มีหลกัการท่ีเหมือนกนัคือตอ้งรวบรวม ขอ้มลูท่ี
เป็นจริงในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือตรวจสอบวา่สอดคลอ้งกบัการคาดคะเนไวห้รือไม ่สว่นการ ทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิตินัน้ การท่ีจะทราบว่าสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพารามิเตอรต์า่งๆ เป็น จริงหรือไม่นัน้จะตอ้งรวบรวม
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากร ค านวณ คา่พารามิเตอรท่ี์สนใจแลว้น าไปเปรียบเทียบ
กบัค่าพารามิเตอรใ์นสมมติฐาน ถา้ค่าพารามิเตอร ์เป็นไปตามสมมติฐาน หมายความว่าสมมติฐานนัน้เป็น
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จริง ถา้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานหมายความ ว่าสมมติฐานไม่เป็นจริง เช่นถา้สมมติฐานคือ    = 50 และ
จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก ประชากรค านวณค่าพารามิเตอร ์ = 50 ดว้ย ซึ่งค่าพารามิเตอรท่ี์ค านวณ 
ไดม้ีค่าเป็นไปตาม สมมติฐานหมายความว่าสมมติฐานเป็นจริง แต่ในทางปฏิบตัิการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
ประชากร นัน้เป็นเรื่องท่ีท าไดย้าก จงึตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูจากตวัอย่าง และค านวณค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
คา่พารามิเตอรแ์ทนเพ่ือตดัสินใจวา่สมมติฐานท่ีตัง้ไวเ้ป็นจริงหรือไม่ 

ดังนั้นการท่ีจะตัดสินใจว่าจะปฏิเสธ( reject) สมมติฐาน หรือยอมรับ(accept) 
สมมติฐานจึงขึน้อยู่กบัขอ้มลูจากตวัอย่าง และขอ้มลูจากตวัอย่างจะมีค่าเปลี่ยนไปตามกลุ่มตวัอย่าง การท่ี
จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานนนั้น จึงไม่ควรพิจารณาจากค่าสถิติท่ีเก่ียวข้องเพียงเท่านั้น แต่ตอ้ง
ด าเนินการทดสอบบสมมติฐานตามขัน้ตอนทางสถิติดว้ยเช่นกนั 

 

 3.3 สมมติฐานทางสถิติ ( Statistical hypothesis)  
เป็นสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้เพ่ือใชท้ดสอบว่า สมมติฐานทางการวิจัยท่ีผูวิ้จัยตัง้ไวเ้ป็นจริงหรือไม่ เป็น

สมมติฐานท่ีเขียนอยู่ในรูปแบบของโครงสรา้งทางคณิตศาสตร ์เพ่ือใหอ้ยู่ในรูปท่ีสามารถทดสอบไดด้ว้ย
วิธีการทางสถิติ สญัลกัษณท่ี์ใชเ้ขียนในสมมติฐานทางสถิติจะเป็นพารามิเตอรเ์สมอ ท่ีพบบ่อยๆไดแ้ก่  

 (อา่นวา่  มิว) แทนตวักลางเลขคณิตหรือคา่เฉลี่ยของกลุม่ประชากร 
( อา่นวา่ ซิกมา ) แทนความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ประชากร 
( อา่นวา่  โร ) แทนสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  

 

สมมติฐานทางสถิติสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 
3.3.1 สมมติฐานท่ีเป็นกลางหรือสมมติฐานท่ีไรน้ยัส  าคญั( Null hypothesis) สญัลกัษณ ์คอื

 
3.3.2 สมมติฐานอื่น( Alternative hypothesis) สญัลกัษณท่ี์ใช ้คือ   

 

 ในการวิจยัหลงัจากท่ีตัง้ความมุง่หมายของการวิจยัแลว้ ผูวิ้จยัมกัจะตัง้สมมติฐานทางการวิจยั
เพ่ือคาดคะเนค าตอบไวล้ว่งหนา้ แลว้จงึเก็บรวบรวม ขอ้มลูเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยัท่ีตัง้ไว ้
โดยจะตอ้งแปลงสมมติฐานทางการวิจยัใหเ้ป็นสมมติฐานทางสถิติก่อน จงึจะทดสอบไดด้ว้ยวิธีการทางสถิติ
เวลาตัง้สมมติฐานทางสถิติจะตอ้งตัง้ทัง้ Null hypothesis และ Alternative hypothesis  
 สมมติฐานไรน้ัยส าคัญแทนดว้ย เป็นสมมติฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าไม่มีความแตกต่าง
ระหวา่งกลุม่หรือไมม่ีความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร เช่น 
 

  :   =    

หมายความวา่ค่าเฉลี่ยของกลุม่ประชากรกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2 เท่ากนัหรือไมม่ีความแตกต่างกนั 
 :     =    0 

หมายความวา่ไมม่ีความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร X กบัตวัแปร Y  







H 0

H 1

H 0

H 0 
1


2

H 0
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สมมติฐานอื่น แทนดว้ย  เป็นสมมติฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีความแตกตา่งระหวา่งกลุม่หรือ
มีความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร เช่น    

 :       

หมายความวา่ค่าเฉลี่ยของกลุม่ประชากร กลุม่ท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ไมเ่ท่ากนัหรือมีความแตกตา่ง
กนั 

 :       0 
 หมายความวา่มีความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  
 

ในกรณีท่ีเป็นงานวิจยัในลกัษณะเปรียบเทียบ 
  จะมีได ้  3  ลกัษณะ ดงันี ้
                         :   

                        :    

                        :   <  

 
 (1) ในกรณีท่ีเป็นงานวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร H1 มีได ้3 ลกัษณะดงันี ้

   :    
                        :   
                        :   
  

ในการทดสอบสมมติฐานแตล่ะครัง้จะใช ้  เพียงลกัษณะเดียว โดยตัง้ใหส้อดคลอ้งกบั
สมมติฐานทางการวิจยั 
 ข้อสังเกต  ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแตล่ะครัง้  และ  จะแตกตา่งกนัออกไป
ขึน้อยู่กบัสถิติท่ีใช ้

3.3.3 ขัน้ตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
 

3.3.3.1.ตัง้สมมติฐานเชิงสถิติ 
สมมติฐานเชิงสถิติ คือประโยคสญัลกัษณท่ี์ประกอบดว้ยพารามิเตอรแ์ละ เครื่องหมาย

ทางคณิตศาสตร ์มี 2 ประเภท คือ 
- สมมติฐานว่าง (null hypothesis) เขียนแทนดว้ยสัญลักษณ์ H, เป็นสมมติฐาน ท่ี

แสดงว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่มีความแตกต่าง หรือความแตกต่างเป็นศูนย ์จึงมักแทน ดว้ย
เครื่องหมาย = ≤ หรือ ≥ 

H 1

H 0 
1

 
2

H 1
 

H 1

H 1 
1

 
2

H 1 
1
 

2

H 1 
1


2

H 1

0

H 1
0

H 1

0

H 1

H 0 H 1
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- สมมติฐานแยง้ (alternative hypothesis) เขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ ์H, หรือ H เป็น
สมมติฐานท่ีตัง้ขึน้มาเพ่ือขดัแยง้กบัH, เป็นสมมติฐานท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลง มีความแตกต่าง จงึแทนดว้ย

เครื่องหมาย ≠  หรือ  

ตัวอย่าง จากสมมติฐานการวิจยัตอ่ไปนี ้สามารถเปลี่ยนเป็นสมมติฐานเชิงสถิติ ดงันี ้
1. สมมติฐานการวิจยั นกัเรียนท่ีเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสตจ์ะมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนแตกตา่งจาก 50 คะแนน 

ก าหนด  แทนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์
สมมติฐานเชิงสถิติ 

 
 

3.3.3.2. สมมติฐานการวิจัย นักเรียนท่ีเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจ์ะมี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัสงูกวา่ 10 คะแนน 

ก าหนด  แทนสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
สมมติฐานเชิงสถิติ 

 

3.3.3.3. สมมติฐานการวิจัย นักเรียนท่ีเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจ์ะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

ก าหนด p แทนสดัสว่นของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการรเรียนลดลง 
สมมติฐานเชิงสถิติ 

 
 

3.3.3.4. สมมติฐานการวิจัย นักเรียนในกรุงเทพฯ จะมีความรูท้างคณิตศาสตรด์ีกว่า
นกัเรียนในชนบท 

 ก าหนด 1 แทนคะแนนเฉลี่ยทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนในกรุงเทพ 

              2 แทนคะแนนเฉลี่ยทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนในชนบท 
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3.3.3.5. สมมติฐานการวิจัยความแปรปรวนของความรูท้างคณิตศาสตรข์องนักเรียน
ใน กรุงเทพฯ และชนบทแตกตา่งกนั 

 

ก าหนด ²1 แทนความแปรปรวนของความรูท้างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนกรุงเทพ  

           ²2 แทนความแปรปรวนของความรูท้างคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชนบท 

 
3.3.3.6. สมมติฐานการวิจยั สดัสว่นของนกัเรียนในกรุงเทพฯ ท่ีไดเ้กรด 0 วิชา

คณิตศาสตร ์นอ้ยกวา่นกัเรียนในชนบท 
ก าหนด pi แทนสดัสว่นของนกัเรียนในกรุงเทพฯ ท่ีไดเ้กรด 0 วิชาคณิตศาสตร ์
p2 แทนสดัสว่นของนกัเรียนในชนบท ท่ีไดเ้กรด 0 วิชาคณิตศาสตร ์

       
3.3.3.7. สมมติฐานการวิจยั ความถนดัทางการเรียนมีความสมัพนัธท์างบวกกบั

ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน 

ก าหนด  แทนสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องความถนดัทางการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

 
 

3.4 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตัง้สมมติฐานท่ีดี 
 

 หลักเกณฑท่ี์จะใชพิ้จารณาว่าสมมุติฐานใดเป็นสมมุติฐานท่ีดีหรือไม่ ประกอบดว้ยปัจจัยสาม
ประการ คือ 

1) สมมตุิฐานเป็นค ากลา่วเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตัง้แตส่องตวัขึน้ไป 
2)  สมมติฐานสรา้งขึน้จาก ความรู ้ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3)   สมมตุิฐานสามารถทดสอบได ้

              อย่างไรก็ตามมีการวิจัยในเรื่องต่างๆอีกมากมายท่ีไม่สามารถท าการก าหนดสมมุติฐานไวก้่อน
ล่วงหนา้ได ้ท าไดแ้ค่เพียง รวบรวมขอ้มลูกวา้งๆ เพ่ือเป็นแนวคิดส าหรบัในเรื่องนัน้ต่อไป ทัง้นีเ้พราะยงัขาด
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ประสบการณ์ ความรู ้ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคก์วา้ง ๆ ไม่ไดก้  าหนด
ปัญหาไวแ้น่นอนลว่งหนา้เช่น การวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 
             

3.5 สิ่งท่ีตอ้งค านงึในการตัง้สมมติฐานในการวิจยั 
1. สมมติฐานท่ีกลา่ววา่ ความจริงในเรื่องนัน้คืออะไร เช่น บคุคล สิ่งของ หรือเหตกุารณเ์ฉพาะ

อย่าง โดยไมม่ีการกล่าวถึงความสมัพนัธใ์ดๆเลย เช่น ตัง้สมมติฐานวา่ปัจจบุนัคนไทยมีค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ ,
นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัทกัษิณสว่นใหญ่อยู่ในวยัเรียน 

2. สมมติฐานท่ีกล่าวถึงปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้
โดยทั่วไป เช่น คนมีรายไดต้  ่า ชอบเขา้มาหางานท าในเมืองหลวง ครอบครวัคนจน มกัมีบตุรมาก 

3. สมมติฐานท่ีกล่าวถึงความสมัพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบ คือการหาความสมัพันธข์องตัว
แปรอิสระ และตวัแปรตามว่ามีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ หรือเพ่ือเป็นการหา ความแตกต่างในความสมัพนัธ ์
เช่น การศกึษาน่าจะมีผลตอ่รายไดข้องแตล่ะบคุคลในบริษัท 

 

3.6 แหลง่ท่ีมาของการตัง้สมมติฐานในการวิจยั 
1. จากความรูข้องผูวิ้จยั อาจเกิดจากประสบการณใ์นการเรียนรู ้หรือความสนใจเฉพาะบคุคล 
2. จากความเช่ือในประเพณี และวฒันธรรม เป็นการศกึษาเพ่ือดถูงึ ความเช่ือท่ีมีมากบัความ

เป็นจริงทางสงัคมท่ีเป็นอยู่แตกตา่งกนัหรือไม่ 
3. จากการคน้พบท่ีมีผูวิ้จยัท าไวก้่อนแลว้ 
4. จากหลกัเหตผุลเชิงเปรียบเทียบในสิ่งท่ีตอ้งการทราบ 
5. สถานการณบ์า้นเมืองในช่วงนัน้ๆตอ่การใหค้วามสนใจของประชาชน 
6. การตั้งเป้าหมายเพ่ือการศึกษามาแต่ต้น เช่น ต้องการทราบความพึงพอใจต่อพรรค

การเมืองของตนในช่วงนัน้ๆ 
7. อยากทราบความสมัพนัธข์องสิ่งท่ีเราตอ้งการวิจยั วา่มีความสมัพนัธก์นัหรือไมอ่ย่างไร และ

เป็นไปในทิศทางใด 

3.7 เกณฑก์ารตัง้สมมติฐานในการวิจยัเพ่ือการวิจยั 
การตัง้สมมติฐานตอ้งค านงึถงึความมีเหตผุล ซึง่ควรพิจารณาจากหลกัการดงันี ้

1. การทดสอบควรจะตอ้งสามารถทดสอบได ้และสามารถรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม และ
ท าไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 

2. ความเก่ียวขอ้งกบัปัญหากลา่วคือ ตอ้งตัง้ท่ีสามารถหาค าตอบเป็นเหตเุป็นผลกนัได ้โดยตอ้ง
มีความรูอ้ยู่ก่อนแลว้วา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด หรือไมเ่กิด 

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร ควรจะเป็นการตัง้เพ่ือใหเ้ห็นถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 
4. ขอบเขตของสมมติฐานการตัง้สมมติฐานท่ีกวา้งเกินไปจะไมส่ามารถหาค าตอบท่ีแทจ้ริงได ้



                                                                                 291 
 

 
 
 

5. การทดสอบซ า้สามารถน าสมมติฐานนัน้ๆ มาทดสอบซ า้ไดเ้สมอ เช่น ทดสอบการอพยพของ
คนในทอ้งถ่ินเขา้มาในเมือง 

6. การน าไปใชอ้า้งอิงสามารถน าไปอา้งอิงถงึกลุม่ประชากรหลกัไดเ้สมอ 
7. การตัง้เพ่ือใหท้ราบความแตกต่างและไม่แตกต่างของตัวแปร เช่น ทัศนะของเพศชายและ

หญิงตอ่การใชค้รีบอาบน า้ย่ีหอ้หนึ่งแตกตา่งกนั 
 

      3.8 ประโยชนข์องการตัง้สมมติฐานเพ่ือการวิจยั 
1. สมมติฐานช่วยในการก าหนดขอบเขตการวิจยั 
2. สมมติฐานช่วยก าหนดใหไ้ดค้วามจริงท่ีตรงประเด็น คือจะสามารถเลือกขอ้มูลตวัอย่างท่ีมี

ความเหมาะสมมาทดสอบไดต้รงกบัประเดน็ท่ีจะศกึษา 
3. สมมติฐานช่วยชีแ้บบการวิจยั จะเก็บขอ้มลูกบัใคร อย่างไร และจะตัง้ค  าถามอย่างไร 
4.สมมติฐานจะช่วยอธิบายขอ้เท็จ จริงต่างๆท่ีตอ้งการทราบ และสามารถอธิบายเหตุการณ์

ตา่งๆไดอ้ย่างมีเหตแุละมีผล 
5. สมมติฐานช่วยประหยดัเวลา งบประมาณ และแรงงาน โดยสามารถชีแ้จงปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้

อย่างมีเหตผุล ไมต่อ้งถามและประเมินเอาเองโดยไมม่ีหลกัการ 
6. สมมติฐานช่วยในการพยากรณอ์นาคตของสิ่งท่ีก าลงัศกึษาวิจยั 
7. สมมติฐานช่วยใหท้ราบถงึทศันะของประชาชนตอ่เรื่องนัน้ๆ ท่ีท าการศกึษา 
8. สมมติฐานช่วยใหท้ราบถงึความสมัพนัธข์องสิ่งท่ีตอ้งการจะศกึษา 

 

การตัง้สมมติฐานอาจเกิดหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูแลว้ก็ได ้เน่ืองจากไดท้ราบขอ้มลูใหม่เขา้
มา หรือมีบางประเดน็ท่ีน่าสนใจและเราทราบหลงัจากการเก็บขอ้มลูแลว้ก็เป็นได ้
 

      3.9 ขอ้บกพรอ่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการตัง้สมมติฐาน 
1. ตัง้สมติฐานผิดมกัเกิดจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจยัไมส่มบรูณ ์   
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูมีความบกพรอ่ง เช่น ตัง้ค  าถามในแบบสอบถามไม่ไดค้  าตอบ

ท่ีตอ้งการจะทดสอบสมมติฐาน  
3. กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร เช่น ไดก้ลุ่มตัวอย่างมาจากการจงใจเลือก

สถานท่ีเก็บขอ้มลู หรือไดข้นาดตวัอย่างท่ีประมาณการขึน้มาเองโดยไมไ่ดใ้ชห้ลกัทางสถิติ  
4. ใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลไม่มีความเหมาะสมกับค าถามการวิจยั อนัอาจเกิดจากการท่ี

ผูท้  าวิจยัไมเ่ขา้ใจการน าเอาสถิติตวัใดมาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูจงึจะเหมาะสม  
5. ขาดการควบคมุตวัแปรภายนอก หรือควบคมุไดไ้มท่ัง้หมด ดงัท่ีไดก้ลา่วมาแลว้วา่ในบางครัง้

ตวัแปรภายนอกอาจมีผลต่อค าตอบของการวิจยัท่ีเราจะท าการศึกษา ดงันัน้ในการท าวิจยัตอ้งควบคุมตวั
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แปรภายนอกใหไ้ด ้หรือหากไม่สามรถควบคมุได ้(โดยส่วนใหญ่จะเกิดกบัการวิจยัทางสงัคมศาสตร)์ ก็ตอ้ง
ทราบวา่มีอะไรบา้งท่ีเป็นปัจจยัหรือผลจากตวัแปรภายนอกตามท่ีไดก้ลา่วมา 

6. เกิดจากการตัง้สมมติฐานไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจริง วฒันา สนุทรธยั (2557,32-36) 
 

3.10 การตัง้สมมติฐานใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปร 
        เพ่ือใหเ้ห็นถงึแนวทางการใชก้ารตัง้สมมติฐานใหส้อดคลอ้งกบัการทดสอบประเภทของตวัแปร 

ขอใชแ้นวทางการสอนของ วฒันา สนุทรธยั (2557,45-47) มาใชใ้นการอธิบายดงันี ้
สมมุติฐานทางวิจัยจะตอ้งสามารถน าไปทดสอบทางสถิติได ้การเขียนสมมุติฐานทางวิจยัจึงตอ้ง

ค านงึถงึสถิติทดสอบ และการเลือกใชส้ถิติทดสอบจะตอ้งค านงึถงึระดบัการวดัคา่ขอ้มลู เพราะทัง้สามเรื่องนี ้
มีความเก่ียวขอ้งซึ่งกันและกัน ดงันัน้ ผูวิ้จัยจึงควรท าความเขา้ใจทัง้สามเรื่องดงักล่าวใหช้ัดเจนก่อนท่ีจะ
ด าเนินการในบทต่อไป จึงไดน้  ามากล่าวพอสงัเขปดงันี ้ (ในท่ีนี ้สมมุติฐานทางสถิติไดน้  าเสนอเฉพาะ H1 
เท่านัน้ ซึ่งสมมุติฐานทางสถิติ H1 มกัจะสอดคลอ้งกับสมมุติฐานทางวิจัย ส  าหรบั H0 ตอ้งตัง้ใหเ้ป็นกลาง
เสมอ จงึไมจ่  าเป็นตอ้งน ามาแสดง 
 

  3.10.1 สมมตุิฐานและสถิติเพ่ือการทดสอบทางรฐัประศาสนศาสตร ์
 

 1.  t-test: การทดสอบคา่เฉลี่ยของประชากร 1 กลุม่ (หรือตวัแปร 1 ตวั)                               
ตวัแปร X อาจเป็น อาย ุความพงึพอใจ ความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฯลฯ และ m คือคา่คงตวัใดๆ โดยตวั
แปร X, m เป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ 
   สมมตุิฐานทางวิจยัคือ คา่เฉลี่ยของตวัแปร X มีคา่นอ้ยกวา่  (มากกวา่หรือตา่งจาก)  

   สมมตุิฐานทางสถิติ H1:   m (  m หรือ   m แลว้แตก่รณี) 
   สถิติทดสอบคือ ทดสอบท ี(t-test) 
           ตวัอย่างสมมตุิฐานทางวิจยัคือ “อายุเฉลี่ยของท่ีเรียนหลกัสตูร MBA มีค่านอ้ยกว่า 30 

ปี (  m)” หรือ  “ความพงึพอใจโดยเฉลี่ยตอ่การใหบ้ริการสงูกวา่ระดบัไม่แน่ใจ” 
 

2. ประชากร 2 กลุม่ (หรือตวัแปร 2 ตวั) 
      2.1 การทดสอบความสมัพนัธ ์
                           2.1.1  ไมแ่บ่งประเภทของตวัแปร 
           Chi-square: ตวัแปร X, Y = เชิงคณุภาพ (หรือเชิงลกัษณะ) 

 สมมตุิฐานทางวิจยัคือ ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธก์นั 

 สมมตุิฐานทางสถิติ H1: FO  FE 
 สถิติทดสอบคือ ไคก าลังสอง (Chi-square) 

 ตวัอย่างเช่น “เพศกบัความเช่ือ (เช่ือ/ไมเ่ช่ือ) เรื่องหมอดมูีความสมัพนัธก์นั” เป็นตน้ 
 Correlation: ตวัแปร X, Y = quantitative (เชิงปริมาณ) 

 สมมตุิฐานทางสถิติ H1: XY  0 
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 สถิติทดสอบคือ สหสัมพันธเ์พยีรสั์น (Pearson’s correlation) สมมตุิฐานทางวิจยั
คือ ตวัแปร X และ Y มีความสมัพนัธก์นัทางบวก (หรือทางลบ) ตวัอย่างเช่น “ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ี
เรียนกบัความพงึพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน มีความสมัพนัธก์นัทางบวก” หรือ “ความเครียดใน
การเรียนกบัคะแนนสอบวิชาสถิติ มีความสมัพนัธก์นัทางลบ” เป็นตน้ 

 

            2.1.2 แบ่งตวัแปรออกเป็นตวัแปรตน้ / ตวัแปรตาม 
         Regression: ตัวแปร X, Y = quantitative (เชงิปริมาณ) 

     สมมตุิฐานทางสถิติ H1:   0 หรือ R  0 
       สถิติทดสอบคือ การถดถอยเชงิเดยีว (Simple regression) 
 

สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X มีผลกระทบทางบวก (หรือทางลบ) ต่อตัวแปรตาม Y 
ตวัอย่างเช่น “ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ีเรียนมีความสมัพนัธท์างบวก (หรือส่งผลทางบวกต่อ...) กบัความ
พึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน”หรือ“ความเครียดในการสอบมีผลกระทบทางลบต่อคะแนนสอบ” 
เป็นตน้ หากตัวแปรตน้มีมากกว่าหนึ่งตัว (อาจมีตัวแปรหุ่นร่วมดว้ยก็ได้) สถิติทดสอบคือ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression) 

      3.10.2  การทดสอบคา่เฉลี่ย 
  t-test ชนิดตัวอย่างอสิระ ตวัแปร X = เชิงคณุภาพ แบ่งเป็น 2 กลุม่ ชนิดตวัอย่างอิสระ   

Y = เชิงปริมาณ 
 

สมมตุิฐานทางวิจยัคือ ตวัแปร X มีคา่แตกตา่งกนัจะสง่ผลโดยเฉลี่ย(นอ้ยกวา่หรือมากกวา่) ตอ่
ตวัแปรตาม Y แตกตา่งกนั เช่น “ผูช้ายมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสถิติโดยเฉลี่ยนอ้ยกวา่ผูห้ญิง” เป็นตน้ 

             สมมตุิฐานทางสถิติ H1: 1  2 (1  2 หรือ 1  2) 
 สถิติทดสอบคือ ทดสอบท ี(t-test) ชนิดตัวอย่างอสิระ 

   t-test ชนิดตัวอย่างคู่อันดับ ตวัแปร X1, X2 = เชิงปริมาณ โดยสุม่มาเป็นคู่ๆ  

        สมมตุิฐานทางสถิติ H1: d  0 
        สถิติทดสอบคือ ทดสอบท ี(t-test) ชนิดตัวอย่างคู่อันดับ (paired) 

สมมตุิฐานทางวิจยัคือ ค่าเฉลี่ย X1, X2 มีค่าแตกต่างกนั (หรือค่าเฉลี่ยของ X1 มีค่ามากกว่า
คา่เฉลี่ยของ X2) เช่น “หลงัเรียนวิชาวิชาสถิติแลว้ ผูเ้รียนมีทกัษะทางวิจยัสงูกวา่ก่อนเรียน” เป็นตน้ 

 Oneway ANOVA  ตวัแปร X = เชิงคณุภาพ แบ่งเป็น 2 กลุม่หรือมากกวา่ 2 กลุม่ 
Y = เชิงปริมาณ 

สมมตุิฐานทางวิจยัคือ ตวัแปร X มีคา่แตกตา่งกนั จะสง่ผลโดยเฉลี่ยตอ่ตวัแปร Y ตา่งกนั 
เช่น “คนที่ประกอบอาชีพแตกตา่งกนัจะมีคณุภาพชีวิตโดยเฉลี่ยแตกตา่งกนัดว้ย” เป็นตน้ 

สมมตุิฐานทางสถิติ H1: i  j อย่างนอ้ยหนึ่งคู ่
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สถิติทดสอบคือ ทดสอบเอฟ (F-test) หรือ Oneway ANOVA 

Twoway ANOVA:  ตวัแปร X1, X2 = เชิงคณุภาพ และ Y = เชิงปริมาณ 
สมมตุิฐานทางวิจยัคือ ตวัแปร X1, X2 สง่ผลโดยเฉลี่ยตอ่ตวัแปร Y แตกตา่งกนั เช่น               

“คนที่ประกอบอาชีพแตกตา่งกนัและมีเพศแตกตา่งกนัจะมีคณุภาพชีวิตโดยเฉลี่ยแตกตา่งกนัดว้ย” เป็นตน้ 
สมมตุิฐานทางสถิติ  

       H1: i  j อย่างนอ้ยหนึ่งคู ่

        H1: X1, X2  0 (มีอนัตรกิริยาระหวา่งตวัแปร X1, X2 ตอ่ตวัแปร Y) 

สถิติทดสอบคือ ทดสอบเอฟ (F-test) หรือ Twoway ANOVA 

ANCOVA ตวัแปร X1, X2 = เชิงคณุภาพ  C1, C2 = เชิงปรมิาณ  
(ตวัแปรรว่ม: Covariate)  Y = เชิงปริมาณ 
 

 สมมตุิฐานทางสถิติ H1: i  j อย่างนอ้ยหนึ่งคู ่

       H1: X1, X2  0 (มีอนัตรกิริยาระหวา่งตวัแปร X1, X2 ตอ่ตวัแปร Y) 

       H1: CY  0 
สถิติทดสอบคือ ทดสอบเอฟ (F-test) หรือ ANCOVA 
 

สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X1, X2 ส่งผลโดยเฉลี่ยต่อตัวแปร Y แตกต่างกัน เมื่อ
ควบคมุตวัแปร C1, C2 (ท าใหต้วัแปร C1, C2 มีคา่คงตวั) เช่น “องคก์รท่ีมีกลยทุธท์างการตลาดแตกต่างกนั 
เมื่อควบคมุขนาดขององคก์รและประสบการณข์องผูบ้ริหารแลว้ องคก์รจะประสบความส าเร็จในทางธุรกิจ
แตกตา่งกนัดว้ย” เป็นตน้ อนึ่ง หากตวัแปรตามมีมากกว่าหนึ่งตวั เรียกวา่ MANOVA, MANCOVA 

 

     3.11 ขอ้พงึระวงัในการสรุปผลการทดสอบสมมตุิฐาน 
สมมตุิฐานมี 2 ชนิดคือ สมมตุิฐานทางสถิติและสมมตุิฐานทางวิจยั โดยสมมตุิฐานทางสถิติจะ

เขียนคู่กนัในรูป H0 และ H1 เสมอ (มกัคุน้เคยในหมู่ นักศึกษา) แต่สมมตุิฐานทางวิจัยจะเขียนบรรยาย
ลกัษณะท่ีตอ้งการน ามาทดสอบเป็นขอ้ความประโยคเดียว (มกัคุน้เคยในหมู่ นักวิจัย) โดยประโยคนัน้
อาจจะสอดคลอ้งกับ H0 หรือ H1 แลว้แต่ผูวิ้จัยจะก าหนด ส่วนใหญ่แลว้ผูวิ้จัยมกัจะก าหนดสมมุติฐาน
ทางวิจัยใหส้อดคลอ้งกับ H1 ดงันัน้ ในกรณีนี ้เมื่อมีการปฏิเสธ H0 ก็แปลว่ายอมรบัสมมุติฐานทางวิจยั
นั่นเอง ตวัอย่างเช่น การทดสอบเก่ียวกบัความรูจ้กัโดยเฉลี่ยของเพศชายและหญิงจากโครงการวิจยัเรื่อง 
ความเป็นท่ีรูจ้กัวิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยั ก. ซึง่ผูวิ้จยัตัง้สมมตุิฐานทางวิจยัสอดคลอ้งกบั H1 ดงันี ้

 

   สมมุตฐิานทางสถติ ิ(สมมตุิวา่ ) 

   H0: (ยอมรบั H0 เม่ือ P-value มีคา่มากกวา่ 0.05) 

   H1: (ปฏิเสธ H0 หรือ ยอมรบั H1 เม่ือ P-value มีคา่ไมม่ากกวา่ 0.05) 



                                                                                 295 
 

 
 
 

  สมมุตฐิานทางวิจัย  
เพศต่างกันรูจ้ักวิทยาลัยนวัตกรรมโดยเฉลี่ยแตกต่างกัน (ในกรท่ีนี ้สมมุติฐานทางวิจัย

สอดคลอ้งกบั H1 ซึง่จะยอมรบัสมมตุิฐานทางวิจยัเม่ือ P-value มีคา่ไมม่ากกวา่ 0.05) 
เมื่อพูดถึงการปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธสมมุติฐาน เราจึงหมายถึงสมมุติฐานทางวิจัย ไม่ใช่

สมมตุิฐานทางสถิติ ดงันัน้ ในกรณีท่ีปฏิเสธ H0 ก็หมายถึง การยอมรับสมมุติฐานทางวิจัย ในท่ีนี ้ถา้ P-
value มีค่าไม่มากกว่า 0.05 เช่น P-value = 0.03 เราก็จะสรุปว่า เพศชายและหญิงรูจ้กัวิทยาลยันวตักรรม
โดยเฉลี่ยแตกตา่งกนั  

ในการด าเนินการวิจัย จะเห็นได้ว่าการทดสอบสมมติฐานมีความส าคัญอย่างย่ิง 
โดยเฉพาะการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันัน้ผูวิ้จยัควรอย่างเขา้ใจก่อนด าเนินการวิจยั เพราะการใชส้มมติฐานท่ีผิด
จะไมส่ามารถไดค้  าตอบจากการทดสอบสมมติฐานท่ีชดัเจนได ้
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แบบฝึกหัดบทที ่6 
 

ขอ้ท่ี 1. ในการท าวิจยัควรตอ้งมีการเตรียมการอย่างไรบา้ง และอะไรเป็นหวัใจส าคญัของการเริ่มท่ีจะเขียน
วิจยัขึน้มาอธิบายพรอ้มยกตวัอย่าง 

ข้อท่ี 2. การตั้งสมมติฐานคืออะไรอธิบายพรอ้มยกตัวอย่าง และท่านทราบหรือไม่ว่าการตั้งสมมติฐาน
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีประเภทอะไรบา้ง 

ขอ้ท่ี 3. ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาท่ีพบในการท าวิจยัมีอะไรไดบ้า้งและเราจะมีวิธีการอย่างไรในการแกไ้ข
ปัญหาดงักลา่ว 

ขอ้ท่ี 4. การตัง้ประเด็นการวิจยัจะตัง้ไดอ้ย่างไร และมีองค์ประกอบใดบา้งในการสนบัสนุนการตัง้ประเด็น
การวิจยั 

ขอ้ท่ี 5. จงเขียนกรอบแนวคิดการวิจยัในประเดน็ท่ีท่านสนใจจะด าเนินการวิจยัอย่างนอ้ย 1 กรอบแนวคิด 
ขอ้ท่ี 6. จงตัง้สมมติฐานการวิจยัในงานวิจยัท่ีท่านสนใจมาอย่างนอ้ย 3 สมมติฐาน  
ขอ้ท่ี 7. จงอธิบายหลกัการใช ้t-test, F-test, x²-test และ Correlation-test มีความแตกต่างกนัอย่างไร และ

สมมติฐานลกัษณะใดในการใชก้ารทดสอบแตล่ะประเภทเป็นตวัทดสอบ 
ขอ้ท่ี 8. จงบอกประโยชนใ์นการทดสอบสมมติฐาน 
ขอ้ท่ี 9. ถา้การด าเนินการวิจยัมีงบประมาณท่ีจ ากดัท่านจะท าอย่างไรเสนอแนวทางการเขียนแผนการวิจัย

มา 1 โครงการ  
ขอ้ท่ี 10. การเขียนประเดน็การวิจยัสามารถเขียนไดกี้ลกัษณะแตล่ะลกัษณะมีความแตกตา่งกนัอย่างไร  
ข้อท่ี 11. จงอธิบายความส าคัญของการก าหนดประเด็นปัญหาก่อนการวิจัยว่าเหตุใดผู้วิจัยถึงตอ้งให้

ความส าคญั 
ขอ้ท่ี 12. การก าหนดกรอบวตัถุประสงคท่ี์ดีความีลกัษณะอย่างไร และการก าหนดกรอบวตัถุประสงคแ์บบ

SMART มีขอ้ดีอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 297 
 

 
 
 

บรรณานุกรมบทที ่6 
  

ณฏัฐ์ดนยั ประเทืองบริบรูณ ์(2560). แนวคิดการก าหนดประเดน็ปัญหาวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร,์ 
วารสารปัญญาภิวฒัน ์ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 3 ประจ าเดือนกนัยายน - ธนัวาคม 2560 คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

เทียนฉาย กีระนนัทน ์(2544),สงัคมศาสตรวิ์จยั, กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
นงลกัษณ ์วิรชัชยั. (2543). พรมแดนความรด้า้นการวิจยัและสถิติ, ชลบรุี : วิทยาลยัการบรหิารรฐักิจ 

มหาวิทยาลยับรูพา 
บญุใจ ศีรสถิตยน์รากลู, (2547),ระเบียบวิธีการวิจยัทางพยาบาลศาสตร ์= The methodology in nursing 

research,กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
บญุเลิศ ศภุดิลก,(2559),การวจิยัทางนิเทศศาสตร,์ www.stou.ac.th/Thai/schools/sca/information,ออนไลน ์
ปาริชาต สถาปิตานนท.์ (2546). ระเบียบวิธีวิจยัการสื่อสาร. พิมพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ภทัรา นิคมานนท,์(2544),การวิจยัทางการศกึษาและสงัคมศาสตร,์ กรุงเทพฯ : อกัษราพิพฒัน ์
วฒันา สนุทรธยั, (2557), สถิตพืิน้ฐาน, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร 
วิเชียร เกตสุิงห ์(2541). การวจิยัเชิงปฏิบตัิ, กรุงเทพฯ ไทยวฒันาพานิชการพิมพ ์
วรรณี  แกมเกต.ุ (2551). วิธีวิทยาการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร.์ (พิมพค์รัง้ท่ี 2).กรุงเทพมหานคร : 
     โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
สมคิด พรมจุย้. (2542). เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบรุี: ส  านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสโุขทยั ธรรมาธิราช. 
สมคิด พรมจุย้, (2545),การเขียนโครงการวิจยั : หลกัการและแนวปฏิบตัิ, กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
สมหวงั พิธิยานวุฒัน,์(2556),กลยทุธค์ืนปัญญาสูช่มุชน : กรณีศกึษาโรงเรียนสามประโยชน ์

กรุงเทพมหานคร ,ศนุยห์นงัสือจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
สวิุมล ติรกานนท.์ (2544). การประเมินโครงการ:แนวทางสูก่ารปฎิบตัิ, โรงพิมพจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

กรุงเทพมหานคร 
สิทธ์ิ  ธีรสรณ.์ (2552).เทคนิคการเขียนรายงานวิจยั. (พิมพค์รัง้ท่ี 3).  กรุงเทพมหานคร : ส  านกัพิมพแ์ห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
สิน พนัธุพิ์นิจ,(2547), เทคนิคการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์กรุงเทพฯ : วิทยพฒันก์ารพิมพ ์
องอาจ นยัพฒัน.์ (2548). วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพทางพฤติกรรมศาสตร ์และ

สงัคมศาสตร,์ กรุงเทพ ฯ : สามลดาการพิมพ ์ 
อนนัต ์ศรีโสภา,(2521),หลกัการวิจยัเบือ้งตน้,กรุงเทพมหานคร,วฒันาพานิชการพิมพ ์
อาธง สทุธาศาสน.์ (2527).ปฏิบตัิการวิจยัสงัคมศาสตร,์ เจา้พระยาการพิมพ,์ กรุงเทพฯ. 

http://www.stou.ac.th/Thai/schools/sca/information,ออนไลน์
http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00333255
http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00333255


298 
 

Kaewsuttha, N. (2013). Criticize the book. Practice Research: Planning and Design. Journal of 
Dentistry, 6(1), 87-94.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 299 
 

 
 
 

บทที ่7 
ข้อมูลวจิัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

(Data and Collection of Data) 
_________________________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
 มีความเขา้ใจตอ่แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มลู ประเภทของขอ้มลู ประเภทของตวัแปร เช่น ตวัแปร
อิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกซอ้น ตัวแปรเกิน และตัวแปรควบคุม  อธิบายถึงเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เช่น การสรา้งแบบสอบถาม การสรา้งแบบสมัภาษณ ์วิธีการสงัเกตการณ ์นอกจากนัน้ผูเ้ขียน
จะไดถ้ึงกระบวนการวนการหาค่าความตรงเชิงเนือ้หา หรือ ค่า IOC เพ่ือให้ผูอ้่านเขา้ใจการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแบบสอบถามได ้
 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
 1. มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 2. มีความเขา้ใจในประเภทของขอ้มลู ประเภทของตวัแปร  
   3. มีความเขา้ใจในการสรา้งแบบสอบถามการวิจยั การสรา้งแบบการสมัภาษณ ์และวิธีการ
สงัเกตการณ ์
 4. มีความเขา้ใจการหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) เพ่ือการวิเคราะหแ์บบสอบถามการวิจยั 

 

เนือ้หา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 1. ประเภทของข้อมูล 

1.1 แบ่งในลกัษณะขอ้มลูเชิงปริมาณ และขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
1.2. แบ่งขอ้มลูออกเป็นขอ้มลูดิบและขอ้มลูจดักลุม่ 
1.3.แบ่งตามระดบัของการวดั 

  1.3.1 ระดบันามมาตรา (Nominal scale)  
  1.3.2.  ระดบัล าดบัมาตรา (Ordinal scale)  

  1.3.3. ระดบัช่วงมาตรา (Interval scale)  
  1.3.4. ระดบัช่วงอตัราสว่นมาตรา (Ratio scale)  

 2. ประเภทของตัวแปร (Variables) 
 2.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 
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 2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 2.3 ตวัแปรแทรกซอ้น (Intervening Variable) 
 2.4 ตวัแปรเกิน (Extraneous Variable) 
 2.5 ตวัแปรควบคมุ (Control Variable)  

3. การสร้างแบบสอบถามการวิจัย 
3.1 ประเภทแบบสอบถาม 
3.2 องคป์ระกอบของแบบสอบถาม 1 ชดุ ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

 3.2.1.  แบบสอบถามปฐมภมู ิ
 3.2.2. แบบสอบถามทตุิยภมูิ 

 3.3 หลกัการสรา้งแบบสอบถาม  
 3.4 กฎท่ีพงึระลกึเสมอก่อนเขียนแบบสอบถาม 
 3.5 หลกัการด าเนินการเก็บแบบสอบถาม  
  3.6 ขัน้ตอนของการเขียนแบบสอบถาม 
 3.7 การก าหนดเนือ้หาของแบบสอบถาม  
  3.8 ค าแนะน าส าหรบัการเขียนแบบสอบถาม 

 4. การสร้างแบบการสัมภาษณ ์
 4.1. วิธีการสมัภาษณจ์ากผูใ้หค้  าตอบโดยตรง 
 4.2. วิธีการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์

 4.3. วิธีการใหพ้นกังานไปทอดแบบไวใ้หผู้ต้อบกรอกขอ้มลูเอง 
 4.4. วิธีการสง่แบบขอ้ถามใหผู้ต้อบทางไปรษณีย ์

 4.5. วิธีการบนัทกึขอ้มลูจากการวดัหรือการนบั 
4.6. การน าผลการสมัภาษณม์าวิเคราะห ์

  4.7 ตารางการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์

5. วิธีการสังเกตการณ ์
5.1 ความหมายของการสงัเกต ุ
5.2 ประเภทของการสงัเกต 
  5.2.1. จ าแนกตามโครงสรา้งของเครื่องมือท่ีใช ้ 
  5.2.1.1. การสงัเกตแบบมีโครงสรา้ง 

  5.2.1.2 การสงัเกตแบบไมม่ีโครงสรา้ง 
5.2.2  จ าแนกตามพฤติกรรมหรือบทบาทของผูส้งัเกต 

 5.2.3 จ าแนกตามบทบาทของวิธีการ 
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 5.3 หลกัการในการสงัเกต  
 5.4 ขัน้ตอนในการสงัเกต 

 

การหาค่าความตรงเชงิเนือ้หา (IOC: Item Objective Conguence Index)  
1.วิธีการหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา 
    1.1. วิธีท่ีไมใ่ชส้ถิติ 

     1.2. วิธีท่ีใชส้ถิติความตรงเชิงเนือ้หา 
2. ตวัอย่างแบบสอบถามในการหาประสิทธิภาพเพ่ือหาค่า IOC (ตอ่คน )  

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

บรรณานกุรมทา้ยบท 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Collection of Data) เป็นขัน้ตอนแรกของระเบียบวิธีวิจยั หรือกระบวนการ
ทางสถิติ ขอ้มลู(Data) หมายถงึ กลุม่หรือขอ้เท็จจริง ซึง่เป็นลกัษณะหรือคา่ของสิ่งท่ีสนใจจะศกึษา ท่ีบนัทกึ
มาจากแตล่ะหน่วยสงัเกต อาจเป็นแตล่ะราย เช่น คน,สตัว,์สิ่งของ หรืออาจเป็นรายกลุม่ ขอ้มลูที่รวบรวมมา
อาจมีหลายตวัแปร(Variables) เช่น เพศ อาย ุความสงู ฯลฯ โดยสามารถอธิบายอย่างละเอียดไดด้งันี ้คือ 

1. ประเภทของข้อมูล 
     แบ่งออกไดห้ลายลกัษณะอธิบายไดด้งันี ้
 

     1.1 แบ่งในลักษณะข้อมูลเชงิปริมาณและข้อมูลเชงิคุณภาพ 
 

  ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) บางส านักอาจเรียกว่าสถิติเชิงปริมาณ ซึ่งมี
ความหมายเดียวกัน โดยจะเป็นขอ้มูลในรูปแบบตวัเลข(numerical data) ท่ีแสดงถึงปริมาณ เช่น คะแนน
สอบ ความสูง น า้หนัก อายุ ระยะทาง (เป็นค่าท่ีวดัได)้ และมีช่วงของสแกลท่ีต่อเน่ืองกัน ใหน้ึกว่าอะไรก็
ตามท่ีมีช่วงท่ีต่อเน่ืองกันตลอด นั้นหมายถึงขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น ความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตร เรา
สามารถวดัความสงูได ้145.76 เซนติเมตร หรือน า้หนกัเราสามารถวดัไดท่ี้ 67.45 กิโลกรมั จะเห็นไดว้า่หน่วย
ของขอ้มลูมีคา่ตอ่เน่ืองในระดบัจดุทศนิยม ดงันัน้ทัง้น า้หนกั และความสงูจงึถือเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ ฯลฯ 

  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงสถานภาพ คุณลักษณะ หรือ
คุณสมบัติ มกัเก่ียวกับตวัแปรท่ีแสดงเป็นกลุ่ม หมวดหมู่ เช่น เพศ เชือ้ชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา กลุ่ม
เลือด ตา่งกนัอย่างชดัเจนกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ เช่นกนัหากเป็นขอ้มลูเชิงคณุภาพใหน้ึกถงึขอ้มลูที่หน่วยของ
มนัไมส่ามารถตอ่เน่ืองกนัได ้เช่น ศาสนาประกอบไปดว้ย ศาสนาพทุธ,ศาสนาอิสลาม,ศาสนาคริสต ์มีไหมท่ี
บอกวา่ศาสนาพทุธครึง่ หรืออิสลามจดุเจ็ดหา้ ไมม่ี ดงันัน้ใหน้กึไวเ้สมอวา่ขอ้มลูใดก็ตามท่ีไมม่ีความตอ่เน่ือง
ถือเป็นขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
หมายเหต ุ: ใหจ้  าไวว้่าขอ้มลูเชิงปริมาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพ มีความแตกต่างกนักบัการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจยัเชิงคณุภาพอย่างสิน้เชิง (การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจะอธิบายในบทตอ่ไป) 

 

    1.2. แบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลดบิและข้อมูลจัดกลุ่ม 
 

      ขอ้มลูดิบ (Raw data or Ungrouped data) เป็นขอ้มลูดิบท่ียงักระจดักระจายอยู่ เช่น อายุ
นกัศกึษาในหอ้งจ านวน 50คน มีดงันี ้28,35,48,56,42,......,27 ปี (หมายถงึขอ้มลูที่เก็บมาอย่างหยาบๆและ
ยงัไมไ่ดม้ีการจดัล าดบัในตารางแจกแจง) 

     ขอ้มลูจดักลุม่ (Grouped data) คือ ขอ้มลูดิบท่ีถกูน ามาจดักลุม่แยกประเภท หรืออยู่ในรูป
ตารางความถ่ี เพ่ือใหง้่ายในการศกึษาและอธิบาย โดยการน าเอาขอ้มูลดิบมาจดัหมวดหมู่กลุ่ม ตามท่ีเรา
ตอ้งการ(แตร่ะช่วงของอตัรภาคชัน้ตอ้งเท่ากนัเสมอ)  ตวัอย่างเช่น 
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อาย(ุปี) บนัทกึ ความถ่ี 
15-30 
31-45 
46-60 
61-75 

///// 
/////   /////  /// 

//// 
// 

5 
13 
4 
2 

รวม 24 24 
 

  1.3.แบ่งตามระดับของการวัด (levels of Measurement) 
           แบ่งออกไดด้งันี ้คือ 

  1. ระดบันามมาตรา (Nominal scale) 
  2. ระดบัล าดบัมาตรา (Ordinal scale) 
  3. ระดบัช่วงมาตรา (Interval scale) 
  4. ระดบัอตัราสว่นมาตรา (Ratio scale) 
 

  1.3.1 ระดบันามมาตรา (Nominal scale)  
              เป็นขอ้มลูวดัในระดบักลุ่ม หรือพวก โดยสมาชิกในกลุ่มแต่ละตวัแปรย่อยไม่สามารถบอก

ไดว้่าอะไรมีค่ามากกว่า หรือนอ้ยกว่ากัน โดยสามารถเขา้ใจง่ายๆคือ หากตวัแปรใดท่ีเรานึกถึงแลว้เราไม่
สามารถอธิบายไดว้่าอะไรมากกว่ากนัหรืออะไรเกิดก่อนเกิดหลงัใหน้กึไวเ้สมอว่านัน้คือ ขอ้มลูในระดบันาม
มาตรา เช่น  

 

Nominal scale ยกตัวอย่างมาตราวัด 
เพศ 
สี 

เชือ้ชาติ 
ศาสนา 

สถานภาพ 
ช่ือจงัหวดั 

เบอรเ์สือ้นกัฟตุบอล 

ชาย กบั หญิง 
ขาว,ด า,แดง 
ไทย,จีน,ญ่ีปุ่ น 

พทุธ,อิสลาม,ครสิต ์
โสด,หย่ารา้ง,สมรส 

สงขลา,พทัลงุ,เชียงใหม ่
เบอร1์,เบอร1์0,เบอร2์3 

 
1.3.2.  ระดบัล าดบัมาตรา (Ordinal scale)  
เป็นขอ้มูลวดัในระดบักลุ่ม หรือพวก แต่สามารถอธิบายไดว้่าตวัแปรใดมีค่ามากกว่ากัน 

โดยสามารถเขา้ใจง่ายๆคือ หากตวัแปรใดท่ีเรานึกถึงแลว้เราสามารถบอกไดท้นัทีว่าอะไรมีค่ามากกว่ากนั 
แต่ท่ีส  าคญัก็ยงัไม่ใช่ตวัแปรท่ีมีความต่อเน่ืองกนัอยู่ภายใน และมกัจะเป็นลกัษณะของการเรียงล าดบัจาก
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มากไปหานอ้ย หรือจากนอ้ยไปหามาก และอาจสงัเกตไดว้่าการใชล้  าดบัมาตรามกัมีในการท าวิจยัในส่วน
ของขอ้ค าถามท่ีเป็นการแสดงทศันะคติ เช่น จงแสดงความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นท่านมากท่ีสุดจาก
มากท่ีสดุ-นอ้ยท่ีสดุ(ในแบบสอบถามการวิจยั) เช่น  

 4.21-5.00   หมายถงึ   มากท่ีสดุ 
 3.41-4.20   หมายถงึ   มาก 
 2.61-3.40   หมายถงึ   ปานกลาง 
 1.81-2.60   หมายถงึ   นอ้ย 
 1.00-1.80   หมายถงึ   นอ้ยท่ีสดุ 

 

และขอ้มลูในล าดบัมาตรามีตวัอย่างอ่ืนๆอีกดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
Ordinal scale ยกตวัอย่างมาตราวดั 

ระดบัความคิดเห็น 
เกรด 

ระดบัการศกึษา 
ขนาดพืน้ท่ี 
ความสงู 
น า้หนกั 
ทศันะ 

มากท่ีสดุ,มาก,ปานกลาง,นอ้ย,นอ้ยท่ีสดุ 
A,B,C,D,F 

ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก 
ขนาดใหญ่,ขนาดปานกลาง,ขนาดเลก็ 

สงูมาก,สงูปานกลาง,เตีย้ 
อว้น,ผอม 

เห็นดว้ย,ไมเ่ห็นดว้ย 
 

1.3.3. ระดบัช่วงมาตรา (Interval scale)  
เป็นขอ้มูลระดับมาตราท่ีมีความระเอียดมากกว่า ระดับนามมาตรา และล าดับมาตรา 

เพราะในประเภทช่วงมาตรา เราสามารถเห็นถึงความต่อเน่ืองของตวัแปรไดอ้ย่างชัดเจน  และอีกอย่างท่ี
ระดบัช่วงมาตรามีความแตกต่างจากอตัราส่วนมาตรา (Ratio Scale) คือ มีศูนยส์มมติ (arbitrary zero 
point) หรือศนูยเ์ทียม หมายถึงค่าศนูยท่ี์ไม่ไดม้ีค่าเท่ากบัศนูยต์ามช่ือ หรือหมายถึงหากค่ามีค่าเท่ากบัศนูย์
แตใ่นศนูยน์ัน้ยงัมีคา่หรือความหมายของมนัอยู่ เช่น 

- อณุหภูมิน า้ท่ี 0 C* ไม่ไดห้มายความว่าไม่มีอณุหภูมิของน า้อยู่เลย แต่เป็นการบอกว่าท่ี 
0C* เป็นจดุเยือกแข็งท่ีน า้จะกลายเป็นน า้แข็งนัน้เอง (เช่นเดียวกบัองศา F*) 

- เดก็ชายเก่ง สอบวิชาคณิตศาสตรไ์ด ้0 คะแนน ศนูยค์ะแนนนีเ้ป็นศนูยส์มมติเพราะการท่ี
เด็กชายเก่งสอบไดศ้นูยค์ะแนน อาจจะไม่ใช่เป็นการบอกว่าเด็กชายเก่งไมม่ีความรูวิ้ชาคณิตศาสตรเ์ลย แต่
อาจเป็นไปไดว้า่เดก็ชายแดงท าขอ้สอบไมไ่ด ้หรือท าขอ้สอบผิดก็เป็นได ้

โดยสามารถเขา้ใจง่ายๆคือ หากขอ้มูลใดท่ีมีความต่อเน่ือง และมีเลขหลงัจุดทศนิยมได้
สว่นใหญ่จะเป็นตวัแปรประเภทระดบัช่วงมาตรา หรือ Interval Scale ยกตวัอย่างเช่น 
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Interval scale ยกตัวอย่างมาตราวัด 
ความสงู (cm.) 
น า้หนกั (kg.) 
คะแนนสอบ 
อณุหภมูิ (C*) 

ความกดอากาศ (Bar) 
ความเรว็รถยนต ์(Km/H) 
ความจขุองถงัน า้มนั (ลิตร) 

145.34cm,138.23cm 
45kg,37kg 

45.5 จาก 100คะแนน 
34.5C* 
1.5 Bar 

120km/H 
34.6 ลิตร 

 
1.3.4. ระดบัช่วงอตัราสว่นมาตรา (Ratio scale)  
 

ขอ้มลูระดบัช่วงมาตรา เป็นขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัระดบัช่วงมาตรา นัน้คือ มีช่วง
ของสเกลท่ีสามารถต่อเน่ืองกันได ้แต่มีความแตกต่างกันตรงท่ีอัตราส่วนมาตรา มีศูนยแ์ท้(True zero 
point) หมายถงึคา่ศนูยท่ี์มีคา่เท่ากบัศนูยจ์ริงตามช่ือ เช่น 

-  น า้หนกัมีหน่วยเป็นกิโลกรมั หากน า้หนกัมีคา่เท่ากบั 0 kg.ก็จะหมายความว่าไมม่ีน า
หนกัอยู่เลย เช่นเดียวกบัหน่วยของระดบัความสงูเป็น เซนติเมตร หรือเมตร 

-  อณุหภมูิในหน่วยองศาโรเมอร ์(R*) และองศาเควิน(K*) จะเป็น Ratio Scale 
ในความเป็นจริงขอ้มลูตวัแปรบางตวัสามารถเป็นไดท้ัง้ Interval Scale และRtio Scale แต่

ต่างกนัตรงท่ีศนูยแ์ทห้รือศนูยเ์ทียมตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้นเอง โดยสามารถเขา้ใจง่ายๆคือ หากขอ้มลูใดท่ีมี
ความต่อเน่ือง และมีเลขหลงัจุดทศนิยมไดส้่วนใหญ่จะเป็นตวัแปรประเภทระดบัช่วงมาตรา หรือ Interval 
Scale ยกตวัอย่างเช่น 

 

Ratio scale ยกตัวอย่างมาตราวัด 
อตัราดอกเบีย้ 
ความสงู (cm.) 
น า้หนกั (kg.) 
อณุหภมูิ (K*) 
อณุหภมูิ (R*) 

4.25% 
145.34cm,138.23cm 

45kg,37kg 
34.5K* 
76R* 

 
2. ประเภทของตัวแปร (Variables) 
 ความหมายตามหลกัทางสถิติหรือระเบียบวิธีวิจัยแลว้ ตวัแปรก็คือสิ่งท่ีผูท้  าการวิจยัตอ้งการท่ีจะ
ศึกษา หรือเป็นหัวขอ้ท่ีสนใจ เช่น ในการท าวิจัยเรื่องทัศนะของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในประเทศไทย เราตอ้งทราบก่อนว่าอะไรเป็นเหตหุรืออะไรเป็นผล จึงจะสามารถอธิบายไดว้่าอะไร
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คือตวัแปรตน้หรือตวัแปรตาม โดยทั่วไปตวัแปรท่ีเป็นเหต ุคือ ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระเสมอ ส่วนตวัแปร
ผล จะเป็นตวัแปรตาม อธิบายในรายละเอียดดงันี ้ในการด าเนินการวิจยัสามารถแบ่งประเภทของตวัแปร
ออกไดเ้ป็น3 ประเภท คือ 
 

2.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 
หรือตวัแปรตน้ (x) เป็นตวัแปรเหตกุ่อนเสมอ ใหเ้ขา้ใจถงึหลกัของความเป็นจริงก่อนวา่ผลลพัธไ์ม่

สามารถเกิดก่อนเหตไุดอ้ย่างแน่นอน ดงันัน้ในการศกึษาเรื่องใดๆ อะไรที่เป็นตวัแประอิสระนัน้หมายความ
วา่ตอ้งเป็นเหตขุองปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดผลตามมา โดยสว่นใหญ่นิยมแบ่งออกเป็นสองสว่นหลกัๆ นัน้คือ
ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัแวดลอ้ม 

 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
หรือตวัแปรผล (y) เป็นตวัแปรตามหรือตวัแปรผล นัน้หมายความว่าตอ้งเกิดภายหลงัเหตเุสมอ 

ดงันัน้ในการท าวิจยัหากเราศกึษาสิ่งใดและตอ้งการรูค้  าตามจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งวา่หากมีปัจจยัตา่งๆ เช่น 
ปัจจยับคุคล หรือปัจจยัแวดลอ้มเขา้ไปเก่ียวขอ้งแลผ้ลจะออกมาเป็นเช่นไร ตวัแปรท่ีเราจะศกึษาตวันัน้จะ
กลายเป็นตวัแปรผลทนัที เช่น ศกึษาทศันะของประชาชนตอ่การตดัสินใจในการเลือกนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ตวั
แปรตน้คือทศันะของประชาชน สว่นตวัแปรตามจะเป็นตวัแปรดา้นการตดัสินใจเลือกนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
ฯลฯ 

 

2.3 ตัวแปรแทรกซ้อน (Intervening Variable) 
ตวัแปรแทรกซอ้น คือตวัแปรท่ีอยู่ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม อาจหมายถึงตวัแปรท่ี เราไม่

เคยสนใจเลย หรือมนัมีอยู่แต่เราไม่รูว้่ามนัจะมีผลต่องานวิจยัของเรา ดงันัน้ใหจ้  าไวว้่าหากเราสนใจตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตาม แต่มีอีกตวัแปรหนึ่งมาอยู่ตรงกลางโดยท่ีตวัแปรนัน้มีผลหรือไม่มีผลต่อการวิจยั ใหค้ิด
ไวเ้สมอว่าตวัแปรนัน้คือตวัแปรแทรกซอ้น เช่น ระดบัการศึกษา (ตวัแปรอิสระ หรือ X) มีผลต่อ รายไดต้่อ
เดือนของประชาชน (ตวัแปรตาม หรือ Y) ในความเป็นจริงควรเป็นเช่นนัน้แตห่ากพิจารณาใหด้ีอาจมีตวัแปร
อื่นๆอีกมากมายท่ีอาจจะส่งผลต่อ รายไดต้่อเดือน เช่น ประสบการณใ์นการท างาน,ความสามารถในการ
ขายสินคา้ตอ่เดือน ซึง่ตวัแปรเหล่านีห้ากเรายงัไมไ่ดท้  าการศกึษา จะถือเป็นตวัแปรแทรกสอดแทบทัง้สิน้ 

 

2.4 ตัวแปรเกนิ (Extraneous Variable) 
ตวัแปรเกินถือเป็นตวัแปรตวัแปรหนึ่งท่ีอยู่ในประเภทของตวัแปรแทรกสอด แต่ต่างกนัตรงท่ีตวัแปร

เกินเรายกฐานะมาเป็นตวัแปรท่ีเราจะท าการศกึษาแลว้ จากท่ีกล่าวมาในตวัแปรแทรกซอ้นคือตวัแปรท่ีอยู่
ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม แต่ตวัแปรเกินเราเอามนัมาศึกษาแลว้ ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าตวัแปร
เกิน ก็คือตวัแปรอิสระตวัท่ี 2,3,4,......นัน้เอง โดยใชส้ญัลกัษณค์ือ X1,X2,X3,………,Xn 
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2.5 ตัวแปรควบคุม (Control Variable)  
หรือตวัแปรแฝง (Latent Variable) ตวัแปรควบคมุ คือ ตวัแปรที่เราไมต่อ้งการใหม้นัมีผลตอ่การ

วิจยั หรืออีกนยัหนึ่งคือ ไมต่อ้งการใหม้ีผลตอ่การทดสอบผลของความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระ(X) และ
ตวัแปรตาม(Y) นัน้เอง ยกตวัอย่างเช่น  
 

 ยกตวัอย่าง: ในการท าวิจยัทางวิทยาศาสตรเ์รื่อง”ศกึษาคณุภาพของปุ๋ ยสามชนิดคือ A,B และC ว่า
ชนิดใดจะสง่ผลใหก้ารเจริญเติมโตของตน้ขา้วไดด้ีกว่ากนั” จากประโยคในการทดลองดงักล่าวสามารถแยก
อธิบายตวัแปรแตล่ะตวัไดด้งันี ้คือ 
  ตัวแปรอิสระ (X) คือ ปุ๋ ยทั้งสามชนิดนั้นคือ A,B,C เพราะเราต้องการดูว่าอะไรมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชมากกว่ากนั และเราจะเห็นไดว้่า ตอ้งใส่ปุ๋ ยก่อนจึงจะรูว้่าตน้ขา้วโตดีไม่ดีอย่างไร ดงันัน้
ชนิดของปุ๋ ยจงึเป็น เหต ุ
  ตวัแปรตาม (Y) คือ ผลของการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว เพราะเราจะศกึษาดผูลท่ีไดร้บัจากการใส่
ปุ๋ ยลงไปวา่ปุ๋ ยชนิดใดท่ีท าใหต้น้ขา้วโตไดด้ีกวา่กนั 
  ตวัแปรควบคมุ (Z) คือ ตวัแปรท่ีเราตอ้งการไม่ใหม้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้วยกเวน้ตัว
แปรท่ีเราจะท าการศึกษาท่ีสามารถต่างกันไดน้ั้นคือ ปุ๋ ยทั้งสามชนิดนั้นเอง(A,B,C) ยกตัวอย่างตัวแปร
ควบคมุไดด้งันี ้คือ 

- ประเภทของดินท่ีใชใ้นการทดสอบตอ้งเหมือนกนัทัง้หมด 
- ประเภทของภาชนะท่ีใส ่เพราะตอ้งมีขนาดท่ีเท่ากนั 
- ปริมาณการไดร้บัแสง,น า้ท่ีเท่าๆกนั 
- สภาพอากาศในพืน้ท่ีตอ้งเหมือนกนั เป็นตน้ 

หมายเหตุ:  
  1. ความสัมพันธ์ของตัวแปรแทรกซ้อน ,ตัวแปรเกิน นั้นมีความส าคัญมาก เพราะบางครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง x1 กับ y อาจมีค่า R” สูงถึง 0.90 หรือท่ีขนาดความสมัพันธท่ี์ 90% ก็อาจจะยังไม่
สามารถสรุปไดว้่าความสมัพนัธม์ีแค่ x1 เพียงอย่างเดียวอาจมี x2 หรือตวัแปรอื่นเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยก็ได ้
ดงันัน้ในการท าวิจยัตอ้งมีการทดสอบความสมัพนัธห์ลายๆตวัแปรเพ่ือใหท้ราบไดว้่าจะมีตวัแปรอิสระใดบา้ง
ท่ีจะสง่ผลตอ่ตวัแปรตาม 
  2. การควบคุมตัวแปรลักษณะนี ้(อาจเรียกว่า ตัวแปรแฝง Latent Variable) อาจหาไดโ้ดยการ
วิเคราะหส์หสมัพนัธบ์างสว่น (Partial Correlation Analysis) ใน Program SPSS 
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อธิบายตามภาพประกอบประเภทของตัวแปร 
 

 
 
 

  

 

 

  

   

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ:อธิบายตามภาพประกอบประเภทของตวัแปร 
 

3. การสร้างแบบสอบถามการวิจัย 
 

การสรา้งแบบสอบถามการวิจัยถือเป็นหัวใจส าคญัของการท าการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะการท า
วิจัยเชิงปริมาณตอ้งหาขอ้มูลจ านวนมากในการเก็บเพ่ือน ามาวิเคราะห ์ดังนั้นเครื่องมือของการวิจัยเชิง
ปริมาณคือ แบบสอบถามนัน้เอง 

 3.1 ประเภทแบบสอบถาม 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

3.1.1. แบบสอบถามเพ่ือถามทัศนะหรือความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเราตอ้งการจะทราบ
ขอ้มลู ดงันัน้แบบสอบถามประเภทนีจ้งึเป็นการถามทศันะในระดบั มากท่ีสดุ,มาก,ปานกลาง,นอ้ย และนอ้ย
ท่ีสดุ เป็นส่วนใหญ่ของการท าวิจยั หรืออาจเป็นขอ้ค าถามใหก้ลุ่มตวัอย่างเลือกตอบ เช่น ใช่,ไม่ใช่,ไมแ่น่ใจ 
หรือ ทราบ,ไมท่ราบ,ไมแ่น่ใจ 

ตัวแปรอิสระ (X) 
Independent Variable 

 - เป็นเหตเุสมอ 
 -เกิดขึน้ก่อน 
 -สิ่งท่ีตอ้งการท านาย 

ตัวแปรตาม (Y) 
Dependent Variable 

 -เป็นผลเสมอ 
 -เกิดขึน้ทีหลงั 
 -ผลลพัธท่ี์ปรากฏ 

ตัวแปรแทรกซ้อน(Z) Intervening Variable 

เป็นตวัแปรท่ีอยูร่ะหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามอาจมีผล
หรือไมมี่ผลตอ่ความสมัพนัธก็์ได ้
ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) 
เป็นตวัแปรท่ีเรายงัไมไ่ดน้  ามาศกึษาแตก่ลบัมีผลตอ่
ความสมัพนัธข์องการวิจยั 
ตัวแปรควบคุม (Control Variable) 
ตัวแปรแฝง (Latent Variable) 
เป็นตวัแปรท่ีเราไมต่อ้งการใหเ้กิดผลตอ่การวิจยัจงึท าการ
ควบคมุผลของตวัแปรเหลา่นัน้เอาไว ้
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3.1.2. แบบสอบถามท่ีเป็นการถามระดบัความรูข้องกลุ่มตวัอย่างโดยผูท้  าการวิจยัจะใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามตอบแบบสอบถามท่ีก าหนดใหอ้าจจะ 5 ขอ้ หรือ 10 ขอ้ แลว้แต่ความตอ้งการของผูวิ้จยั โดย
ขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะมีค  าตอบท่ีถูกเพียงขอ้เดียว หากผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกก็จะได ้1คะแนน ต่อขอ้ 
หลงัจากนัน้น าคะแนนทัง้หมดมารวมแลว้ก าหนดเอาเองว่าหากผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกว่าก่ีขอ้จงึ
จะถือวา่มีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ เช่น มากกวา่ 5 ขอ้ หรือมากกวา่ 7 ขอ้ เป็นตน้ 

 

3.2 องคป์ระกอบของแบบสอบถาม 1 ชดุ ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
 

3.2.1.  แบบสอบถามปฐมภูมิ เป็นตอนต้นของแบบสอบถามโดยมากมักจะเป็นค าถามท่ี
เก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ,อายุ,การศกึษา,สถานภาพ,รายได ้ในส่วนนีข้อใหจ้ า
ไวว้่าหากเราไม่ไดน้  ามาทดสอบการวิจัยไม่จ าเป็นตอ้งใส่เขา้ไป หรือหากถามแลว้ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์
ขอ้มลูก็ไมต่อ้งใส ่ยกตวัอย่าง (อภิวฒัน ์สมาธิ,2560) ดตูวัอย่างไดจ้าก ภาคผนวก ญ 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่พบจากการด าเนินการวิจัย: จากการด าเนินการวิจัยโดย
การสรา้งแบบสอบถามตามท่ีไดย้กตวัอย่างมานัน้ ผูเ้ขียนเห็นว่าการสรา้งแบบสอบถามปฐมภูมิอาจยงัไม่
ครอบคลมุขอ้ค าถามการวิจยัเท่าท่ีควร เช่น การถามถึงระดบัการศกึษา สถานภาพ หรือรายได ้ซึ่งสิ่งเหลา่นี ้
อาจใชเ้ป็นปัจจัยในการวิเคราะหข์อ้มูลการวิจัยไดด้ว้ยเช่นกัน ดงันัน้นักวิจัยควรถามค าถามปฐมภูมิใหม้ี
ความครอบคลมุ และเก่ียวกบังานวิจยัท่ีตนเองก าลงัด าเนินการอยู่ แต่ทัง้นีผู้เ้ขียนเห็นว่าค าถามท่ีจะถามใน
การแบบสอบถามควรเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาสาระของเรื่องท่ีจะด าเนินการวิจยัดว้ยเช่นกนั ไมเ่ช่นนัน้จะเป็นการ
ตัง้ขอ้ค าถามฟุ่ มเฟือยโดยใช่เหต ุ 
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3.2.2. แบบสอบถามทตุิยภูมิ เป็นแบบสอบถามท่ีเป็นส่วนท่ีสองโดยมาจะเป็นการตัง้ขอ้ค าถาม
ท่ีเก่ียวกบัการวิจยัท่ีเราสนใจท่ีจะท าการศกึษา โดยอาจแบ่งเป็นค าถามเพ่ือการตัง้ค  าถาม คือ 

3.2.2.1). เป็นค าถามท่ีเป็นการทดสอบระดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม  
กล่าวคือโดยส่วนใหญ่จะเป็นการถามเพ่ือทดสอบระดบัความรูข้องผูต้อบแบบสอบถาม

ต่อปัญหาการวิจัยท่ีเราต้องการทราบค าตอบ ว่ามีความรู ้ความเข้าใจต่อสิ่งท่ีถามมากน้อยเพียงใด 
ยกตวัอย่างเช่น (อภิวฒัน ์สมาธิ,2559) ดตูวัอย่างจากภาคผนวก ญ 
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จากแบบสอบถามจะเห็นไดว้่าหากเป็นการทดสอบระดับความรูค้วามเขา้ใจของกลุ่ม

ตวัอย่างวิจยั เราจะใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกตอ้งท่ีสดุเพียงขอ้เดียวและในขอ้ค าถาม
จะมีเพียงค าตอบเดียวท่ีถูกตอ้งหากตอบถูก จะไดค้ะแนนเท่ากับ 1 แต่หากตอบผิดจะไดค้ะแนนเท่ากับ 0 
หลงัจากนัน้น ามาประมวลผลของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมว่าค่าเฉลี่ยผลคะแนนโดยรวมทัง้กลุม้ผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ เช่น หากเต็ม 7 ค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีไดห้ากมีค่ามากกว่า 3.5 ถือว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องท่ีเราไดท้ าการศกึษาวิจัยผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด แต่หากว่าต ่ากว่า 3.5 ถือว่าไม่
ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดดว้ยเช่นกนั 

3.2.2.2). ถามทศันะหรือความคิดเห็น  
กลา่วคือเป็นการถามทศันะของกลุม่ตวัอย่างท่ีเราท าการศกึษาวา่มีทศันะอย่างไรตอ่เรื่อง

ท่ีเราไดท้ าการศึกษาวิจัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการถามระดบัทศันะ จ านวน 5 ระดบัคะแนน หรือ 3 ระดบั
คะแนน คือ 

มากท่ีสดุ    หมายถงึ   5 
มาก           หมายถงึ   4 
ปานกลาง   หมายถงึ   3 
นอ้ย           หมายถงึ   2 
นอ้ยท่ีสดุ    หมายถงึ   1 
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  แตห่ากก าหนดการประเมินเป็น 3 ระดบั ก็สามารถก าหนดสแกลไดด้งันี ้คือ  
มาก           หมายถงึ  3 
ปานกลาง   หมายถงึ  2 
นอ้ย           หมายถงึ  1 

ยกตวัอย่าง (จากงานวิจยัของผูเ้ขียน เรื่องทศันะคนสยามตอ่การแกปั้ญหาความขดัแยง้
ในจงัหวดัชายแดนใตฯ้ งบประมาณเงินแผ่นดิน ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ(วช.) (อภิวฒัน ์สมาธิ
,2559) ดตูวัอย่างภาคผนวก ญ 

 
จากแบบสอบถามแสดงใหเ้ห็นว่าขอ้ค าถามไมไ่ดเ้จาะจงว่าจะตอ้งตอบใหถู้กเหมือนการ

วดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจแตผู่ต้อบสามารถตอบไดต้ามทศันะของตนเองไดอ้ย่างอิสระ 
 

3.2.2.3. ค าถามแบบชีเ้ฉพาะหรือเจาะจง 
 ค  าถามแบบชีเ้ฉพาะเจาะจง หมายถึงขอ้ค าถามในบางประเด็นท่ีผูวิ้จัยตอ้งการทราบ

สาเหตุในเชิงลึกว่าในขอ้ค าถามนัน้ๆแทนท่ีจะเป็นการตอบเพียง 5 ระดบั (มากท่ีสุด,มาก,ปานกลาง,นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสดุ) มีปัจจัยหรือสาเหตุลกึๆอีกหรือไม่ท่ีท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบในบางประเด็น แต่
ทัง้นีก้ารตัง้ขอ้ค าถามแบบชีเ้ฉพาะหรือเจาะจง ผูวิ้จยัตอ้งท าขอ้เลือกตอบไดอ้ย่างเป็นกลาง นัน้หมายถงึมีทัง้
ท่ีเลือกตอบว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ ไม่แน่ใจในขอ้ค าถามนัน้ๆ ไม่ใช่มีเพียงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย
เพียงอย่างเดียว ดงันัน้การจะตัง้ขอ้ค าถามแบบนีไ้ดผู้วิ้จยัตอ้งรูจ้ริงต่อเนือ้หาท่ีก าลงัด าเนินการวิจยั เพ่ือจะ
ไดข้อ้ค าถามท่ีเป็นกลางมากท่ีสดุ ยกตวัอย่างเช่น ดตูวัอย่าง ภาคผนวก ญ 
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3.2.2.4. ค าถามปลายเปิดหรือขอ้เสนอแนะ 
เป็นการท าจุดไข่ปลาใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขียนความคิดเห็นของตนเองเขา้ไปใน

กระดาษแบบสอบถาม ซึ่งขอ้มลูท่ีไดอ้าจเป็นเชิงลกึมากกว่าการตอบค าถามของผูวิ้จัยท่ีไดก้ าหนดไวเ้พียง
อย่างเดียว โดยส่วนใหญ่จะอยู่ตอนท้ายของแบบสอบถาม ซึ่งในตอนท้ายของแบบสอบถามเราควร
ขอบพระคณุกลุม่ตวัอย่างท่ีไดส้ละเวลามาตอบแบบสอบถามของเราดว้ยเช่นกนัดตูวัอย่างภาคผนวก ญ 
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 3.3 หลกัการสรา้งแบบสอบถาม  
1. การเขียนแบบสอบถามเป็นขัน้ตอนส าคญัมากของกระบวนการส ารวจ  
2. การสร้างค าถามส่วนมากมาจากสามัญสานึก  แต่ก็มีความซับซ้อนท่ีผู้เ ขี ยน

แบบสอบถามตอ้งทาความคุน้เคย ท่ีส  าคญั  
3. กรอบแนวคิดตอ้งชดัเจน  
4. ค  าถามไมก่ ากวม  
 

3.4 กฎท่ีพงึระลกึเสมอก่อนเขียนแบบสอบถาม  
1. แตล่ะค าถามตอ้งเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงคข์องแบบสอบถาม  
2. ผูต้อบค าถามทกุคน ตอ้งตอบค าถามไดท้กุขอ้  
3. แตล่ะค าถามถกูเขียนดว้ยขอ้ความท่ีผูต้อบแปลความหมายไปในท านองเดียวกนั  
4. ทกุค าถามจะใหค้  าตอบท่ีคณุตอ้งการทราบ ไมใ่ช่เป็นสิ่งท่ีอาจจะดีหากไดท้ราบ  
 

3.5 หลกัการด าเนินการเก็บแบบสอบถาม  
1. บทน าแบบสอบถาม  
2. แนะน าตนเอง/กลุม่และโครงการ  
3. ท าไมเขาจงึถกูเลือกใหต้อบค าถาม  
4. จะใชเ้วลาถามนานเท่าใด  
5. ประโยชนท่ี์พวกเขาจะไดร้บัจากการตอบค าถาม  
6. เราจะใชค้  าตอบของเขาอย่างไร/ การรกัษาความลบัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

3.6 ขัน้ตอนของการเขียนแบบสอบถาม  
1. ก าหนดวัตถุประสงคข์องการเก็บข้อมูล  วัตถุประสงคท่ี์ ชัดเจน และสะท้อนให้เห็น

ปริมาณขอ้มลูที่จะไดร้บัจากการสอบถาม จะช่วยในการวางขอบเขตของคาถามและการวดั  
2. ตดัสินใจวา่ตอ้งการวดัอะไร ทศันคติ ความรู ้พฤติกรรม/การปฏิบตัิ ทกัษะ ลกัษณะ

ประชากร 
3. ระบกุลุม่เป้าหมาย จะถามใครจงึจะไดข้อ้มลูที่ตอ้งการ อาจมีการทดลองนาไปถามกลุ่ม

คนที่มีลกัษณะเหมือนกบัผูท่ี้จะเป็นกลุม่เป้าหมายก่อนเพ่ือดวูา่แบบสอบถามใชไ้ดก้บัคนกลุม่นัน้หรือไม่  
4. เลือกระดบัการวดั ตัง้เกณฑใ์นการวดัระดบัท่ีเหมาะสม 
5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ  
   - เป็นการวดัความสอดคลอ้งของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม  
   - ความสอดคลอ้ง หมายความวา่ผูต้อบเขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงของคาถามตามท่ีเขียน 
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3.7 การก าหนดเนือ้หาของแบบสอบถาม  
 

1. ขัน้ตอนนีต้อ้งใชก้ารระดมสมอง  
2. ใหเ้ขียนทุกค าถามท่ีคิดไดล้งกระดาน/กระดาษ ถึงแมว้่าบางคาถามอาจยงัไม่ตรงเรื่อง

ตรงราวทัง้หมด ค าถามสามารถถกูปรบัเปลี่ยนใหแ้คบลงตรงเรื่องตรงราวมากขึน้ไดเ้สมอ 
3. ขัน้ตอ่ไปใหวิ้เคราะหค์วามเหมาะสมของค าถาม โดยตัง้คาถามวา่  
  - ค าถามนีจ้าเป็นหรือไม่ ถา้ไม ่ก็ตดัออกไป  
      - มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีผูต้อบจะตอบค าถามนีไ้ด้ ไม่ควรคาดเดาว่าผูต้อบจะจ า

เรื่องราวท่ีเกิดเมือ 5 ปีมาแลว้ไดถ้กูตอ้ง  
      - ผูต้อบจะตอบค าถามนีห้รือไม่ หากเป็นค าถามท่ีอ่อนไหว อาจตอ้งปรบัภาษา เปลี่ยนวิธี

เก็บขอ้มลู  
 

3.8 ค าแนะน าส าหรบัการเขียนแบบสอบถาม  
1. กระชบั: คณุจะตอ้งมุ่งไปท่ีค าถาม “ท่ีตอ้งการรู”้และลดค าถามท่ี “ดีหากไดรู้”้ ค าถามท่ี

สัน้จะไดร้บัความรว่มมือในการตอบสงู  
2. เริ่มดว้ยค าถามท่ีไม่มีลักษณะคุกคาม: ท าค าถามแรกใหต้รงประเด็นกับหัวขอ้เรื่อง/

จดุประสงค ์และท าใหง้่ายตอ่การตอบ หลีกเลี่ยงการถามขอ้มลูที่เป็นสว่นตวัตอนเริ่มตน้ 
3. ใชภ้าษาเรียบง่าย: ตรงไปตรงมา ใชภ้าษาง่ายๆเพ่ือใหผู้ต้อบตอบไดเ้รว็ขึน้และถกูตอ้ 
4. เพ่ิมคาแนะนาในการตอบค าถาม : หากมีความจาเป็นให้เพ่ิมคาแนะน าการท า

แบบสอบถามและวิธีท าเครื่องหมายเพ่ือช่วยใหก้ารตอบแบบสอบถามมีความถกูตอ้ง 
5. ท าใหม้ั่นใจว่าแบบสอบถามเป็นแบบของมืออาชีพ : ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของการ

สะกดค าในสอบแบบสอบถามเสมอ และท าใหม้ั่นใจว่าการออกแบบแบบสอบถามเหมาะสมกับหัวขอ้ท่ี
ตอ้งการทราบ แบบสอบถามแบบมืออาชีพจะสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีในความคิดของผูต้อบ 

6. ถามค าถามเดียวในแตล่ะครัง้ : หลีกเลี่ยงคาถาม “ซ า้ซอ้น”ท่ีท าใหผู้ต้อบสบัสน เช่น คณุ
ชอบแมวกบัหมาหรือไม ่,คณุชอบเทนนิสหรือคณุชอบกอลฟ์  

7. ใชค้  าถามปลายเปิด : เม่ือคาตอบจะมีคา่ส  าหรบัการส ารวจเท่านัน้ 
8. ใหว้างคาถามส าคญัไวส้่วนกลาง: เริ่มดว้ยค าถามง่ายๆเพ่ือจูงใจผูต้อบ แลว้ตามดว้ย

ค าถามส าคญั เพราะผูต้อบอาจรูส้กึออ่นลา้หรือรีบเรง่ในตอนทา้ยของการตอบ  
9. หลีกเลี่ยงการลาเอียงของความเห็นชอบ : โดยการวางกรอบค าถามใหม้ีทัง้ค  าถามดา้น

บวกและดา้นลบ ผูต้อบจะประเมินค าถามแตล่ะขอ้มากกว่าจะรวมความเห็นเป็นเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบั
ค าถามทัง้หมด 

10. หลีกเลี่ยงขอ้เลือก “อื่นๆ”: ผูต้อบบางคนท่ีขาดความระมดัระวงัจะมองขา้มขอ้เลือกท่ีมี
ไวใ้ห ้ไปเลือกขอ้ “อื่นๆ”  



                                                                                 317 
 

 
 
 

 11. ควรท าใหแ้บบสอบถามของคุณสัน้: การจ ากัดจ านวนขอ้ค าถามของคุณขึน้อยู่กับ
กลุม่เป้าหมายวา่เป็นใคร และวิธีการเก็บ 

12. ให้พืน้ท่ีสาหรับแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม : ตอนท้ายของแบบสอบถามให้โอกาสแก่
ผูต้อบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการส ารวจ/การสอบถามโดยใชค้  าถามปลายเปิด 

ยกตวัอย่างแบบสอบถามการวิจยัของผูเ้ขียน  ในแบบสอบถามจะประกอบ ไปด้วย
แบบสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้,แบบสอบถามเพ่ือทดสอบระดบัความรู ้,แบบสอบถามเพ่ือถามทัศนะต่อสิ่งท่ี
ตอ้งการศกึษา และค าถามปลายเปิดหรือขอ้เสนอแนะทั่วไป ยกตวัอย่างจากงานวิจยั สถาบนัวิจยัแห่งชาติ
(วช.)ปี 2560 (งบประมาณเงินแผ่นดิน) เรื่อง การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
กรณีศกึษา: โครงการก าปงตกัวา และโครงการพาคนกลบับา้น (อภิวฒัน ์สมาธิ, 2560) สามารถดตูวัอย่างได้
จาก ภาคผนวก ญ 

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ผิดพลาดท่ีคน้พบจากการวิจยั: จากแบบสอบถามจะเห็นไดว้่าการตัง้
ขอ้ค าถามไม่จ าเป็นท่ีจะเป็นการถามทัศนะเพียงอย่างเดียวแต่สามารถถามไดใ้นหลายลกัษณะขึน้อยู่กับ
ผูวิ้จยัว่าตอ้งการทราบค าตอบเช่นไร และท่ีส  าคญัการตัง้ขอ้ค าถามในแบบสอบถามนัน้ขอ้ค าถามตอ้งเป็น
กลางเสมอ และไมม่ีอคติหรือตัง้ธงของค าตอบในการด าเนินการวิจยั 
 

4. การสร้างแบบการสัมภาษณ ์

 ในการท าวิจยัการสมัภาษณถื์อเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคญัในการท าวิจยัเชิงคณุภาพเป็นอย่างย่ิง 
การสมัภาษณต์อ้งใชห้ลกัจิตวิทยาเป็นอย่างมากเพราะเราตอ้งการทราบขอ้มลูในเชิงลกึของปัญหาท่ีเรา
ท าการศกึษาดงันัน้หากจะไปถามใครและใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึตอ้งแสดงใหผู้ใ้หส้มัภาษณเ์ห็นวา่เรามีความ
จริงใจและการสมัภาษณน์ัน้ๆตอ้งไมม่ีผลกระทบกลบัมาตอ่ผูใ้หส้มัภาษณด์ว้ยเช่นกนั 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูสถิติ ในทางปฏิบตัิอาจท าไดห้ลายวิธี (ส  านกังานสถิติแห่งชาติ,2560:67-69) 
คือ 

4.1. วิธีการสมัภาษณจ์ากผูใ้หค้  าตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face interview)  
เป็นวิธีการท่ีส่งเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานออกไปสมัภาษณผ์ูใ้หค้  าตอบ  และบนัทึกค าตอบลงในแบบ

ขอ้ถาม วิธีนีนิ้ยมใชก้นัมากในการท าส ามะโนและส ารวจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัสภาพการณข์องประเทศไทย 
เป็นวิธีการท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียด พนักงานสมัภาษณส์ามารถชีแ้จงหรืออธิบายให ้ผูต้อบเขา้ใจใน
ค าถามได ้ท าใหไ้ดร้บัค าตอบตรงตามวตัถุประสงค ์แต่การท่ีจะใหไ้ดค้  าตอบท่ีดี ก็ตอ้งขึน้อยู่กบัปัจจัยอื่นๆ 
เช่น วิสัยสามารถของผู้ตอบท่ีจะเข้าใจค าถาม  ความตัง้ใจของผู้ตอบและความสุจริตใจท่ีจะให้ค  าตอบ 
ความสามารถของพนกังาน ท่ีจะสมัภาษณไ์ดอ้ย่างละเอียดครบถว้น และบนัทึกค าตอบอย่างถกูตอ้ง และท่ี
ส  าคญัท่ีสดุคือ ความซื่อสตัยส์จุริตของพนกังานสมัภาษณท่ี์จะไม่กรอกขอ้มลูเอง ซึ่งในทางปฏิบตัิก่อนท่ีจะ
ส่งเจา้หนา้ท่ีหรือพนักงานออกไปปฏิบัติงาน จะตอ้งท าการอบรมชีแ้จงใหเ้ขา้ใจถึงขัน้ตอนการสัมภาษณ์ 
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ตลอดจนวตัถุประสงคข์องโครงการ ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าต่างๆ ท่ีใชใ้นแบบขอ้ถาม การ
กรอกแบบขอ้ถาม ซึง่รายละเอียดตา่งๆ เหลา่นี ้ไดก้  าหนดไวใ้นคูม่ือการปฏิบตัิงานเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4.2. วิธีการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์(Enumeration by telephone)  

เป็นวิธีการที่อาจท าไดอ้ย่างรวดเร็ว และทุ่นคา่ใชจ้่าย เพราะไมต่อ้งเดินทาง แตม่ีขอบเขตจ ากดั คือ
ใชไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้มีโทรศัพทเ์ท่านั้น ค าถามท่ีถามจะตอ้งสัน้และเขา้ใจง่าย วิธีนีจ้ึงใชใ้นการเก็บรวบรวมท่ี
รายการขอ้ถามไม่มากนัก ประมาณ 1 – 2 รายการ จึงมักใชร้่วมกับวิธีอื่น หรือใชใ้นการทวงถามใบแบบ
ขอ้ถาม หรือสอบถามเพ่ิมเติมเมื่อมีขอ้สงสยั เก่ียวกบัค าตอบ หรือไมไ่ดร้บัค าตอบในบางรายการ หรืออาจใช้
ในการตรวจสอบการท างานของพนกังาน 

  
4.3. วิธีการใหพ้นกังานไปทอดแบบไวใ้หผู้ต้อบกรอกขอ้มลูเอง (Self Enumeration)  
วิธีนีพ้นักงานจะน าแบบข้อถามไปมอบไวใ้หก้ับผู้ตอบ  โดยอธิบายถึงวิธีการกรอกเท่าท่ีจ าเป็น 

ผูต้อบจะตอ้งกรอกแบบ ขอ้ถามเอง พนกังานจะกลบัไปรบัแบบขอ้ถามท่ีกรอกขอ้มลูแลว้ในวนัท่ีก าหนด ใน
ขณะเดียวกันพนกังานจะตอ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง  และความครบถว้นของขอ้มูลท่ีกรอกแลว้ ถา้
ผิดพลาดหรือ ไม่ครบถว้นจะตอ้งสมัภาษณเ์พ่ิมเติม วิธีนีเ้หมาะท่ีจะใชก้บัผูท่ี้ มีการศกึษาพอท่ีจะอ่าน เขียน 
เขา้ใจค าถามได ้ส าหรบัประเทศไทยระดบัการศึกษาและการใหค้วามร่วมมือของประชากรยังแตกต่างกนั 
มาก ฉะนัน้จึงเหมาะสมท่ีจะใชก้บังานบางโครงการเท่านัน้ แบบขอ้ถามท่ีจะใชวิ้ธีนีจ้ะตอ้งมีค  าถามท่ีเขา้ใจ
ง่าย มีค าอธิบายอย่างชดัเจน และการกรอกแบบขอ้ถามตอ้งไมยุ่่งยาก  

 
      4.4. วิธีการสง่แบบขอ้ถามใหผู้ต้อบทางไปรษณีย ์(Mailed Questionnaire)  

เป็นวิธีท่ีส่งแบบขอ้ถาม ใหผู้ต้อบทางไปรษณีย์ และใหผู้ต้อบส่งแบบขอ้ถามท่ีกรอกขอ้มูลแลว้
กลบัคืนมาทางไปรษณียเ์ช่นเดียว กนั วิธีนีค้ลา้ยกบัการทอดแบบ แตต่า่งกนัตรงท่ีสง่แบบทางไปรษณีย ์เป็น
วิธีการท่ีเสียค่าใชจ้่ายนอ้ยท่ีสดุ เพราะเสียเพียงค่าแสตมป์แทนค่าใชจ้่ายของพนกังานสนาม โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีผูท่ี้จะใหค้  าตอบอยู่กระจดักระจายกนัมาก ซึ่งไม่อยู่ในวิสยัท่ีจะสง่พนกังานสนามไปท าการสมัภาษณ์
ได ้ในกรณีท่ีผูต้อบเห็นความส าคญัของขอ้มลู ขอ้มลูท่ีไดอ้าจมีคณุภาพดีกว่าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์
เพราะผูต้อบมีเวลา คิด ก่อนตอบ และไมต่อ้งตอบภายใตส้ภาวะการณเ์รง่รีบของพนกังานสมัภาษณ ์แตวิ่ธีนี ้
ก็มีขอ้เสียที่มกัจะมีอตัราการไมต่อบ (non-response rate) สงู วิธีนีม้ีขอ้จ ากดัในการใชค้ือ  

•  แบบตอ้งไมย่ากและไมย่าวเกินไป  
•  ใชใ้นประเทศท่ีมีบริการไปรษณียด์ี  
•  ผูต้อบตอ้งสามารถอา่นค าถาม และขอ้สั่งชีแ้จงไดเ้ขา้ใจ  
• ตอ้งใชเ้วลาคอยจนกวา่จะไดร้บัแบบครบจ านวนท่ีตอ้งการ และ บางทีตอ้งมีการทวงถามหลาย
ครัง้ 

  •  ถา้ค าตอบไมช่ดัเจน ตอ้งเสียเวลาถามซ า้โดยวิธีการอื่น 
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4.5. วิธีการบนัทกึขอ้มลูจากการวดัหรือการนบั 
วิธีนีจ้ะมีอปุกรณเ์พ่ือใชใ้นการวดัหรือนบัตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เช่น การนบัจ านวน

รถยนตท่ี์แล่นผ่านท่ีจุดใดจุดหนึ่ง ก็อาจใชเ้ครื่องนบัโดยใหร้ถ  แล่นผ่านเครื่องดงักล่าว หรือ การเก็บขอ้มลู
ดว้ยการวดั เช่น การเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัขนาดของ แปลงเพาะปลกู พืช ท าไดโ้ดยการวดัความยาวของแต่ละ
ดา้น เพ่ือค านวณหาพืน้ท่ีตามหลกัเกณฑก์ารหาพืน้ท่ี เป็นตน้ 

4.6. การน าผลการสมัภาษณม์าวิเคราะห ์
ในการเก็บขอ้มลูการสมัภาษณ ์ยงัเขา้ใจกนัว่าเมื่อสมัภาษณแ์ลว้เอาค าสมัภาษณม์าถอดใจความ

แลว้ถือเป็นการจบกระบวนการสัมภาษณ์ ซึ่งจริงๆแลว้ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อท าการเก็บขอ้มูลการ
สมัภาษณแ์ลว้ผูท้  าการวิจัยตอ้งเอาขอ้สัมภาษณน์ัน้ๆมาประเมินละใหร้ะดบัคะแนนตามท่ีผูท้  าวิจัยไดต้ัง้
เอาไว ้โดยการใหค้ะแนนเป็น +5,+4,+3,+2,+1 และ0 ตามความคิดเห็นของตนเองว่าการใหส้มัภาษณค์ง
บคุคลคนนัน้มีทศันะในดา้นนัน้ๆอย่างไร โดยท าเป็นตารางวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์ดงันี ้

 ยกตัวอย่างแบบสัมภาษณ ์
ยกตวัอย่างจากงานวิจัย สถาบันวิจัยแห่งชาติ(วช.)ปี 2560 (งบประมาณเงินแผ่นดิน) เรื่อง การ

บริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์่อแนวทางการสรา้งความสนัติสขุในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้กรณีศึกษา : จังหวัดยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส (อภิวัฒน ์สมาธิ, 2558) การ
ด าเนินการวิจยัเป็นการศกึษากลุม่ขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนใต ้และประชาชนทั่วไป ดงันัน้แบบสมัภาษร์
จงึมี 2 สว่น สามารดตูวัอย่างไดจ้าก ภาคผนวก ฎ 

 ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: การสมัภาษณถื์อเป็นอีกสว่นหนึ่ง
ของการด าเนินการวิจัยท่ีผูวิ้จัยควรมีในองคป์ระกอบของการวิจัย เพราะการสมัภาษณจ์ะท าใหผ้฿วิจัยรู ้
ขอ้มูลจากการด าเนินการวิจัยในเชิงลึก ในส่วนของการยกตวัอย่างการเก็บขอ้มูลสัมภาษณง์านวิจัยของ
ผูเ้ขียนท่ีไดย้กตวัอย่างมานัน้ พบว่าในบางครัง้การสมัภาษณ์หากผูวิ้จยัตัง้ค  าถามท่ีชีน้  า ก็อาจจะไดข้อ้มลูที่
แทจ้ริงของผูห้็ขอ้มลูวิจยั เพราะโดยส่วนใหญ่หากเราตัง้ค  าถามชีน้  าผูต้อบแบบสมัภาษณม์กัเห็นดว้ยกบัเรา
ทัง้สิน้ ดงันัน้การตัง้ของค าถามการสมัภาษณผ์ูวิ้จยัตอ้งไมต่ัง้ขอค าถามชีน้  าค าตอบโดยเดด็ขาด 
 

 4.7. ตารางการวิเคราะหก์ารสมัภาษณ ์
 เป็นการน าตารางท่ีไดท้  าการศึกษาในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตค้ือ ยะลา,ปัตตานี และ

นราธิวาส โดยท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 4 กลุ่มคือ ทหาร,ต ารวจ,ฝ่ายปกครอง และประชาชน โดย
ยกตัวอย่างขอสัมภาษณ์เพียงบางส่วนนั้นคือสัมภาษณ์ดา้นแนวทางการบังคับใชก้ฎอัยการศึกต่อการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีของรฐั เม่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลูแลว้จะเห็นไดว้า่ตารางการวิเคราะหม์ีสองสว่นคือ  

a.การวิเคราะหป์ระสบการณใ์นการท างานของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์ 
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b. การวิเคราะหท์ศันะในเรื่องท่ีเราสมัภาษณโ์ดยในสว่นท่ีสอง การสรุปจะใชก้ารหาคา่เฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเช่นเดียวกบัการวิเคราะหแ์บบเชิงปริมาณเช่นเดียวกนัทุกประการแต่การใหค้ะแนน
ในแต่ละประเด็นเป็นการใส่คะแนนจากการวิเคราะหโ์ดยผูท้  าการวิจัยดงันัน้ในการใหค้ะแนนผูท้  าการวิจัย
ตอ้งถอดเทปการสมัภาษณแ์ละตอ้งไม่มีอคติในการใหค้ะแนนในแต่ละบุคคล การวิจยัจึงจะไดค้  าตอบตรง
ตามท่ีเราตอ้งการสามารดตูวัอย่างไดจ้าก ภาคผนวก ฎ 

 

5. วิธีการสังเกตการณ ์(Observation)  
 5.1 ความหมายของการสงัเกต ุ
เป็นวิธีเก็บขอ้มูลโดยการสงัเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา ท่าทาง หรือเหตุการณห์รือปรากฏการณ ์ท่ี

เกิดขึน้ในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไวโ้ดยไม่มีการสมัภาษณ ์วิธีนีใ้ชก้ันอย่างกวา้งขวางในการวิจัย  
เช่น จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผูข้ับรถยนตบ์นทอ้งถนนภายใต ้สภาพการณ์จราจรต่าง  ๆ กัน ก็อาจจะส่ง
เจา้หนา้ท่ีไปยืนสงัเกตการณไ์ด ้การสงัเกตจ านวนลกูคา้และบนัทึกปริมาณการขายของสถานประกอบการ  
โดยพนกังานเก็บภาษีของกรมสรรพากร เพราะการไปสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการถงึปริมาณการขาย ย่อมไมไ่ด้
ขอ้มลูที่แทจ้ริง  

ความหมายของการสงัเกต การสงัเกต(Observation) เป็นการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ (ตา หู จมกู 
ลิน้และ ร่างกาย) ในการสงัเกตหรือศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณต์่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ท่ีไดร้บัการกระตุน้ 
หรือไมก่ระตุน้ก็ได ้เพ่ือหาขอ้สรุปหรือขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการทราบ (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2534 : 39) 

การสงัเกต เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ท่ีเป็นการกระท า กิริยาอาการ หรือ พฤติกรรมท่ีสามารถใช้
ประสาทสมัผสัและเครื่องมือช่วยในการรบัรูแ้ละจดบนัทกึเป็นขอ้มลูได ้(นงลกัษณ ์วิรชัชยั,2543 : 69) 

การสงัเกต เป็นการเฝ้าดสูิ่งท่ีเกิดขึน้/ปรากฏการณอ์ย่างเอาใจใส่และก าหนดไวอ้ย่างมี  ระเบียบวิธี
เพ่ือวิเคราะหห์รือหาความสมัพนัธข์องสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งอ่ืน ๆ (นงพรรณ พิริยานพุงศ,์ 2546 : 80) 

การสงัเกตเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวกบัปรากฏการณห์รือพฤติกรรมท่ีใช ้ประสาทสมัผสัของ
ผู้สังเกต ซึ่งการสังเกตจะต้องกระท าโดยท่ีผู้ถูกสังเกตไม่รู ้ตัวจึงจะท าให้ได้รับข้อมูล  ท่ีเป็นจริง และ
ความส าเร็จของการสังเกตขึน้อยู่กับประสาทสัมผัสของผูส้ังเกต ท่ีจะตอ้งใชป้ระสาท  สัมผัสทั้งหา้ การ
ตีความพฤติกรรม การบันทึกขอ้มูลอย่างรวดเร็ว ละเอียด และจะตอ้งไม่มีอคติต่อ  การสรุปขอ้มูลท่ีไดร้ับ
ขอ้มลู(กฤติยา วงศก์อ้ม,2545:110)  

การสงัเกต หมายถึง การเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่ การพิจารณาและก าหนดไวอ้ย่างมี  ระเบียบวิธีการ
เฝ้าดแูละก าหนดอย่างแม่นย าในสิ่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือหาความสมัพนัธห์รือความสมัพนัธ์ เชิงสาเหตท่ีุเกิดขึน้ (อา
ธง              สทุธาศาสน,์2527 : 152 ) 

แอนเดอร์สันและเบริน์ (Anderson and Burn,1989 : 135) ได้น า เสนอระบบการสัง เกต ท่ี
ประกอบดว้ยบทบาทของผูส้งัเกตและสิ่งท่ีสงัเกต ดงัแสดงในภาพท่ีประกอบ(Anderson and Burn,1989 : 
135) 
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ภาพประกอบรายละเอียดเก่ียวกบับทบาทของผูส้งัเกต 

 
 

จากภาพสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบับทบาทของผูส้งัเกต จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้                  
1) ผูส้งัเกตท่ีเป็นผูบ้นัทึกอย่างเดียว จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสาทสมัผสัท่ีดีในการเก็บรายละเอียดของ

ขอ้มลูแลว้จดบนัทกึโดยไมต่อ้งตีความหมาย เพ่ือป้องกนัความมีอคติ 
2) ผูส้งัเกตท่ีเป็นผูบ้นัทึกและตีความ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณส์งูและใช ้เทคนิคการสงัเกตท่ี

เนน้ภาพรวมของปรากฏการณ ์(Holistic View) ในระหว่างการสงัเกต ท่ีเปรียบเสมือนการวิเคราะหข์้อมูล
เบือ้งตน้และใช ้เทคนิคการสงัเกตท่ีเนน้ภาพรวมของปรากฏการณ ์(Holistic View) ในระหว่างการสงัเกตท่ี
เปรียบเสมือนการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ 

 

5.2 ประเภทของการสงัเกต จ าแนกได ้ดงันี ้ 
 

5.2.1. จ าแนกตามโครงสรา้งของเครื่องมือท่ีใช ้ 
     5.2.1.1) การสังเกตแบบมีโครงสรา้ง (Structured Observation) เป็นการสังเกตท่ีมี

รายละเอียดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีไดร้ะบุไวล้่วงหนา้ เป็นการสังเกตท่ีมีระบบ  ชัดเจน โดยจะใช้
เครื่องมือท่ีไดส้รา้งไวอ้ย่างเป็นมาตรฐานใหผู้ส้งัเกตไดใ้ชเ้ป็นคู่มือการสงัเกต  และจดบนัทึก โดยมีหลกัการ
เบือ้งตน้และขอ้ดีและขอ้จ ากดัในการใช ้ดงันี ้ 

a). หลกัการเบือ้งตน้ของการสงัเกตแบบมีโครงสรา้ง มีดงันี ้(Wilkinson, 1995 : 
218-221) คือ  

1. เลือกพฤติกรรมท่ีจะสงัเกตและผูท่ี้ไดร้บัการสงัเกต ใหม้ีความชดัเจนวา่
จะสงัเกตพฤติกรรมอะไร ของใคร  

2. ก าหนดความหมายของพฤติกรรมท่ีจะสงัเกตไว ้อย่างชดัเจน - เลือก
สถานการณ/์เวลาท่ีจะสงัเกต  

3. เลือกและสรา้งเครื่องมือในการสงัเกต  
4. ในกรณีท่ีมีผูส้ ังเกตหลายท่าน ควรไดม้ีการชีแ้จงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ

สงัเกตใหม้ีความสอดคลอ้ง 
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b) ขอ้ดี-ขอ้จ ากดัของการสงัเกตแบบมีโครงสรา้ง (Anderson and Burn,1989 : 141-142)             
                                ตารางประกอบ ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการสงัเกตแบบมีโครงสรา้ง 

 
 

5.2.1.2) การสงัเกตแบบไม่มีโครงสรา้ง (Unstructured Observation) เป็นการสงัเกต
ท่ีไมไ่ดร้ะบรุายละเอียด เป็นวิธีท่ีใหผู้ส้งัเกตไดใ้ชวิ้จารณญาณใน การเลือกประเดน็ท่ีจะสงัเกตและจดบนัทึก 
โดยส่วนมากผูใ้ชวิ้ธีการนีจ้ะเป็นผูท่ี้มีประสบการณส์ูง  สามารถรบัรูแ้ละเขา้ถึงปรากฏการณไ์ดง้่าย และมี
ความไวเชิงทฤษฏี (Theoretical Sensitivity)  

 

5.2.2  จ าแนกตามพฤติกรรมหรือบทบาทของผูส้งัเกต (Merriam,1998 : 100-101)  
1) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) เป็นการสงัเกตท่ีผูส้งัเกตเป็น

ส่วนหนึ่ง(Complete Participant)หรือท่ีมีส่วนร่วม(Participant as Observer) ของปรากฏการณท่ี์ศกึษาซึ่ง
สมาชิกอาจจะทราบหรือไม่ทราบบทบาทของผูส้ังเกต เป็น  วิธีการศึกษาท่ีมีความเป็นธรรมชาติ ท าให้
สามารถเขา้ถงึความหมายแฝงเรน้ของพฤติกรรมท่ี แสดงออกไดอ้ย่างลกึซึง้มากขึน้ จ  าแนกเป็น ดงันี ้ 

2) การเขา้ไปรว่มโดยสมบรูณ ์(Complete Participant)ผูส้งัเกต จะเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ของกลุ่มท่ีท าการสังเกต โดยท่ีผูถู้กสังเกตจะไม่รูต้ัวว่าก าลังถูกสังเกตพฤติกรรม ผูส้ังเกตจะตอ้งปกปิด
บทบาทท่ีแทจ้ริงของตนเองและตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถสงูท่ีไดร้บัการฝึกฝน มาเป็นอย่างดี 

 3) การเขา้ร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incomplete Participant) ผูส้ังเกตจะเขา้ร่วมและมี
สว่นรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ ของกลุม่ท่ีท าการสงัเกตตามท่ีสมควรเพ่ือสรา้ง ความคุน้เคยแลว้สงัเกตพฤติกรรม
หรือปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ และผูถ้กูสงัเกตจะรูต้วัวา่ก าลงั ไดร้บัการสงัเกต  

4) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) เป็นการสังเกตท่ีผู้
สงัเกตเป็นเพียงผูส้งัเกตท่ีอาจจะซ่อนเรน้หรือเปิดเผยอยู่ภายนอก  เพ่ือสงัเกตพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้โดยท่ีผูถู้ก
สงัเกตจะรูต้วัหรือไมรู่ต้วั 
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5.2.3 จ าแนกตามบทบาทของวิธีการ (ปาริชาติ สถาปิตานนท.์ 2546 : 145)      
1) การสงัเกตโดยตรง(Direct Observation) เป็นการสงัเกตในสถานการณท่ี์เกิดขึน้จริง

หรือสภาพแวดลอ้มจริง 
2) การสงัเกตโดยออ้ม (Indirect Observation) เป็นการสงัเกตจากขอ้มลู เทป ภาพถ่าย 

หรือสื่อมวลชน  
 3) การสังเกตจากสถานการณ์จ าลอง เป็นการสังเกตโดย  การก าหนดสถานการณ์

จ าลองแลว้ใหบ้คุคลท่ีตอ้งการสงัเกตไดอ้ยู่ในสถานการณนัน้ ๆ เพ่ือแสดงพฤติกรรม 
 

5.3 หลกัการในการสงัเกต  
ในการสงัเกตมีหลกัการที่ควรปฏิบตัิดงันี ้(กฤติยา วงศก์อ้ม,2545 :111)  

1). ก าหนดจุดมุ่งหมายการสงัเกตท่ีชดัเจน เฉพาะเจาะจง ทัง้พฤติกรรมท่ีสงัเกตและผูท่ี้ไดร้บั
การสงัเกต  

2). ก าหนดความหมายของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีสังเกตให้ ชัดเจนว่าคืออะไร เป็น
อย่างไร ขอบเขตการสงัเกต เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ โดยอาจจะก าหนด เป็นรายการของพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการสงัเกตไวล้ว่งหนา้  

3). การสังเกตจะตอ้งวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบ อาทิใชก้ารสังเกตพฤติกรรมหรือ
คณุลกัษณะนัน้ ๆในช่วงเวลาใด นานเท่าไร(ท่ีแตกตา่งกนั)           

4). การสังเกตท่ีดีจะตอ้งมีการบันทึกผลการสงัเกตตามสภาพจริง ท่ีเป็นระบบ ชัดเจนและ
รวดเร็วท่ีอาจจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ หรือมาตราส่วนประมาณค่า หรือ  แบบจดบันทึกขอ้มูลท่ีเป็น
ค าถามปลายเปิดท่ีควรมีการชีแ้จงใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัในกรณี  ท่ีมีผูส้งัเกตหลายคน และไม่ตอ้งตีความ
เน่ืองจากจะก่อใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเกิด ความกงัวลกบัการตีความ  

5). ควรมีการสงัเกตในพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะหนึ่ง ๆ หลาย ๆ  ครัง้เพ่ือใหไ้ดร้บัขอ้มลูท่ีมี
ความเช่ือมั่น และหลาย ๆ สถานการณเ์พ่ือใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่มีความเท่ียงตรง  

6). ผูส้งัเกตจะตอ้งมีศกึษาและคน้ควา้ใหม้ีความรอบรู ้ชดัเจนใน พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์
ท่ีสงัเกตใหม้ากท่ีสดุ ฝึกทกัษะการสงัเกต รวมทัง้มีประสาทในการรบัรูท่ี้  สมบูรณแ์ละสขุภาพการท่ีสมบูรณ ์
แข็งแรง 

กระบวนการเก็บขอ้มูลโดยการสงัเกต ในการสงัเกตปรากฏการณห์รือพฤติกรรมใดๆ ท่ีเกิดขึน้ผู ้
สงัเกตจะกระบวนการ ท่ีจ  าแนกเป็นขัน้ตอนในการสงัเกต ดงัแสดงในภาพ 
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ภาพประกอบ:อธิบายรายละเอียดของขัน้ตอนในกระบวนการสงัเกต ดงันี ้

 

5.4 ขัน้ตอนในการสงัเกต 
 

5.4.1. ขัน้การเตรียมการ 
เป็นการเตรียมการก่อนท่ีจะด าเนินการสงัเกต ท่ีจะมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้ 

1) ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีจะสงัเกตตามวตัถปุระสงค ์ของการวิจยั  
2) จดัเตรียมแบบสงัเกต และวสัดอุปุกรณใ์นการสงัเกต อาทิ กลอ้งถ่ายรูป เทปบนัทึกเสียง 

เป็นตน้  
3) ประสานงานกบับคุคล ชมุชน หรือหน่วยงานในพืน้ท่ี เพ่ือขออนญุาตเขา้สงัเกต  
4) จัดฝึกอบรมผูส้งัเกตในการใชแ้บบสงัเกตการจดบันทึก และ  ทักษะการอยู่ร่วมกับ

ชมุชน  
5) จดัเตรียมคา่ใชจ้่าย และยานพาหนะ และอื่น ๆ  

 

5.4.2. ขัน้การด าเนินการ มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้ 
1) พูดคุย หรือแนะน าตนเองเพ่ือสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีกับผูไ้ดร้บั  การสังเกตใหเ้กิด

ความเขา้ใจ ไวว้างใจ และความคุน้เคย 
2) สงัเกตสภาพแวดลอ้มทั่วไป และขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่าง ทางกายภาพในภาพรวมท่ี

สามารถสงัเกตได ้อาทิ เพศ วยั ความเป็นอยู่ และบทบาทของบคุคล เป็นตน้ 
3) เมื่อเกิดความคุน้เคยกับกลุ่มตัวอย่างแลว้จึงด าเนินการสังเกต  แบบเจาะลึกกับ

ขอ้มลูท่ีเฉพาะเจาะจงจากแบบสงัเกตท่ีจดัเตรียมไว ้โดยการใชค้  าถาม และภาษา ทอ้งถ่ินท่ีแสดงความเป็น
กนัเอง 
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5.4.3. ขัน้การจดบนัทกึขอ้มลู  
เป็นการบันทึกขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีได้ จากการสงัเกตอย่างรวดเร็ว และทันทีท่ีพบขอ้มลู

เพ่ือป้องกันการลืมขอ้มูล หรือถา้ไม่มีโอกาสใน  ขณะนั้นใหจ้ดบันทึกทันทีหลังจากสิน้สุดการด าเนินการ
สงัเกต 

5.4.4. ขัน้การสิน้สดุการสงัเกต  
เป็นขัน้ตอนหลงัจากไดพิ้จารณา ความเพียงพอของขอ้มลูที่ตอ้งการตามวตัถุประสงคข์องการ

สงัเกตแลว้ใหแ้สดงการขอบคุณในความอนุเคราะหแ์ละความร่วมมือ หรือมอบของท่ีระลกึ เป็นการสิน้สดุ
กระบวนการสงัเกต 

 

การหาค่าความตรงเชงิเนือ้หา (IOC: Item Objective Conguence Index)  
 

ในงานวิจยั เครื่องมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มลูตอ้งมีความเท่ียงตรงและสมบูรณ์ เครื่องมือตอ้งมีคณุภาพ
โดยผ่านการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือก่อนเพ่ือใหม้ีความตรงความเท่ียงถา้เป็นเครื่องมือท่ีวดัความรู้ 
ตอ้งมีความยาก และอ านาจจ าแนกท่ีชดัเจน การตรวจสอบเครื่องมือ มีวิธีการดงันี ้ 

1. วิธีการหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา 
              1.1. วิธีท่ีไมใ่ชส้ถิติ ใชก้ารตรวจสอบความครอบคลมุของขอ้คาถาม ภาษาท่ีใชเ้ขียน หรือภาษาท่ี
พดู  

1.1.1. การตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หา จะใชผู้เ้ช่ียวชาญก่ีคนก็ไดต้ามเหมาะสม  
1.1.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาความเขา้ใจของผูต้อบ ใหผู้ท่ี้มีคณุสมบตัิเหมือนผู้

เป็นประชากรหรือผู้ท่ีตอ้งตอบคาถามประมาณ  2-3 คน ว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่เพียงไร มีความรื่นไหล
เพียงใดในการตอบคาถาม  

 

1.2. วิธีท่ีใชส้ถิติความตรงเชิงเนือ้หา  
ใช้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแลว้นาผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาถามกบัวตัถุประสงค์ หรือนิยาม (IOC : Item Objective Conguence Index) หรือ
อตัราสว่นความตรงเชิงเนือ้หา (CVR: Content Validity Ratio)  

การหาค่าความตรงเชิงเนื ้อหาโดยให้ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบข้อคาถาม จะประกอบด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หา ดา้นวดัผลประเมินผล หรือดา้นวิจยั อาจใชด้า้นภาษาดว้ยเพ่ือพิจารณาดา้นภาษาท่ี
ใชใ้นขอ้ค าถามจ านวนผูเ้ช่ียวชาญอย่างนอ้ย 3-5 คนควรมีคณุสมบตัิในดา้นคณุวฒิุจบปริญญาโทหรือเคย
ทาวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยควรประสานกับผูเ้ช่ียวชาญก่อนเพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญยินดีช่วยตอ้งทาคาชีแ้จง 
และหนังสือนาตามหลกัปฏิบัติ และท่ีส  าคญั คือรูปแบบของเครื่องมือท่ีจะใหต้รวจจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น
โดยเฉพาะนิยาม หรือวัตถุประสงคท่ี์จะใหเ้ปรียบเทียบการพิจารณา  การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมี 3 
ประเดน็ คือ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม และไมแ่น่ใจ โดยพิจารณาขอ้ค าถามนัน้ ๆ วดัไดต้รงหรือสอดคลอ้งหรือ
ไม 
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  ถา้เห็นดว้ย ใหค้า่  =   1  
 ไมเ่ห็นดว้ย ใหค้า่  =  -1  
 ไมแ่น่ใจ ใหค้า่      =   0 

 
 

กรรมการผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาคดัเลือกรูปแบบจะพิจารณาตามความเป็นไปไดข้องรายละเอียดสิ่งท่ี
จะสรา้งถา้มีคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงว่าแบบนัน้ดีใชไ้ดต้ามเนือ้หาท่ีระบุไวใ้นรายละเอียด 
และตรงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั และถา้แบบใดไดค้ะแนนเฉลี่ยต ่าากว่า 0.50 ตอ้งนาไปปรบัปรุงแกไ้ข 
เพราะวา่แบบไมเ่ป็นไปตามเนือ้หาท่ีระบไุวใ้นรายละเอียด และไมต่รงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
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2. ตวัอย่างแบบสอบถามในการหาประสิทธิภาพเพ่ือหาคา่ IOC (ตอ่คน )  
 

แบบแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีตอ่แบบสอบถาม ในการหาประสิทธิภาพ (รายบคุคล)  
 

 ค าชีแ้จง กรรมการผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามการหาประสิทธิภาพ  
โดยใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการนาไป
พิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป 
 

ตารางแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีตอ่แบบสอบถามในการหาประสทิธิภาพ 

           
            จากการบนัทกึการใหค้ะแนนแตล่ะคนเราสามารถน าคา่IOCท่ีไดม้าประมวลผลขอ้มลูเป็นตาราง
สรุปผลไดด้งันี ้
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ตารางสรุปผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒิุ 
 

 
 

              จากค่า IOC รวมท่ีไดม้านัน้มีค่าเท่ากบั 0.62 แสดงว่าแบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการด าเนินการวิจัย
อยู่ในระดบัใชไ้ด ้การด าเนินการท าIOCถือเป็นสิ่งส  าคญัเพราะการใหผู้เ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบแบบสอบถาม
ของเราอาจจะช่วยในการตรวจค าผิด หรือความเหมาะสมของค าพูดท่ีจะใชใ้นการวิจัย ดงันัน้ผูท้  าการวิจัย
ควรจะท าIOCก่อนการท าวิจยั 
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แบบฝึกหดับทที ่7 
 

ขอ้ท่ี 1. จงอธิบายความแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพแตกตา่งกนัอย่างไร 
ข้อท่ี 2. จงอธิบายความแตกต่างของข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative data) พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 
ขอ้ท่ี 3. จงอธิบายความหมายของการแบ่งประเภทของขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ระดบันามมาตรา (Nominal scale),

ระดับล าดับมาตรา (Ordinal scale) ,ระดับช่วงมาตรา (Interval scale) ,ระดับอัตราส่วนมาตรา 
(Ratio scale) พรอ้มยกตวัอย่างประกอบมาอย่างนอ้งประเภทละ 5 ตวัอย่าง 

ขอ้ท่ี 4. จงอธิบายความหมายของประเภทของตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ,ตวั
แปรตาม (Dependent Variable) ,ตัวแปรแทรกซอ้น(Intervening Variable) และตัวแปรควบคุม 
(Control Variable) พรอ้มยกตวัอย่างประกอบของแต่ละตวัแปรโดยการยกตวัอย่างตอ้งเป็นการ
วิจยัเดียวกนั 

ขอ้ท่ี 5. ในการด าเนินการวิจยัเรื่องการทดสอบปุ๋ ย 3 ย่ีหอ้ คือ A, B และ C เพ่ือตอ้งการทดสอบดวู่าปุ๋ ยชนิด
ใดสามารถท าใหต้น้ขา้วสายพันธุข์า้วหอมมะลิมีการใหคุ้ณภาพท่ีดีกว่ากันค าถามคือท่านทราบ
หรือไมว่า่ในการทดสอบการวิจยัครงันีอ้ะไรเป็นตวัแปรตน้, ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคมุ 

ขอ้ท่ี 6. จงสรา้งแบบสอบถามการวิจัยท่ีมีทัง้ส่วนปฐมภูมิและฑุติยภูมิเบือ้งตน้มา 1 ชุดแบบสอบถามตาม
การวิจยัท่ีท่านสนใจ 

ขอ้ท่ี 7. จงบอกแนวทางการเก็บขอ้มลูวิจยัวา่มีวิธีการใดไดบ้า้ง 
ขอ้ท่ี 8. การสงัเกตการณด์ าเนินการวิจยัสามารถด าเนินการไดก่ี้วิธี 
ขอ้ท่ี 9. จงอธิบายความหมายและประโยชนข์องการหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา(IOC) 
ขอ้ท่ี 10. ท่านคิดวา่การด าเนินการวิจยัควรมีการเก็บขอ้มลูวิจยัแบบสอบถาม และการสมัภาษณร์ว่มกนัดว้ย

หรือไม ่
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บทที ่8 
การสุ่มตัวอย่าง และการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
(Sampling Methods and Population Sample) 

______________________________________________ 
 

ความคดิรวบยอด 
 มีความเขา้ใจวิธีการสุ่มตวัอย่างแต่ละประเภท และการไดม้าของขนาดตวัอย่างตามหลกัทางสถิติ
เพ่ือด าเนินการวิจยั 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
 1. สามารถเลือกวิธีการสุม่ตวัอย่างท่ีมีความเหมาะสมกบัการด าเนินการวิจยั 
  2. เขา้ใจในความแตกตา่งของประชากรและกลุม่ตวัอย่าง และสามารถเลือกขนาดตวัอย่างตาม
หลกัสิติท่ีมีความเหมาะสมตอ่การวิจยั 
 3. เขา้ใจความแตกตา่งของการไดข้นานตวัอย่างตามสตูรยามาเน่ และสตูรเคซี่ มอแกนร ์
 

เนือ้หา 
1.  วิธีการสุม่ตวัอย่าง (Sampling methods) 
 1.1 วิธีสุม่  (Random methods) 
  1.1.1. การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Method) 
  1.1.2. การสุม่ตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Method) 

  1.1.3. การสุม่ตวัอย่างแบบ ยกกลุม่ (Cluster random method) 
  1.1.4. การสุม่ตวัอย่างแบบแยกชัน้ หรือชัน้ภมูิ (Stratified Random Method) 
  1.1.5. การสุม่ตวัอย่างแบบหลายชัน้ (Multistage random method) 
 1.2  วิธีไมสุ่ม่ (Nonrandom methods) 

  1.2.1.  แบบโควตา้ (Quota nonrandom method) 
 1.2.2. แบบเฉพาะเจาะจง (Judgment nonrandom หรือ Purposive method) 
 1.2.3.  แบบตามความเหมาะสม (Convenience nonrandom method)  
 1.2.4. แบบสมคัรใจ (Volunteer nonrandom method) 

         1.3  วิธีผสม (Mixed sampling method) 
 2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
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3. ขนาดตวัอย่างและการหาขนาดตวัอย่างตามหลกัYamane และ Krejcie & Morgan 
  3.1. การก าหนดเกณฑ ์
               3.2 การใชต้ารางส าเรจ็รูป Taro Yamane และ Krejcie & Morgan 

                      3.2.1 ตาราง TARO YAMANE (ทาโร ่ยามาเน่) 
3.2.2 ตาราง Krejcie & Morgan (เครจซี่และมอรแ์กน) 

 3.3 การใชส้ตูรค านวณ Taro YamaneKrejcie & Morgan  
3.3.1 กรณีทราบขนาดของประชากร 

 3.3.1.1. สตูรทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 3.3.1.2 สตูรของเครซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) 

 3.3.1.3 ขอ้แนะน าการใชส้ตูร Taro Yamane และKrejcie & Morgan 
   3.3.2. กรณีไมท่ราบขนาดของประชากรที่แน่นอน 

3.3.2.1 สตูรของคอแครน (Cochran)กรณีประมาณคา่สดัสว่น 
3.3.2.2. สตูรของคอแครน (Cochran) กรณีประมาณคา่เฉลี่ย 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

บรรณานกุรมทา้ยบท 
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 ในการด าเนินการวิจยั การสุ่มตวัอย่างมีความส าคญัอย่างมากเพราะ เราไม่สามารถหาขอ้มลูจาก
ขอ้มลูวิจยัจากประชากรได ้ดงันัน้จึงตอ้งใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างใหไ้ดม้าซึ่งขนาดตวัอย่างท่ีมีความเหมาะสม 
และสามารถอาจอีกจากขอ้มลูของประชากรไดเ้สมือนขอ้มลูของกลุ่มท่ีเราสนใจศกึษาคือขอ้มลู หรือความ
คิดเห็นจากของประชากร ซึ่งการสุ่มจะมีความสอดคลอ้งกับการก าหนดขนาดตัวอย่าง ซึ่งจะขอกล่าวใน
ล าดบัตอ่ๆไป 

 

        1.  วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling methods) การสุม่ตวัอย่างในการด าเนินการวิจยัสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท อธิบายไดด้งัตอ่ไปนี ้

วิธีการสุม่ตวัอย่างสามารถแบ่งออกไดด้งันี ้
   1.1 วิธีสุม่ Random Methods 
   1.2 วิธีไมสุ่ม่ Nonrandom Methods 
   1.3 วิธีผสม Mixed Methods   
 

สามารถอธิบายแตล่ะประเภทไดด้งันี ้
 

1.1 วิธีสุ่ม  (Random methods) เป็นการเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีมีความเป็นอิสระ โดยจะไม่
มีการเจาะจงดว้ยวิธีใดๆทัง้สิน้ว่าจะไดต้วัอย่างมีลกัษณะอย่างไร วิธีการนีม้ีความน่าเช่ือถือมากกว่าวิธีการ
ไมสุ่ม่ สามารถอธิบายแบ่งประเภทไดด้งันี ้

1.1.1.  การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Method) เป็นการสุ่มแบบอิสระ
ทุกหน่วยตวัอย่างมีโอกาสในการถูกเลือกเท่าๆกัน เช่น สุ่มเลือกรายช่ือ ผูส้มคัรจาก 100 คนโดยจับฉลาก
จากกลอ่งโดยไมด่ ูแลว้สุม่จบัไดช่ื้อใดมาเอาช่ือนัน้มาเป็นหน่วยวิจยั 

 
 

 
1.1.2 การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Method) เป็นระบบท่ี

ท าตอ่เน่ืองจากสุ่มแบบง่าย แลว้น ามาเรียงล าดบั จากนัน้ก็เลือกล าดบัท่ีจะใชเ้ป็นตวัอย่างอีกทีหนึ่ง เช่น สุม่
มาได ้100คน แลว้จดัเรียงจาก1-100 หลงัจากนัน้ก็จดัเป็นช่วง 1-20,21-40,41-60,61-80,81-100 หลงัจาก
นัน้ท าการสุม่อีกทีวา่จะเลือกกลุม่ไหน 
 
 
 
  
 
 

1,2,3,4,5,……………..,23,24,25 26,27,28,29,………………,49,50 

51,52,53,…………….74,75 76,77,78,……………,98,99,100 

1,2,3,4,5,………,45,46,47,48……………………,100 
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เม่ือท าการจดักลุม่แลว้คอ่ยมาเลือกในแตล่ะกลุ่มอีกครัง้หนึ่ง โดยท าการเลือกมาจาก
แตล่ะกลุม่อย่างละเท่าๆกนั เช่น กลุม่ละ 10 คน รวมทัง้หมดสุม่มา 40 คน จาก 100คน สาเหตท่ีุตอ้งท าเช่นนี ้
เพราะการสุ่มจะไดก้ระจายและโอกาสที่ทกุหน่วยทดลองจะไดร้บัการเลือกมาทดลองแทนท่ีจะสุม่อิสระแลว้
กระจกุตวัอยู่ในกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

1.1.3. การสุ่มตวัอย่างแบบ ยกกลุ่ม (Cluster random method) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจากประชากรในกรณีท่ีประชากรอยู่รวมกนัเป็นกลุม่ๆ โดยท่ีแต่ละกลุม่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เมื่อ
สุ่มไดก้ลุ่มใดก็จะน าสมาชิกในกลุ่มนัน้ทุกๆหน่วยท่ีมีมาศึกษา เช่น กลุ่มในแต่ละชั้นเรียน หรือแบ่งกลุ่ม
ประชากรตามหลกัภูมิศาสตร ์การสุ่มโดยวิธีนีอ้าจเรียกว่า Area Sampling กล่าวคือมีลกัษณะเหมือนกับ
วิธีการ การสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random method) แต่จะต่างกันตรงท่ีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเป็นระบบ จะเลือกเอาแตล่ะหน่วยมาอย่างละเท่าๆกนั แตวิ่ธีการ การสุม่ตวัอย่างแบบ ยกกลุม่ (Cluster 
random method) จะเลือกเอามาทัง้กลุ่มเลยมาศกึษาเช่น เอาชุดท่ีหนึ่งนัน้คือคนท่ี 1-50 ทัง้หมดมาศึกษา
เลย 

1.1.4. การสุ่มตัวอย่างแบบแยกชัน้ หรือชั้นภูมิ (Stratified Random Method) เป็น
การเลือกกลุ่มตวัอย่างเมื่อสามารถใชห้น่วยตวัอย่างไดโ้ดยตรง โดยแบ่งประชากรออกเป็นสว่นๆ เพ่ือใหเ้กิด
ความสมเหตุสมผลในการวิเคราะหท์างสถิติ เช่น การเลือกขนาดตัวอย่างแต่ละจังหวัดตามขนาดของ
ประชากร วิธีการนีถื้อเป็นวิธีการท่ีนิยมมากท่ีสดุในการท าวิจัยทางสถิติ เพราะขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะ
ท าการศึกษาเทียบเคียงกับขนดประชากร เพราะในการท าวิจัย นิสิติลองนึกดูว่าเราตอ้งการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจากจังหวัดในกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรประมาณ 10ลา้นคน กับจังหวัดสงขลาท่ีมีขนาด
ประชากรประมาณ 2 ลา้นคน แต่เวลาเราท าการศกึษาสมมติว่าเราตอ้งการขนาดตวัอย่าง 1,000คน เราจะ
เลือกศึกษาคนในกรุงเทพแค่300คน แต่กลบัมาเลือกศึกษาในจังหวดัสงขลาถึง 700คน ซึ่งหากเทียบตาม
ขนาดประชากรแลว้ถือว่าไม่เหมาะสมตามหลกัสถิติ ดงันัน้การสุ่มโดยวิธี Stratified Random Method จึง
เป็นวิธีการสุม่ท่ีผูท้  าการวิจยัตอ้งค านงึถงึขนาดประชากรท่ีจะทกการศกึษาดว้ยเช่นกนั โดยใชส้ตูร 
 
 
 
 
 
 

เม่ือ ni = ขนาดตวัอย่างแตล่ะกลุม่ท่ีจะท าการศกึษา 

          Ni = ขนาดประชากรแตล่ะกลุม่ท่ีจะท าการศกึษา 
          N  = ขนาดประชากรทัง้หมด 
          n  =  ขนาดตวัอย่างทัง้หมด 
 

 

ni =  Ni

N
x n 
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ยกตวัอย่าง: ขนาดตวัอย่างท่ีจะท าการศกึษาตามขนาดพืน้ท่ี 
นายสมชายตอ้งการจะท าการศกึษางานวิจยัโดยท าการศกึษาท่ีขนาดตวัอย่างจ านวน 2,000 คนใน

พืน้ท่ีจงัหวดั ยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส ซึง่มีขนาดประชากรดงันี ้(สมมติ) 
   ยะลา มีขนาดประชากร 150,000 คน 
   ปัตตานี มีขนาดประชากร 300,000 คน 
   นราธิวาส มีขนาดประชากร 200,000 คน  
   ดงันัน้ขนาดประชากรทัง้หมดคือ 650,000 คน 

อยากทราบว่านายสมชายตอ้งท าการศึกษาในแต่ละจงัหวดั จังหวดัละก่ีคนตามหลกัของ การสุ่ม
ตวัอย่างแบบแยกชัน้ หรือชัน้ภมูิ (Stratified Random Method) อธิบาย 
 

1. ขนาดตวัอย่างในจงัหวดัยะลา คือ 
               = ขนาดประชากรจงัหวดัยะลา X ขนาดตวัอย่างทัง้หมด 
                   ขนาดประชากรทัง้หมด 
 

       =     150,000  X 2,000 
                                     650,000 
 

        =    462 คน 
 

2. ขนาดตวัอย่างในจงัหวดัปัตตานี คือ 
               = ขนาดประชากรจงัหวดัปัตตานี X ขนาดตวัอย่าง  
                                      ทัง้หมดขนาดประชากรทัง้หมด 
 

       =     300,000  X 2,000 
                                     650,000 
 

        =    923 คน 
3. ขนาดตวัอย่างในจงัหวดัยะลา คือ 

               = ขนาดประชากรจงัหวดัยะลา X ขนาดตวัอย่างทัง้หมด 
                   ขนาดประชากรทัง้หมด 
 

       =     200,000  X 2,000 
                                       650,000 
 

        =    615 คน 
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ดงันัน้จะเห็นไดว้่าเมื่อมีการเวตน า้หนกัใหแ้ต่ละพืน้ท่ีขนาดตวัอย่างจะมีขนาดท่ีแตกต่างกนัออกไป
ตามขนาดพืน้ท่ีแตท่ัง้นีจ้ะตอ้งไมเ่กิดขนาดตวัอย่างทัง้หมดท่ีไดม้าหรือท่ีจะท าการศกึษา 
 

1.1.5. การสุม่ตวัอย่างแบบหลายชัน้ (Multistage random method)    
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถใชห้น่วยตวัอย่างไดโ้ดยตรง เช่น เลือกกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ แลว้คอ่ยไลไ่ปหาเลก็ เช่น เลือกภาค-เลือกจงัหวดั-เลือกอ าเภอ-เลือกต าบล-และเลือก
หมู่บา้นดงันัน้ การสุ่มแบบการสุ่มตวัอย่างแบบหลายชัน้ (Multistage random method) ก็จะมีลกัษณะท่ี
เหมือนกบัการสุ่มแบบแยกชัน้ หรือชัน้ภูมิ (Stratified Random Method) แต่ต่างกนัตรงท่ีการสุ่มแบบหลาย
ชัน้ (Multistage random method) จะมีการท าชัน้ของขนาดตวัอย่างท่ีเจาะลกึลงในพืน้ท่ีอีก เช่น เมื่อเราได้
ขนาดตวัอย่างในระดบัจงัหวดัแลว้ว่าแต่ละจงัหวดัจะท าการศกึษาขนาดตวัอย่างเท่าไหร ่แต่หากการวิจยัลง
พืน้ท่ีในระดบัอ าเภอดว้ยก็จะท าการแยกชัน้แบบระดบัจงัหวดัแตแ่ทนท่ีขนาดตวัอย่างจะเป็นจากทัง้หมดก็จะ
เป็นการเทียบในแต่ละจงัหวดัเท่านัน้เอง เพ่ือดสูดัส่วนของขนาดตวัอย่างในแต่ละอ าเภอท่ีมีความเหมาะสม
ตอ่การท าวิจยัในระดบัอ าเภอตอ่ไป 

หมำยเหต:ุ กำรจะใชก้ำรสุม่ดว้ยวธิีกำรใดตอ้งดูถงึตน้ทนุในกำรท ำวจิยั และควำมเหมำะสมในกำร
ด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลดว้ยเช่นกนับำงครัง้หำกมีขนำดตวัอย่ำง หรือเวลำที่จะท ำกำรศึกษำอย่ำงจ ำกดัก็มี
ควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชว้ธิีกำรไม่สุม่แทน 
 

1.2  วิธีไม่สุ่ม (Nonrandom methods)  
เป็นวิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างจากประชากรโดยไมใ่ชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น แตล่ะหน่วยตวัอย่าง

อาจจะมีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกนัหรือไม่ก็ได ้ปกติจะไม่ใชใ้นสถิติเชิงอา้งอิง แต่วิธีนีอ้าจจะใชเ้มื่อมี
ขอ้จ ากดัดา้นค่าใชจ้่าย,เวลาท่ีใชใ้นการเก็บขนาดตวัอย่าง หรือประสบปัญหาในการจดัเก็บตวัอย่าง ดงันัน้
จงึไมส่ามารถอา้งอิงประชากรหลกัได ้สามารถแบ่งออกไดด้งันี ้คือ 

 - แบบโควตา้ 
  - แบบเฉพาะเจาะจง 
  - แบบตามความสะดวก 
  - ตามความสมคัรใจ 

 

1.2.1.  แบบโควตา้ (Quota nonrandom method) 
เป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ตามความสะดวก จากทุกๆส่วนโดยไม่มีการสุ่ม  

วิธีการนีห้ากกลา่วไปแลว้จะมีวิธีการที่ใกลเ้คียงกบัวิธีการสุ่มแบบอิสระมากท่ีสดุ แต่จะต่างตรงท่ีวิธีการนีไ้ม่
มีหลกัทางความน่าจะเป็นมาลองรบัการสุม่ 
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1.2.2. แบบเฉพาะเจาะจง (Judgment nonrandom หรือ Purposive method) 
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยตัง้ใจจากผูท้  าการวิจัย หรือการเจาะจงว่าจะสมัภาษณใ์คร 

และจะใหใ้ครเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นวิธีการทีจ าเป็นในการท าการศึกษาวิจัยในบางกรณีท่ี ผูท้  าการตอบ
แบบสอบถามหรือหน่วยวิใจเราเจาะจงตัง้แต่ตน้ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างประเภทอื่นๆไม่สามารถใหค้  าตอบได ้เช่น 
การท าวิจยัเรื่องชดุชัน้ในสภุาสตรี ซึง่แน่นอนผูช้ายอาจไมเ่ขา้ใจหรือไมส่ามารถใหค้  าตอบได  ้

 

1.2.3.  แบบตามความเหมาะสม (Convenience nonrandom method)  
เอาตามความสะดวกเจอกลุ่มตวัอย่างใดหรือใครก็เลือกคนนัน้เลย หรือเรียกอีกอย่างว่า “วิธี

บงัเอิญ” (Accidental Sampling) เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสดุเพราะเจอกลุ่มตวัอย่างใดก็สามารถเก็บขอ้มูลจาก
กลุม่ตวัอย่างนัน้ๆไดท้นัที 

1.2.4. แบบสมคัรใจ (Volunteer nonrandom method) 
เป็นการเลือกกลุม่ตวัอย่างท่ีมีความสมคัรใจท่ีจะตอบเท่านัน้ ไมส่มคัรใจหรือไมต่อ้งการให้

ขอ้มลูก็ไมต่อ้งตอบ เช่น ถามเรื่องสว่นตวั หรือเป็นเรื่องความคิดเห็นทางการเมือง 
 

1.3  วิธีผสม (Mixed sampling method) 
 เป็นการผสมผสานระหว่างแบบสุม่ และไมสุ่ม่โดยค านงึถึงขอ้ดีและขอ้เสียในแตล่ะขัน้ตอน หรือ

ความจ าเป็นในแต่ละพืน้ท่ีท่ีท าการเก็บขอ้มูลซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน รวมถึงตน้ทุนในการท าวิจัยดว้ย 
ดงันัน้จงึอยู่ท่ีวา่วิธีการใดจะมีความเหมาะสมมากกวา่กนั 

 

ขอ้ดีขอ้เสียของการวิจยัในแตล่ะประเภท 
แบบสุม่ 

- ขอ้ดี: มีความน่าเช่ือถือทางสถิติ 
- ขอ้เสีย: ยุ่งยากตอ่การก าหนดขนาดตวัอย่าง 
- นิยมน ามาใชใ้นกรณีท่ีมีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก 

แบบไมสุ่ม่ 
- ขอ้ดี: ง่ายสะดวกรวดเรว็ 
- ขอ้เสีย: ไมม่ีความน่าเช่ือถือตามหลกัสถิติ 
- นิยมน ามาใชใ้นกรณีจ านวนประชากรมีจ ากดัซึง่ในบางครัง้การด าเนินการ    
      วิจยัอาจเก็บจากประชากรวิจยัทัง้หมดไดเ้ช่นกนั 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and sample) 
 

 2.1. ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) หมายถงึ ทกุหน่วยท่ีสนใจ อาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไมม่ีชีวิตก็ได ้ใช้
สญัลกัษณ ์“N” เช่น จ านวนประชากรของประเทศทัง้หมด 65 ลา้นคน จ านวนพนกังานทัง้หมดในบริษัท สิน
ไทยการคา้ จ านวนนกัศกึษาปริญญาโททัง้หมดในมหาวิทยาลยัทกัษิณ ฯลฯ ดงันัน้ ค  าวา่ประชากรจงึ
หมายถงึหน่วยวิจยัท่ีเราจะท าการศกึษาทัง้หมด แตเ่น่ืองจากมนัมีขนาดท่ีใหญ่มากจงึไมส่ามารถเก็บได้
ทัง้หมด ผูท้  าการวิจยัจงึเลือกท่ีจะเก็บจากขนาดตวัอย่างแทน 

ประชากรนิยม (Defined population) หมายถงึ ประชากรในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เช่น จ านวนผู้
ร่วมประชุมการคา้โลก จ านวน 1,521 คน นัน้หมายความว่าประชากรนิยมจะเกิดไดเ้ฉพาะในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งเท่านัน้ อาจเป็นการรวมกลุม่ หรือการประชมุในรูปแบบตา่งๆ 

ตัวอย่าง (sample) หมายถึง บางหน่วยของประชากร ซึ่งถือเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร ใช้
สญัลกัษณ ์“n” เช่น สุม่นกัศกึษามา 150 คน จาก 850คน สุม่สกุรมา 520 ตวั จาก 2,000ตวั เป็นตน้  

 
2.2. ท าไมถงึต้องใช้ตัวอย่างในการด าเนินการวิจัยแทนการเกบ็จากประชากร 

2.2.1. การสุ่มเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ (sampling is an efficient method) เพราะหากให้
เก็บขอ้มลูจากประชากรจะใชง้บประมาณมาก และเสียเวลา 

2.2.2. การสุ่มเป็นวิธีท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ (sampling is a practical method) เพราะใน
ความเป็นจริงเราไมส่ามารถเก็บขอ้มลูไดจ้ากกลุม่ประชากรทัง้หมด 

2.2.3. การสุ่มตวัอย่างเป็นวิธีการท่ีใหป้ระสิทธิผล (sampling is effective) เน่ืองจากการเก็บ
ขอ้มูลทางสถิติ สามารถน ามาประเมินหาความน่าจะเป็นในอนาคตได ้ตามแนวทางการทดสอบทางสถิติ 
หากด าเนินการทางสถิติอย่างถูกตอ้งเราสามารถท่ีจะน าเอาขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างมาสรุปอา้งอิงถึงความ
คิดเห็นของกลุม่ประชากรหลกัไดเ้ช่นกนั 

หมายเหต:ุ ตอ้งท าความเขา้ใจก่อนว่าการที่เราจะสามารถท างานวิจยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความน่าเช่ือถือหรือหากกลา่วในทางสถิติก็คือ การเป็นตัวแทนทีด่ขีองประชากร(Representative) ดงันัน้
งานวิจัยของเราตอ้งมีสองสิ่งนีป้ระกอบกันและตอ้งอธิบายไดว้่ามนัไดม้าอย่างไรมีกระบวนการทางสถิติ
อย่างไรบา้งในการรบัรองแหลง่ท่ีมา สองสิ่งนัน้คือ 

a.  ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาไดม้าอย่างอิสระหรือไม่ นั้นคือกระบวนการของการสุ่ม
ตวัอย่างตอ้งมีความเป็นอิสระเสมอ งานวิจยัถงึจะมีความน่าเช่ือถือ 

b.  ขนาดของตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา ทราบไดอ้ย่างไรว่าประชาการเท่าไหร่ถึงจะใชข้นาด
ตวัอย่างเท่าใดถงึจะมีความเหมาะสมตามกลกัสถิติ  

สองสิ่งท่ีกลา่วไปนีถื้อวา่มีความส าคญัอย่างย่ิงต่อการท าวิจยัซึ่งแทบจะทกุครัง้ของการท าวิจยั ตอ้ง
ตอบสองขอ้ค าถามนีใ้หไ้ดก้่อนเสมอ ซึง่จะอธิบายในล าดบัตอ่ไป 
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3. ขนาดตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่างตามหลักYamane และ Krejcie & Morgan 

จากท่ีไดก้ลา่วไปแลว้วา่ในการท าวิจยัสิ่งส  าคญัสองประการท่ีจะเป็นเครื่องมือท่ีจะท าใหง้านวิจยัเรา
สามารถเป็นท่ียอมรบัไดน้ัน้คือ ตอ้งมาจากการสุ่มอิสระและขนาดตวัอย่างท่ีมีท่ีมาและมีหลกัการมายอมรบั 
องคป์ระกอบท่ีจะใชใ้นการเลือกขนาดตวัอย่าง คือ 

  1. งบประมาณ  
  2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศกึษา 
  3. ความเช่ือมั่น หรือความมีนยัส าคญั ในทางการแพทยห์รือทางวิทยาศาสตรจ์ะก าหนด

ความเช่ือมั่นท่ีสงูกวา่การด าเนินการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์
  4. ความคลาดเคลื่อน  
  5. ขนาดของประชากรวิจยั 
  6. จ านวนบคุลากรท่ีใชใ้นการเก็บแบบสอบถาม 
  7. ความยากง่ายตอ่การด าเนินการเก็บขอ้มลูวิจยัในพืน้ท่ี 
 

ความสมัพนัธข์องขนาดประชากรและขนาดตวัอย่าง ในการด าเนินการวิจยัตามท่ีไดก้ลา่วไปแลว้ใน
ตอนตน้แสดงให้เห็นว่า การวิจัยโดยใช้ขนาดตัวอย่างท่ีมากเกินความจ าเป็นก็อาจเป็นการสิน้เปลือง
งบประมาณในการวิจยั แต่หากใชข้นาดตวัอย่างท่ีนอ้ยเกินไป ขนาดตวัอย่างท่ีใชน้ัน้ก็อาจไม่สามารถน ามา
เป็นตัวแทนท่ีดีในการอธิบายจากขนาดประชากรได ้ประกอบกับการใชข้าดตัวอย่างท่ีมากท าให้ความ
คลาดเคลื่อนนอ้ยลง เน่ืองจากขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ใหข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง การค านวณทางสถิติมีความ
ถูกตอ้งมากกว่ากลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ กลุ่มตวัอย่างย่ิงมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ความคลาดเคลื่อนจากการ
สุ่มจะลดนอ้ยลงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแมจ้ะเพ่ิมขนาดของกลุ่มตวัอย่างใหใ้หญ่ขึน้อีกแต่ความคลาดเคลื่อนก็
ลดลงไดไ้มม่ากนกั สามารถอธิบายไดต้ามภาพประกอบดงันี ้ 

 

 

สามารถอธิบายดงันี ้ เคลือ่นในการสุม่ตวัอยา่งกบัขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 



340 
 

ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดขนาดตวัอย่างใหเ้หมาะสมเสมอ ในการด าเนินการวิจยัเรา
มกัใชวิ้ธีการก าหนดขนาดตวัอย่างจาก 3 วิธีการ คือ  

 

3.1 การก าหนดเกณฑ ์
3.2 การใชต้ารางส าเรจ็รูป 
3.3 การใชส้ตูรค านวณ 

            3.1. การก าหนดเกณฑ ์

ในทางปฏิบตัิเรามกัใชวิ้ธีการนีเ้ม่ือทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยการใชเ้กณโ์ดย
ก าหนดเป็นรอ้ยละจากประชากรท่ีมีอยู่ ดงันี ้

- ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัรอ้ย ควรใชก้ลุม่ตวัอย่างอย่างนอ้ย 25% 
- ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัพนั ควรใชก้ลุม่ตวัอย่างอย่างนอ้ย 10% 
- ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัหมื่น ควรใชก้ลุม่ตวัอย่างอย่างนอ้ย 5% 
- ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัแสน ควรใชก้ลุม่ตวัอย่างอย่างนอ้ย 1% 
 

             3.2  การใช้ตารางส าเร็จรูป Taro Yamane และ Krejcie & Morgan 
การก าหนดขนาดโดยการใชต้ารางเป็นวิธีการที่ง่ายอีกวิธีการหนึ่งท่ีนกัวิจยันิยมใชก้นัมาก โดย

สว่นใหญ่นิยมใชใ้นงานวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีดว้ยกนั 2 ตาราง คือ 
 - ตาราง TARO YAMANE (ทาโร ่ยามาเน่) 
 - ตาราง Krejcie & Morgan (เครจซี่และมอรแ์กน)  อธิบายไดด้งันี ้
 
ตาราง TARO YAMANE (ทาโร ่ยามาเน่)  มีดว้ยกนั 2 ตาราง คือ  

 

 ตารางท่ีความเช่ือมั่น 99% (ความมีนัยส าคัญ 0.01) นิยมใช้ในการวิจัยทาง   
การแพทยห์รือทางวิทยาศาสตร ์ฯลฯ 

 ตารางท่ีความเช่ือมั่น 95% (ความมีนัยส าคัญ 0.05) นิยมใช้ในการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร ์รฐัศาสตร ์นิติศาสตร ์ฯลฯ 

 

หมายเหตุ: ขอ้เสียของตารางYamane คือ หากประชากรเกิน 100,000 คน ขนาด
ตวัอย่างจะคงท่ีเสมอเช่น ท่ีความเช่ือมั่น 95% ประชากร 1,000,000 คน ค านวณดว้ยสตูรอย่างไรก็ไดข้นาด
ตวัอย่างไมเ่กิน 400 คน 
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ตารางทีค่วามเชือ่ม่ัน 99% (ความมีนัยส าคัญ 0.01) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางทีค่วามเชือ่ม่ัน 95% (ความมีนัยส าคัญ 0.05) 
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4.1.2.2. ตาราง Krejcie & Morgan (เครจซี่และมอรแ์กน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรบัตารางของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) ตารางนีใ้ชใ้นการประมาณค่า
สดัส่วนของประชากรเช่นเดียวกนัและก าหนดใหส้ดัสว่นของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบั
ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรบัได ้5% และระดบัความเช่ือมั่น 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
กบัประชากรท่ีมีขนาดเลก็ไดต้ัง้แต ่10 ขึน้ไป ดงันี ้
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         3.3 การใช้สูตรค านวณ Taro YamaneKrejcie & Morgan  
 

การใชส้ตูรค านวณเป็นอีกวิธีการหนึ่งของการก าหนดขนาดตวัอย่าง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 

3.3.1 กรณีทราบขนาดของประชากร 

             3.3.1.1สตูรทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ขนาดตวัอย่างตามแนวคิดของYamane 
Yamane เป็นผูค้ิดคน้สูตรท่ีจะใชใ้นการหาขนาดตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประชากร และเป็นท่ียอมรบักันอย่างกวา้งขวางในการท าวิจัย การค านวณหาขนาดตวัอย่างของYamane 
โดยใชส้ตูรสามารถหาไดด้งันี ้(วีนสั พีชวณิชย,์ 2537:14) 

 
 

 
 
 
 
 

  np =  

 

² 1 –  

²  ² 1

NZ P P

NE Z P P 
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               เม่ือ      N = ขนาดของประชากร  
                            Z  = 1.96 (จากตาราง Z-test เม่ือก าหนดให ้     

                               = 0.05 และระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95)  
                               P = 0.5 คา่สดัสว่นของประชากร  
                               E = 0.05 (ขนาดของความคลาดเคลื่อน)  
                            np = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

                          แตส่ามารถท าใหเ้ป็นสตูรย่อยไดด้งันี ้คือ 
 

 
  

  
 
 เม่ือ :        N = ขนาดของประชากร  

         E = 0.05 (ขนาดของความคลาดเคลื่อน)  
                                           np = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

3.3.1.2 สตูรของเครซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) 

 
 

ขอ้สงัเกต 
  ท่านทราบหรือไมว่า่แทท่ี้จริงแลว้สตูรของ R.V. KREJCIE & D.W.MORGAN สตูรของ Taro 

Yamane แทท่ี้จริงแลว้สตูรเหมือนกนั เรามีค าตอบ 
 

  มีสตูรการก าหนดขนาดตวัอย่างท่ีนิยมใชอ้ีกหนึ่งสตูรคือ สตูรของ R.V. KREJCIE & 
D.W.MORGAN 

 
 
 
 
 
 

  np  = 
1 ²

N

NE
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R.V. KREJCIE & D.W.MORGAN  ไดเ้สนอสตูรการก าหนดขนาดตวัอย่าง 
 

n  =    
𝑥2𝑁𝑃(1−𝑃)

𝑑2(𝑁−1)+ 𝑥2𝑃(1−𝑃)
 

 
 ซึง่เมื่อเทียบกบัสตูรการก าหนดขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane 
 

n  =    
𝑍2𝑁𝑃(1−𝑃)

𝑒2𝑁+ 𝑍2𝑃(1−𝑃)
 

 

 จะพบวา่เม่ือก าหนดให ้d = e,   𝑥(1)
2 = 𝑧2  และ (N-1)N 

 

จาก   n  =  
𝑥2𝑁𝑃(1−𝑃)

𝑑2(𝑁−1)+ 𝑥2𝑃(1−𝑃)
         จะไดว้า่ 

 

n  =    
𝑍2𝑁𝑃(1−𝑃)

𝑒2𝑁+ 𝑍2𝑃(1−𝑃)
 

 
  จะเห็นได้ว่า  สูตรการก าหนดขนาดตัวอย่างของ R.V. KREJCIE & D.W.MORGAN   
เท่ากับสูตรของ Taro Yamane โดยมีลักษณะการใชเ้ช่นเดียวกับสูตรของ Taro Yamane เช่น ใชส้  าหรับ

ประมาณสดัสว่นประชากร และท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ประมาณคา่  ,    𝑥(1)
2  =  𝑧2  =  22  และ P =  

0.5  จะไดว้า่ 
 

n  =    
22𝑁(0.5)(0.5)

𝑒2𝑁+ 22𝑃(0.5)(0.5)
    =  

𝑁

1+𝑁𝑒2 

  
3.3.1.3. ขอ้แนะน าการใชส้ตูร Taro Yamane และ Krejcie & Morgan  

 

มีนักวิชาการหลายท่านท่ีไดอ้ธิบายถึงวิธีการหรือขอ้จ าเพาะในการน าเอาสูตร Taro 
Yamane  มาใชข้อยกตวัอย่างดงัตอ่ไปนี ้

กมล บุษบา. (2560). ได้กล่าวถึงความจ าเพาะวิธีการใช้สูตร Taro Yamane ใน
www.facebook.com/TU-Statistical-Consulting ซึ่งผูเ้ขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจและ จะท าใหเ้ขา้ใจการ
น าสตูร Taro Yamane มาใชไ้ดอ้ย่างถกูวิธี สามารถดงันี ้

 
 



346 
 

1. สตูรนีนิ้ยมใชก้บัการสุม่ตวัอย่างแบบ Simple Random Sampling เท่านัน้ 
2. สตูรนีใ้ชก้บัการประมาณค่ารอ้ยละของประชากร เช่น ตอ้งการทราบว่ามีผูเ้ห็นดว้ย

กบัการปลกูฝังคา่นิยม 12 ประการของ คสช.รอ้ยละเท่าใด หรือมีผูเ้ห็นดว้ยกบัการหา้มจดุพล ุปล่อยโคมใน
บางพืน้ท่ีรอ้ยละเท่าใด 

3. ระดบัความเช่ือมั่นท่ีใชค้ือ 95% แตใ่ชค้า่ Z = 2 แทนท่ีจะใช ้1.96 
4. สมมติว่าสิ่งท่ีเราสนใจศึกษาทัง้หมดมีอยู่รอ้ยละ 50 เช่น มีประชาชนทัง้หมดเห็น

ดว้ยกบัการปลกูฝังคา่นิยม 12 ประการของ คสช.รอ้ยละ 50 
  

อานนท ์ศกัดิ์วรวิชญ.์ (2559:78-79) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความเรื่อง “ความเขา้ใจผิดเรื่อง
สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane ในวงวิชาการไทย” ต่อการใช้สูตร Taro Yamane โดยสามารถ
อธิบายไดด้งันี ้   

1. สูตรของ Taro Yamane ใชส้  าหรบัการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เท่านัน้ 
ดังนั้นงานวิจัยเ ชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) หรืองานวิจัยเ ชิงทดลอง (Experimental 
Research) จึงตอ้งไม่ใช่สูตรของ Yamane เลย เพราะมาจาก philosophy ท่ีแตกต่างกันส าหรับ survey 
research นัน้สตูรของ Taro Yamane มาจากการพิจารณา margin of error ท่ีเหมาะสม และใช ้Theory of 
sample survey เป็นรากฐาน ตามแนวทางของ William G Cochran ค่าพารามิเตอรท่ี์สนใจคือ ค่าเฉลี่ย 
สดัส่วน ความแปรปรวน ในขณะท่ี Correlational Research หรือ Experimental Research ก าหนดขนาด
ตัวอย่าง โดยพิจารณาว่าจะตอ้งมีขนาดตัวอย่างท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้ก าลังของการทดสอบทางสถิติ 
(Statistical power) สงูพอท่ีจะ detect คา่พารามิเตอรด์งักล่าวได ้ตามแนวทางของ Jacob Cohen ในต ารา
คลาสสิกช่ือ Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences แนวทางนีใ้ช ้Theory of statistical 
inference เป็นรากฐานการน าเอาสตูรของ Yamane มาใชจ้นเปรอะไปทั่วจงึเป็นเรื่องท่ีผิดฝาผิดตวั 

2. สูตรของ Taro Yamane ใช้ส  าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจท่ีเก่ียวข้องกับค่าสัดส่วน
เท่านัน้ และส าหรบัตวัแปรสุ่มท่ีเป็น Bernoulli ดว้ยเท่านัน้ คือตอ้งตอบแค่ 0,1 เช่น ใช่ ไม่ใช่ หรือ ชอบ กบั 
ไม่ชอบ หรือ ชาย กับ หญิง ดังนั้นแมจ้ะเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ แต่ถา้สนใจจะศึกษาค่าเฉลี่ย หรือความ
แปรปรวน ก็ไม่น่าจะถูกตอ้ง แมจ้ะเป็นตัวแปรสุ่มท่ีเป็นตวัแปรจัดประเภท แต่ถา้มีไดห้ลายค าตอบ ก็จะ
กลายเป็นการแจกแจงแบบมลัติโนเมียล (Multinomial distribution) หรืออื่นๆ ซึ่งไม่ตรงกับสูตรของ Taro 
Yamane อยู่ดี 

3. สูตรของ Yamane นั้น assume ว่า Bernoulli นั้นมีค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 ท าใหม้ี
ความแปรปรวนสงูท่ีสดุ และท าใหไ้ดข้นาดตวัอย่างท่ีใหญ่ท่ีสดุ ซึ่งถา้การเก็บขอ้มลูยากล าบาก ใชต้น้ทนุสงู 
ใชเ้วลานานมาก สตูรของ Yamane ท าใหเ้ปลืองเวลาและคา่ใชจ้่าย 

4. สูตรของ Yamane ใช้กับ Finite population หรือประชากรอันตะ ท่ีทราบดีว่ามี
ประชากรทัง้หมดก่ีคน ถา้ไมท่ราบหรือเป็นประชากรอนนัต ์ก็ตอ้งไมใ่ช่ Yamane อยู่ด ี

5. สตูรของ Taro Yamane ตอ้งใชก้บังานวิจยัเชิงส ารวจท่ีมีแผนการเลือกตวัอย่างแบบ 
Simple random sampling เท่านัน้ ถา้ใชแ้ผนการสุม่แบบอื่นก็ใชไ้มไ่ด ้
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ขอ้สงัเกต: ท่านทราบหรือไมว่า่ท าไมสตูรของ Taro Yamane เม่ือก าหนดให ้e = 0.05 
แลว้จงึท าใหข้นาดตวัอย่างมีขนาดไมเ่กิน 400 ทัง้ท่ีค  านวณจากประชากรที่หกัหมื่น หรือหลกัลา้น ก็จะได้
ขนาดตวัอย่างท่ี 400 เช่นเดิมอยู่ดี  (กมล บษุบา,2558 น.4-5) 

 

จากช่วงความเช่ือมั่น   (1-)100% ของคา่สดัสว่นประชากร () คือ 
 

            p-z/2p  <   < p+z/2p   
 

     เม่ือ p   =  √
𝜋(1−𝜋)

𝑛
      และ   p  คือคา่สดัสว่นตวัอย่าง 

 

     จะได ้       n   =   
𝑧𝛼

2

2𝜋(1−𝜋)𝑁

𝑧𝛼
2

2𝜋(1−𝜋)+𝑁𝑒2   ----------------------(1) 

 

    สตูรการหาขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane ไดม้าจากการแทนคา่ 

                   =   0.5  และ  z/2  =   z0.025  ลงในสตูร (1) 
 

                  จะได ้ n   =    
𝑁

1+𝑁𝑒2              ----------------------(2) 

 

 ในงานวิจยัสว่นใหญ่พบวา่เม่ือก าหนดขนาดความคลาดเคลื่อน (e) เป็น 0.05  ไมว่า่ขนาดของ
ประชากร (N) จะเป็นเท่าไร  ขนาดตวัอย่างท่ีได ้จะไมเ่กิน 400 ยกตวัอย่างเช่น 
 
 

       N =  100,000    n   =    10,000

1+10,000(0.05)2
≈ 385 

 

  N =  100,000   n   =    100,000

1+100,000(0.05)2
≈ 398 
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สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะวา่เม่ือ N มีคา่มาก  เราพบวา่ 
  

  lim
𝑁→𝛼

𝑛 =  lim
𝑛→𝛼

(
𝑁

1+𝑁𝑒2) 

    =    lim
𝑁→𝛼

(
𝑁

𝑁

1

𝑁
+

𝑁2

𝑁

) 

    =    lim
𝑁→𝛼

(
1

1

𝑁
+𝑒2

) 

    = 
1

(0.05)2      =   400 

  นั่นคือไมว่า่ขนาดประชากร (N)  จะใหญ่เพียงใด  เมื่อก าหนด  e  =  0.05  ขนาดตวัอย่าง 
(n) ท่ีไดจ้ากสตูร Taro  Yamane จะไมเ่กิน 400  เสมอ 
  

 3.3.2. กรณีไมท่ราบขนาดของประชากรที่แน่นอน 
 

                    3.3.2.1 สตูรของคอแครน (Cochran) กรณีประมาณคา่สดัสว่น 
       ใชใ้นกรณีท่ีไมท่ราบขนาดของประชากรที่แนน่อน แตท่ราบวา่มีจ านวนมาก
และตอ้งการประมาณคา่สดัสว่นของประชากร มี 2 กรณีคือ 
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 3.3.2.2. สตูรของคอแครน (Cochran) กรณีประมาณคา่เฉลี่ย 
       ใชใ้นกรณีท่ีไมท่ราบขนาดของประชากรที่แนน่อน และตอ้งการประมาณ

คา่เฉลี่ยของประชากร มีดงันี ้
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แบบฝึกหัดบทที ่8 
 

ขอ้ท่ี 1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างประชากรและกลุ่มตวัอย่าง และท าไมจึงตอ้งใชข้นาดตวัอย่างแทน
การใชป้ระชากร 

ขอ้ท่ี 2. จงอธิบายความหมายของการสุม่ตวัอย่างแบบแยกชัน้ หรือชัน้ภมูิ (Stratified Random Method) 
ขอ้ท่ี 3. ในการท างานวิจยัเก่ียวกบั “แนวทางการแกไ้ขปัญหาความยากจนท่ีเกิดจากผลผลิตในการท านาปรงั

ของเกษตรกรของไทย” หากนกัศกึษาตอ้งการเก็บรวมรวบขอ้มลูจากจ านวนประชากร  125,000 คน 
ทัง้ประเทศ โดยแบ่งการศกึษา ภาคเหนือ,ภาคกลาง และภาคใต ้โดยมีสดัส่วนประชากรคือ 3:3:2 
ตามล าดับในระดับภาค หลังจากนั้นท าการสุ่มเก็บขอ้มูลในแต่ละภาคไดด้ังนีค้ือ ภาคเหนือ ได้
จังหวัดพะเยา และเชียงใหม่ มีสัดส่วนประชากร คือ 3:2 ภาคกลาง ไดจ้ังหวัดสุพรรณบุรี  และ
ปทุมธานี มีสดัส่วนประชากร คือ 4:5  ภาคใต ้ไดจ้งัหวดัสงขลา และภูเก็ต มีสดัส่วนประชากร คือ 
3:4 ทดสอบดว้ยความมีนัยส าคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อน (e) 0.05  ใหน้ักศึกษาตอบค าถาม
ดงัตอ่ไปนี ้(20 คะแนน) 

3.1. นกัศกึษาทราบหรือไมว่า่ขนาดตวัอย่างมีขนาดเท่ากบัเท่าไหร ่ 
    3.2. ในการท าการศกึษาในครัง้นีค้วรที่จะท าการศกึษาแตล่ะภาค ภาคละก่ีคน และ 
             ในแตล่ะจงัหวดั จงัหวดัละก่ีคน 

ขอ้ท่ี 4. จากตารางYamaneท่ีความเช่ือมั่น99% ความคลาดเคลื่อน +2 ประชากรที่ 7,000 อยากทราบวา่จะ
ใชข้นาดตวัอย่างท่ีขนาดเท่าไหร่ 

ขอ้ท่ี 5. จากตารางYamaneท่ีความเช่ือมั่น95% ความคลาดเคลื่อน +3 ประชากรท่ี 10,000 อยากทราบว่า
จะใชข้นาดตวัอย่างท่ีขนาดเท่าไหร่ 

ขอ้ที 6. จงเขียนแผนภมูิแสดงกรอบการวิจยัเมื่อก าหนดใหเ้ป็นการทกสอบประสิทธิภาพของน า้มนัเบนซิน 3 
ย่ีหอ้(A,B,C) ว่าย่ีหอ้ไหนมีประสิทธิภาพต่อการใชง้านของรถยนตม์ากท่ีสดุ โดยใหก้ าหนดเองว่า
อะไรคือตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคมุ อธิบาย 

ขอ้ท่ี 7. ใหอ้ธิบายถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการสุ่มตวัอย่างแบบอิสระและแบบเจาะจง และทราบหรือไม่ว่า
เม่ือไหรท่ี่เราจะใชวิ้ธีการเจาะจงแทนการสุม่อธิบาย 

ข้อท่ี 8. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีสุ่ม Random Methods แบบวิธีไม่สุ่ม Nonrandom Methods มีความ
แตกตา่งกนัอย่างไร 

ข้อท่ี 9. จงอธิบายลักษณะของการสุ่มตัวอย่างแบบแยกชั้น หรือชั้นภูมิ(Stratified Random Method) มี
ลกัษณะเป็นอย่างไรและท าไมควรใชวิ้ธีการนีเ้ป็นการสุม่ตวัอย่างในการด าเนินการวิจยั 

ขอ้ท่ี 10. การหาขนาดตวัอย่างตามหลกัYamane และ Krejcie & Morgan มีความแตกต่างกนัอย่างไรและ
ท่านสามารถอธิบายขอ้จ ากดัของการหาขนาดตวัอย่างจากสตูร Yamane ไดห้รือไมอ่ย่างไร 
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บทที ่9 
การทบทวนวรรณกรรม 
(Review Literature) 

______________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
 เขา้ใจถึงการทบทวนวรรณกรรมต่อการด าเนินการวิจัย  คุณลกัษณะของการทบทวนวรรณกรรม 
หลักการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมในการ
ด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ ตลอดจนวิธีการปรบัแกไ้ขการเขียนทบทวนวรรณกรรม  และขอ้ผิดพลาดท่ีพบ
จากการด าเนินการทบทวนวรรณกรรม  

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
1. มีความเข้าใจในความหมายและความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรม  ธรรมชาติและ

จดุมุง่หมายของการทบทวนวรรณกรรม 
2. มีความเข้าใจคุณลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม  และหลักการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง 
3. มีความเขา้ใจขัน้ตอนและวิธีการทบทวนวรรณกรรม 
4. มีความเขา้ใจการทบทวนวรรณกรรมในการด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ 
5. วิธีการปรบัปรุงและขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม 

    
เนือ้หา 

1.  การทบทวนวรรณกรรมการวิจยั 
2.  ธรรมชาติและจดุมุง่หมายของการทบทวนวรรณกรรม  
3.  คณุลกัษณะของการทบทวนวรรณกรรม 
4.  หลกัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1. การวิเคราะหแ์ละระบปัุญหาการวิจยั 
4.2. การคน้หาค าส าคญั 
4.3. การทบทวนเอกสารจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ 

5.   ขัน้ตอนการพฒันาการทบทวนวรรณกรรม  
        5.1. การใชต้ารางการสงัเคราะหเ์พ่ืองานวรรณกรรม 
        5.2  การประเมินแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูเพ่ือใชส้  าหรบัการทบทวนวรรณกรรม 
         5.3. การใชป้ระโยชนจ์ากการทบทวนวรรณกรรม 
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6.   การทบทวนวรรณกรรมในการด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ 
        6.1 จดุมุง่หมายของการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ 

        6.2 หลกัเกณฑข์องการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ 
        6.3 รูปแบบของการเขียนทบทวนวรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ 

     6.3.1. การเขียนวรรณกรรมองคป์ระกอบ 
     6.3.2. การเขียนวรรณกรรมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการ 

        6.4 ล าดบัของการเขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ 

7.   วิธีการปรบัแกไ้ขการเขียนทบทวนวรรณกรรม  
8.   ขอ้ผิดพลาดท่ีพบจากการด าเนินการทบทวนวรรณกรรม  
แบบฝึกหดัทา้ยบท 

บรรณานกุรมทา้ยบท 
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 การทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิจยั โดยหลกัการคือเพ่ือสืบ
คน้หาขอ้มูลทั่วไปใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะน ามาประมวลความรูเ้พ่ือเพ่ิมเติมการตัง้ค  าถามงานวิจัยให้กับ
ตนเองว่าจะท าวิใจเพ่ือหาค าตอบอย่างไร และการทบทวนวรรณกรรมก็มีควาส าคัญในการน ามาตั้ง
แบบสอบถามการวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมยังมีส่วนในการน ามา
วิเคราะหว์า่งานวิจยัของผูวิ้จยัสอดคลอ้ง หรือแยง้กบังานวิจยัก่อนๆของนกัวิจยัตา่งๆท่ีผ่านมาอย่างไร 
 

1.การทบทวนวรรณกรรมการวิจัย 
 

การทบทวนวรรณกรรม หมายถึง วิธีการเขียนและสรุปอย่างเป็นระบบ ในหวัขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจงกบั
เรื่องวิจยั และเป็นการสรุปภาพรวมใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและ บริบทของการวิจยัเรื่องนัน้ๆ ดงันัน้ 
การทบทวนวรรณกรรมจงึเป็นการสงัเคราะหข์อ้มลูเพ่ือ การก าหนดขอบข่ายของการวิจยัเพ่ือก าหนดปัญหา
ของการวิจยั ท่ีน าไปสูก่ารเขียนโครงรา่งการวิจยั ซึง่จะแสดงใหเ้ห็นถงึช่องวา่งระหวา่งความอยากรูอ้ยากเห็น
ของนกัวิจยัและ องคค์วามรูข้องสาขาวิชา (Boswell & Cannon, 2009) 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขัน้ตอนการท าวิจยัท่ีมีความส าคญั ซึ่งโดยทั่วไป 
มกัจะเริ่มท าหลงัจากท่ีมีการวิเคราะหแ์ละระบุปัญหาการวิจยัจากหวัขอ้การวิจยั หรือการระบุโจทยก์ารวิจยั
ไวค้รา่วๆแลว้ ความคิดเห็นของ องอาจ นยัพฒัน,์ (2554:34) สอดคลอ้งกบั วิโรจน ์สารรตันะ (2555: 57) ได้
กลา่วไวใ้นค าน าของหนงัสือวา่ “ประเดน็ท่ีเป็นขอ้เสนอแนะนัน้ สว่นใหญ่ไดแ้ทรกไวใ้นบทสรุปของแตล่ะเรื่อง 
เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนว การศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ซึ่งผูเ้ขียนเห็นว่าเป็นหวัใจส าคญั
ของการท าวิจยัแต่ละปะเภท” และ สอดคลอ้งกบั บุญเลีย้ง ทุมทอง (2555: 69) ไดก้ล่าวไวว้่า การทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขัน้ตอนท่ีถือว่ามีความส าคญัและเป็นประโยชนใ์นการน ามาใชทุ้กๆ ขัน้ตอนของ
กระบวนการวิจัย เริ่มตัง้แต่การคน้หาปัญหาการวิจยั การคดัเลือกตวัแปรและระบุสมมุติฐาน การก าหนด
กรอบทฤษฎี การออกแบบการวิจัย การด าเนินการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การ
รวบรวมขอ้มลู การใชส้ถิติวิเคราะหข์อ้มลู การอภิปรายผลการวิจยั และการใหข้อ้เสนอแนะในการวิจยั 

ในการท าวิจยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี-ปริญญาโท ส่วนมากจะเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้คือ การ
ท าเนือ้หาบทท่ี 2 การการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตัง้แตท่  าไมตอ้งมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคืออะไร ครอบคลมุอะไรบา้ง น าเอามาใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้งในงานวิจยัท่ีศกึษา จงึ
ท าใหเ้กิดการใชป้ระโยชนไ์ม่เต็มท่ีจากการทบทวนวรรณกรรม จากการเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์
ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาหลายๆ ครัง้ ผูเ้ขียนคิดว่านกัศกึษายงัไม่เขา้ใจถึงความส าคญัของทบทวน 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการน ามาใชป้ระโยชนใ์นงานของนกัศกึษาเอง ดงันัน้ผูเ้ขียนจงึไดเ้นน้ไปท่ีหลกัการ 
ในการทบทวนวรรณกรรมและการใชผ้ลจากของการทบทวนวรรณกรรมในการท าวิจัยเพ่ือใหง้่ายต่อความ
เขา้ใจ อธิบายดงันี ้

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยัท่ี
ผูวิ้จัยสนใจท่ีจะศึกษาหาค าตอบ ซึ่งผูวิ้จัยจะตอ้งไปศึกษาคน้คว้ามาก่อนท่ีจะลงมือท าวิจัย ซึ่งบางท่านก็
เรียกว่า การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการศกึษาขอ้มลู
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ทัง้ในขัน้ปฐมภูมิ (first data) และ ทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มลูท่ีมีความส าคญัในการน ามาใชใ้น
การท างานวิจัยไดม้ี ผูใ้หค้วามหมายของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไวอ้ย่างหลากหลาย องอาจ 
นยัพฒัน ์(2554) ไดก้ล่าวว่า การสืบคน้และศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง การะบวนการ
สืบคน้หา ศกึษาทบทวน และเขียน ขอ้สรุปผลงานทางวิชาการท่ีกระท าในอดีตและปัจจุบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัปัญหาการวิจยั สอดคลอ้งกบั วาโร เพ็งสวสัดิ ์(2551) กลา่ววา่ การศกึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั( 
related literature) หมายถงึ การคน้ควา้ เรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ หรือเรื่องท่ีก าลงัจะท าวิจยั อาจสรุป
ไดว้า่ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง การสืบคน้ขอ้มลูตามแหลง่ขอ้มลูทุกชัน้ภูมิเพ่ือหาขอ้มลูท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีผูวิ้จัยก าลงัจะศึกษา เพ่ือน ามาศกึษาถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน ์ใน
งานวิจัยของตนเอง และเพ่ือส ารวจการออกแบบวิจัยของผูท่ี้เคยท าวิจัยในเรื่องท่ีคลา้ยๆ กันไวแ้ล้ว การ
ทบทวนงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหวัใจส าคญัของการท าวิจัย การทบทวนวรรณกรรมท่ีมีประสิทธิผล
ช่วยสรา้ง พืน้ฐานท่ีเขม้แข็งส  า หรบัการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ต่อยอดการพัฒนาทฤษฎีปิดช่องว่างในส่วน
ของงานท่ีมีมากเกินความจ า เป็น และเปิดพืน้ท่ีใหก้บัส่วนของงานท่ียงัคงมีความตอ้งการอยู่ (Webster & 
Watson, 2002:54-55) การทบทวนวรรณกรรมท่ีไมถ่กูตอ้งเป็น ปัจจยัท่ีส  าคญัประการหนึ่งท่ีท า ใหน้กัศกึษา
ระดบับัณฑิตศึกษาไม่สามารถพัฒนาวิทยานิพนธไ์ปสู่ความส าเร็จได ้เพราะถา้การ  ทบทวนวรรณกรรมมี
ขอ้ผิดพลาด งาน วิทยานิพนธ์จะถูกมองว่ามีขอ้ผิดพลาดไปดว้ย ทั้งนี ้นักวิจัยไม่สามารถท า งานวิจัยให้
ส  าเร็จ ลุล่วงโดยปราศจากความเขา้ใจในวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสาขาท่ีท าการศึกษาได(้Randolph, 
2009:34 ) เพ่ือสรา้งความแน่ใจว่า นักวิจัยหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกับการ
ทบทวนวรรณกรรมมากนอ้ยแคไ่หน 

Ridley (2008: 2) ไดนิ้ยามวา่ การทบทวนวรรณกรรมคือ การอา้งอิงงานวิจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ในสาขาวิชานัน้ๆ การทบทวนวรรณกรรม เป็นการบรรจบกนัระหว่างแหล่งท่ีมาของขอ้ความขอ้มลู ท่ีผูวิ้จยั
น ามาใช ้และจุดยืนของผูวิ้จัยและงานวิจัยนัน้ๆ ท่ามกลางแหล่งขอ้มูลอื่ นๆ การทบทวนวรรณกรรมยังท า
หนา้ท่ีเป็นทัง้แรงผลกัดนั และนบัเป็นจดุเริ่มตน้ในการคน้หาความจริงของงานวิจยั 

Cottrell & McKenzie (2011) อธิบายความส าคญัของการทบทวนวรรณกรรมว่า เป็นสิ่งท่ีส  าคญั
ท่ีสุดในการระบุปัญหาของการวิจัย ทั้งนีก้่อนท่ีนักวิจัยจะเริ่มด าเนินการเก็บ รวบรวมขอ้มูล การทบทวน
วรรณกรรมจะ ช่วยท าใหน้กัวิจยัไดรู้ว้า่งานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่นัน้ซ  า้ซอ้นกบังานวิจยัท่ีเคยมีมาก่อนใน
อดีตหรือไม ่สมควรท าหรือไม ่ 

วชัรินทร ์อินทพรหม(2558:17) ระบุว่า การทบทวนวรรณกรรมยงัช่วยพฒันาวงการวิชาการ ช่วยให้
นักวิจัยสามารถเช่ือมั่นไดว้่างานวิจัยท่ีก าลงัสรา้งสรรคน์ัน้ยัง เป็นการเติมเต็มองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขา
นัน้ๆ ในขณะท่ีงานวิจัยของนกัวิจัยคนอื่นยังท าไดไ้ม่สมบูรณ ์ยังช่วยใหน้ักวิจัยสามารถพฒันาระเบียบวิธี
วิจยั สามารถออกแบบและ สรา้งเครื่องมือของการวิจยั ท่ีสามารถน าไป ตอบวตัถปุระสงคข์องการวิจยัท่ีตอบ
ยงัไมส่มบรูณไ์ด ้
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 จกัรกฤษณ ์โพดาพล(2560) ไดก้ล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมว่า วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวของ้กบั ปัญหาการวิจัย ท่ีผูวิ้จัย สนใจท่ีจะศึกษาหาค าตอบ ซึ่ง
ผู ้วิจัยจะตอ้งไปศึกษาค้นควา้มาก่อนท่ีจะลงมือท าวิจัย ซึ่งบางท่านก็เรียกว่าการ ทบทวนเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการศกึษาขอม้ลูทัง้ในขัน้ปฐมภูมิ (first data)และ 
ทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีมีความส าคัญในการน ามาใช้ในการท างานวิจัย ไดม้ีผู ้คน้หา
ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องไวอ้ย่างหลากหลาย องอาจ นัยพัฒน ์(2554:27-29)ได้
กลา่ววา่ การสืบคน้และศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถงึการะบวนการสืบคน้หาศกึษาทบทวน 
และเขียน ขอ้สรุปผลงานทางวิชาการที่กระทา ในอดีตและปัจจบุนั ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจัยสอด
คลอ้งกับ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2551:78-79)กล่าวว่า การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ( related 
literature) หมายถงึ การคน้ควา้ เรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ หรือเรื่องท่ีการท าวิจยั สรุปไดว้า่การทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึงการสืบคน้ขอ้มลูตามแหล่งขอม้ลูทุกชั้นภูมิเพ่ือ หาขอม้ลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยัท่ีผูวิ้จยัก าลงัจะศกึษา เพ่ือน ามาศกึษาถงึทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน ์ในงานวิจยัของตนเอง 
และเพ่ือส ารวจการออกแบบวิจยัของผูเ้คยท าการวิจยัในเรื่องท่ีคลา้ยๆกนัไวแ้ลว้ 
 
2. ธรรมชาตแิละจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม  
 

การทบทวนวรรณกรรมไดม้าจากการสกดัหรือกลั่น กรองวรรณกรรมท่ีมีอยู่แลว้ในสาขาวิชาท่ีผูวิ้จยั
ท าการศกึษา ซึ่งวตัถุประสงคข์องการทบทวนวรรณกรรม คือ การสรุปงาน วรรณกรรมท่ีผ่านมาจนถึงงานท่ี
ทนัสมยัท่ีสดุในสาขาวิชาท่ี ขอ้ค าถาม ถูก ผิด 1. การทบทวนวรรณกรรมควรอา้งถึงวรรณกรรมหลกัทัง้หมด
ในสาขาท่ีคณุศกึษา 2. การทบทวนวรรณกรรมควรระบุความจ า เป็นส า หรบัการศกึษาครัง้ต่อไปทุกครัง้  3. 
ค าถามการวิจัยมีความส าคัญต่อการก า หนดแนวทางการวิจัยส า หรับการทบทวน  วรรณกรรม 4. 
วรรณกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับวัตถุประสงคข์องการวิจัยไม่ควรน า มาใส่ในงานวิจัย  5. รูปแบบการทบทวน
วรรณกรรมตามมาตรฐานท่ีไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง มีเพียงแค่แบบเดียวเท่านัน้ ท่ีมา: ปรบัมาจาก The 
University of Sydney (2010) ตารางท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัความเขา้ใจเรื่องการทบทวนวรรณกรรม 13 ปีท่ี 34 
ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 ศกึษาจากการทบทวนงานท่ีผ่านมาและงานปัจจุบนั ท า ให้ สามารถน า 
ไปสูก่ารตอ่ยอดในการพฒันางานวิจยัใหม่ๆ ท่ีเป็น ประโยชนใ์นอนาคตได ้นอกจากนีก้ารทบทวนวรรณกรรม
มี ความส าคญัหลายประการ เช่น เป็นการสนับสนุนความเป็น  เอกลกัษณข์องหัวขอ้การวิจัย ค า ถามและ
สมมติฐาน บ่งชี  ้วรรณกรรมท่ีงานวิจัยจะท าการสนับสนุนในสาขานัน้ รวมทัง้  แสดงอรรถาธิบายงานวิจัย
ภายในวรรณกรรมเหล่านัน้ สรา้งความเขา้ใจของแนวคิดทางทฤษฎีและค า ศพัทเ์ฉพาะ  ทาง ส่งเสริมการ
สรา้งบรรณานุกรมหรือการรวมแหล่งการ คน้ควา้ขอ้มลูเพ่ือการใชป้ระโยชนใ์นงานวิจยัอื่นๆ แนะน าวิธี การ
ทางการวิจยัท่ีอาจเป็นประโยชน ์และสนบัสนนุเรื่องการ วิเคราะหแ์ละแปลผลของการวิจยั เป็นตน้ (Rowley 
& Slack, 2004, n.13-15) นอกจากนีก้ารทบทวนวรรณกรรมเป็นการแสดงให้ เห็นถึงความรูข้องนกัวิจยัหรือ
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เก่ียวขอ้งกบัสิ่งท่ีตนก าลงัศกึษา ซึ่งรวมถึงนิยามศพัท ์ทฤษฎี ตวัแปรหลกัและ
ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ และวิธีการและประวตัิ ความเป็นมาในเรื่องท่ีศึกษา นอกจากสิ่งส  าคญัท่ีกล่าวใน
ขา้งตน้ นักวิชาการบางท่านไดใ้หเ้หตุผลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทบทวน  วรรณกรรมว่าสนับสนุนการก าหนด
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ขอบเขตของปัญหาการ วิจัยการคน้หาขอ้ค าถามใหม่ๆของการวิจัยในหัวขอ้นัน้ และ  หลีกเลี่ยงวิธีการท า 
วิจยัท่ีไมม่ีประโยชนแ์ละยงัช่วยใหไ้ดร้บั วิธีการด า เนินการวิจยัท่ีลกึซึง้ สามารถระบถุงึขอ้เสนอแนะ ส า หรบั
การท าวิจยัในครัง้ต่อไปไดแ้ละยงัคน้หาขอ้มลูสนบัสนนุ ทฤษฎีหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาการวิจยั แสดงใหเ้ห็น
ความแตกตา่งของสิ่งท่ีไดท้  าแลว้กบัสิ่งท่ีตอ้งท า ในหวัขอ้หรือสาขาท่ีด าเนินการวิจยั คน้หาตวัแปรท่ีส  าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ ท่ีท าการวิจยั ช่วยสงัเคราะหแ์ละรบัแนวคิดใหม ่ช่วยระบถุงึ ความสมัพนัธร์ะหวา่งแนวคิด
และการปฏิบัติสรา้งบริบทของ หัวขอ้หรือปัญหาของการวิจยั หาเหตุผลสนบัสนุนความส าคญัของปัญหา
ช่วยเพ่ิมเติมนิยามศัพทท่ี์เก่ียวขอ้งกับสาขา  ท่ีศึกษาท าใหเ้ขา้ใจโครงสรา้งของสาขาท่ีศึกษา เช่ือมโยง 
แนวคิดและทฤษฎีไปสู่การประยุกตใ์ชร้ะบุถึงวิธีการด าเนินการวิจัยหลกัและเทคนิคการวิจัยท่ีใชแ้ละช่วย
ก าหนดงานวิจัยในบริบทท่ีผ่านมาเพ่ือแสดงใหเ้ห็นความคลา้ยคลงึ  กันกับการพัฒนาท่ีทันสมยัมากย่ิงขึน้ 
(Randolph, 2009:41-43) จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัประการหนึ่งของการเขียนการ  ทบทวนวรรณกรรมท่ีไม่ได้
กล่าวในขา้งตน้ก็คือ การทบทวน วรรณกรรมไดใ้หก้รอบส าหรบัการเช่ือมโยงขอ้คน้พบใหม่ กบัขอ้คน้พบท่ี
ผ่านมาในสว่นของการอภิปรายผล ถา้ไมไ่ดม้ีการศกึษาสิ่งท่ีปรากฏในงานวิจยัท่ีผ่านมา คงเป็นเรื่องยากท่ีจะ
ระบุไดว้่างานวิจยัท่ีพฒันาขึน้มาใหม่มีความกา้วหนา้ไป จากงานวิจยัท่ีผ่านมาอย่างไร (Randolph, 2009) 
และ McKinney (2008) ไดก้ลา่วไวว้า่ การทบทวนวรรณกรรม ช่วยในการตอบค าถามท่ีส าคญัไดแ้ก่เราทราบ
อะไรบา้งเก่ียว กับสาขาท่ีเราศึกษาและใหค้วามสนใจ อะไรคือความสมัพันธ์ ระหว่างแนวคิดหลกั ปัจจัย 
และตัวแปร แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งล่าสุดคืออะไร ประเด็นใดท่ีตอ้งการการทดสอบ  เพ่ิมเติมอัน
เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในการวิจยัการขาดขอ้มลู ในเรื่องนัน้ท่ีมากพอ หรือความเห็นท่ีไมส่อดคลอ้งกนัของงาน 
วิจยัท่ีผ่านมา วิธีการหรือการออกแบบการด า เนินงาน วิจยัท่ีผ่านมามีขอ้บกพร่องอย่างไร ท าไมตอ้งศกึษา
หวัขอ้ หรือประเดน็นีเ้พ่ิมเติม และงานวิจยัของเราจะใหอ้ะไรเพ่ิมเติม กบัหวัขอ้หรืองานในสาขานัน้ จะเห็นได้
ว่าการทบทวนวรรณกรรมมีความส าคญั และช่วยตอบค าถามเรื่องของการวิจยัไดห้ลายประการ ท า ให้ การ
พัฒนางานวิจัยด า เนินไปอย่างเหมาะสมและมีความ  ชัดเจน เมื่อทราบถึงจุดมุ่งหมายของการทบทวน
วรรณกรรม แลว้ ประเดน็ถดัมาคือการวางแผนส า หรบัการทบทวน วรรณกรรม ซึง่พิจารณาจากคณุลกัษณะ
ของการทบทวนวรรณกรรม (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557:17-18) 
 

3. คุณลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม 
 

 วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีช่วยเริ่มตน้การวางแผน ส าหรบัการทบทวนวรรณกรรม คือ การพิจารณา
ว่าวรรณกรรมท่ีน า เสนอสอดคลอ้งกับประเภทหรือคุณลักษณะ  ของการทบทวนวรรณกรรมแบบใดตาม
แนวคิดของ  Cooper’s (อ้างถึงใน , Randolph, 2009, n.86-89) โดย Cooper ได้เสนอว่าการทบทวน
วรรณกรรมแบ่งเป็น 6 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้ (focus) เป้าหมาย (goal) มมุมอง (perspective) การ
ครอบคลมุ (coverage) การจดัระบบ (organization) และ กลุม่เป้าหมาย (audience)  

1. การมุง่เนน้ (focus) การทบทวนวรรณกรรม ลกัษณะนีจ้ะมุง่ความสนใจไปท่ีผลลพัธข์องการวิจยั 
วิธีการวิจยั ทฤษฎีและการปฏิบตัิหรือการน า ไปประยกุตใ์ชซ้ึง่การ ทบทวนวรรณกรรมโดยการมุง่ความสนใจ
ไปท่ีผลลพัธข์อง การวิจัยจะบอกถึงประเด็นท่ีส  าคญัท่ียังมีขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือยังไม่มีการศกึษามากนกั 
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และน า ไปสู่การพฒันาประเด็น หรือหวัขอ้ทางการวิจยัใหม่ ในส่วนของวิธีการด า เนินการวิจยั  จะมุ่งความ
สนใจไปท่ีตวัแปร วิธีการท่ีใชใ้นการวดั วิธีการท่ี ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งจะช่วยบอกผูวิ้จยัว่าอะไรเป็น  
จุดแข็งหรือจุดอ่อนของงานวิจยัท่ีไดท้  าการทบทวนเหล่านัน้ 14 วารสารนกับริหาร Executive Journal เพ่ือ
น า มาเปรียบเทียบและพฒันาแนวทางในการก า หนดวิธี การด าเนินการวิจยัส  าหรบังานวิจยัต่อไป ส าหรบั
การมุ่งเนน้ ไปท่ีทฤษฎีช่วยใหท้ราบว่ามีทฤษฎีอะไรที่เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ ท่ีตอ้งการศกึษา และความสมัพนัธ์
ของทฤษฎีเหล่านัน้ ซึ่งการศกึษาทฤษฎีท่ีผ่านมามีความส าคญัอย่างย่ิงส า หรบังานวิจยั  หรือวิทยานิพนธท่ี์
ตอ้งการพัฒนาทฤษฎีหรือรูปแบบใหม่ใน สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้หตุผลไดว้่าทฤษฎีท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอ 
และสนบัสนุนความส าคญัของการพฒันาทฤษฎีใหม่ ในส่วน ของการน า ไปประยุกตใ์ชก้็เช่นเดียวกนั การ
มุง่เนน้ไปท่ีการ ปฏิบตัิช่วยใหท้ราบถงึช่องวา่งหรือสว่นท่ียงัไมไ่ดร้บัการตอบ สนองเพ่ือน า ไปสูเ่หตผุลในการ
พฒันางานวิจยัตอ่ไป 

 2. เป้าหมาย (goal) เป้าหมายของการทบทวนวรรณกรรม คือ การบูรณาการและการน า เอา
ผลการวิจัยไป ประยุกตใ์ชก้ับหน่วยงานอื่นเพ่ือช่วยในการแกปั้ญหาในเรื่อง  นัน้ โดยมีการน า เอาวิธีการ 
Meta-Analysis มาใชเ้พ่ือบรูณาการ ผลการวิจยัเชิงปริมาณตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั เป็นตน้  

3.มุมมอง (perspective) ส า หรับการทบทวนงาน วรรณกรรมงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยอาจ
สามารถพิจารณา ว่าอคติของผูเ้ขียนงานวิจยัเชิงคณุภาพเป็นอย่างไร ในขณะท่ี  งานวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยั
ควรพยายามใชม้มุมองท่ีเป็นกลาง ในการน า เสนอขอ้คน้พบตามความเป็นจริงได ้

 4.การครอบคลุม (covera ge) การทบทวน วรรณกรรมมีการครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
หัวขอ้ท่ี ท า มากนอ้ยเพียงใด ทัง้จากงานท่ีตีพิมพแ์ละงานท่ีไม่ไดร้บัการตีพิมพอ์ย่างไรก็ตาม การทบทวน
วรรณกรรมอาจ ไม่สามารถครอบคลุมไดท้ัง้หมด ดงันัน้ การก าหนดกลุ่ม ประชากรเพ่ือสรา้งความชัดเจน
ส าหรับคน้ควา้ข้อมูลโดย พิจารณาจากงานวิจัยท่ีผ่านมา ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นใคร มีความเป็น
ตวัแทนของประชากรหรือไม่ ช่วยท า ใหก้ารต่อยอดในการท า วิจัยสะดวกมากย่ิงขึน้ นอกจากนีอ้าจจ ากดั  
จ านวนของบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยคน้ควา้ เฉพาะบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารเท่านัน้ไม่รวม
บทความท่ีน าเสนอในการประชมุวิชาการ เป็นตน้  

5.การจัดระบบ (organization) รูปแบบในการ จัดระบบการท าวิจัยมีหลายรูปแบบ เช่น การ
จดัรูปแบบโดย เรียงล าดบัเหตกุารณจ์ากอดีตสู่ปัจจุบนั (กล่าวถึงพฒันาการ  หรือความกา้วหนา้ของวิธีการ
วิจัยหรือทฤษฎีหรือการ เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติในช่วงเวลาท่ีผ่านมา) รูปแบบท่ี  ก าหนดจากแนวคิด 
(กล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดตา่งๆ) และรูปแบบจากวิธีการวิจยัอย่างไรก็ดีการน าเอารูปแบบทัง้หมด  มาผสน
ผสานเขา้ดว้ยกันอาจเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมาก  ท่ีสุด ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจเริ่มตน้ดว้ย บทน า 
จากนัน้ กล่าวถึงวิธีการด า เนินการวิจยั และน า เสนอผลการศกึษาใน รูปแบบโดยเรียงล าดบัเหตุการณห์รือ
รูปแบบท่ีก า หนดจาก แนวคิด และปิดทา้ยดว้ยการอภิปรายผลลพัธข์องการวิจยั  

6.กลุ่มเป้าหมาย (audience) คุณลักษณะประการ สุดทา้ยของการทบทวนวรรณกรรม คือ การ
พิจารณากลุม่ เป้าหมายวา่ใครคือคนที่อา่นงานวรรณกรรมของเรา ในสว่น ของงานวิทยานิพนธ ์บคุคลท่ีอา่น 
ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรกึษา และผูท้รงคณุวฒิุรวมถงึนกัวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัสาขาหรือ อยู่ในแวดวงวิชาการนัน้ 
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ดงันัน้ การเขียนการทบทวน วรรณกรรมจึงตอ้งเขียนในลกัษณะของงานวิชาการ ไม่ใช่การ  เขียนแบบงาน
ทั่วไป คุณลักษณะการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 6 คุณลักษณะนี  ้ช่วยใหก้ารวางแผนส า หรับการทบทวน
วรรณกรรมมี ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และน า ไปสู่การก า หนดขัน้ตอนการ พฒันาการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เป็นระบบและชดัเจนย่ิงขึน้ 

 
4. หลักการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

หลกัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหลกัการและขัน้ตอนการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การวิเคราะหแ์ละระบุปัญหาการวิจยั การคน้หาค าส าคญั (keywords) การทบทวน 
เอกสารจากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ 

 

4.1. การวิเคราะหแ์ละระบปัุญหาการวิจยั 
ในการท างานการวิจยัทกุครัง้ใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ือใหก้ารแสวงหาขอ้คน้พบหรือองคค์วามรู ้อย่างมี

ความถูกตอ้งชัดเจน ดังนั้นผูวิ้จัยตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ และมีขั้นตอนท่ีชัดเจน โดยท่ีผูวิ้จัย หรือ
บคุคลท่ีสนใจศกึษางานวิจยันัน้ๆ ตอ้งก าหนดไว ้โดยท าการระบปัุญหาใหไ้ดว้่าตอ้งการศกึษาเรื่องอะไร การ
ระบุปัญหาการวิจยั เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือศกึษาหาค าตอบหรือ ผลการวิจยั เพ่ือ
เป็นแนวทางในการการแกไ้ข จากค าถามการวิจยัท่ีก าหนดขึน้โดยท่ีผูวิ้จยัจะตอ้งมีความชดัเจน ในปัญหา
นัน้ๆ วา่มีท่ีมาและสภาพปัญหาเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นสาเหตขุองการเกิดปัญหา และคาดการณว์่า น่าจะมี
แนวทางแกไ้ขอย่างไรแลว้จงึน ามาก าหนดเป็นประเดน็ปัญหา น าไปสูก่ารตัง้ค  าถามการวิจยัท่ีตอ้งการ ศกึษา 
น าไปสู่การตัง้สมมุติฐานของการวิจัยใหช้ดัเจน  ดงันัน้ผูวิ้จัยจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับแหล่งท่ีมาของปัญหา 
กระบวนการวิเคราะหปั์ญหา การคดัเลือกและ ก าหนดปัญหาท่ีดี รวมทัง้การก าหนดช่ือปัญหาของการวิจยัท่ี 
ศกึษาอย่างถกูตอ้ง ชดัเจน 

การก าหนดปัญหานั้น บุญมี พันธ์ไทย (2554: 5) กล่าวว่า ผูวิ้จัยแต่ละท่านไดม้าจากแหล่งของ
ปัญหาตา่งๆ ไมเ่หมือนกนั แตป่ระมวลแลว้จะมาจากแหลง่ตา่งๆสรุปไดด้งันี ้

1. จากทฤษฎีตา่งๆ ท่ีผูวิ้จยัสนใจเม่ือนกัวิจยัไดศ้กึษาทฤษฎีบางทฤษฎีแลว้เกิดมีข้อสงสยัวา่ ถา้
ใส่ตัวแปรบางสิ่งบางอย่างเพ่ิมเติมลงไปในตัวทฤษฎีแล้ว น่าจะท าให้ทฤษฎีสามารถน าไปอธิบาย
ปรากฏการณต์่างๆ ไดเ้ขา้ใจมากย่ิงขึน้ หรือผูวิ้จยับางท่านมีขอ้สงสยัว่าทฤษฎีท่ี ก าลงัศกึษาอยู่นีส้ามารถท่ี
จะน าไปใชไ้ดจ้ริง หรือไม ่ในสิ่งแวดลอ้มท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

2. จากประสบการณข์องผูวิ้จัยเอง ซึ่งเป็นประสบการณโ์ดยตรงจากการปฏิบัติงาน จากการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคม หรือจากการสงัเกตสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเอง ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะ ท าใหผู้วิ้จยัเองเกิดขอ้สงสยั
อยากรูค้  าตอบ 

3. จากงานเขียนทางวิชาการของคนอื่นๆ ผูวิ้จัยจะตอ้งอ่านขอ้เขียนทางวิชาการมากๆ จาก
วารสารหรือบทความต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอ่านครัง้แรกผูวิ้จัยอาจจะยังไม่ไดก้รอบ
ความคิด วา่สนใจจะท าวิจยัเรื่องอะไร ตอ่มาเม่ืออ่านมากขึน้จะท าใหผู้วิ้จยัสามารถรูด้ว้ยตนเองว่าเรื่องอะไร
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น่าสนใจ ตอนแรกๆ ก็จะเป็นแบบสนใจเรื่องกวา้งๆ ก่อนและจะแคบเขา้ตามล าดบั และการศึกษาเอกสาร
หรือบทความก็จะเจาะจงเฉพาะเรื่องมากขึน้ 

4. จากข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ซึ่งในบทท้ายของรายงานการวิจัยจะมี
ขอ้เสนอแนะของผูวิ้จยัไวว้่าควรจะท าวิจยัเก่ียวกบัเรื่องอะไรต่อจากงานวิจยัของเขาหรือในงาน วิจยัของเขา
ยงั ขาดอะไรท่ียงัไมไ่ดศ้กึษาท่ีน่าจะศกึษาเพ่ิมเติม ขอ้เสนอแนะเหล่านีเ้ราสามารถน ามาก าหนดเป็นปัญหา
วิจยั หรือหวัขอ้วิจยัไดเ้ลย หลงัจากนัน้ผูวิ้จยัตอ้งไปศกึษารายละเอียดจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม 
เพ่ือท าความเขา้ใจปัญหา วิจยัหรือหวัขอ้วิจยัใหช้ดัเจนขึน้ 

5. จากบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย หน่วยงานท่ีมีการท าวิจัยไว้มากๆ เช่น 
มหาวิทยาลยั ส  านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานเหล่านีจ้ะมีงานวิจัยมากมาย และจะมี
บทคดัย่อของงานวิจยัจดัเก็บไวเ้ป็นรูปเล่มหรือเก็บไวใ้นคอมพิวเตอรเ์พ่ือ อ านวยความสะดวกในการคน้ควา้ 
บทคดัย่อ เหลา่นีจ้ะช่วยใหเ้ราไดแ้นวทางในการท าวิจยั หรือเรื่องท่ีจะท าวิจยั 

6. จากการปรึกษาผู้เ ช่ียวชาญ โดยท่ีผู้วิจัยไปขอค าปรึกษาหารือจากบุคคลท่ีมีความรู ้ 
ความสามารถ หรือมีช่ือเสียงในศาสตรท่ี์ตนเองสนใจจะท าวิจัย ซึ่งอาจจะปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญคนเดียวหรือ
หลายๆคน แลว้น าแนวคิดตา่งๆมาประมวลเขา้ดว้ยกนัเป็นหวัขอ้การวิจยัอีกทีหนึ่งก็ได ้

7. จากองคก์รหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการใชผ้ลงานวิจัย ซึ่งมีหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนมี 
หลายหน่วยงานท่ีตอ้งการใชผ้ลงานวิจยัในการบริหารงานในหน่วยงานของตนเอง แต่ไม่ไดท้  าวิจยัเองจะให้
คนในหน่วยงานอื่นท าให ้โดยจะก าหนดหวัขอ้วิจยัหรือปัญหา วิจยัมาใหห้รือใหผู้วิ้จยั ก าหนดปัญหาวิจยัเอง
ก็มี พรอ้มทัง้มีงบประมาณจดัสรรมาใหเ้สรจ็ 

8. จากการวิเคราะหร์ะบบ ในการวิเคราะหร์ะบบเพ่ือหาปัญหาจะเริ่มตอ้นจากการวิเคราะห ์
ผลผลิตก่อนถา้พบว่าผลผลิตไม่ไดคุ้ณภาพตามเป้าหมายหรือตามเกณฑ ์ขัน้ต่อมาผูวิ้จัยก็จะวิเคราะหห์า
สาเหต ุจากกระบวนการ เพ่ือจะวิเคราะหว์่าเกิดจากกระบวนการหรือการปฏิบัติมีปัญหา อปุสรรคอย่างไร
บา้ง ขดัขอ้งขัน้ตอนใด ตอ่มาก็จะมาวิเคราะหปั์จจยั วา่มีปัจจยัพรอ้มเพียงพอหรือไม่ 

ในการวิเคราะหปั์ญหาการวิจยั อนนัต ์ศรีโสภา( 2521,อา้งในสมชาย วรกิจเกษมสกุล. 2554)มี 
ขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

1. รวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีคาดวา่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา 
2. สงัเกตวา่ขอ้เท็จจริงมีความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา หรือไม่ 
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงว่ามีอะไรบ้างท่ีเป็นสาเหตุท่ีส  าคัญของประเด็น

ปัญหา 
4. ก าหนดค าถามการวิจยั/สมมตุิฐานเพ่ือแสวงหาค าตอบของการวิจยั 
5. ก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งค าอธิบายท่ีจะเป็นประเดน็ท่ีส  าคญัของประเดน็ปัญหา 
6. ก าหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งความจริงและค าอธิบาย 
7. มีขอ้ตกลงเบือ้งตน้อะไรที่เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา 
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4.2. การคน้หาค าส าคญั (keywords) 

ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไดใ้ห้ความหมายค าส าคัญว่า ค าส  าคัญ หมายถึง ค าท่ี
ก าหนดขึน้มาเพ่ือใช้แทนเนื ้อหาของบทความวารสาร ซึ่งต้องเป็นค าท่ีสั้น กระทัดรัด ได้ใจความ  มี
ความหมายเป็นค านามหรือเป็นศพัทเ์ฉพาะ ซึ่งการคน้หาดว้ยค าส าคญั หรือ Keyword นีจ้ะเป็นการคน้หา
ค าท่ีปรากฏอยู่ในช่ือเรื่อง ไมว่า่จะเป็นบริเวณตน้เรื่อง กลางเรื่องหรือทา้ยเรื่อง ทัง้นีย้กเวน้ค าบางค า เช่น เป็น
, ท่ี, ซึ่ง, อัน, and, from, the, this, what ฯลฯ) ซึ่งการค้นแบบนี้ เหมาะส าหรับใช้ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือ
บทความท่ีแน่ชัด หรือไม่แน่ใจเก่ียวกับหัวเรื่อง หอ้งสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒน ์ไดใ้ห้
ความหมายค าส าคญัวา่ ค า ส  าคญั คือ ค าหรือกลุม่ค าท่ีเป็นประเดน็หลกัของเรื่องท่ีตอ้งการที่ปรากฏในส่วน
ต่างๆ ของรายการบรรณานกุรม ไม่ว่าจะเป็นช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเรื่อง หวัเรื่อง ช่ือชุด หรือทุกส่วน โดยผูใ้ชส้ามารถ
เลือกไดว้่าตอ้งการสืบคน้จากสว่นใด การสืบคน้แบบนีผู้ส้ืบคน้ไม่จ าเป็นตอ้งทราบช่ือผูแ้ตง่ ช่ือเรื่อง หวัเรื่อง 
หรือช่ือชดุ ท่ีถกูตอ้งหรือสมบรูณ ์วิธีนี ้จงึเป็นการสืบคน้ท่ียืดหยุ่นท่ีสดุ เหมาะกบัการเริ่มตน้สืบคน้ 

สรุปได้ว่า ค าส  าคัญ หมายถึง ค าท่ีก าหนดขึน้มา ซึ่งเป็นค าท่ีสั้น กระทัดรัด ได้ใจความ มี 
ความหมาย เป็นค านามหรือเป็นศพัทเ์ฉพาะ เพ่ือใชแ้ทนเนือ้หาของบทความวารสาร ซึ่งตอ้งการคน้หาดว้ย
ค าส าคญั หรือ Keyword นี ้จะเป็นการคน้หาค าท่ีปรากฏอยู่ในช่ือเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณตน้เรื่อง กลาง
เรื่องหรือ ทา้ยเรื่อง เพ่ือสื่อใหเ้ห็นถงึตวัเนือ้หาท่ีเราตอ้งการ เพ่ือสะดวกในการคน้หาขอ้มลูการระบุค  าส  าคญั 
เป็นการแยกสว่นของช่ือเรื่องวิจยัท่ีเราศกึษาออกเป็นค าๆ เพ่ือสะดวกในการน ามาตัง้เป็นค าส าคญั โดยแยก
สว่นตามค าหลกัของช่ืองานวิจยั โดยสามารถแยกไดด้งันี ้

1. ค าส าคญัประเภทบอกลกัษณะการศกึษา เช่น ทศันคติ, การรบัรู,้ การประเมิน, ความคิดเห็น, 
ความคาดหวงั ฯลฯ 

2. ค าส าคัญปะเภทบอกตัวแปรในการศึกษา เช่น การบริหารสถานศึกษา , การบริหารงาน
วิชาการการมีสว่นรว่ม, การบริหารหลกัสตูร, การจดัสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ 

3. ค าส าคญัประเภทบอกลกัษณะสิ่งท่ีตอ้งการศกึษา เช่น โรงเรียนประถมศกึษา , สถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน, ส านกังานเขตพืน้ท่ีประถมศกึษา, เทศบาลต าบล, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

4. ค าส าคญัประเภทบอกวิธีวิทยาการศึกษา เช่น เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม , ขอ้เสนอเชิง
นโยบาย, อนาคตภาพ ฯลฯ 

 

4.3. การทบทวนเอกสารจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ 
วาโร เพ็งสวสัดิ์ (2551) ยังไดก้ล่าวถึงความหมายและแบ่งประเภทของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

วิจัย ว่าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัย หมายถึง เอกสารท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลซึ่งไดแ้ก่ ต  ารา บทความ หรือ 
รายงานการวิจยัท่ีมีความส าคญั และแบ่งประเภทของขอ้มลูเป็น เอกสารอา้งอิงทั่วไป เอกสารปฐมภูมิ และ 
เอกสารทตุิยภมูิไวอ้ย่างละเอียด ดงันี ้
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1. เอกสารอา้งอิงทั่วไป(general references) เป็นสื่อท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตวัเอกสารท่ีนักวิจัย
จะใช ้ซึง่จะช่วยใหน้กัวิจยัสามารถเสาะหา และจดัการเอกสารท่ีตอ้งการไดต้ามปกติเอกสารอา้งอิงทั่วไป จะ
มีขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือผูเ้ขียนเอกสาร ช่ือเอกสาร ช่ือ โรงพิมพ ์เมืองท่ีพิมพ ์ฉบบัและปีท่ีพิมพแ์ละหรือรายงาน
สรุปของเอกสาร เอกสารอา้งอิงทั่ วไปท่ีส  าคัญและมีประโยชน์ไดแ้ก่ ดรรชนีวารสาร รานงานเอกสาร 
บทคดัย่อ งานวิจยั บทคดัย่อบทความ 

2. เอกสารปฐมภูมิ(primary literature) เป็นสื่อสิ่งพิมพ ์หรือสื่ออื่นๆ ท่ีผูแ้ต่งน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการท่ีเป็นความคิดและประสบการณโ์ดยตรงประมวลเป็นผลงานวิชาการ สาระในเอกสาร ดงักล่าว
จัดว่าเป็นขอ้มูลปฐมภูมิจึงมีความเท่ียงและความตรงสูง เอกสารปฐมภูมิจึงมีประโยชนแ์ละคุณค่าต่อการ 
วิจยัสงู เอกสารปฐมภมูิท่ีส  าคญัไดแ้ก่ บทความทางวิชาการ บทความวิจยั รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ 

3. เอกสารทุติยภูมิ(secondary literature) เป็นสื่อสิ่งพิมพห์รือสื่อชนิดอื่นๆ ท่ีผูแ้ต่ไดศ้ึกษา
ผลงานทางวิชาการมาจ านวนหนึ่งแลว้ และน าเสนอผลการศกึษาในรูปผลงานวิชาการ แมว้า่ความเท่ียงตรง
ของเอกสารทุติยภูมิจะดอ้ยกว่าเอกสารปฐมภูมิ แต่เอกสารทุติยภูมิก็ใหส้ารสนเทศท่ีมีการจดัระเบียบเป็น 
หมวดหมู่ และมีการสงัเคราะหม์าเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหน้กัวิจยัติดตามองคค์วามรูท่ี้ตนสนใจโดยใชเ้วลา
นอ้ยกว่าปกติ เอกสารทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนงัสือประเภทต ารา พจนานุกรมปริทศันง์านวิจยั รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์
อื่น ๆ 
 
5. ขัน้ตอนการพัฒนาการทบทวนวรรณกรรม  

Rowley  และSlack (2004:27-28)และ Academic Writing Help Centre, University of Ottawa 
(2007:15-16) ไดแ้นะน าวิธี การเขียนงานทบทวนวรรณกรรมใหม้uประสิทธิภาพ โดยสรุปแนวทาง 5 ขัน้ตอน
ท่ีส าคญั ดงันี ้ 

1. การกลั่นกรองขอ้มูลจากการสงัเคราะหแ์ละประเมินขอ้มูล ผูวิ้จัยรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
หัวขอ้วิจัยท่ีจะศึกษาโดยการอ่านขอ้มูลเหล่านัน้ เพ่ือน ามาสังเคราะห์ และประเมินเพ่ือระบุถึงแนวคิดท่ี
ส  าคญัและความส าคญั ของวรรณกรรมนัน้ วิธีการที่นิยมใชค้ือการจดบนัทกึหวัขอ้ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจะน า ไปสู่
การก าหนดโครงสรา้งของการทบทวนวรรณกรรม โดยอาจน าเอาวิธีการใชแ้ผนท่ีแนวคิด  (concept map) 
และการใชต้ารางการสงัเคราะห ์(synthesis matrix) มาใชเ้พ่ือกลั่นกรองแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งใหอ้ยู่
ในขอบเขตท่ีตอ้งการศกึษา  

2. การก าหนดแนวคิดหลกัของวรรณกรรมและการ โตแ้ยง้หลักของการทบทวนวรรณกรรม เมื่อ
นักวิจัยไดเ้ริ่มตน้ ในการสงัเคราะหใ์นการวิจัย ใหร้ะบุว่าอะไรคือแนวคิดหลกั ท่ีเก่ียวขอ้งกับหัวขอ้หรือค า 
ถามของการวิจยัและแนวคิดท่ี แตกต่างจากสิ่งท่ีนกัวิจยัตอ้งการศกึษา ซึ่งด าเนินการผ่าน การใชต้ารางการ
สงัเคราะห(์synthesis matrix) 

 3. การก าหนดโครงสรา้งและจัดระบบการทบทวน  วรรณกรรม การก าหนดโครงสรา้งของการ
ทบทวนวรรณกรรม ตอ้งครอบคลมุถงึนิยามศพัทพื์น้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ี 15 ปีท่ี 34 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-
มิถุนายน 2557 จะศึกษากล่าวถึงความส าคัญของหัวข้อท่ีศึกษา งานวิจัย  ท่ีไดด้  า เนินการในหัวข้อท่ี
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เก่ียวขอ้งและประเด็นท่ีควรจะ ด าเนินการหรือตรวจสอบเพ่ิมเติม และขอ้สรุปท่ีชัดเจนถึงความจ าเป็นใน
การศกึษาและวตัถปุระสงคข์องการวิจยัท่ีได ้มาจากการทบทวนวรรณกรรม 

 4. การเขียนงานการทบทวนวรรณกรรม เมื่อมีแนวคิดหลกัของการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ 
ตามล าดบั ขัน้ต่อไปคือ การเขียนงานทบทวนวรรณกรรมท่ีประกอบดว้ย บทน ามุ่งเนน้ไปท่ีความส าคญัของ
หวัขอ้ท่ีศกึษา งานวิจยั ท่ีผ่านมาและขอ้โตแ้ยง้ในหวัขอ้หรือสาขาท่ีศกึษาเนือ้หาครอบคลมุถงึหวัขอ้หลกัและ
หวัขอ้รองของงานท่ีไดท้  า การทบทวนท่ีประเมินจากองคค์วามรูล้่าสดุท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ หรือสาขานัน้ และ
บทสรุป ชีใ้ห้เห็นว่างานวิจัยท่ีผ่านมาน า  ไปสู่การพัฒนางานของนักวิจัยไดอ้ย่างไร และการน าเอาไป 
ประยกุตใ์ชใ้นการอภิปรายผลและน าไปสูก่ารเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในครัง้ตอ่ไป  

5. การเขียนบรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรม  เพ่ือระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลตามรูปแบบท่ี
ก าหนดเพ่ือใหผู้ท่ี้ จะท าวิจยัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติมได ้นอกเหนือจากขัน้ตอน
การทบทวนวรรณกรรม 5 ขัน้ ตอนท่ีกล่าวขา้งตน้ แนวทางท่ีช่วยใหก้ารทบทวนวรรณกรรม มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้ คือ การน า เอาการพัฒนาแผนท่ีแนวคิดในการวิจัย และการใช้ตารางสังเคราะห์เพ่ืองาน 
วรรณกรรมมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหไ้ดว้รรณกรรมท่ีครอบคลมุ ตรงประเดน็และทนัสมยัมากท่ีสดุ 
 

5.1. การใชต้ารางการสงัเคราะหเ์พ่ืองานวรรณกรรม 
 เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่การสรุปเนือ้หา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีศกึษาจากแหลง่ตา่งๆ 

โดยการจัดระบบ หัวขอ้เหล่านัน้ซึ่งเป็นเรื่องยากท่ีจะจัดระบบขอ้มูลในรูปแบบ  ท่ีท า ใหก้ระบวนการเขียน
ทบทวนวรรณกรรมออกมาได้อย่าง  ชัดเจน วิธีการท่ีส  าคัญประการหนึ่งท่ีช่วยจัดระบบการทบทวน
วรรณกรรม คือ การใชเ้มตริกซก์ารสงัเคราะหเ์พ่ืองาน วรรณกรรม หรือการสงัเคราะห์งานวรรณกรรม ของ
นักวิจัยและนักวิชาการท่ีน าเสนอผลงานในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องในการท าวิจัย โดยผู้วิจัยอาจสังเคราะห์
วรรณกรรม ดว้ยวิธีการศึกษางานวรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  และน า มาจัดเรียงตามหมวดหมู่ซึ่ง
ประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง (ผูท้  าวิจยั) วิธีการด าเนินการวิจยั (อาทิเช่น การส ารวจ การทดลอง การสงัเกต การ
สมัภาษณ)์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช(้ขนาด ตวัอย่าง มาจากท่ีไหน ใชวิ้ธีการสุ่มแบบใด) เครื่องมือท่ีใช้ ส าหรบัการ
วิจยั ตวัแปรท่ีใชส้  า หรบัการศกึษา และผลการ ศกึษาท่ีไดด้งัตารางท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตารางสงัเคราะหเ์พ่ือการทบทวนวรรณกรรม 

 

ทีม่า: ปรบัมาจาก Claessens, Eerde, Rutte, และ Roe (2007) 
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 จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าการทบทวนวรรณกรรม เป็นการพิจารณาว่างานท่ีผ่านมาไดด้  าเนินการ
อย่างไรบา้ง ศึกษาตัวอย่างกลุ่มใด มีตัวแปรใดบา้งท่ีศึกษา และผลท่ีไดเ้ป็นอย่างไร เพราะการทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูวิ้จัยและนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่  เขียน มกัขาดการ
สังเคราะหแ์ต่ด  าเนินการในลักษณะของ การคัดลอกบทคัดย่อของงานวิจัยเหล่านั้นมาใส่แทนท าให้ไม่
สามารถเก็บประเด็นท่ีส  าคญัเพ่ือน า ไปสู่การสงัเคราะหเ์พ่ือ  ประโยชนใ์นส าหรบัการก าหนดตวัแปรกรอบ
แนวคิดค าถาม และสมมติฐานในการท า วิจัยไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงไม่สามารถอธิบายได้ว่า วิธีการ
ด าเนินการวิจยัใดท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบปัญหาการวิจยัส่งผลต่อการพฒันาเครื่องมือเพ่ือใช้ ส าหรบัการวิจยั
ไม่สามารถด าเนินการได ้ส่วนวิธีการใชต้ารางสงัเคราะหเ์พ่ือการทบทวนวรรณกรรมสามารถด าเนินการได้
ภายหลงัจากไดม้ีการพฒันาแผนท่ีแนวคิดเพ่ือการทบทวนวรรณกรรมแลว้ขัน้ตอนต่อมาท่ีผูวิ้จยัด าเนินการ
คือการคน้ควา้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งจาก ฐานขอ้มลูที่ส  าคญั โดยกลั่นกรองงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทนัสมยั น า ไปสู่
การสงัเคราะหง์านวิจยัเหลา่นัน้ แลว้น า ไปใสใ่นแตล่ะช่องของตารางเมื่อไดง้านจ านวนท่ีมากเพียงพอแลว้ ก็
น าไปสู่การสรุปความสอดคลอ้งของตวัแปรท่ีไดน้  า มาใชใ้นงาน วิจยัเหล่านัน้ ว่ามีความสอดคลอ้งมากนอ้ย
เพียงใด 
 

5.2 การประเมินแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูเพ่ือใชส้  าหรบัการทบทวนวรรณกรรม 
 

 นกัวิจยัไดน้  าแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูที่หลากหลายมาใชส้  าหรบัการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการพฒันา
ค าถามในการ วิจยัและการออกแบบงานวิจยั ซึ่งการประเมินคณุภาพของ แหล่งท่ีมาของขอ้มลูเหลา่นีถื้อวา่
เป็นสิ่งส  าคญั เน่ืองจากแหลง่ขอ้มลูที่ใชใ้นการทบทวนวรรณกรรมสง่ผลต่อการ พฒันาค าถาม กรอบแนวคิด 
และสมมติฐานในการวิจัย ทั้งนีแ้หล่งท่ี มาของวรรณกรรมอาจมาไดห้ลากหลายทาง อาทิ  วารสารทาง
วิชาการท่ีมีผูท้รงคณุวฒิุประเมินผลงานวิชาการ ก่อนที ผลงานจะไดร้บัการตีพิมพ ์เน่ืองจากบทความทาง
วิชาการท่ีปรากฏอยู่ในวารสารลกัษณะนีจ้ะมีการกลั่นกรอง องคค์วามรูท้างการวิจยัอย่างเป็นระบบเป็นขัน้
เป็นตอน และมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีทนัสมยัหรือมีเอกสารอา้งอิงท่ี  สามารถน ามาใชป้ระโยชนต์่อการ
ทบทวนวรรณกรรมในงาน วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้หนังสือก็เป็น
แหล่งขอ้มลูชัน้ดีท่ีน า มาใชส้  าหรบัการเริ่มตน้ทบทวนวรรณกรรม เพราะหนงัสือใหบ้ทสรุปเก่ียวกบัแนวคิด
ล่าสดุและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ี นกัวิจยัตอ้งการศกึษา ซึ่งหนงัสือท่ีดีและเหมาะสมจะน า มาใช้ ส า 
หรบัการทบทวนวรรณกรรมควรมีลกัษณะดงันีค้ือ มีความเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในการวิจยั เขียนโดยบุคคลท่ีมี
ช่ือ เสียง และเช่ียวชาญในแวดวงหรือสาขานัน้ มีความทนัสมยั โดยดไูดจ้ากปีท่ีพิมพจ์ดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพ์
ท่ีมีช่ือเสียงในสาขานัน้ มีการใชเ้อกสารอา้งอิงจ า นวนมากพอเพ่ือน าไปสู่การคน้ควา้เพ่ิมเติมส าหรบัการ
ทบทวนวรรณกรรมไดแ้ละมี โครงสรา้งทางภาษาและการน าเสนอท่ีชดัเจน และอ่านง่าย (Rowley & Slack, 
2004) นอกเหนือจากการคน้ควา้ขอ้มูลจากวารสารทาง  วิชาการและหนังสือแลว้ ในปัจจุบันการคน้ควา้
ขอ้มลูจาก เวบ็ไซตผ์่านเครื่องมือช่วยในการสืบคน้ (search engine) เป็นวิธีการที สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลู 
อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเว็บไซตแ์ต่ละแห่งมีวัตถุประสงคใ์นการน าเสนอเนือ้หาท่ีแตกต่างกันท าใหก้ารน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าจากเว็บไซต ์ต่างๆเหล่านัน้ตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงัเพราะเนือ้หาของบางเว็บไซตอ์าจ
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เหมาะกับการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือมาใชส้  าหรบัการทบทวนวรรณกรรม อาทิมีการน าเสนอขอ้มูลทางสถิติท่ี
ส  าคญั หรือขอ้มูลเก่ียวกับองคก์รหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการศึกษา เป็นตน้ ดงันัน้ การประเมินคุณภาพของ
ขอ้มลูในเวบ็ไซตจ์ึงเป็นความยากล าบากอย่างไรก็ดีในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งน าเอาขอ้มลูจากเวบ็ไซตม์า
ใชป้ระกอบการเขียนทบทวนวรรณกรรม ควรพิจารณาเกณฑด์งัต่อไปนีเ้พ่ือประเมินว่าเว็บไซตเ์หล่านั้นมี
คณุภาพมากเพียงพอต่อการน าขอ้มลูมาใชส้  าหรบัการเขียนทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั  หรือไม่ ไดแ้ก่ 
ใครเป็นกลุม่ผูอ้า่นของเวบ็ไซตค์วามถ่ีในการปรบัปรุงขอ้มลูองคก์รใดเป็นผูผ้ลิตหรือเจา้ของเวบ็ไซต ์ผูพ้ฒันา
เว็บไซตป์ระกาศเจตนารมณอ์ย่างไรต่อผูเ้ช่ียวชาญ  และผูม้ีอ  านาจ มีการเช่ือมโยงไปสู่เว็บไซตห์รือแหล่ง
อา้งอิง อื่นทัง้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสห์รือสิ่งพิมพห์รือไม่ มีการประเมินเว็บไซต์นัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือไม ่และตอ้งมีการเสียคา่สมาชิกหรือไดร้บัอนญุาตเพ่ือการเขา้ถึงแหลง่ ขอ้มลูที่ส  าคญัหรือไม ่(Rowley & 
Slack, 2004) อย่างไรก็ดีเครื่องมือท่ีช่วยในการคน้ควา้งานวรรณกรรมท่ีมีคณุภาพสามารถหาไดจ้ากระบบ
ฐานขอ้มลูของ หอ้งสมดุ และการใชฐ้านขอ้มลูงานวิจยั อาทิProQuest (ABI/INFORM) Elsevier IEEE หรือ 
EBSCOhost ฯลฯ ท่ีรวบรวมงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา บทความวิจัย  บทความวิชาการ และ
งานวิจัยที น าเสนอในงานประชุมวิชาการต่างๆ (proceedings) ซึ่งท า ใหผู้วิ้จัยสามารถหางาน ไดต้รงกับ
หวัขอ้และสาขาท่ีศกึษามากท่ีสดุ ตวัอย่างเช่น ถา้นกัวิจยัศกึษาหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจ การใช้
ฐานขอ้มลูอย่าง ProQuest มีความเหมาะสมอย่างย่ิงส าหรบัการคน้ควา้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ 

 
 

5.3. การใชป้ระโยชนจ์ากการทบทวนวรรณกรรม 

การใชป้ระโยชนจ์ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คือการน าผลของการทบทวนและสงัเคาะห์
ขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นงานวิจยัท่ีผูวิ้จยัจะท าใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสดุ หนา้ท่ีของการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากผลการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัยท่ีผูวิ้จัยก าลงั
ศกึษา 

      1. การก าหนดและออกแบบแนวทางการวิจัยก่อนจะลงมือท าวิจัย เมื่อผูวิ้จัยไดห้ัวขอ้หรือช่ือ
เรื่องส าหรบัการท าวิจยั สิ่งแรกท่ีผูวิ้จยัตอ้งท าคือการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งว่าเคยมีผูท้  าวิจัยในเรื่องนี ้
หรือเปล่า เพ่ือตรวจสอบการซ า้ซอ้นของงานวิจัยท่ีจะท าใหง้านวิจัย ไม่น่าสนใจหรือไม่น่าท า ในแง่ของ
นกัวิจยัจะหลีกเลี่ยงการท าวิจยัท่ีเคยมีผูท้  าไวแ้ลว้ โดยเฉพาะงานวิจยัเชิงคณุภาพเพราะถือว่าจะกลายเป็น
งานวิจัยท่ีไม่มี ความหมายและไม่น่าสนใจส าหรบัผูท่ี้จะอ่านงานวิจัยนี ้ส  าหรบังานวิจัยเชิงปริมาณอาจะ
สามารถอนโุลมได ้เพราะมีการศกึษาคนละปีกนั แตต่อ้งมีระยะเวลาห่างกนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ประการ
ต่อมาเมื่อเราตรวจสอบช่ืองานวิจัยการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งยังเพ่ือออกแบบแนวทางงานวิจัย การ
ออกแบบงานวิจยั คือการ ก าหนดรายละเอียดตัง้แต่แง่มมุของการวิจยั สมมตุิฐานการวิจยั ค าถามการวิจยั 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย ขอบเขตการวิจัยและวิธีวิจัย ยกตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจน คือ กรณีท่ีกล่าวมาแลว้ใน
งานวิจยัเชิงปริมาณเม่ือมีงานวิจยัท่ีมีช่ือ หรือหวัขอ้การวิจยัเดียวกนั เราสามารถออกแบบงานวิจยัของเราให้
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ต่างออกไปจากท่ีเคยมีผูวิ้จัยไดเ้คยศึกษามาแลว้ เช่น การใช้ค  าถามการวิจัยท่ีไม่เหมือนกัน ท าให้เกิด
สมมตุิฐานการวิจยั และวตัถุประสงคก์ารวิจยัต่างออกไป หรือการเปลี่ยนขอบเขตการวิจยั เช่น การเปลี่ยน
ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาเป็นคนละกลุ่มกบัท่ีเคยมีผูท้  าวิจยัไวแ้ลว้ หรือจะเป็นการเปลี่ยนวิธีวิจยัใหม่จาก
การวิจยัเชิงปริมาณเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นตน้ 

    2. การหาองคป์ระกอบและกรอบแนวคิดการวิจยั การสืบคน้และการศกึษาทบทวนเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งช่วยใหไ้ดแ้นวความคิดและเขา้ใจในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัยของผูวิ้จัย เพ่ือหา
องคป์ระกอบและกรอบแนวคิดการวิจยั การศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยั ผูวิ้จยัตอ้งท าความเขา้ใจใน
งานวิจัยของตัวเองก่อนว่าเก่ียวของกับเรื่องอะไร โดยการเลือกค าส าคัญ(keyword) จากช่ือหรือหัวขอ้
งานวิจัย เพ่ือท าการศึกษาแนวคิดของค านัน้ๆ ต่อไป องคป์ระกอบหรือกรอบแนวคิดการวิจัยก าหนด จาก
การศกึษาทฤษฎีหรือแนวคิดของผูท่ี้ท าการศกึษาในเรื่องนัน้ๆแลว้ ผูวิ้จยัตอ้งศกึษาเอกสารตา่งๆ ใหม้ากท่ีสดุ
เท่าท่ีจะท าได ้ซึ่งเป็นการใชเ้วลาพอสมควรกว่าจะสามารถหาองคป์ระกอบจนน่าเช่ือถือ(strong) ในทาง
กลบักนัถา้ผูวิ้จยัมี องคป์ระกอบท่ีจะใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยอยู่แลว้ ผูวิ้จยัก็ตอ้งหาแนวคิด
หรือทฤษฎีท่ีมีผูท่ี้เคยศกึษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบเหล่านัน้ใหม้ากพอท่ีจะท าใหเ้ป็นท่ียอมรบั การก าหนด
องคป์ระกอบ และกรอบแนวคิดการวิจยัเป็นสิ่งส  าคญัมาก งานวิจยัจะน่าเช่ือถือหรือไม่ส่วนส าคญัเกิดจาก
การก าหนดองคป์ระกอบและ กรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไมน่่าเช่ือถือเพียงพอ ท าใหง้านวิจยันัน้ไมเ่ป็นท่ียอมรบั 
เมื่อเราไดอ้งคป์ระกอบและ กรอบแนวคิดการวิจยัท านิยามศพัทป์ฏิบตัิการวิจยัแลว้ ล  าดบัต่อมาคือการหา
ความหมายขององคป์ระกอบท่ีได ้เพ่ือสรา้งค านิยามศพัทป์ฏิบตัิการวิจยั ในการวิจยัเพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง
ในทางทฤษฎี ผูวิ้จยัตอ้งท าความเขา้ใจ กบัค าส  าคญัในหวัขอ้วิจยัใหช้ดัเจนเพ่ือศกึษาใหไ้ดอ้งคป์ระกอบและ
กรอบแนวคิดการวิจยั แลว้สงัเคราะหห์า ความหมายของค าๆ นัน้ โดยการนิยามขึน้มาใหเ้หมาะสมกบัการ
ท าวิจยัของผูวิ้จยัเอง ดงันัน้การนิยามศพัท ์ปฏิบตัิการวิจยั คือ “การสรา้งความหมายใหก้บัค าหรือกลุม่ค าท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องในงานวิจัย เพ่ือเป็นหลักในการท าวิจัยและสรา้งความเขา้ใจใหก้ับผู้อ่านงานวิจัย โดย
การศกึษาจากงานของผูอ้ื่นท่ีไดท้  าการศกึษาไวแ้ลว้ประยกุตใ์หเ้ขา้กบังานวิจยัของผูวิ้จยัเอง นอกจากนัน้การ
นิยามศพัทย์งัมีความส าคญัในการท าเครื่องมือการวิจยั เพราะการนิยามศพัทป์ฏิบตัิการวิจยั คือการก าหนด
รายละเอียดของความเก่ียวขอ้งท่ีมีในการวิจัยไวใ้นค าศัพทแ์ต่ละค าแลว้ การท าเครื่องมือวิจัยประเภท
แบบสอบถามแบบส ารวจ ตอ้งท าในกรอบของความหมายของค าศพัทท่ี์ ไดร้บัการนิยามไวแ้ลว้ 

     3. การตรวจสอบแนวคิดและผลการวิจัยท่ีไดเ้มื่อผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรียบร้อย สิ่งท่ีได้คือ 
ผลการวิจยัท่ีเกิดขึน้ เราจะรูว้่าผลการวิจยัน่าเช่ือถือหรือไม่ เราตอ้งน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปตรวจสอบ เรียกว่า
การอภิปรายผล โดยการอภิปรายผลถือว่ามีความส าคญัคือ เพ่ือการตรวจสอบแนวคิดและผลการวิจยัท่ีได้
วา่สิ่งท่ี ผูวิ้จยัท ามานัน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคนอื่นท่ีไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัเรื่องท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา
หรือไม่ โดยการน าผลจากศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมายืนยันผลการวิจัยของ
ผูวิ้จยัท่ีได ้เพ่ือท าใหผ้ลวิจยันัน้มีความน่าเช่ือถือ และถือวา่มีงานวิจยัอื่นๆ มาสนบัสนนุผลการวิจยัครัง้นี ้
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6. การทบทวนวรรณกรรมในการด าเนินการวิจัยเชงิคุณภาพ 
 

6.1 จดุมุง่หมายของการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ 

การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความหมายว่าเป็นการศึกษาคน้ควา้และรวบรวม
ผลงานวิชาการ อนัไดแ้ก่ งานวิจยั ต ารา บทความวิชาการ หนงัสือทางวิชาการ แนวความคิด ระเบียบวิธีวิจยั 
ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับหัวขอ้หรือประเด็นของ 
ปัญหา ก่อนท่ีจะลงมือด าเนินการวิจยัของตนเอง (อญัชนา ณ ระนอง, 2554: 81) 

ผูวิ้จัยอาจมีความสนใจท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัหวัขอ้หรือประเด็นของปัญหาใดปัญหาหนึ่งท่ีมีความ 
น่าสนใจ แต่ผู ้วิจัยยังขาดความรู ้หรือข้อมูลอย่างเพียงพอในเรื่องนั้นๆ จึงมีความจ าเป็นต้องทบทวน 
วรรณกรรม เพ่ืออา่นท าความเขา้ใจก่อนท่ีจะตัง้หวัขอ้หรือค าถามหรือปัญหาการวิจยั ซึง่เมื่อผูวิ้จยัด าเนินการ
ทบทวนวรรณกรรมแลว้ อาจพบว่าเรื่องท่ีเราสนใจมีการศกึษาไวม้ากแลว้ หรือเรื่องไม่น่าสนใจอย่างท่ีคิดไว้
แต่แรก ก็จะไดส้ามารถเปลี่ยนแปลงหัวขอ้เรื่องหรือค าถามหรือปัญหาของการวิจัยใหม่ได ้(อัญชนา ณ 
ระนอง, 2554: 81) ดงันัน้ การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นขัน้ตอนหนึ่งท่ีมีความส าคญัส าหรบัการศกึษาวิจัย 
โดยมี จดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงคท่ี์ส  าคญั 3 ประการ คือ 

1. การจะเริ่มตน้ก าหนดข้อเสนอหรือหัวข้อการศึกษาวิจัยใดๆ ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีส  าคัญ
ขัน้ตอน แรกก็ควรจะเป็นการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมในขัน้ตอนแรกนีม้ีจดุมุง่หมายท่ีตอ้ง
ทราบเป็นเบือ้งตน้ว่าขอ้เสนอหรือหวัขอ้การวิจยั รวมทัง้อาจยงัเป็นเพียงประเดน็ท่ีผูวิ้จยัมีความสนใจอยู่นัน้ 
ในอดีตท่ีผ่านมามีการศึกษาวิจัยไวห้รือไม่ หรือมีหัวขอ้การวิจัยท่ีใกลเ้คียงกับสิ่งท่ีตนเองก าลังจะศึกษา
หรือไม่ประการใด ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องการก าหนดขอ้เสนอหรือหวัขอ้การวิจยัท่ีไม่ซ้ําซอ้นกบัผลงานการ
วิจยั ท่ีมีนกัวิจยัหรือบคุคลอื่นไดท้  าการศกึษาวิจยัไวแ้ลว้ ขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นการช่วยทบทวนขอ้เสนอหรือ 
หวัขอ้การวิจยัของเราท่ีคาดวา่จะศกึษาวิจยัตอ่ไปใหเ้กิดความรอบคอบ และมีจดุมุง่หมายท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
หากเรายงัคงประสงคท่ี์จะท าการศกึษาวิจยัในประเดน็หวัขอ้ท่ีอาจจะซ้ําซอ้นกบัผลงานวิจยัท่ีผ่านมาในอดีต 
หรือไมก่็ตาม 

2. ในประการต่อมา การทบทวนวรรณกรรมภายหลงัจากการตัง้ประเด็นหรือหวัขอ้การวิจัยท่ีมี 
ความชดัเจนในระดบัหนึ่งแลว้ ก็มีจุดมุ่งหมายท่ีจะไดท้ราบประวตัิและวิวฒันาการความเป็นมาของเรื่องท่ี 
ก าลงัศกึษาวิจยั รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัและสิ่งท่ีคน้พบของนกัวิจยัตา่งๆ ใน
อดีต รวมตลอดทัง้ขอ้จ ากดัและขอ้บกพรอ่งของทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ดว้ย ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการวางพืน้ฐาน
ส าหรับงานวิจัยท่ีผูวิ้จัยก าลงัจะด าเนินการต่อไป การทบทวนวรรณกรรมในขั้นตอนนีจ้ึงเป็นเสมือน การ
เตรียมตวัหรือการเตรียมการใหน้กัวิจยัไดม้ีความรูเ้ป็นเบือ้งตน้ในเรื่องราวท่ีตนก าลงัศกึษาอย่างเพียงพอ 

3. การทบทวนวรรณกรรม ยงัมีจดุมุง่หมายเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการสรา้งกรอบแนวคิด หรือกรอบ 
แนวคิดทฤษฎีในการวิจยั ทัง้นี ้เพราะกรอบแนวคิดหมายถึง กระบวนการท่ีแสดงความสมัพนัธข์องตัวแปร
ต่างๆ ท่ีก าลงัศกึษา ซึ่งอาจไดม้าจากทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั่นเองการท่ีจะรูว้่าตวัแปรแต่ละ 
ตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวแปรตัวไหนส าคัญหรือไม่ส  าคัญอย่างไร ตัวแปรใดมีข้อดี ข้อเสียหรือ 
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ขอ้บกพร่องอย่างไร รวมถึงการคดัเลือกตวัแปรท่ีจะน ามาใชใ้นการศกึษาวิจัยดว้ย สิ่งเหล่านีย้่อมไดม้าจาก 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ (วรชยั ทองไทย, 2544: 69-70) 

ดงันัน้ การทบทวนวรรณกรรมจึงมีความจ าเป็นส าหรบันกัวิจยัทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัเชิง
คณุภาพ หรือเชิงปริมาณก็ตามท่ีจะตอ้งด าเนินการเป็นเบือ้งตน้ ทัง้นี ้เพ่ือใหห้วัขอ้การศกึษาวิจยัของตน มี
ความสมบูรณ์ รอบคอบ และสามารถก าหนดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีจะ 
ติดตามมาต่อไป นกัวิจยัส่วนใหญ่มกัจะก าหนดเนือ้หาของการทบทวนวรรณกรรมไวใ้นบทตน้ ๆ โดยเฉพาะ 
ในบทท่ีสองรองจากการก าหนดหวัขอ้ ปัญหาหรือค าถามการวิจยั จุดประสงคแ์ละวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
ท่ีก าหนดไวใ้นบทแรกหรือบทท่ีหนึ่งแลว้ 

6.2 หลกัเกณฑข์องการทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ในการศกึษาวิจยัเรื่องใดก็ตาม มกัมีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอยู่มากมาย ทัง้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและ 
เก่ียวขอ้งโดยออ้ม ย่ิงเป็นปัญหาการวิจยัท่ีมีผูค้นหรือนกัวิชาการใหค้วามสนใจจ านวนมาก ย่อมมีผูท้  า การ
ศกึษาวิจยัหรือมีผลงานชิน้ใหม ่ๆ เกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ การที่จะน าเอางานวิจยัทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง มา
ทบทวนย่อมเป็นไปไดย้าก การคัดเลือกวรรณกรรมเพ่ือทบทวนนั้น นอกจากจะตอ้งเลือกจากงานวิจัยท่ี 
ถกูตอ้งและเช่ือถือไดแ้ลว้ ยงัตอ้งมีหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีควรพิจารณา ดงันี ้

1.ควรเลือกทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับหวัขอ้ท่ีก าลงัศึกษาวิจยั เพราะหากท า การ
ทบทวนวรรณกรรมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง นอกจากจะท าใหเ้สียเวลาโดยใช่เหตุแลว้ ยังอาจท าให ้
ผูอ้่านเกิดความไขวเ้ขว และคาดหวงัว่างานท่ีก าลงัวิจยันีจ้ะมีขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องนัน้ ๆ อยู่ดว้ย แต่เมื่อ 
หาไมพ่บก็จะผิดหวงัและเกิดความสงสยัในความสามารถของผูวิ้จยั  (วรชยั ทองไทย, 2544: 73) 

2. วรรณกรรมท่ีทบทวนควรมีจุดมุ่งหมายอย่างนอ้ย เพ่ืออธิบายถึงความเป็นมา วิวฒันาการ 
หรือ ประวตัิเก่ียวกบัหวัขอ้วิจัย สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิด
ทฤษฎี และน ามาอธิบายวิเคราะหข์อ้มูลท่ีรวบรวมแสวงหามาในภายหลัง นอกจากนั้นยังท าใหท้ราบถึง
สาระส าคญัของงานวิจยัท่ีผ่านมาในอดีตของนกัวิจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวิจยัของเราโดยตรง 

3. นอกจากนัน้ วรรณกรรมท่ีทบทวนควรจะตอ้งมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรท่ีอยู่ในกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีผูวิ้จัยก าหนด ทั้งนีเ้พราะการสรา้งความสัมพันธ์ใดๆ ของตัวแปรย่อมจะตอ้งมีรากฐานมาจาก
แนวคิดทฤษฎีหรือสิ่งท่ีคน้พบมาก่อน ซึง่อาจจะเป็นโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้

4. เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมเป็นการสงัเคราะหค์วามรูแ้ละผลการศกึษาในเรื่องนัน้ ๆ ท่ี
ท ามาในอดีต ดงันัน้ โดยทั่วไปแลว้ในการเขียนทบทวนวรรณกรรม ผูวิ้จยัควรหลีกเลี่ยงการวิจารณห์รือเสนอ 
ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่จ าเป็น แต่ในกรณีท่ีผูวิ้จัยเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีควรจะแสดงความคิดเห็น 
ของผูวิ้จัยท่ีมีต่อวรรณกรรมท่ีน ามาทบทวน ก็ตอ้งเขียนใหผู้อ้่านแยกแยะไดอ้ย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็น 
ความเห็นของผูวิ้จัยท่ีทบทวนเอง โดยการอธิบาย ตีความหรือสรุปความคิดเห็นรวบยอด เพ่ือใหผู้อ้่านได ้
ทราบถงึจดุยืนของผูวิ้จยัและทิศทางของการวิจยั 
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5. ประการสุดท้าย การทบทวนวรรณกรรมยังมีผลเก่ียวข้องส าหรับการน ามาอภิปราย
ผลการวิจยั และการใหข้อ้เสนอแนะของผูวิ้จยัท่ีจะสรุปไวใ้นบทสุดทา้ย อย่างนอ้ยท่ีสดุเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่า
ผลลัพธ์จาก การศึกษาวิจัยของผูวิ้จัยเป็นการคน้พบสิ่งใหม่ ๆ ท่ีสามารถหักลา้งหรือเป็นการต่อยอดขอ้
คน้พบของนกัวิจยั อื่น ๆ ท่ีไดท้  าการศกึษาวิจยัไวแ้ลว้ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดผลดีในแง่ของการไดม้าซึ่งองคค์วามรู ้
ใหม ่ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

กลา่วโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมเปรียบเสมือนการเล่าถงึภมูิหลงัและประวตัิความเป็นมาของ 
งานวิจยั เป็นการปพืูน้ฐานหรือสรา้งฐานความรูเ้พ่ือรองรบัความรูใ้หมท่ี่จะเสริมตอ่ยอดขึน้ไปอีก การทบทวน
วรรณกรรมท่ีดีจะท าใหม้ีความเขา้ใจในกรอบแนวคิดไดด้ีย่ิงขึน้ ท าใหม้ีพืน้ฐานความคิดท่ีถูกตอ้งตาม หลกั
ตรรกวิทยา ท าใหท้ราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดท่ีตอ้งเสริมในงานวิจยัอย่างชัดเจน รวมทัง้การ มองเห็น
แนวทางท่ีจะท าใหง้านวิจัยมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ดว้ยการวิจัยท่ีมีบททบทวนวรรณกรรมท่ีดี  จะท าให้
งานวิจยันัน้ประสบผลส าเรจ็ไปแลว้กว่าครึง่ถงึแมว้า่ ขอ้คน้พบในงานวิจยัอาจจะไม่มีอะไรใหม ่หรือแตกต่าง
ไปจากงานวิจยัอื่นๆ เลยก็ตาม แตบ่ททบทวนวรรณกรรมก็สามารถถกูน าไปใชเ้ป็นแหลง่คน้ควา้ท่ีส  าคญัของ
การวิจยัในครัง้ต่อๆ ไป ทัง้นีเ้พราะผูวิ้จยั รุ่นต่อๆ ไปอาจไม่สามารถอ่านงานวิจยัหรือทฤษฎีจากตน้ฉบบัจริง
ได ้ก็จะไดใ้ชบ้ททบทวนวรรณกรรมนี ้เป็นแหล่งอา้งอิงอีกต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากเป็นไปไดผู้วิ้จยัควรจะ
หาอ่านจากตน้ฉบบั ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการอา้งอิง หรือการตีความของผูน้  าเอางานวิจยันัน้ๆ 
มาทบทวนหรืออา้งอิงตอ่ไป 
 

6.3 รูปแบบของการเขียนทบทวนวรณกรรมการวิจยัเชิงคณุภาพ 

รูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทั่วไปมีอยู่ดว้ยกัน 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ คือ  

6.3.1. การเขียนวรรณกรรมองคป์ระกอบ 
6.3.2. การเขียนวรรณกรรมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการ 

 

6.3.1 การเขียนวรรณกรรมองคป์ระกอบ หมายถึง วรรณกรรมท่ีเคยมีผูท้  าการศึกษา วิจัย
มาแลว้ในอดีตท่ีมีความเก่ียวพนัหรือใกลเ้คียงกบังานวิจยัท่ีผูเ้ขียนก าลงัด าเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือใหผู้อ้่าน ไดร้บั
ทราบขอ้มูลในอดีตเป็นเบือ้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องของงานวิจัย ผลลพัธห์รือขอ้คน้พบท่ีเกิดขึน้จาก การ
ศกึษาวิจยัเรื่องนัน้ ๆ การเขียนวรรรกรรมดงักลา่วนีแ้บ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 

(1) เขียนโดยการน าดว้ยช่ือผูแ้ตง่ 
รูปแบบนีจ้ะเริ่มตน้ประโยคหรือย่อหน้าดว้ยช่ือผู้แต่งหรือ ผู้วิจัย จากนั้นติดตามด้วย

รายละเอียดเก่ียวกับเนือ้เรื่อง ไดแ้ก่ ช่ือเรื่อง มีวตัถุประสงคป์ระการใด ท าท่ีไหน เมื่อไร และผลการคน้พบ
อะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีก าลงัศกึษา หลงัจากนัน้ จงึย่อหนา้ใหมแ่ลว้ เริ่มตน้ดว้ยช่ือผูแ้ตง่รายท่ีสอง
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ต่อไป โดยอธิบายรายละเอียดเหมือนคนแรก และเมื่อจบเนือ้หาประเด็น ท่ีทบทวนวรรณกรรมของคนท่ีสอง
แลว้ ก็ตอ่ดว้ยคนท่ีสามและสี่และหา้และอื่น ๆ ตามล าดบั (วรชยั ทองไทย 2544: 70) 

ตวัอย่าง: การทบทวนวรรณกรรมในการวิจยั เรื่อง ระบบคดัสรรผูแ้ทนของสงัคมไทย โดย 
ธีรภทัร ์เสรีรงัสรรค ์(2557) 

งานวิจัยเก่ียวกับองคก์รและการบริหารจัดการ รวมทัง้การชีข้าดการเลือกตัง้ มีดงันี ้ ดว้ย
เหตท่ีุประเทศไทยประสบกบัปัญหาเก่ียวกบัการเลือกตัง้มาโดยตลอด ทัง้ปัญหาในเชิง ระบบและปัญหาใน
เชิงการบริหารจัดการหรือปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการเลือกตัง้ ท าให ้มีการเสนอ
แนวคิดการจัดตั้งองคก์รเพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ดังมีพัฒนาการ ต่อไปนี ้
(สถาบนัพระปกเกลา้, 2544: 2-14 - 2-16) 

ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไดแ้ต่งตัง้ “คณะ 
กรรมการควบคมุการเลือกตัง้” โดยใหท้ าหนา้ท่ีในการควบคมุการเลือกตั้ง ซึ่งการบริหารจดัการเลือกตัง้นัน้ 
รบัผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย แต่ในการท างานของคณะกรรมการควบคุมการเลือกตัง้ยังคงมีปัญหา 
อปุสรรคหลายประการ เช่น ไม่สามารถท างานไดโ้ดยอิสระ ไม่ไดร้บัการยอมรบัจากนกัการเมืองและ พรรค
การเมือง และมีปัญหาในการปฏิบัติงานเลือกตัง้ ท าใหต้อ้งถูกยกเลิกไปโดยปริยาย หลงัเหตุการณเ์ดือน
พฤษภาคม 2535 รฐับาลนายอานนัท ์ปัญยารชุน ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ องคก์รกลางการเลือกตัง้ เพ่ือท า
หนา้ท่ีตรวจสอบควบคมุการเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยบริสทุธ์ิยุติธรรม ซึ่ง องคก์รกลางนีไ้ดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการ
เลือกตัง้ทั่วไป เมื่อวนัท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 การเลือกตัง้ทั่วไป วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และการ
เลือกตัง้ทั่วไปวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2539 ทัง้นี ้ผลการท าหนา้ท่ีของ องคก์รกลางยังมีปัญหาท่ีไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัในเรื่องขจดัปัญหาทุจริตการเลือกตัง้ไดด้ว้ย มีข้อจ ากดัหลายประการ เช่น ไม่มี
กฎหมายรองรบัโดยตรง เพราะถกูจดัตัง้โดยค าสั่งส  านกันายกรฐัมนตรีท่ี 139/2535 มีงบประมาณจ ากดั โดย
ใชง้บกลางของรฐับาล เพราะเป็นการรวมตวักนัของกลุม่บคุคล เป็นองคก์ร นอกระบบราชการท่ีตอ้งเขา้ไปใช้
อ  านาจภายใตร้ะบบราชการ 

จากขอ้จ ากดัดงักล่าว มีผลตอ่การท าหนา้ท่ีดแูลการเลือกตัง้ไดเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมดงัความคาดหวงัของสงัคมได ้ท าใหอ้งคก์รกลางตอ้งจดัท าสรุปผลงานการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีผ่านมา พรอ้ม
เรียกรอ้ง ใหม้ีองคก์รท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการจัดการเลือกตัง้ท่ีเป็นอิสระ และมีอ  านาจหนา้ท่ีสั่ งใหม้ีการ
เลือกตัง้ใหม่ได ้การศึกษาเรื่องการรณรงคต์่อตา้นการซือ้สิทธิขายเสียงเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2538 โดยคณะกรรมการรณรงคต์่อตา้นการซือ้สิทธิขายเสียง (2538) พบว่าจากการ
ส ารวจ การเลือกตัง้ทกุครัง้ ตัง้แต ่พ.ศ. 2492 ถงึปัจจบุนั จะพบวา่มีการซือ้สิทธิขายเสียงมาโดยตลอด โดยใช ้
รูปแบบและวิธีการตา่ง ๆ และคาดว่าในการเลือกตัง้ปี 2538 นี ้จะมีการซือ้สิทธิขายเสียงกนัอย่างกวา้งขวาง 
และใชเ้งินอย่างมหาศาล ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปโดยบริสทุธ์ิยุติธรรม รฐับาลจึงตัง้คณะกรรมการ 
รณรงคต์่อตา้นการซือ้สิทธิขายเสียง เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการซือ้สิทธิขายเสียง 
ดว้ยการใชส้ื่อมวลชน การประชาสมัพันธ ์และการรณรงคท์ุกรูปแบบ เพ่ือใหป้ระชาชนเกิดจิตส านึก และ
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ตระหนักถึงผลรา้ยจากการซือ้สิทธิขายเสียง และช่วยในการสอดส่องดูแล ป้องกันและแกไ้ข รวมถึง การ
ประสานงานระหวา่งภาครฐัและเอกชนเพ่ือใหก้ารเลือกตัง้บริสทุธ์ิยติุธรรม  

ผลการศกึษามีการเสนอใหเ้รง่จดัตัง้ “คณะกรรมการการเลือกตัง้แห่งชาติ” เพ่ือใหเ้กิด การ
รณรงคต์่อตา้นการซือ้สิทธิขายเสียงอย่างต่อเน่ือง มีการจัดท าแผนท่ีชัดเจนและมีการร่วมมือของทุก ฝ่าย
รวมถงึการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้ เพ่ือการตรวจสอบ ติดตามและปราบปรามการทจุริตใน การ
เลือกตัง้ดว้ย 

ไพฑูรย ์บุญวฒัน ์ไดศ้กึษาวิจยั เรื่องการจดัตัง้องคก์รเพ่ือสนบัสนุนการเลือกตัง้ใหเ้ป็นไป
ดว้ยความบริสทุธ์ิยุติธรรม (2538) โดยมีการเสนอแนวทางการจดัตั้งองคก์รระดบัประเทศรบัผิดชอบการลด 
การซือ้สิทธิขายเสียงเลือกตัง้ของไทย โดยจัดตัง้องคก์รเพ่ือสนับสนุนการเลือกตัง้เป็นไปดว้ยความบริสทุธ์ิ
ยุติธรรม เป็น 3 องคก์รคือ องคก์รบริหารการเลือกตัง้ องคก์รสอดส่องก ากบัดแูล และองคก์รใหค้วามรูแ้ละ 
สรา้งจิตส านึก ทัง้นี ้ควรแยกองคก์รทัง้สามออกจากกนั โดยก าหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบแตล่ะองคก์ร 
ใหช้ดัเจน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในการสงัเกตการณก์ารเลือกตัง้ดว้ย 

ในการบริหารจัดการเลือกตัง้ควรใหเ้ป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร คือกระทรวงมหาดไทย
เช่นเดิม ส่วนการสอดส่องดแูลการเลือกตัง้ควรจดัตัง้ “คณะกรรมการการเลือกตัง้แห่งชาติ” ประกอบดว้ย ผู้
ทรง คณุวฒิุท่ีมาจากการแต่งตัง้ของนายกรฐัมนตรี ประธานรฐัสภา และประธานศาลฎีกา มีอ  านาจหนา้ท่ี
ก ากับดูแลการเลือกตั้ง คือ การแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเลือกตั้ง รับจดทะเบียน
อาสาสมคัร สงัเกตการณก์ารเลือกตัง้ ประกาศผลการเลือกตัง้ เป็นโจทกใ์นคดีเลือกตัง้ และอ านาจหนา้ท่ีอื่น
ตามท่ี กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการชุดนีท้  าหนา้ท่ีชั่วคราวเมื่อมีการเลือกตัง้ทั่วไปทุกระดับ และ
สิน้สดุลง เมื่อการรอ้งคดัคา้นการเลือกตัง้ไดส้ิน้สดุแลว้อีกทัง้ใหม้ีองคก์รสงัเกตการณก์ารเลือกตัง้ทุกระดบั
ดว้ยส่วนองคก์รใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและสรา้งจิตส านึกทางการเมือง ควรมีทัง้ระดบัชาติ ระดบั จังหวดั 
และระดบัอ าเภอ 

แนวคิดและขอ้เสนอเก่ียวกบัการจัดใหม้ีองคก์รจดัการเลือกตัง้ท่ีเป็นอิสระบรรลผุลส าเร็จ
ได ้เริ่มจากกระแสการเรียกรอ้งใหป้ฏิรูปการเมือง และมีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาประชาธิปไตย หรือ 
คพป. ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยและจัดท าข้อเสนอในการปฏิรูปการเมืองไทย และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
รฐัธรรมนญู มาตรา 211 เพ่ิมหมวด 12 การจดัท ารฐัธรรมนญูฉบบัใหมด่ว้ยการจดัใหม้ี “สภารา่งรฐัธรรมนญู 
เพ่ือจดัท ารฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ขึน้ทัง้ฉบบั และในทา้ยท่ีสดุรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 ไดบ้ัญญัติใหม้ี “คณะกรรมการการเลือกตัง้” ท าหนา้ท่ีในการควบคมุด าเนินการจดั หรือจัดใหม้ีการ 
เลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ธีรภทัร ์เสรีรงัสรรค ์และคณะ ศกึษา เรื่องการประเมินผลการท างานขององคก์รอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตัง้ (2547) พบว่า การบริหารจัดการเลือกตัง้ การสืบสวนสอบสวน 
วินิจฉัยชีข้าดและด าเนินคดี การส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 
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ตรวจสอบอ านาจรฐัโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ยังคงมีปัญหาอุปสรรค แต่ผลส ารวจความคิดเห็นกลุ่ม 
ตวัอย่างพบวา่มีความพอใจตอ่กระบวนการท างานของคณะกรรมการการเลือกตัง้อยู่ในระดบัดี 

ทัง้นี ้มีขอ้เสนอแนะในดา้นการบริหารจัดการเลือกตัง้ ดา้นการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัย
และ ด าเนินคดี ดา้นการพฒันาพรรคการเมือง ดา้นการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบอ านาจรฐั อีกทัง้ควรมี
การ แบ่งอ านาจของกกต. ท่ีมีอ  านาจทัง้ 3 ฝ่าย คือ อ านาจบริหาร นิติบญัญัติและตลุาการ เพ่ือใหเ้กิดการ
ถ่วงดลุ และควรมีการทบวนกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเป็นปัญหาอปุสรรคต่อการจดัการเลือกตัง้ โดยใหม้ีการ
ประชา พิจารณห์รือสมัมนาทางวิชาการเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นจากฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อดีของการเขียนรูปแบบนี้ก็คือง่ายและสะดวกในการเขียน เพราะเป็นการทบทวน 
วรรณกรรมโดยการเรียงล าดบัผลงานการคน้พบของผูแ้ต่งแตล่ะคนจัดเรียงล าดบัไปตามหมวดหมูท่ี่ตอ้งการ 
อย่างไรก็ตาม ขอ้เสียของรูปแบบนีก้็คือการเขียนซ้ํา ๆ กนั เพราะผูแ้ตง่แตล่ะคนมกัจะมีขอ้คน้พบคลา้ย ๆ กนั 
และถา้ตอ้งอา้งงานวิจัยหลายเรื่องท่ีคลา้ย ๆ กัน ก็ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการอ่านขอ้ความซ้ํ ากัน 
จนกระทั่งผูอ้า่นหรือผูวิ้จยัเองไมส่ามารถจบัประเดน็ใหม ่ๆ ของผูท่ี้ถกูอา้งตอนหลงั ๆ ได ้โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ถา้บททบทวนวรรณกรรมนัน้ ผูเ้ขียนไมม่ีการเขียนสรุปเอาไว ้ผูอ้า่นก็ยากท่ีจะจบัประเดน็ได  ้

 

(2) เขียนโดยการใชเ้นือ้เรื่องน า 
 

 รูปแบบนีค้ลา้ยคลึงกับการเขียนเรียงความเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมาของการวิจัย 
กลา่วคือ ผูวิ้จยัจะมีเคา้โครงเรื่องไวก้่อนแลว้วา่จะเริ่มตน้อย่างไรและจะจบลง อย่างไร เม่ือถงึตอนท่ีกล่าวถึง
แนวคิดทฤษฎีหรือรายงานวิจัยของผูใ้ด ก็จะมีการกล่าวอา้งถึงคน ๆ นั้น กลมกลืนกันไปกับเนือ้หา ถา้มี
งานวิจยัหลายเรื่องท่ีมีขอ้สรุปเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ก็จะกล่าวอา้งช่ือ ผูแ้ต่งทัง้หมดพรอ้มกนัไปเลย 
(วรชยั ทองไทย, 2544: 71) 

ตวัอย่างเช่น “หลกัการส าคญัของการออกแบบวิจยั คือ การก าหนดกระบวนการตรวจสอบ 
ผลท่ีเกิดขึน้ในตวัแปรตามจากอิทธิพลของตวัแปรอิสระตามกระบวนทศัน ์(paradigm) วา่ดว้ยความสมัพนัธ ์
ของสิ่งเรา้กับการตอบสนอง (stimulus-response relationships) ความสมัพันธด์งักล่าวมีเง่ือนไขสมัพันธ ์
เก่ียวขอ้งอยู่ 4 ประการ คือ (1) ช่วงเวลา (2) ความชดัเจนของตวัแปร (3) คณุสมบตัิทางธรรมชาติของกลุม่ ท่ี
น ามาเปรียบเทียบกนั และ (4) ล าดบัเวลาของเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ (Rosenberg, 1968, ch.1; Campbell & 
Cook, 1979, Nachmias & Nachmias, 1966, pp. 103-104; Davis, 1985)” (พรศกัดิ ์ผ่องแผว้, 2545: 331) 

ขอ้ดีของการเขียนทบทวนวรรณกรรมตามรูปแบบนี ้คือ อ่านเขา้ใจง่าย ไม่เย่ินเยอ้ ไม่
ซ้ําซอ้น และท่ีส  าคญัก็คือ ผูอ้่านจะมีความเขา้ใจเช่นเดียวกบัท่ีผูวิ้จยัตอ้งการ สว่นขอ้เสีย คือ มีความยากใน
การเขียน เพราะตอ้งจัดระบบความคิดใหช้ัดเจนเสียก่อนเป็นเบือ้งตน้ว่าจะเอาประเด็นใดขึน้ตน้ก่อนหลงั 
จากนัน้ ผูเ้ขียนก็จะเขียนโดยใชป้ระเด็นเป็นหลกั และตอ้งจดัแต่งประโยคใหม้ีเหตผุลสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั
ตัง้แต่ ประโยคแรกไปจนถึงประโยคสดุทา้ย นั่นคือ ผูวิ้จยัจะตอ้งมีความคิดอย่างแจ่มแจง้ในเรื่องท่ีตนก าลงั
เขียน 
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6.3.2  เป็นการเขียนวรรณกรรมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการ   

หมายถึง การ เขียนทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงานวิจัยท่ีก าลัง
ด าเนินการ โดยอาจเป็นส่วนหนึ่ง ของงานวิจัยโดยตรง ไดแ้ก่ การกล่าวถึงพัฒนาการหรือประวัติความ
เป็นมาของหวัเรื่องหรือประเดน็หลกัของงานวิจยั ทัง้นี ้ลกัษณะการเขียนควรค านงึถงึการจดัล าดบัตามเวลา 
(chronological order) โดยเริ่มจากอดีตมาสูปั่จจบุนัเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถงึความตอ่เน่ืองของความรูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบังานท่ีตนก าลงัศกึษาวิจยัอย่างมี ล  าดบัขัน้ตอน หรือกรณีสภาพปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพทางภมูิศาสตร ์
(geographical order) ก็อาจจดัล าดบัจากระดบัสากล มาสู่ระดบัภูมิภาค และตามดว้ยระดบัประเทศ ภาค 
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมูบ่า้น ตามล าดบั เป็นตน้ 

 

6.4 ล าดับของการเขยีนทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชงิคุณภาพ 
 

ส าหรบัการเขียนทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการเขียนตามล าดบัท่ีจะท าใหผู้อ้่านมีความ 
เขา้ใจเช่นเดียวกบัผูวิ้จยั ดงันัน้ ล  าดบัของการเขียนย่อมมีความส าคญัเช่นกนั การทบทวนวรรณกรรมจึงควร 
เรียงล าดบั ดงันี ้(วรชยั ทองไทย,2559: 72) 

1. การก าหนดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีก าลังด าเนินการวิจัย เพ่ือให้ผู ้อ่านเขา้ใจ
หลกัการ ของแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเบือ้งตน้ ซึง่จะเป็นการปพืูน้ฐานใหเ้ห็นถึงขอ้สมมติ และขีดจ ากดั
ของทฤษฎี ซึง่จะท าใหผู้วิ้จยัน าเอาแนวคิดทฤษฎีไปประยกุตใ์ชด้ว้ยความระมดัระวงั 

2. การกลา่วถงึงานวิจยัหรือขอ้คน้พบท่ีส าคญั ๆ ในสงัคมท่ีเป็นตน้แบบหรือคิดคน้แนวคิดทฤษฎี
นี ้ขึน้มา เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการน าแนวคิดทฤษฎีไปประยุกตใ์ชใ้นสงัคมท่ีเป็นตน้แบบของแนวคิดทฤษฎี 
นัน้ๆ วา่มีขอ้จ ากดัหรือไมอ่ย่างไร รวมทัง้บริบทสภาพแวดลอ้มวา่เป็นอย่างไรดว้ย 

3. หลงัจากนัน้จึงกล่าวถึงงานวิจัยและขอ้คน้พบจากงานวิจัยในสงัคมท่ีก าลงัศึกษาท่ีมีความ 
ใกลเ้คียงหรือเป็นไปในท านองเดียวกันกับงานวิจัยท่ีผูเ้ขียนก าลงัด าเนินการวิจัย รวมทัง้การชีถ้ึงประเด็น 
ขอ้บกพร่องหรือปัญหาท่ีคน้พบจากงานวรรรกรรมนัน้ ๆ ทัง้นีเ้พ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการอภิปรายผลจาก 
การคน้พบของงานวิจยัท่ีผูเ้ขียนก าลงัด าเนินการในภายหลงั 

4. เมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ เรียบรอ้ยแลว้ ก็จะน ามา 
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีจะน าไปใชใ้นการด าเนินการวิจยัตอ่ไป 

การเขียนการทบทวนวรรณกรรมโดยส่วนใหญ่มกัก าหนดไวใ้นบทท่ีสองตามรูปแบบของการเขียน 
งานวิจยัหรืองานวิทยานิพนธข์องนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัต่างๆ ทัง้นี ้ผูวิ้จยัจะตอ้งค านึงถึงหัวขอ้การวิจัย 
หรือค าถามการวิจยัว่ามีความจ าเป็นตอ้งใชแ้นวคิดทฤษฎีอะไรบา้งเพ่ือน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะหข์อ้มลู 
ท่ีผูวิ้จยัจะรวบรวมมาในภายหลงั ดงันัน้ แนวคิดทฤษฎีท่ีจะน ามาใชจ้งึผ่านการวิเคราะหม์าในระดบัหนึ่งแลว้ 
วา่มีความเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยัโดยตรง ไมใ่ช่การหยิบยกแนวคิดทฤษฎีมาโดยไมส่ามารถน ามาใชป้ระกอบ 
การวิเคราะหไ์ด ้หรือเพ่ือใหง้านวิจยัหรืองานวิทยานิพนธข์องตนมีความหนาเพ่ิมมากขึน้โดยไม่จ าเป็น และ 
ไม่สามารถตอบค าถามในภายหลงัไดว้่าการเลือกแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มานัน้ เอามาใชป้ระโยชนอ์ย่างไร ต่อ
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งานวิจยัของตน ตลอดทัง้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชนต์่อการอภิปรายผลจากการคน้พบภายหลงัจากการ 
รวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ 
 
7. วิธีการปรับแก้ไขการเขยีนทบทวนวรรณกรรม  

 

เมื่อนกัวิจยัหรือนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาได้ ทบทวนวรรณกรรมตามแนวทางท่ีกล่าวในขา้งตน้
แลว้ ประการสุดทา้ยท่ีนักวิจัยควรด าเนินการเพ่ือสรา้งความแน่ใจว่าการทบทวนวรรณกรรมของตนนั้นมี
คณุภาพทัง้ใน ส่วนเนือ้หาและการใชภ้าษามากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาแนวทางดงัท่ี  Writing Services, 
University of Guelph (2004) ไดน้  าเสนอไวด้งัตอ่ไปนี ้ 

1. ใหอ้่านงานของตนเองอีกครัง้โดยใชวิ้ธีการอ่าน  ออกเสียง ซึ่งจะช่วยท าใหเ้ราทราบไดว้่าตรง
ประโยคหรือ ส่วนใดของขอ้ความท่ีตอ้งมีการเวน้วรรค หรือขึน้ย่อหนา้ใหม่ หรือบรรทดัไหนท่ีมีการสะกดค า 
หรือใชค้  าสรรพนาม ค าบพุบท หรือค าสนัธานผิด 

2. เน่ืองจากวตัถปุระสงคข์องการทบทวนวรรณกรรม คือการแสดงใหเ้ห็นวา่ผูวิ้จยัมีความคุน้เคยกบั
เนือ้หาหรือวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้กบัหวัขอ้ท่ีเลือกด าเนินการวิจยั ดงันัน้การตรวจสอบความครอบคลมุ ความ
สอดคลอ้ง และความทนัสมยัของงานวรรณกรรมท่ีหยิบยกมาศกึษาในงานของตนจงึมีความส าคญัเป็นอย่าง
ย่ิง 

 3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการอา้งอิงในเนือ้หา และการเขียนบรรณานุกรมมีการใชรู้ปแบบท่ีถูกตอ้ง
ตาม มาตรฐานท่ีก าหนดในการท าวิจัยในสาขาของนักวิจัยหรือ  ตามขอ้บังคับของสถาบันการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั 

4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการเขียนทบทวนวรรณกรรมไม่ไดม้ีการลอกเลียนงานวรรณกรรมของ
นกัวิชาการหรือผูเ้ขียนท่านอื่นทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ เช่น การลืมอา้งอิงผูแ้ต่งหรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูใน
สว่นของเนือ้หา  

5. ตรวจสอบการใชภ้าษาของงานวรรณกรรมอีกครัง้วา่ใชภ้าษาเขียนในเชิงวิชาการไมใ่ช่ภาษาพูดท่ี
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 6. ไมค่วรมีการใชไ้วยกรณห์รือการสะกดค าผิดในงานเขียนทบทวนวรรณกรรม 
  
8. ข้อผดิพลาดทีพ่บจากการด าเนินการทบทวนวรรณกรรม  

นกัวิชาการไดส้รุปขอ้ผิดพลาดท่ีมกัพบจากการด าเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีนกัวิจัยมกักระท า
อนัน าไปสู่การพฒันางานวิจยัท่ีไม่มีคณุภาพ เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงขอ้ผิดพลาด นกัวิจยัตอ้งระมดัระวงัสิ่งต่างๆ
ไดแ้ก่ การไม่ไดม้ีการเช่ือมโยงข้อคน้พบของการทบทวนวรรณกรรมกับงานท่ีนักวิจัยศึกษาชัดเจนมาก
เพียงพอ การไม่ไดใ้ชเ้วลามากเพียงพอในการคน้ควา้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใชใ้นการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับงานหัวขอ้ของตน การใชแ้หล่งขอ้มูลทุติยภูมิมากกว่าแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิการ
ยอมรบัผลการวิจยัและการแปลผลของนกัวิจยัท่านอื่นโดยปราศจาก การวิพากษ์แทนท่ีจะมีการตรวจสอบ
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อย่างเขม้ขน้ในแตล่ะสว่นของการออกแบบและการวิเคราะหง์านวิจยั การไมไ่ดร้ายงานแนวทางในการคน้หา
ท่ีใชส้  าหรบัการทบทวนวรรณกรรม การรายงานผลทางสถิติแต่เพียงอย่างเดียว แทนท่ีจะมีการสงัเคราะหผ์ล
นัน้ดว้ยวิธีทางสถิติ เช่น ไคสแควร ์หรือ Meta-Analysis และการไม่ไดพิ้จารณาผลการศกึษาท่ี แตกต่างและ
การแปลผลอื่นในการสงัเคราะหว์รรณกรรมท่ี เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเชิงปริมาณ เป็นตน้ 
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แบบฝึกหดับทที ่9 
  

1.  อธิบายความหมายของการทบทวนวรรณกรรมพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 
2.  จงอธิบายคณุลกัษณะของการทบทวนวรรณกรรมพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 
3.  จากการทบทวนวรรณกรรมของท่านในการด าเนินการวิจยัใหท้่านใชต้าราง สงัเคราะหเ์พ่ือการทบทวน

วรรณกรรม 

 
4.  ท่านคิดว่าข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางรัฐ ประศาสนศาสตร์

สามารถเกิดไดจ้ากเหตปัุจจยัใดไดบ้า้ง 
5.  แหลง่ท่ีมาของการทบทวนวรรณกรรมจะสามารถเกิดจากอะไรไดบ้า้ง 
6.  จงอธิบายขัน้ตอนการทบทวนวรรณกรรมมีก่ีขัน้ตอนอะไรบา้งและสามารถด าเนินการไดอ้ย่างไร 
7.  ใหท้่านลองเขียนบทการทบทวนวรรณกรรมมาเพ่ือเตรียมส าหรบัการด าเนินการวิจยัในบทตอ่ๆไป 
8.  การวิจยัทางรฐัประศษสนศาสตรจ์ะสามารถหาการทบทวนวรรณกรรมจากเนือ้หาท่ีใดไดบ้า้ง 
9.  การทบทวนวรรณกรรมสามารถปรบัแกไ้ขไดอ้ย่างไรบา้ง 
10. ท่านคิดว่าการทบทวนวรรณกรรมจากท่ีไดศ้กึษามาจะสามารถประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินการวิจยัทาลรฐั

ประศษสนศาสตรไ์ดห้รือไมแ่ละจะด าเนินการอย่างไร  
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บทที ่10 
องคป์ระกอบเล่มวิจัยเบือ้งต้น 

(Composition of Basic Research) 
____________________________________________________________________ 

ความคดิรวบยอด 
 เขา้ใจแนวทางการจัดท ารายงานผลการวิจัย ขัน้ตอนและวิธีการท าวิจัย การวางแผนการท าวิจัย 
ตลอดจนการแนะน าแนวทางการเขียนรายงานการวิจยั สารนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์ทราบถึงองคป์ระกอบของ
เลม่วิจยั และรายละเอียดการเขียนบทความวิจยัและบทความประเภทตา่งๆ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
1. เขา้ใจการเตรียมการก่อนการด าเนินการวิจยั และประโยชนจ์ากการส ารวจเอกสารและงานวิจยั 
2. เขา้ใจการวางแผนการวิจยั ขัน้ตอนการวิจยั และขอ้เสนอแนะการวิจยั 
3. สามารถเขียนและเขา้ใจองคป์ระกอบเลม่วิจยั สารนิพนธ ์และวิทยานิพนธใ์นการด าเนินการวิจยั 
 

เนือ้หา 
1.การจัดท ารายงานการวิจัย 

1.1. สิ่งท่ีตอ้งส ารวจก่อนการจดัเลม่วิจยั  
1.2.การวางแผนการจดัท าเลม่วิจยั 
1.3.ขัน้ตอนการจดัท าเลม่วิจยั 
1.4.ขอ้เสนอแนะและสิ่งท่ีขาดไมไ่ดใ้นการจดัท าเลม่วิจยั 
1.5. ขอ้ค านงึของการเขียนรายงานการวิจยั,สารนิพนธ,์วิทยานิพนธ ์
1.6.ประโยชนข์องการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.เนือ้หาและประเภทองคป์ระกอบการท าวิจัย 
 2.1. การจ าแนกตามเหตผุลของการวิจยั  
 2.2. จ าแนกตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 2.3. การจ าแนกตามวิธีการศกึษา  
 2.4. การแบ่งตามชนิดของขอ้มลู  
 2.5. การแบ่งตามลกัษณะการเก็บขอ้มลู  

2.6.องคป์ระกอบของเลม่วิจยั,สาระนิพนธ,์วิทยานิพนธ ์
2.7. รายละเอียดการจดัท ารายงานผลการวิจยัแตล่ะบท 

    2.7.1. บทท่ี 1 บทน า (Leader) 
2.7.1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
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2.7.1.2 ค าถามการวิจยั      
2.7.1.3 วตัถปุระสงคท่ี์ใชใ้นการศกึษา       
2.7.1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั        
2.7.1.5 ขอบเขตท่ีใชใ้นการศกึษา 
2.7.1.6 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศกึษา        
2.7.1.7 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั     
2.7.1.8 สมมติฐานในการศกึษา 

2.7.2. บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม ( Review Literature) 
2.7.2.1. แหลง่ทรพัยากรส าหรบัการทบทวนวรรณกรรม 
2.7.2.2. หลกัการทบทวนวรรณกรรม 
2.7.2.3  ประโยชนข์องการทบทวนวรรณกรรม 

2.7.3. บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานวิจยั (Research Method)  
                   2.7.3.1. ศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร 

                         2.7.3.2. ศกึษาในภาคสนาม  
                 2.7.3.3.  การก าหนดขนาดตวัอย่าง 

                  2.7.3.4  หลกัในการเลือกกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
                2.7.3.5  การสรุปและการน าเสนอขอ้มลู 
          2.7.4. บทท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลู (Analysis Date) 

  2.7.5. บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล (Conclude and Discuss) 
               2.7.5.1 หลกัการอภิปรายผลการวิจยั 
               2.7.5.2 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการอภิปรายผลการวิจยั 

  2.7.5.3 ตวัอย่างวิธีการเขียนการอภิปรายผล      
2.7.6. อา้งอิง หรือบรรณานกุรม (Reference) 
2.7.7. ภาคผนวก (Appendix) 

 2.7.8. ระยะเวลาด าเนินการวิจยั 
2.7.9. ประวตัิผูเ้ขียน (Vitae) 
2.7.10 ความเช่ือมโยงของงานวิจยัในแตล่ะบท      
2.7.11 การลงบทความในวารสาร 

  2.7.11.1 บทความทางวิชาการ 
  2.7.11.2 บทความวิจยั  

2.7.11.3 องคป์ระกอบของบทความ 
แบบฝึกหดัทา้ยบท 

บรรณานกุรมทา้ยบท 
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  การส ารวจเอกสารและการท ารายงานการวิจยัถือเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เพราะเป็น
การทบทวนประกอบการศึกษาและวิจัยทุกขัน้ตอน  ดงันัน้จึงตอ้งใหค้วามส าคญัในประเด็นนีใ้หม้าก การ
ส ารวจเอกสารและการท ารายงานการวิจัย ในบทนีจ้ะเป็นการถึงการด าเนินการเขียนวิจัยทั้งเล่มของ
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์ซึ่งผูเ้ขียนไดร้วบรวมความรูท่ี้ไดท้  าวิจยัมาตลอดบางส่วนอาจเป็นแบบฟอรม์
ของทางมหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึ่งอาจแตกต่างจากการเขียนวิทยานิพนธห์รือสาระนิพนธข์องผูอ้่าน และใน
ส่วนของเอกสารประกอบผูเ้ขียนไดน้ าไปไวใ้นส่วนของภาคผนวก ซึ่งผูอ้่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจาก
ภาคผนวกดว้ยเช่นกนั เนือ้หาประกอบสามารถอธิบายไดด้งันี ้
 

1.การจัดท ารายงานการวิจัย 

1.1). สิ่งท่ีตอ้งส ารวจก่อนการจดัท าเลม่วิจยั  
       ประการแรกต้องทราบก่อนว่าสิ่งท่ีเราจะท าการวิจัยนั้นเป็นเรื่องอะไร ศึกษาด้านใดของ
รายละเอียด โดยสามารถอธิบายถงึสิ่งท่ีตอ้งการทราบไดด้งัตอ่ไปนี ้คือ 

1.1). เนือ้หา จะตอ้งมีการส ารวจเนือ้หาเก่ียวกับการวิจัย ทฤษฎีบท. และแนวคิดท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ,ตอ้งก าหนดประเดน็ปัญหาของตนใหช้ดัเจน 

1.2). รูปแบบการวิจยั ตอ้งส ารวจดวูา่ท่ีผ่านมามีผูท่ี้ท  าการวิจยัในเรื่องดงักลา่วในลกัษณะใดตวั
แปรท่ีศกึษา ปัญหาท่ีตอ้งการทราบ รูปแบบการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.3). เครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการท าวิจัย ตอ้งดูว่าอุปกรณท่ี์ใชใ้นการท าวิจัยมีอะไรบา้ง 
เช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์ยานพาหนะ รวมถงึจ านวนผูเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 

1.2).การวางแผนการจดัท าเลม่วิจยั 
 

      สิ่งท่ีตอ้งค านงึถงึในการท าวิจยั 
1. เวลา ถือเป็นสิ่งส  าคญัเพราะการท าวิจยัควรมีการก าหนดกรอบของเวลาท่ีชดัเจนไม่มากหรือ

นอ้ยจนเกินไป จากท่ีไดด้  าเนินการท าวิจยัมานัน้ พบวา่สว่นท่ีใช่เวลานานท่ีสดุคือ การเก็บรวบรวมขอ้มลูเช่น
การเก็บแบบสมัภาษณ ์หรือการเก็บแบบสอบถาม 

2. เงิน ปฏิเสธไม่ไดว้่าเงินถือเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการในการท าวิจยัเพราะท่ีท่ีทราบโดยสว่น
ใหญ่การเก็บแบบสอบถามจ านวนมากๆ ตอ้งใชน้กัเรียน หรือนกัศกึษาท่ีมีประสบการณ ์ดงันัน้จึงตอ้งมีการ
ใหค้า้จา้งตามความเหมาะสม ตลอดจนค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สิ่งเหล่านีผู้ท้  าการวิจัยตอ้ง
ตระหนกัดว้ยเช่นกนั 

3. ก าลงัคน ดงัท่ีกลา่วไปแลว้ในขอ้สามว่าตอ้งใชน้กัศกึษาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู หากเป็นไป
ไดค้วรใชค้นท่ีมีประสบการณใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู รวมไปถึงควรเป็นคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ๆหรือใกลเ้คียง
เพ่ือเป็นการประหยดัคา่เดินทางและท่ีพกัส าหรบัเจา้หนา้ท่ีเก็บแบบสอบถาม  
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4.ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้อื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะเกินจากความชะลา่ใจของผูวิ้จยัเอง เช่น คิด
ว่าฝนไม่ตกในช่วงเก็บแต่พอด าเนินการจะเก็บจริงดนัไปตรงกับช่วงฤดูฝนซึ่งจะท าใหก้ารด าเนินการวิจัย
ลา่ชา้ออกไปอีก ฯลฯ 

1.3).ขัน้ตอนการจดัท าเลม่วิจยั 
บางคนคิดจะท างานวิจยัแตเ่ลือกเรื่องท่ีจะท ายากเกินไป หรือเป็นงานวิจยัท่ีไมส่ามารถเก็บขอ้มลูได ้

จงึท าใหเ้ม่ือท าไปแลว้ไมส่ามารถท าใหส้  าเรจ็ 
 1. การก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีสนใจใหช้ดัเจน 
 2. ส  ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประการหลกัๆ คือ 
  2.1 สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้วา่มีความส าคญัมานอ้ยเพียงใดทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
  2.2 เนือ้หาจะตอ้งมีขอบเขตกวา้งเพียงพอ และเป็นงานวิจยัท่ีมีความเหมาะสมทัง้จ านวน
ตวัอย่าง และเวลา 
  2.3 ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4 แบบการวิจยั ของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.5 เครื่องมือ และเทคนิคท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. การก าหนด หรือตัง้ช่ือเรื่องชั่วคราว 
4. การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 5. การตดัสินคณุคา่ของหวัขอ้งานวิจยั 
     -  ตอ้งไมซ่  า้กบัใครโดยเฉพาะกรอบแนวคิดการวิจยั 
     -  ตอ้งเป็นการสรา้งความรูใ้หม ่และสามารถน าไปแกไ้ขปัญหา 
     -  ตอ้งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ ก าลงัเป็นปัญหา และเหมาะสมกบัผูวิ้จยั         
     -  ตอ้งไมก่วา้ง หรือไมแ่คบเดินไป 
     -  ตอ้งรวบรวมไดใ้นเวลา และงบประมาณท่ีพอเหมาะ 

        6. มีเงินสนบัสนนุอย่างเพียงพอ 
        7. ก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอย่าง 
        8. สรา้งเครื่องมือ และรวบรวมขอ้มลู 
        9. เก็บรวบรวมขอ้มลู แบบสอบถามหรือการสมัภาษณ ์
       10. การวิเคราะหข์อ้มลู 
       11. แปลผลและเขียนรายงานการวิจยั 
       12. จดัท าเอกสารอา้งอิงและภาคผนวก 
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1.4).ขอ้เสนอแนะและสิ่งท่ีขาดไมไ่ดใ้นการจดัท าเลม่วิจยั 
         1. ช่ือหวัขอ้หรือโครงการ 
         2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
         3. ปัญหาหรือวตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
         4. สมมติฐานในการวิจยั 
         5. ขอบเขตของการวิจยั 
         6. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
         7. นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยั 
         8. เอกสารและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
         9. วิธีการด าเนินการวิจยั 
        - ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
      - การรวบรวมขอ้มลูและเครื่องมือรวบรวมขอ้มลู 
      - การวิเคราะหข์อ้มลู 
        10. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
        11. คา่ใชจ้่ายในการวิจยั 

1.5). ขอ้ค านงึของการเขียนรายงานการวิจยั,สารนิพนธ,์วิทยานิพนธ ์ 

 จากการท่ีไดส้อนวิชาระเบียบวิธีวิจัยมาบ่อยครัง้พบว่า หลายคนยังไม่เข้าใจหลักในการเขียน
งานวิจยัมากเท่าท่ีควร การเขียนงานวิจยัสิ่งท่ีส  าคญัประการแรกคือ ตอ้งเป็นสิ่งท่ีเราตอ้งการจะศกึษาและ
อยากท่ีจะหาค าตอบว่าแทท่ี้จริงแลว้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ค  าตอบหรือปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร ประการต่อมาคือ 
งานวิจยัควรเป็นสิ่งท่ีเรารูแ้ละเขา้ใจมากพอสมควร หรือควรจะเป็นสิ่งท่ีเราท าอยู่บ่อยครัง้เช่น ศกึษาวิจยัใน
เรื่องท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราท าอยู่เป็นประจ าทกุวนั เป็นงานท่ีเราท าทกุวนั การท าวิจยัในสิ่งท่ีเราด าเนินการอยู่นัน้ 
จะท าใหง้่ายตอ่ความเขา้ใจ และรูว้า่ปัญหาท่ีแทจ้ริงควรจะมาจากอะไร การวิจยัในทางรฐัประศาสนศาสตรม์ี
ความหลากหลายมากกว่าการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยคนทั่วไปจะเขา้ใจเพียง การท า
วิจัยเชิงปริมาณ คือ การท าวิจัยโดยการเก็บแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่  โดยใชก้ารวิเคราะหจ์ากความ
คิดเห็นของคนจ านวนมาก ขอ้ดีคือ ท าใหท้ราบความคิดเห็นในมมุกวา้ง หรือท าใหท้ราบถงึความคิดเห็นของ
คนส่วนใหญ่ในสงัคม หรือในกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการจะศกึษา แต่ขอ้เสียคือ ท าใหไ้ม่ทราบขอ้มลูในเชิงลกึ
เท่าท่ีควร เพราะการเก็บแบบสอบถามเหมือนเป็นการชีน้  าในขอ้ค าถามท่ีผูท้  าวิจยัในเขียนเอาไว ้โดยจะเห็น
ไดว้่าขอ้ค าถามมีเพียงตวัเลือก ก,ข,ค,ง หรือ เห็นดว้ยมากท่ีสดุ,เห็นดว้ยมาก,เห็นดว้ยปานกลาง,เห็นดว้ย
นอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลือกเอาจากค าตอบท่ีมีใหเ้ท่านีเ้ท่านัน้ หากผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็ไมส่ามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้และจากท่ีมีค าตอบ
ใหผู้ต้อบ ตอบเพียงไมก่ี่ค าตอบบางครัง้อาจท าใหไ้มท่ราบค าตอบท่ีแทจ้ริงหรือค าตอบในเชิงลกึไดด้ีพอ และ
การท าวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การเก็บแบบสมัภาษณจ์ากกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ขอ้ดีคือ ท าใหท้ราบ
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ปัญหาในเชิงลกึท่ีแบบสอบถามไม่สามารถหาค าตอบได ้แต่ขอ้เสียก็คือ การสมัภาษณน์ัน้จะสามารถท าได้
เพียงนอ้ยนิด นัน้คือ สมัภาษณไ์ดไ้มก่ี่คน ดงันัน้จงึไมส่ามารถทราบไดถ้งึขอ้มลูของความคิดเห็นโดยรวมของ
คนในสงัคมส่วนใหญ่ท่ีมีต่อปัญหานัน้ๆ ซึ่งจริงๆแลว้การวิจยัสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายมาก ตามท่ี
ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายมาแลว้ในบทท่ีผ่านมา 

วิโรจน ์ก่อสกุล,(2554:34-38) ไดก้ล่าวถึงขอ้ค านึงของการวิจัยไวว้่าผูวิ้จัยควรพิจารณาถึงปัจจัย
เก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปนี ้

1). สถาบนั การวิจยัเศรษฐศาสตรผ์ูวิ้จยัจะตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งและกระบวนการของสถาบันท่ี
ตอ้งศึกษา โดยพิจารณาว่าสถาบันหรือองคก์รทางรฐัประศาสนศาสตรน์ัน้ มีองคป์ระกอบอย่างไร และมี
บทบาทหนา้ท่ีอะไร ตลอดจนนโยบายของสถาบนัท่ีศกึษาวา่มีจุดประสงคอ์ะไรในการด าเนินกิจกรรมทางรฐั
ประศาสนศาสตร ์

2).กฎ ทฤษฎี และสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร ์กฎ คือ ขอ้เท็จจริงท่ีสามารถอธิบายเหตกุารณท่ี์
เกิดขึน้ สามารถทดสอบได ้และเป็นจริงเสมอ ทฤษฎี คือ แนวความคิดหรือตวัแปรหลายตวั ท่ีจดัไวอ้ย่างเป็น
ระบบและแสดงความสมัพันธก์ัน ระหว่างแนวคิดหรือตวัแปรเหล่านัน้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างไร และ
สามารถน าไปใช้อธิบาย หรือคาดคะเนปรากฏการณ์ท่ีศึกษาได้ สมมติฐาน คือ ข้อเท็จจริงท่ีระบุถึง
ความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรหรือระหว่างขอ้ความในเชิงท่ีสามารถท าการทดสอบได ้โดยทั่วไปสมมติฐาน
เป็นสว่นหนึ่งของทฤษฎี หากขอ้ขอ้สมมติฐานหรือทฤษฎีท่ีไดร้บัการทดสอบวา่เป็นจริงเสมอจงึกลายเป็นกฎ 

ปัญหาของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ ค าอธิบายเก่ียวกับสาเหตุและผลของการเกิด
ปรากฏการณท์างสงัคม มกัจะเป็นค าอธิบายในลกัษณะของความน่าจะเป็นไปไดม้ากกว่าการก าหนดเป็น
กฎตายตวั เน่ืองจากศาสตรท์างสงัคมศกึษาปรากฏการณท์างสงัคมท่ีมีเง่ือนไขต่าง ๆ สลบัซบัซอ้นมากมาย 
ดงันัน้ค  าอธิบายท่ีหาไดจ้งึอยู่ในรูปของความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีมากกวา่กฎ     

 

1.6).ประโยชนข์องการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  1. ท าใหง้านวิจยัไมซ่  า้กบัผูอ้ื่นโดยไมจ่ าเป็น 
  2. ท าใหรู้ว้า่ความจริงท่ีจะไปคน้หานัน้อยู่ท่ีไหนบา้ง 
  3. ช่วยก าหนดปัญหาในการวิจยัใหไ้ดเ้หมาะสม และมีคณุคา่ 
  4. ช่วยใหม้ีการตัง้สมมติฐานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
  5. ช่วยก าหนดวิธีการวิจยั โดยการอาศยัเอางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้แบบ 

6. ช่วยเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
7. ช่วยใหรู้วิ้ธีในการวิเคราะหข์อ้มลู ใชส้ถิติอะไรในการวิเคราะห ์  
8. ช่วยในการแปลความหมายขอ้มูลท่ีวิเคราะหแ์ลว้ว่าควรจะแปลและวิเคราะหอ์ย่างไร 
9. เป็นแนวทางในการเขียนงานวิจยั 
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2. เนือ้หาและประเภทองคป์ระกอบการท าวิจัย 
 

2.1). การจ าแนกตามเหตผุลของการวิจยั แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท  
1. การ วิจัย เ บื ้องต้น  (Basic or Pure Research) เ ป็นการ วิจัย ท่ีมุ่ งหาข้อ เท็จจริ งหรือ

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เท็จจริงเพ่ือน าไปใชท้ดสอบหรือสรา้งทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ ์เป็นการวิจยัเพ่ือ
เพ่ิมพนูความรูโ้ดยไมม่ีวตัถปุระสงคจ์ะน าผลการวิจยัไปใช ้

2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยท่ีมุ่งหาข้อเท็จจริงเพ่ือน าไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั เพ่ือแกปั้ญหาหรือเพ่ือการตดัสินใจ เช่น การวิจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

3. การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) เป็นการวิจยัท่ีมุง่หาทางออกในการแกไ้ขปัญหา
อย่างรีบดว่นหรือปัจจบุนัทนัที เช่น การวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาน า้ท่วม 

 

2.2. จ าแนกตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  
1). การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการวิจัยเพ่ือคน้หาขอ้เท็จจริงใหม่ ๆ 

ในสภาพปัจจุบนั ว่าปรากฏการณน์ัน้เป็นอย่างไร เกิดขึน้บ่อยเพียงใด มีลกัษณะท่ีส าคญัอย่างไร เช่น การ
วิจยัเรื่องการวิเคราะหอ์ปุสงคก์ารบริโภคเนือ้สกุรในประเทศไทย 

2). การวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือหาค าตอบค าอธิบาย
ใหก้บัปรากฏการณต์่าง ๆ ว่าเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ท าไม เช่น การศกึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

2.3. การจ าแนกตามวิธีการศกึษา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1). การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยท่ีคน้หาขอ้เท็จจริงโดยอาศยั

ขอ้มลูที่เป็นเชิงปริมาณ มีตวัเลขเป็นหลกัฐานยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้คน้พบในการวิเคราะหข์อ้มลูตอ้งใช้
วิธีการทางสถิติเขา้ช่วย 

2). การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยท่ีคน้หาขอ้เท็จจริงโดยอาศยั
ขอ้มลูท่ีเป็นเชิงคณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ้งการใหไ้ดส้ภาพจริงตามธรรมชาติ ตามปรกติ ดงันัน้การ
เก็บขอ้มลูจะใชก้ารสงัเกต การจดบนัทึกราบละเอียดต่าง ๆ โดยมิไดเ้ก็บเป็นตวัเลข แลว้น าขอ้มลูมาท าการ
วิเคราะห ์อาจเรียกวา่ การวิจยัเชิงมนษุยวิทยา 

 

2.4. การแบ่งตามชนิดของขอ้มลู แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1). การวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เป็นการวิจัยท่ีตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิในสภาพปัจจุบนั เช่น การใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ ์และการใชส้ถิติในการ
วิเคราะหข์อ้มลู 
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2). การวิจัยเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Non-empirical Research) เป็นการวิจัยท่ีต้องมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูที่มีอยู่แลว้ในเอกสาร หนงัสือ ต ารา ฯลฯ มกัใชวิ้ธีการวิพากษวิ์จารณแ์ทนการ
ใชวิ้ธีการทางสถิติ 

 

2.5. การแบ่งตามลกัษณะการเก็บขอ้มลู แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  
1). การวิจัยสนาม  (Field Research) เ ป็นการวิจัย ท่ีต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหลง่ขอ้มลูจริง ใชข้อ้มลูปฐมภมูิท่ีไดใ้นสภาวะท่ีไมม่ีการควบคมุเป็นการศกึษาในสภาวะธรรมชาติท่ีเป็นจริง 
ผูวิ้จยัจะใชก้ารเก็บขอ้มลูแบบสอบถาม สงัเกตหรือสมัภาษณก์็ได ้ขอ้มลูที่ไดจ้ะมีคณุสมบตัิและขอบเขตตรง
กับความตอ้งการในการวิเคราะหข์องผูวิ้จัย ขอ้มูลมักมีลักษณะเป็นขอ้มูลแบบเวลาเดียวกันหรือเป็นาค
ตดัขวาง (Cross-section Data) ในการวิจยัทางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาคมกัใชวิ้ธีการในลกัษณะนี ้

2). การวิจยัจากเอกสาร (Document Research) เป็นการวิจยัประเภทท่ีใชข้อ้มลูจากเอกสารซึ่ง
เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ หรือใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้แต่ยังไม่ไดพิ้มพเ์ผยแพร่เป็นรายงาน ผูวิ้จัย
จะตอ้งตรวจสอบและพิจารณาถึงนิยามของตวัแปรนัน้ว่าตรงกบันิยามหรือขอบเขตท่ีผูวิ้จยัตอ้งการหรือไม่ 
บางครัง้จะตอ้งมีการค านวณค่าตวัแปรขึน้มาใหม่จากขอ้มลูที่ไดม้าแลว้จึงน ามาวิเคราะห ์ขอ้มลูท่ีใชม้กัเป็น
ขอ้มลูอนุกรมเวลา (Time-series Data) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณจ์ากเวลาหนึ่ง
ไปยงัอีกช่วงเวลาหนึ่ง หรือเพ่ือดพูฒันาการของปรากฏการณ ์งานวิจยัทางเศรษฐศาสตรส์ว่นใหญ่มีลกัษณะ
เป็นการวิจยัเอกสาร 

  สรุศกัดิ โตประสี. (2557:65-68). ไดก้ลา่วถงึกระบวนการในการด าเนินการวิจยั ไวว้า่ในการก าหนด
หวัขอ้วิจยัหรือการก าหนดปัญหาในการวิจยั ตอ้งพิจารณาใหช้ดัเจน เพราะปัญหา/ขอ้สงสยัจะน าไปสู่การหา
ค าตอบ เทคนิคการก าหนดปัญหามี 2 ประการ คือ นักวิจัยมกัขาดความรูท้างดา้นทฤษฎีหรือวิชาการของ
เรื่องเรียกว่าขาด Theoretical Reference และขาดความรูเ้ก่ียวกบัขอ้เท็จจริงของเรื่องท่ีจะวิจยั เรียกว่าขาด 
Empirical Reference ส าหรับการประเมินค่าของปัญหาการวิจัย ควรพิจารณาว่าปัญหาเร่งด่วน จ าเป็น
เพราะตอ้งการแกไ้ขและหาค าตอบ มีความเป็นไปไดว้่าวิจยัแลว้สามารถบรรลคุวามส าเรจ็ในการหาค าตอบ 
และปัญหานัน้ผูวิ้จยัมีความถนดัสามารถวิจยัใหส้  าเร็จคุม้ค่าภายใตท้รพัยากรท่ีมี ฯลฯ เป็นตน้ ส  าหรบัการ
ก าหนดหวัขอ้ใหม้ีความเป็นกลาง ก าหนดขอบเขตการวิจยัใหช้ดัเจน เป็นตน้ และควรเขียนวตัถปุระสงคเ์ป็น
ประโยคบอกเล่าไม่ใชค้  าถาม ส าหรบัการทบทวนวรรณกรรม คือ การคน้ควา้ศึกษา รวบรวมประมวลและ
สงัเคราะหผ์ลงานทางวิชาการ เพ่ือศึกษาความเก่ียวขอ้งกับเรื่องท่ีจะวิจัย โดยเฉพาะแนวคิด ฯลฯ เป็นตน้ 
ประกอบดว้ย หนงัสือ หนงัสืออา้งอิง วารสาร จลุสาร วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์ฯลฯ เป็นตน้ 

         การวิจยัตวัแปรจดัว่าเป็นสิ่งท่ีส  าคญั เพราะเป็นประเด็นตอ้งศกึษาหาค าตอบ การศกึษารูปแบบตวั
แปรของความสมัพนัธพ์บว่าตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามมีทิศทางสมัพันธก์ันทัง้ทางบวกและลบ เพราะตวั
แปรคือ สิ่งตา่งๆ หรือสญัญาลกัษณต์า่งๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถงึสถานการณท่ี์ปรากฏในประเดน็ท่ีตอ้งศกึษา การ
วดัและคณุสมบตัิท่ีดีของการวดั คือ การแปรสภาพความคิดหรือตวัแปรซึง่ลกัษณะเป็นนามธรรม การวดัเป็น
สิ่งส  าคญัของการวิจัยมีประโยชน ์อาทิ เช่น มีความสามารถในการเปรียบเทียบการควบคุม การน าเอาวิธี
ทางสถิติมาใช ้และความมีวตัถวิุสยัของการวิจยั ซึง่การวดัตอ้งมีคณุสมบตัิท่ีดี คือ ความถกูตอ้งในเชิงเนือ้หา
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และโครงสรา้ง เป็นตน้ เพราะการวัดเป็นกระบวนการแปรสภาพความคิดหรือตัวแปรท่ีมีลักษณะเป็น
นามธรรม 

         กรอบแนวคิดและสมมตุิฐานในการวิจยัเป็นภาพรวมของการวิจยัท่ีระบุขอบเขตและความสมัพนัธ์
ของตัวแปร สามารถสรา้งกรอบแนวคิดไดห้ลายระดับ ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ แบบพรรณนาความ แบบ
สมการและแบบแผนภาพ ส าหรบัสมมติฐานการวิจยั คือ ขอ้เสนอ เง่ือนไขหรือหลกัการท่ีสมมติฐานขึน้เพ่ือ
ระบุความสัมพันธ์กันเชิงเหตุผล เ พ่ือทดสอบข้อเท็จจริง เกณฑ์การตั้งสมมติฐาน ประกอบดว้ย นิรนัย 
(Declucibility) ทดสอบได ้(Testability) มีความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสามารถคน้พบ สรุปได ้เหมาะสมไม่
กวา้งหรือแคบเกินไป เป็นตน้ 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มหรือหน่วยงานท่ีศึกษาหรือหน่ วยในการวิเคราะห์ 
ประชากรมี 2 ประเภท คือ ประชากรท่ีนับได ้กับประชากรท่ีมีจ านวนอนันต ์(มากจนไม่สามารถนับได)้ 
ส  าหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ ส่วนหนึ่งของประชากรท่ีเลือกมาศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีดีมีลักษณะใกลเ้คียง
ประชากรมากท่ีสดุ มีความเป็นตวัแทนของประชากรและใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างใหเ้หมาะสม โดยใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอย่างโดยอาศยัความน่าจะเป็น คือ สุม่แบบง่าย กบัการสุม่แบบเป็นระบบ การสุม่แบบแบ่งชัน้และการสุม่
ตวัอย่างโดยอาศยัความน่าจะเป็น มีวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ แบบเจาะจง แบบโควตาและแบบบอกต่อหรือ
บอลหิมะ 

         การเก็บรวบรวมขอ้มลูและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั มีขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary 
Data) คือ การส ารวจขอ้มลูภาคสนามดว้ย การสมัภาษณ ์สนทนากลุม่และสงัเกตการณจ์ริงในพืน้ท่ี กบัการ
ทดลองเพ่ือควบคมุตวัแปร กบัการใชข้อ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูผ่านการวิเคราะหป์ระมวล
มาแลว้ เช่น รายงานการประชุม สถิติท่ีรวบรวมไว ้ประวัติบุคคล หนังสือพิมพ ์วารสารและผลงานทาง
วิชาการจดัเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน เครื่องมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูในแนวทางเชิงปริมาณ 2 ประเภท คือ 
การใช้แบบสอบถามกับการใชแ้บบทดสอบ ส าหรับสถิติในการวิจัย คือ การให้ค่าต่างๆของลักษณะท่ี

รวบรวมหรือค านวณจากกลุ่มตวัอย่างแสดงเป็นสญัลกัษณ ์คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) 
คา่ความแปรปรวน (S2) คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(R) และคา่สดัสว่น (P) 

         การเขียนรายงานการวิจยัตอ้งถูกตอ้งและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ซึ่งขอ้มลูตอ้งตรงกบัวตัถุประสงค์
การวิจยั ใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง ฯลฯ เป็นตน้ ส  าหรบัรูปแบบการเขียนท าไดโ้ดยการน าเสนอโดยบทความ เสนอ
รูปแบบตารางเสนอโดยกราฟหรือแผนภูมิ โครงสรา้งการเขียนรายงานวิจัยประกอบดว้ยสาระส าคัญ 3 
องคป์ระกอบ คือ สว่นน า สว่นเนือ้เรื่องและสว่นอา้งอิง 
 

2.6.องคป์ระกอบของเลม่วิจยั,สาระนิพนธ,์วิทยานิพนธ ์
  ในการด าเนินการวิจยัจะมีการเขียนเล่มวิจยัโดยมีองคป์ระกอบเรียงดงัต่อไปนี ้แต่ละบทจะกล่าว
โดยละเอียดในล าดบัตอ่ๆไป และนอกเหนือจากแต่ละบทแลว้ยงัมีองคป์ระกอบของรูปเลม่ท่ีถือว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัในการจะประกอบเป็นเลม่งานวิจยัโดยมีองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้คือ 
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1. หนา้ปก (Cover) 
2. บทคดัย่อ (Abstract) 
3. หนา้อนมุตัิ (Approve) 
4. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) 
5. สารบญั (Table of Content) 
6. บทท่ี 1-5 (Chapter 1-5) (ขยำยรำยละเอยีดในล ำดบัตอ่ไป) 
7. อา้งอิง หรือบรรณานกุรม (Reference) 
8. ภาคผนวก (Appendix) 
9. ประวตัิผูเ้ขียน (Vitae) 

 

 ส่วนล าดบัท่ี 6 สามารถแยกออกมาไดเ้ป็นบทต่างๆ องคป์ระกอบของเล่มวิจัยมีความส าคญัและ
เป็นองคป์ระกอบหลกัของการวิจยัทุกเล่มในการด าเนินการวิจัยทางสงัคมศาสตร ์โดยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 บท ซึง่ผูเ้ขียนจะไดอ้ธิบายในล าดบัตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้(อภิวฒัน ์สมาธิ, 2559:2-3) 

บทท่ี 1 บทน า (Leader) 
บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม ( Review Literature) 
บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานวิจยั (Research Method) 
บทท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลู (Analysis Date) 
บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล (Conclude and Discuss) 

 

จากท่ีกล่าวมานี้คือองค์ประกอบของเล่มวิจัยท่ีทุกเล่มต้องมี ล  าดับต่อไปจะของอธิบายใน
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

6.1 หน้าปก (Cover) 
หนา้ปกถือเป็นหนา้แรกของการวิจยัท่ีทุกเลม่ตอ้งมีโดยในหนา้ปกจะเป็นการอธิบายถึงช่ือเรื่องการ

วิจยั,ช่ือผูเ้ขียนงานวิจยั,สถาบนัท่ีท าการศกึษา,ปีท่ีท าการวิจยั จะเป็นการอธิบายใจความส าคญัของเนือ้หา
การวิจยัทัง้เล่มดงันัน้ช่ือเรื่องหรือหนา้ปก จึงถือเป็นส่วนส าคญั จะท าใหเ้กิดความน่าสนใจต่อผูอ้่านหรือไม่
อยู่ท่ีหนา้ปกการวิจยัยกตวัอย่างมีรูปแบบหนา้ปกอยู่ใน ภาคผนวก ก 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่พบจากการด าเนินการวิจัย: การเขียนปกวิจัยของแต่ละ
สถาบันการศึกษาย่อมมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ดงันัน้ตวัอย่างท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอย่างมานัน้อาจไม่
ถูกตอ้งเสียทีเดียว เพราะตอ้งขึน้อยู่ว่าผูวิ้จยัเขียนงานวิจยัของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศกึษาใด ซึ่งแต่
ละท่ีมีแบบฟอรม์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 

6.2. บทคัดย่อ (Abstract) 
บทคดัย่อเป็นส่วนท่ีเกิดจากการน าเอาเนือ้หาสาระท่ีส  าคญัๆภายในเล่มมารวมใหไ้ดเ้พียงหนา้ครึง่ 

โดยจะตอ้งสรุปใหไ้ดใ้จความส าคญัเท่านัน้ และท่ีส  าคญัผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคืออะไร และตอ้งการบอกคน
ทั่วไปว่าอย่างไร บทคดัย่อจึงเป็นเหมือนหนา้ตาโดยย่อของงานวิจัย ดงันัน้จึงถือว่ามีความส าคญัอย่างย่ิง
ส่วนหนึ่งของเล่มวิจยั นอกจากบทคดัย่อท่ีเป็นภาษาไทยแลว้ก็ตอ้งมีบทคดัย่อท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษดว้ย
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เช่นกัน โดยมีความยาวไม่เกินหนึ่งหนา้ครึ่งเช่นเดียวกับภาษาไทยดว้ยเช่นกัน ยกตวัอย่างมีรูปแบบอยู่ใน
ภาคผนวก ข 

 
ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่พบจากการด าเนินการวิจัย: จากการด าเนินการวิจัยใน

งานวิจัยของผูเ้ขียนพบว่า การสรุปบทคดัย่อยงัเนน้เพียงการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งงานวิจยั
ทางรฐัประศาสนศาสตรค์วรน าเนือ้หาทางรฐัประศาสนศาสตรม์าเป็นส่วนในการวิเคราะหเ์พ่ิมเติมลงใน
บทคดัย่อยดว้ยเช่นกนั ซึ่งการเขียนบทคดัย่อท่ีผ่านมายงัเป็นการเขียนแบบแยกส่วนในการวิเคราะห ์ดงันัน้
หากผูวิ้จยัจะเขียนบทคดัย่อยควรเพ่ิมเนือ้หาความเป็นรฐัประศาสนศาสตรใ์หม้ากขึน้ เช่น ปรากฏการณนิ์ยม 
ปฏิฐานนิยม สจันิยม และในความเป็นจริงการวิคราะในลกัษณะการวิจยัดา้นการจดัการ ดา้นบุคคล ดา้น
นโยบาย ฯลฯ ก็มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปอีกเช่นกนั ประเด็นต่อมาในการเขียนบทคดัย่อผูวิ้จยัควรให้
ความส าคญัในการวิเคราะหจ์ากความคิดของผูวิ้จัยใหม้ากย่ิงขึน้ ไม่ใช่เพียงเอาค่าทางสถิติมาสรุป และ
ทดสอบสมมติฐานแลว้จบ ซึ่งการวิจัยทางรัฐประศษสนศาสตร์ท่ีดีไม่ไดส้รุปการวิจัยจากการทดสอบ
สมมติฐานเพียงอย่างเดียว 

 

6.3 หน้าอนุมัต ิ(Approve) (กรณงีำนวจิยัระดบัมหำบณัฑติศกึษำ) 
หนา้อนมุตัิ คือ หนา้ท่ีมีไวส้  าหรบัใหค้ณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์หรือสาระนิพนธเ์ซน็เพ่ือรบัรอง

การด าเนินการท่ีเสร็จสมบูรณ์ในการก าหนดคณะกรรมการสอบจะประกอบไปดว้ยประธานกรรมการ
,กรรมการ และท่ีปรกึษาหลกัซึง่แตล่ะมหาวิทยาลยัก็จะมีความแตกตา่งกนัออกไปของจ านวนคณะกรรมการ
สอบ ทัง้นีแ้บบฟอรม์แตล่ะมหาวิทยาลยัจะแตกตา่งกนั อธิบายรูปแบบของหนา้อนมุตัิไดใ้นภาคผนวก ค 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: การเขียนหนา้อนมุตัิ เช่นเดียวกบั
ปกวิจัยของแต่ละสถาบันการศึกษา ย่อมมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นตัวอย่างท่ีผู้เขียนได้
ยกตวัอย่างมานัน้อาจไม่ถูกตอ้งเสียทีเดียว เพราะตอ้งขึน้อยู่ว่าผูวิ้จัยเขียนงานวิจยัของมหาวิทยาลยั หรือ
สถาบนัการศกึษาใด ซึง่แตล่ะท่ีมีแบบฟอรม์การเขียนหนา้อนมุตัิท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

 

6.4. กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgment) 
หนา้กิตติกรรมประกาศเป็นหนา้ท่ีใหไ้ดเ้ขียนขอบคุณผูท่ี้มีส่วนในการท าใหง้านวิจัยส าเร็จ หรือ

อาจจะกล่าวถึงบุคคลอื่นๆท่ีให้ก าลังใจเราความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ  สามารถศึกษาได้ใน
ภาคผนวก ค 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: ส่วนกิตติกรรมประกาศเป็นการ
ขอบพระคณุผูม้ีพระคณุส าหรบัผูวิ้จยั หรือผูใ้หข้อ้มลูวิจยั ผูวิ้จยัสามารถเขียนไดต้ามความเหมาะสมในการ
ด าเนินการวิจยั  
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6.5. สารบัญ (Table of Content) 
สารบัญในเล่มวิจัยจะประกอบไปดว้ยสารบัญ 3 ประเภทหลกั คือ สารบัญทั่วไป สารบัญตาราง 

และสารบญัรูปภาพประกอบ ในการก าหนดขอบของการเขียนสารบญัมีแนวทางการเขียนดงัในภาคผนวก 
ง 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่พบจากการด าเนินการวิจัย: การเขียนสารบัญควรก าหนด
ล าดบัความส าคญัของหัวขอ้ในเล่มวิจยัใหม้ีล  าดับท่ีถูกตอ้ง เช่น เรียบเรียงจาก Macro – Micro เรียบเรียง
จาก ทฤษฎีและประยุกตใ์ช ้หรือเรียบเรียงจาก Concept Mapping ซึ่งจะท าใหผู้อ้่านงานวิจัยไม่สบัสนใน
ล าดบัความส าคญัของหวัขอ้ในงานวิจยั 

 

6.5.1 สารบญัทั่วไป 
เป็นสารบญัหลกัท่ีใชบ้อกว่าหนา้ท่ีมีความส าคญัแต่ละหนา้ หรือหวัขอ้หลกัอยู่หนา้ใดบา้ง เช่น 

บทคดัย่อ,กิตติกรรมประกาศ,บทท่ี 1-5 ,บรรณานุกรม และภาคผนวก แต่จะไม่อธิบายว่าหนา้ท่ีเป็นตาราง 
หรือหนา้ท่ีเป็นรูปภาพอยู่หนา้ใด สามารถอธิบายยกตวัอย่างในภาคผนวก ง 

 

6.5.2 สารบญัตาราง 
สารบัญตาราง คือ สารบัญท่ีมีไวบ้อกเฉพาะว่าตารางท่ีมีอยู่ในเล่มวิจัย อยู่หนา้ท่ีเท่าไหร่บา้ง 

โดยจะอธิบายถึงประเภทของตาราง และบอกว่าอยู่หน้าท่ีเท่าไหร่ เช่น ตารางแสดงประเภทของระดับ
การศกึษา,ตารางแสดงระดบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่าง สารบญัตารางจะเรียงล าดบัการเขียนจากล าดบั
ในหนา้แรกไปหนา้สุดทา้ย เป็นตน้ ยกตัวอย่างเช่น เหตุท่ีตอ้งเป็น 3.1,3.2,3.3…… เพราะตารางท่ีน ามา
ยกตวัอย่างโดยส่วนใหญ่อยู่ในบทท่ี 3 แต่หากตารางใดอยู่ในบทท่ี 2 ก็ตอ้งขึน้ก่อนบทท่ี 3 และจะตอ้งเขียน
เป็นตารางท่ี 2.1,2.1,2.3,…. ดตูวัอย่างไดจ้ากภาคผนวก ง 

 

6.5.3 สารบญัภาพประกอบ 
สารบัญตาราง คือ สารบัญท่ีอธิบายถึงภาพประกอบต่างๆท่ีมีอยู่ในหนา้วิจัยว่าอยู่หนา้ใดบา้ง 

สารบัญภาพประกอบจะเรียงล าดบัการเขียนจากล าดบัในหนา้แรกไปหนา้สุดทา้ยเช่นกัน  ยกตวัอย่างเช่น 
หลกัการเดียวกบัสารบญัตารางคือ หากอยู่ในบทท่ีเท่าไหร่ก็ตอ้งใหเ้ลขบทท่ีขึน้ก่อน เช่นจากตวัอย่างแสดง
ว่าตารางท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณอยู่ในบทท่ี 1 และภาพวงจรนโยบายอยู่ในบทท่ี 2 รูปท่ี 3 
ของบทเช่นกนั ดตูวัอย่างไดจ้ากภาคผนวก ง 

 

2.7. รายละเอยีดการจัดท ารายงานผลการวิจัยแต่ละบท 
 

    2.7.1.บทที ่1 บทน า (Leader) 
 บทท่ี 1 ถือเป็นบทท่ีจะบอกใหผู้ม้าอ่านวิจัยได้ทราบว่าเราตอ้งการศึกษาอะไร เหตุผลของ

การศกึษา วตัถปุระสงค ์ผลประโยชนท่ี์จะไดจ้ากการท าวิจยั ฯลฯ โดยสามารถอธิบายองคป์ระกอบไดด้งันี  ้
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1.1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
1.1.2 ค าถามการวิจยั      
1.1.3 วตัถปุระสงคท่ี์ใชใ้นการศกึษา       
1.1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั        
1.1.5 ขอบเขตท่ีใชใ้นการศกึษา 
1.1.6 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศกึษา        
1.1.7 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั     
1.1.8 สมมติฐานในการศกึษา 

 

อธิบายได้ดังนี ้

2.7.1.1). ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (การก าหนดประเดน็ปัญหา) 
ถือเป็นจุดเริ่มตน้ของการเขียนงานวิจยัโดยในรายละเอียด ผูท้  าการวิจยัตอ้งบอกใหไ้ดใ้น

สองประเดน็ดงันี ้
 1). สาเหตแุละท่ีมาของปัญหาเพราะการท าวิจยัเนน้ย า้เสมอว่าตอ้งเป็นปัญหาท่ี

มีความน่าสนใจ ท าไมถึงเป็นปัญหาปัญหาเกิดจากอะไร รวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั เพราะย่ิง
เป็นปัญหาของคนจ านวนมากเท่าไรงานวิจยัชิน้นัน้ก็จะมีความน่าสนใจมาขึน้เช่นกนั   

 2). มูลเหตุจูงใจ ในการเขียนงานวิจัยเราตอ้งมีแรงจูงใจของปัญหาท่ีก าลังจะ
ศึกษาเช่น ปัญหาท่ีก าลงัจะศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหา้ท่ีการงาน หรือสาขาวิชาท่ีเราก าลงัศกึษาอยู่ หรือ
ศกึษาเพราะเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัตอ่ประเทศชาติเป็นอย่างย่ิง  

ในการเขียนบทท่ีหนึ่งในส่วนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาไม่ควรมาก
หรือนอ้ยจนเกินไปควรอยู่ท่ีประมาณไมเ่กิน3-4หนา้กระดาษ   

 

2.7.1.2). ค าถามการวิจยั 
ค าถามการวิจยัเป็นสิ่งท่ีควรจะเกิดก่อนสิ่งอื่นๆในการเขียนเล่มวิจยั เพราะเป็นเหมือนกบั

การตัง้ขอ้ค าถามกบัตวัเองต่อสิ่งท่ีเราจะท าการศกึษาว่าท าไม,อะไร,อย่างไร ฯลฯ เหมือนกบัเราอยากรูอ้ะไร
กับสิ่งท่ีเราจะคน้หาความจริงก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย เช่น ท าการศึกษาเรื่องปัญหาความขัดแยง้ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตว้่าอะไรคือสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความคัดแยง้ ความไม่เขา้ใจกันในพืน้ท่ี หรือ ตัง้ขอ้
ค าถามวา่การที่มีการบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ทท่ี้จริงประชาชนในพืน้ท่ีตอ้งการ
หรือไม ่เมื่อตัง้ขอ้ค าถามท่ีชดัเจนจะสามารถท าใหเ้ราก าหนดวตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างชดัเจนเช่นเดียวกนั 

  1) หลกัการเลือกหวัขอ้วิจยั (ชาญชยั จิตรเหลา่อาพร,2553: 24) 
1.เป็นประเดน็ปัญหาทางสงัคมและการเมือง เช่น ยาเสพติด ความยากจน  
2.เป็นเหตกุารณท่ี์น่าสนใจ เช่น การใชค้วามรุนแรงของผูช้มุนมุ  
3.เป็นเรื่องขอ้กังขาหรือขอ้สงสยัของผูวิ้จัยเอง เช่น พฤติกรรมการคอรร์ปัชนั

ของนกัการเมืองมีสาเหตจุากอะไร หรือมีอะไรเป็นแรงจงูใจ 



392 
 

4.เป็นการทดสอบและการทา้ทายทฤษฎีท่ีมีอยู่ หรือตอ้งการสรา้งทฤษฎีใหม่
ขึน้มา เช่น การทา้ทายแนวคิดฐานอ านาจของ Weber ว่ามีเพียงฐานอ านาจ บารมี ประเพณี และกฎหมาย 
เท่านัน้หรือไม ่

5.เป็นเรื่องท่ีอยากรูห้รือสนใจ  
 

    2). แนวทางการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 1.ควรเขียนเช่ือมโยงจากประเด็นกวา้งๆ แลว้ค่อยๆ เจาะลกึลงในประเดน็ท่ี

เป็นปัญหาซึง่ก าลงัจะศกึษา 
 2.สามารถใชข้อ้มูลต่างๆ เช่น ตารางขอ้มูล แนวคิด หรือค าใหส้มัภาษณท่ี์

อา้งอิงได ้ฯลฯ มาประกอบการเขียนได ้ 
 3.ควรเขียนใหก้ระชบัและไดใ้จความ ไมว่กไปวนมา  
 4.สามารถเขียนถงึประโยชนท่ี์จะเกิดขึน้จากการศกึษาไวพ้อสงัเขปได ้
 5.ตอ้งเขียนใหส้อดคลอ้งกบัช่ือเรื่องและวตัถปุระสงค ์
 

2.7.1.3). วตัถปุระสงคท่ี์ใชใ้นการศกึษา    
การก าหนดวัตถุประสงคถื์อเป็นหัวใจส าคัญต่อจากการตัง้ค  าถามการวิจัย เพราะการ

ก าหนดวตัถปุระสงคจ์ะเป็นการก าหนดหวัขอ้วา่เราตอ้งการจะศกึษาอะไร เช่น  
1. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของประชาชนตอ่.... 
2. เพ่ือศกึษาระดบัความรูค้วามเขา้ใจของประชาชนต่อ 
3. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบ............ 
4. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา........  
 

การก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัสิ่งท่ีผูวิ้จัยตอ้งตระหนกัในการก าหนดกรอบ
วตัถปุระสงค ์คือ 

a.ตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัช่ือเรื่องและประเดน็ปัญหา 
b.สามารถน ามาแสวงหาค าตอบได้1 โดยผ่านการทดสอบจากตวัชีว้ดัท่ีถูกก าหนด

ขึน้มาและ/หรือสามารถพิสจูนเ์พ่ือสรา้งค าอธิบายตอ่ปรากฏการณท่ี์ศกึษาได ้
c.สามารถศกึษาไดต้ามระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว ้ 
   

2.7.1.4). กรอบแนวคิดการวิจัย กรอบแนวคิดจะเป็นแผนภูมิรูปภาพท่ีบอกหรืออธิบาย
ความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามวา่เราจะศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างอะไรกบั
อะไร โดยส่วนใหญ่ตวัแปรตน้จะเป็นตวัแปรดา้นเพศ,อายุ,การศกึษา,สถานะภาพ ฯลฯ ของกลุ่มตวัอย่างท่ี
เราจะท าการศกึษา หรือมีปัจจยัภายนอกอ่ืนๆประกอบรว่ม  แตใ่หจ้  าไวว้า่จอ้งเป็นเหตขุองการเกิดก่อนเสมอ 
ส่วนตวัแปรตามโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลหรือสิ่งท่ีจะตามมา หรืออาจจะเป็นเรื่องท่ีเราท าการศึกษาอยู่เช่น  
สามารถดตูวัอย่างไดจ้ากภาคผนวก จ 
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การสรา้งกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็นขัน้ตอนของการน าเอาตวัแปรและประเดน็ท่ีตอ้งการ
ท าวิจัยมาเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในรูปของค าบรรยาย แบบจ าลองแผนภาพหรือแบบผสม 
การวางกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีดีจะตอ้งมีความชดัเจน บ่งบอกถงึทิศทางของความสมัพนัธ ์ของชดุตวัแปร
ต่างๆ ท่ีตอ้งการศกึษา ซึ่งหลกัส าคญัของการเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั กล่าวคือ การแสดงถึงตวัแปรตน้
หรือตวัแปรอิสระไวด้า้นซา้ยมือ พรอ้มทัง้ใสก่รอบสี่เหลี่ยมไว ้เพ่ือใหส้ามารถแยกแยะตวัแปรท่ีตอ้งการศกึษา 
และการแสดงถงึชดุตวัแปรตามไวด้า้นขวามือ พรอ้มทัง้ใสก่รอบสี่เหลี่ยมไว ้เพ่ือใหส้ามารถแยกแยะตวัแปรท่ี
ตอ้งการศกึษาได ้ทัง้นีจ้ะมีการเขียนลกูศรชีจ้ากตวัแปรตน้แต่ละตวัมายงัตวัแปรตามใหค้รบทุกคู่ท่ีตอ้งการ
ศึกษา อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดการวิจยัชัน้สูงมกัพบว่าในบางครัง้จะมีชุดตวัแปรหลายกรอบท่ีแสดงถึง
ความเช่ือมโยงต่อกนัและกนั จึงเรียกไดอ้ีกอย่างว่าเป็น “ตวัแบบ (Model)” นอกจากนีชุ้ดของกรอบการวิจยั
เหลา่นีส้ามารถแปลงไปสูก่ารเขียนสมมติฐานการวิจยัไดต้อ่ไป 

ตวัอย่าง งานวิจัยเรื่อง “วฒันธรรมทางการเมืองในทอ้งถ่ินของประชาชนในชุมชนชนบท
จงัหวดัปทมุธานี”  

ตวัแปรการวิจยั ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ:   ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอาชีพ และตวั
แปรตาม:  วฒันธรรมทางการเมืองในทอ้งถ่ิน 

 
                   ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม 

 
 
 

 
 
2.7.1.5). ขอบเขตท่ีใชใ้นการศกึษา ขอบเขตการศกึษาในการท าวิจยัผูท้  าวิจยัตอ้งก าหนด

ขอบเขตใหม้ีความชดัเจนแน่นอน ในการท าวิจยัสามรถแบ่งขอบเขตออกไดเ้ป็น 4 ประเภทคอื 

 1. ขอบเขตด้านเนื ้อหา  เป็นการอธิบายให้ทราบถึงเนื ้อหาในบททบทวน    
วรรณกรรมวา่เราจะท าการศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัอะไรบา้ง โดยสว่นใหญ่ขอบเขตดา้นเนือ้หาจะเก่ียวกบัเรื่อง
ท่ีเราท าการวิจยั 

    2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นการบอกใหท้ราบว่าประชากร
และกลุม่ตวัอย่างท่ีเราจะท าการศกึษามีขนาดเท่าไหร ่และเป็นการบอกถงึกลุม่ตวัอย่างท่ีเราจะท าการศึกษา
ว่าจะศกึษาใครบา้งเช่น ศกึษากลุ่มประชาชน ,ศกึษาจากกลุ่มขา้ราชการ ฯลฯ การเขียนในบทท่ีหนึ่งจะเป็น
การบอกอย่างครา่วๆแตก่ารจะอธิบายขนาดประชากรและขนาดตวัอย่าง อย่างละเอียดจะอธิบายในบทท่ี 3 

    3. ขอบเขตดา้นพืน้ท่ีเป็นการบอกถงึพืน้ท่ีท่ีเราจะท าการศกึษาวา่จะใชพื้น้ท่ีใดใน
การท าการศกึษาขอ้มลู 

ปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ 
เพศ 
อายุ 
อาชีพ 

 

วฒันธรรมทางการเมืองในทอ้งถิ่น 
การเมืองแบบสมาคม  
การเมืองแบบแข่งขนัรุนแรง  
การเมืองแบบผกูขาดอ านาจ 
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    4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เป็นการบอกถึงระยะเวลาในการท าการศกึษาวิจยัวา่
เริ่มเมื่อไหร่และจะสิน้สุดเมื่อใด  และสามารถอธิบายขอบเขตการวิจัย ข้อจ ากัดการวิจัย และข้อตกลง
เบือ้งตน้ 

a.ผูวิ้จยัสามารถระบขุนาดพืน้ท่ี จ านวนกลุม่ประชากร และช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศกึษา 
b.ผูวิ้จยัสามารถระบรุายละเอียดของปัญหาหลกัๆ ท่ีจะศกึษา เพราะในบางงานวิจยัอาจมี

หลายปัญหาท่ีจะตอ้งศึกษา แต่ผูวิ้จัยไม่อาจท าไดท้ั้งหมดภายในการศึกษาครัง้นี ้ก็สามารถระบุเฉพาะ
ประเดน็ท่ีตอ้งการศกึษาไดเ้ช่นกนั 

c.ผูวิ้จยัสามารถระบุเง่ือนไขบางประการที่จะใชเ้ป็นขอ้ตกลงส าหรบัการศกึษา เช่น การใช้
ช่ือบคุคลสมมติส  าหรบัผูใ้หข้อ้มลูบางกลุม่ท่ีไมส่ามารถเปิดเผยช่ือจริงได ้

 

ยกตัวอย่าง: การอธิบายขอบเขตการวิจัยเรื่อง“การด าเนินนโยบายของรัฐภายใตก้าร
บงัคบัใชก้ฎอยัการศกึในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ของผูเ้ขียนเป็นตวัอย่างใหไ้ดเ้ห็นและเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 
สามารถดตูวัอย่างไดจ้ากภาคผนวก ฉ และ 

 

2.7.1.6). นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศกึษา นิยามศพัท ์คือ ค าหรือประโยชนท่ี์จะท าใหผู้ม้าอา่น
งานวิจยัของเขา้ใจงานวิจยัของเราไดม้ากขึน้ โดยนิยามศพัทส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

        1. นิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีเขียนไวใ้นช่ือเรื่อง หมายถึง ศพัทท่ี์ปรากฎในช่ือเรื่องท่ี
เราจะท าการศกึษาวิจยั 
                2. นิยามศัพท์ เพ่ือขยายใจความของศัพท์บางค าท่ีมีในงานวิจัยแต่อาจมี
ความหมายเป็นอย่างอื่นไปได ้ดังนั้นผู้ท  าวิจัยจึงตอ้งตีกรอบของค านั้นๆ เช่น ศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ขา้ราชการ ซึ่งในความเป็นจริงค าว่าขา้ราชการมีความหมายไดเ้ยอะมาก อาจจะเป็นทหาร,ต ารวจ,ครู,หมอ,
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ฯลฯ ดงันัน้เราตอ้งอธิบายจ ากดัว่า ค  าว่าขา้ราชการท่ีเราจะท าการศกึษาคือกลุ่มใด เช่น 
ขา้ราชการ คือ ต ารวจและทหาร แตใ่นกรณีท่ีท าการศกึษาเพียงกลุม่เดียวไมต่อ้งนิยามค าวา่ขา้ราชการแลว้ให้
ใชค้  านัน้ๆในช่ือวิจยัไดเ้ลย สามารถดตูวัอย่างไดจ้ากภาคผนวก ฉ  

การนิยามศพัทอ์าจหมายถึง การให้หรืออธิบายความหมายของค าศพัทต์่างๆ ท่ีใช้
ในการวิจยัครัง้นี ้โดยพบขอ้สงัเกตว่าการนิยามศพัทท่ี์ดีตอ้งมีความชัดเจนและสามารถแปลงออกไปสู่การ
วัดผลได ้ซึ่งหมายถึงสามารถสรา้งตัวชีว้ัดเพ่ือมาประเมินขอ้เท็จจริงจากปรากฏการณ์ใหเ้ห็นอย่างเป็น
รูปธรรมออกมาได ้เพราะฉะนัน้การจะไดค้วามหมายเพ่ือการนิยามศพัทท่ี์ชัดเจนจึงตอ้งผ่านการทบทวน
วรรณกรรม ซึ่งหมายถึงการส ารวจแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ไวอ้ย่างครบถว้นและรอบดา้นแลว้ 
ขณะเดียวกันค าศัพท์ท่ีได้นิยามแล้วจึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการแปลงไปสู่ข้อค าถามต่างๆ ใน
แบบสอบถามหรือแบบสมัภาษณไ์ดต้อ่ไป  
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2.7.1.7). ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั เป็นการบอกใหท้ราบวา่งานวิจยัชิน้นีเ้ม่ือเสรจ็แลว้จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ะไรไดบ้า้งจากการท าวิจยั ในการเขียนประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัสามารถเขียนไดท้ัง้
แบบประโยคยาวๆเพียงประโยคเดียว หรือเอาวัตถุประสงค๋มาเขียนโดยเปลี่ยนจากค าว่าเพ่ือศึกษาเป็น 
ทราบถงึ ไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

 2.7.1.8). สมมติฐานในการศกึษา การก าหนดนิยามศพัทก์่อนการท าวิจยัเหมือนเป็นการ
ตัง้ขอ้ค าถามใหก้บัตนเอง โดยอาจจะตรงกบัการทดสอบสมมติฐานท่ีจะเกิดขึน้ในการทดสอบหรือไมก่็ได ้ไม่
ถือว่าผิด หลายคนเขา้ใจผิดว่าการตัง้ทดสอบสมมติฐานตอ้งถูกตอ้งเสมอซึ่งไม่เป็นความจริง แนวทางการ
ก าหนดสมมติฐานการวิจัยท่ีดี คือ 1).มีความกระชับ ชัดเจน และมีตัวชีว้ัด (โดยตัวชีว้ัดนีม้ักมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง) 2).ตอ้งสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละตอบ
ประเดน็ปัญหาอย่างครบถว้น ผูอ้า่นสามารถดตูวัอย่างไดจ้าก ภาคผนวก ฉ 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: จากการด าเนินการวิจยั
ของผูเ้ขียนพบว่า การตัง้สมมติฐานอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการหาค าตอบในการวิจยัเชิงปริมาณ แต่ยงั
ไม่ใช่ค  าตอบทั้งหมดของการวิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งหากผู้วิจัยศึกษาให้ลึกการสรุปหรือ
ด าเนินการวิจัยมีรายระเอียดมากกว่าการทดสอบสมมติฐานมาก ผู้วิจัยต้องรู ้จักการเปรียบเทียบ
ปรากฎการณนิ์ยม สจันิยม ปฏิฐานิยม ในทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ป็นตน้ ซึ่งจะท าใหก้ารวิจยัมีควาระเอียด
ลกึซึง้มากย่ิงขึน้ ซึง่งานวิจยัท่ีผ่านๆมาของผูวิ้จยัยงัไมล่กึซึง้มากเท่าท่ีควร ซึง่อาจเนน้ในเชิงปริมาณ และเชิง
คณุภาพมากเกินไปจนขาดความเป็นงานวิจยัท่ีดี 

 
      2.7.2). บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม ( Review Literature) 

การทบทวนวรรณกรรม คือ การศกึษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่
การวิจยั ซึ่งเป็นไดท้ัง้แนวคิด ทฤษฎี และรวมถึงงานวิจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นไดท้ัง้ขอ้มลูในเชิงปริมาณ
และเชิงคณุภาพก็ได ้

 

1) แหลง่ทรพัยากรส าหรบัการทบทวนวรรณกรรม 
1. ต าราและหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยั ซึง่จะใหแ้นวคิด ทฤษฎีท่ีชดัเจน เก่ียวขอ้ง

กบัหวัขอ้การวิจยั 
2. สารานกุรม ปทานกุรม พจนานกุรม ซึง่จะใหค้  าอธิบายกวา้งๆ ทัง้ประเดน็ส าคญัของ

เรื่องความหมาของค าศพัท ์และแหลง่ขอ้มลูเพ่ือการสืบคน้เพ่ิมเติม   
3. วารสารทางการวิจยัสาขาต่างๆ (Journal) ตลอดจนจุลสารและวรรณกรรมเผยแพร่ 

ซึ่งมีประโยชนอ์ย่างย่ิงในดา้นการแสวงหาหวัขอ้เรื่องในการศกึษา เพราะวารสารวิชาการเหลา่นีม้กัแสดงให้
เห็นถึงเรื่องหรือประเด็นท่ียงัคงศกึษาอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งสามารถน าไปใชเ้ป็นฐานความคิดของการต่อยอดใน
การศกึษาได ้
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4. รายงานการคน้ควา้อิสระ ภาคนิพนธ ์ปริญญานิพนธ ์และวิทยานิพนธข์องผูส้  าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาโทและเอก โดยรวมถึงหนงัสือรวมบทคดัย่องานวิจยั ซึ่งจะเป็นฐานขอ้มลูส  าคญัใน
การเลือกแนวคิดทฤษฎีและการวางแนวทางก าหนดกรอบการวิจยั  

5. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ซึ่งมักมีข่าวและบทความต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบันท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่การใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงได ้

6. อินเตอรเ์น็ต โดยในปัจจุบนัแหล่งขอ้มลูประเภทนีถื้อว่าสามารถช่วยในการท าวิจัย
ไดม้ากเพราะสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูไดท้ัง้ในและต่างประเทศ แต่มีขอ้สงัเกตว่าควรตอ้งระมดัระวงัในการ
กลั่นกรองขอ้มลู เน่ืองจากขอ้มลูบางประเภทนัน้อาจมีความน่าเช่ือถือไมม่ากเพียงพอ 

 

2). หลกัการทบทวนวรรณกรรม 
1.การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ควรตระหนักถึงประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ประการ

แรก ตอ้งคดัเลือกเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา หรือคาดว่าอาจมีความ
เก่ียวขอ้งกับการวิเคราะหแ์ละอภิปรายผล ประการท่ีสอง มีการจัดเรียงประเด็นการน าเสนอท่ีท าใหผู้อ้่าน
มองเห็นภาพของแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ อย่างเป็นระบบ และประการท่ีสาม ตอ้งสรุปความคิดไวใ้นช่วง
ทา้ยของประเด็นต่างๆ เช่น ความหมาย ลกัษณะ ประเภท และขอ้สงัเกตต่างๆ เป็นตน้ ซึ่งการสรุปดงักล่าว
จะน าไปใชเ้ป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะ และการแปลงไปสู่การสรา้งเครื่องมือการวิจยั โดยหมายถึงแบบสอบถาม
และแบบสมัภาษณต์อ่ไป 

2.การพิจารณางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งค านึงถึงความเก่ียวพนักบัการสรา้งชุดตัวแปร
และการวิเคราะหก์บัการอภิปรายผลการศกึษา ขณะเดียวกนัมกัเลือกงานวิจยัท่ีไมเ่ก่าเกินไป 

3.การเขียนสาระส าคัญจากการทบทวนวรรณกรรมแลว้ควรท าใหถู้กตอ้งตามหลัก
วิชาการดว้ยการเขียนอา้งอิงอย่างเป็นระบบ ไม่มีอคติในการเรียบเรียง และมีการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
ทั่วถงึรอบดา้นแลว้จงึคดัสรรประเดน็ตา่งๆ มากลา่วถงึในบทท่ี 2 

4.หากการเขียนสาระตา่งๆ ในการทบทวนวรรณกรรมแลว้พบวา่ มีบางค าศพัทห์รือบาง
ประเด็นท่ีอาจสรา้งความสบัสนในการท าความเขา้ใจแต่ไม่อาจเรียงเรียงไวใ้นหวัขอ้ดงักล่าวได ้ก็สามารถ
อธิบายค าศพัทห์รือประเดน็นัน้ไวใ้นสว่นของเชิงอรรถได ้

5.ผลของการทบทวนวรรณกรรมถือว่าเป็นการตอบค าถามในวัตถุประสงคไ์ดด้ว้ย
เช่นกนั เช่น วตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไวว้า่ “เพ่ือศกึษาแนวคิดระบบราชการในอดุมคติของ Max Weber” เป็นตน้ 

 

3) ประโยชนข์องการทบทวนวรรณกรรม 
1.ช่วยใหผู้วิ้จยัเขา้ใจแนวทางในการศกึษามากขึน้ เน่ืองจากแนวคิด ทฤษฎี และรวมไป

ถึงงานวิจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะใหข้อ้มูลเบือ้งตน้ว่าเรื่องท่ีก าลงัจะศึกษาอยู่นัน้มีฐานความคิด ขอ้ถกเถียง 
แนวทางการศกึษาท่ีผ่านมา และผลการศกึษาวา่เป็นอย่างไรบา้ง 
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2.ช่วยให้ผู ้วิจัยสามารถจัดตั้งชุดตัวแปรไดง้่ายขึน้ โดยเฉพาะอย่างการวางกรอบ
ความคิด ซึ่งจะช่วยใหง้่ายทั้งต่อการศึกษาเพ่ือพิสูจนแ์นวคิด ทฤษฎีต่างๆ และเพ่ือสรา้งตัวแบบใหม่ๆ 
(Model) ส  าหรบัใชอ้ธิบายปรากฏการณ ์และในขณะเดียวกนัยงัช่วยสรา้งตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน ส าหรบัตวัแปรใน
ชดุของสมมติฐานไปพรอ้มกนัดว้ย 

3.ในกรณีของการสรา้งเครื่องมือส าหรบัการเก็บขอ้มูลนัน้ โดยเฉพาะในการวิจัยเชิง
ปริมาณตอ้งอาศยัรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสรุปประเด็นส าคญัจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาเป็นฐานในการ
ตัง้ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ซึง่การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยใหก้ารสรา้งแบบสอบถามมีความชดัเจนมาก
พอท่ีจะตอบตอ่ค าถามวิจยัท่ีแฝงอยู่ในวตัถปุระสงคก์ารวิจยัได ้ 

4.การทบทวนวรรณกรรมได้อย่างครบถ้วนช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการ
วิเคราะหแ์ละอภิปรายผลการวิจยั เน่ืองจากการวิเคราะหแ์ละอภิปรายถือเป็นการพิสจูนแ์ละทดสอบแนวคิด 
ทฤษฎี และกรอบความคิด หรือตวัแบบตา่งๆ ท่ีสรา้งขึน้ไปพรอ้มๆ กนั อนัสง่ผลใหผ้ลการทดสอบสมมติฐาน
นัน้เกิดความถกูตอ้งและมีความน่าเช่ือถือไปพรอ้มๆ กนัดว้ย 

ในการเขียนบทท่ี 2 หรือการทบทวนวรรณกรรม จะตอ้งเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
ท่ีเราท าการศกึษาโดยดจูากงานวิจยัท่ีผ่านๆมาว่ามีใครเขียนเรื่องท่ีเราจะท าการศกึษาหรือใกลเ้คียงงานวิจยั
ของเราบา้งหรือไม่เพราะการเขียนบทท่ีสองทา้ยท่ีสดุตอ้งน ามาสรุปว่าสอดคลอ้งหรือแยง้กบังานวิจยัของเรา
หรือไมอ่ย่างไรการเขียนทบทวนวรรณกรรมอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่นท่ีส  าคญั คือ 

a.แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเราจะท าการศกึษา 
b.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือวิทยานิพนธท่ี์มีนกัวิจยัไดเ้คยท าการการศกึษามาก่อนหนา้นี  ้
 

       2.7.3). บทที ่3 วิธีการด าเนินงานวิจัย (Research Method)  

ขอ้มูลของบทท่ีสามจะเป็นการอธิบายอย่างละเอียดว่าเราจะด าเนินการวิจัยอย่างไร จะท าเชิง
ปริมาณหรือคณุภาพ จะเก็บขอ้มลูประชากรท่ีไหนอย่างไร ขนาดตวัอย่าง วิธีการสุม่ เพ่ือใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน
ขอยกตวัอย่างงานวิจยัในบทท่ี3 ของเป็นตวัอย่างเพ่ือการเขา้ใจท่ีง่ายตอ่การอธิบาย สามารถดยูกตวัอย่างได้
ใน ภาคผนวก ช 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: การด าเนินการวิจยัไมใ่ช่แคเ่พียง
การเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณ หรือเชิงคณุภาพ และวิธีด าเนินการวิจยัก็มีความละเอียดลกึซึง่มากกวา่มาก ดงันัน้
ในการด าเนินการวิจยัผูวิ้จยัตอ้งมีความเขา้ใจปฏิฐานนิยม สจัจนิยม หรือปรากฎการณนิ์ยมต่างดว้ยเพ่ือให้
การวิเคราะหใ์นทางรฐัประศษสนศาสตรม์ีความละเอียดมากย่ิงขึน้ การด าเนินการวิจัยจะใชแ้ค่ขอ้มูลเชิง
ปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม หรือแบบสมัภาษณเ์พียงอย่างเดียวไมไ่ด ้

 วิธีการด าเนินการวิจัย สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบผสมผสาน
ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมี
ขัน้ตอนในการศกึษา ดงันี ้
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7.3.1) ศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร (documentary research)  
โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ ์และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือน าความรูท่ี้ไดจ้ากเอกสารเหล่านีม้าสรา้งกรอบความคิด และสรา้งเครื่องมือในการศึกษา
ภาคสนามตอ่ไป 

7.3.2).  ศกึษาในภาคสนาม (field research)  
จากการศึกษาเอกสาร น าความรูท่ี้ไดม้าสรา้งแบบสอบถาม (questionnaire) แลว้น าไป

ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จากนัน้จึงน าแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไ้ข และท าการสมัภาษณ ์( interview) 
กลุม่ตวัอย่าง เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการศกึษา  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูศ้กึษาจะใชแ้บบสอบถามและการสุ่มสมัภาษณจ์ากกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลแลว้น ามาวิเคราะห์โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3  ส่วน คือ แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ ์และการจดัเวทีเสวนา  

a. แบบสอบถาม น าข้อมูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหค้รอบคลมุวตัถปุระสงคข์องงานวิจยัท่ีจะศกึษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 
ตอนเป็นตน้ ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1: เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ประชากรเป้าหมายในเรื่อง เพศ อาย ุ
การศกึษา สถานภาพ ภมูิล  าเนา ประสบการณใ์นการท างาน อาชีพ ฯลฯ 

ตอนท่ี 2: เป็นค าถามเพ่ือประเมินความรูค้วามเขา้ใจตอ่การงานวิจยัท่ีจะศกึษา 
ตอนท่ี 3: เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันะการวิจยั 
ตอนท่ี 4: เป็นค าถามเก่ียวกับการหาแสวงหาแนวการด าเนินวิจัยทั่วไปแต่อยู่ในกรอบของ

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
ตอนท่ี 5: เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะทั่วไป  

 

b. แบบสัมภาษณ์ น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค ์โดยจะท าการสมัภาษณต์ามแนวค าถามท่ีไดก้ าหนดโครงสรา้ง
เอาไวแ้ลว้ โดยการสุม่จากกลุม่ตวัอย่าง คือ กลุม่เป้าหมายท่ีมีผลตอ่การวิจยั เพ่ือใหผ้ลงานวิจยัใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสดุ โดยแบ่งขอ้ค าถามออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

1.แบบสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีของรฐั หรือผูม้ีความช านาญเรื่องท่ีจะด าเนินการวิจยั      
2. แบบสมัภาษณภ์าคประชาชน โดยศกึษาจากประชาชนทั่วไป อาจเป็นแบบเจาะจง หรือไม่

เจาะจงก็ได ้
การทดสอบแบบสอบถาม ทดสอบความเก่ียวตรงตามเนือ้หา (content validity) โดยน าแบบ 

สอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องดงักล่าวช่วยพิจารณาตรวจสอบ
แกไ้ขปรบัปรุงแบบสอบถามใหถู้กตอ้งเหมาะสมท่ีสดุ ดา้นการหาความเช่ือมั่น (reliability) หลงัการสรา้งบ
บสอบถามเสร็จแลว้ ผูศ้กึษาน าเครื่องมือท่ีไดไ้ปทดสอบย่อยกบัผูท่ี้มีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มประชากรท่ี
ศกึษา คือ น าแบบสอบถามจ านวนประมาณ 30 ราย เพ่ือดคู่าความเช่ือมั่น (reliability coefficient alpha) 
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ของตวัแปรต่าง ๆ ว่าสูงมากพอสมควรหรือไม่ เพ่ือยืนยันและมั่นใจไดว้่าค าถามท่ีใชว้ดัตวัแปรต่าง ๆ นัน้
เหมาะสมและเป็นตัวแทนของประชากรหลักอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการสร้างความเช่ือมั่ นของ
แบบสอบถามเป็นการหาค่าโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ตามวิธีของคอนบาค (conbach’s alpha 
coefficient) จากสตูร 
 

 
ลการทดสอบคา่ความเช่ือมั่นท่ีไดจ้ากการค านวณไดค้า่ 

  7.3.3) การก าหนดขนาดตวัอย่าง 

                 ขัน้ตอนในการก าหนดขนาดตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 
7.3.3.1 วิธีการหาขนาดตวัอย่าง 
เน่ืองจากเป็นการวิจัยในสามจังหวัด คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ผูท้  าการวิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม และใชวิ้ธีการก าหนดขนาด
ตัวอย่างตามหลักทฤษฎีของ YAMANE ดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนัยส าคัญ 0.05 และความคลาด
เคลื่อน +-5%ดงันี ้
 

โดยการใชส้ตูรการค านวณหาขนาดของตวัอย่างโดยวิธี Yamane ดงันี ้
 
 
 

                        เม่ือ :    N = ขนาดของประชากรในจงัหวดั 

       Z = 1.96 (จากตาราง Z-test เม่ือก าหนดให ้ = 0.05 แล                                    
(ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95) 

 

       P =  0.5 คา่สดัสว่นของประชากร 
       E =  0.05 (ขนาดของความคลาดเคลื่อน) 
       np =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
 

7.3.3.2 วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง นี ้ได้จากการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น 

(probability sampling) โดยใชวิ้ธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) ซึ่งใช้
วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ 3 ชัน้ (All Location of Sample Size in Three-Stage Sampling) ดงันี ้

 
 

      =  1 -  s2
i  

  s2
i  

           np    = NZ2 P(1 – P) 

  NE2 + Z2 P(1-P) 
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Stage 1 : สุม่ตวัอย่างแบบเลือกสุม่ (Purposive Selection)  
ในการวิจยัผูท้  าการวิจยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มของขา้ราชการ

ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย ทหาร ต ารวจ และขา้ราชการฝ่ายปกครอง และกลุ่มของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้แต่เน่ืองดว้ยเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงภยั การก าหนดขนาด
ตวัอย่างของขา้ราชการและประชาชน สดัสว่นของกลุม่ตวัอย่างจงึก าหนดใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของ
ผูวิ้จยั โดยเทียบสดัสว่นจากจ านวนประชากร และขา้ราชการในพืน้ท่ี ดงันี ้

 

Stage 2 : สุม่ตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  
เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมดโดยการจับฉลาก ก าหนดใหม้ีฉลากตาม

จ านวนอ าเภอ จากจ านวนอ าเภอทัง้หมดในแตล่ะจงัหวดั (จงัหวดัยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส) แลว้ท าการ
สุ่มจบัฉลากมา 2 อ  าเภอในแต่ละจงัหวดั และท าการแบ่งพวกเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมต่อประชากร และ
สามารถอา้งอิงกลุม่ประชากรหลกัไดใ้น Stage 2 ตอ่ไป 

 

Stage 3 : สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งพวก (stratified random sampling) 
เน่ืองจากในแต่ละอ าเภอมีขนาดของประชากรท่ีไม่เท่าเทียมกนั ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ี

จะตอ้งหาขาดตวัอย่างของแต่ละอ าเภอในแต่ละจงัหวดัใหเ้หมาะสมกับขนาดของประชากร เพ่ือสามารถ
เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรและสามารถอา้งอิงกลุม่ประชากรไดใ้นการสรุปผลการวิจยั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

                     วิธีคิดดงันี ้ 

  a. ศึกษาจากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง เ พ่ือน ามาเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม 
  b. สรา้งแบบสอบถามน าเสนอท่ีปรกึษาท าการตรวจสอบ เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม และ
ท าการทดสอบย่อย กับกลุ่มประชากร จ านวนประมาณ 30 ราย แลว้จึงน าผลการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามไปท าการปรับปรุงแกไ้ขอีกครัง้หนึ่ง  ก่อนด าเนินการในพืน้ท่ีวิจัย ผูท้  าการวิจัยไดน้  าแบบ
สมัภาษณ ์แบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pre-Test)ในพืน้ท่ีท่ีมีสภาพใกลเ้คียงกบัพืน้ท่ี ผูด้  าเนินการวิจยั
ได้น าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบท าการตอบแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม หลงัจากนัน้ไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญวิเคราะหแ์ละหาขอ้บกพร่อง และแกไ้ขปรบัปรุงเพ่ือใหไ้ดแ้บบ
สมัภาษณ ์และแบบสอบถามท่ีมีความเหมาะสมตอ่การด าเนินการวิจยัมากท่ีสดุ 
  c. ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยเลือกจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสม และเข้าใจ
ปัญหางานวิจยัมากท่ีสดุ แลว้น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหร์ว่มกบัแบบสอบถาม 

 สตูรค านวณขนาดตวัอยา่งของแตล่ะอ าเภอในแตล่ะจงัหวดั 
 

 n   =     จ านวนประชากรของอ าเภอในจงัหวดั y 
             จ านวนรวมประชากรทัง้สองอ าเภอ(จากการสุม่)   X  ขนาดตวัอยา่งในจงัหวดัy ในจงัหวดั  y  
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  d. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาท าการกร อก
แบบสอบถาม 
                     แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ผูศ้ึกษาไดใ้ชม้าตราวดั Rating Scale ตามวิธีการของ 
Likert  ซึง่ถือวา่การใหค้ะแนนในค าถามแตล่ะขอ้มีน า้หนกัเท่ากนั  แตม่ีระดบัการวดัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนั ดงันี ้
 - เกณฑก์ าหนดการวดัความรูค้วามเขา้ใจ 
  ตอบถกูตอ้ง  เท่ากบั  1   คะแนน 
  ตอบผิด        เท่ากบั   0  คะแนน 
 

 ในการวัดความรูค้วามเขา้ใจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดับ และก าหนดใหม้ีคะแนนตั้งแต่ 0-1 
คะแนน โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาว่ากลุ่มตวัอย่างตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจหรือไม ่โดยตัง้เกณฑว์่า
หากมากกวา่รอ้ยละ 60 จงึจะถือวา่มีความรูค้วามเขา้ใจ เป็นตน้ 

 - เกณฑก์ารทดสอบคะแนนกลุม่ 
  คะแนนตัง้แต ่0 – 2.50 ก าหนดเป็น     ไมม่ีความรูค้วามเขา้ใจ 
  คะแนนตัง้แต ่2.51 - 5 ก าหนดเป็น      มีความรูค้วามเขา้ใจ 
 

 - เกณฑก์ารทดสอบคะแนนรวม 
  คะแนนตัง้แต ่0 - 5.0 ก าหนดเป็น        ไมม่ีความรูค้วามเขา้ใจ 
  คะแนนตัง้แต ่5.1-10 ก าหนดเป็น        มีความรูค้วามเขา้ใจ 
 

             โดยจะน าเสนอในรูปแบบของตารางแสดงจ านวนและคา่รอ้ยละพรอ้มทัง้บรรยายประกอบ 
a.  แบบของมาตราวดั จะใชใ้นการประเมินทศันะ และความคิดเห็นของปัญหาจากแบบ

สมัภาษณ ์และแบบสอบถาม โดยใชใ้นการศกึษาในมาตราวดั Likert Scale  ตามวิธีของ Likert โดยมีระดบั
การวดั 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสดุ เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

b.  เกณฑก์ าหนดการเรียงความส าคญัของขอ้ค าถาม (เชิงบวก) ของแบบสัมภาษณ ์และ
แบบสอบถามการวิจยั คือ 

         ระดบัความส าคญั  ความหมาย 
5        ส าคญัมากท่ีสดุ 
4        ส าคญัมาก 
3         ส าคญัปานกลาง 
2         ส าคญันอ้ย 
1           ส าคญันอ้ยท่ีสดุ 
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 แนวทางการวิเคราะห์และประมวลผลของแบบสอบถาม ละแบบสัมภาษณ์การวิจัย 
เกณฑค์า่เฉลี่ยเพ่ือวดัระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ เกณฑส์ าหรบัขอ้ความเป็นการวดัใน
เชิงบวก 
     คา่เฉลี่ย            ความหมาย 
           1.00 – 2.30                               เห็นดว้ยนอ้ย 
             2.31 – 3.60                       เห็นดว้ยปานกลาง 
           3.61 – 5.00                       เห็นดว้ยมาก 

 นอกจากก าหนดใหช้่วงของการทดสอบระดบัความคิดเห็นเป็น 3 ช่วงแลว้เรายงัสามารถท่ี
จะท าออกไดเ้ป็น 5 ช่วงดว้ยเช่นกนั คือ 
   คา่เฉลี่ย                                ความหมาย 

4.21-5.00                             มากท่ีสดุ 
3.41-4.20                             มาก 
2.61-3.40                             ปานกลาง 
1.81-2.60                             นอ้ย 
1.00-1.80                   นอ้ยท่ีสดุ 

 c. การวิเคราะหข์อ้มลู เมื่อผูศ้กึษาไดข้อ้มลูท่ีมีความสมบูรณเ์หมาะสม ส าหรบัวิเคราะห์
แลว้ ท าการแจงนับดว้ยมือและจัดท าขอ้มูลดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์เพ่ือหาค่ารอ้ยละ ค่ามชัณิมเลขคณิต 
และคา่กระจายน า้หนกัขอ้มลู 

 d. การเสนอการศกึษาโดยแบ่งตารางออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ตารางแสดงคา่รอ้ยละ ซึง่บรรยายลกัษณะของประชากรที่ศกึษา 
2. ตารางแสดงค่าเฉลี่ย บรรยายทศันะของประชากรต่อเรื่องท่ีศกึษาแบบสอบถามใน

รูปค าถาม มาตราสว่นประมาณคา่ 
3. ตารางสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน บรรยายการกระจายน า้หนกัของค าตอบ 

7.3.3.3 การจดัระเบียบและวิเคราะหข์อ้มลู 

ผูท้  าการศึกษาตอ้งวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS :statistical packages for the social science) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
SPSS V. 18.0 และใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1) น าขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถามน ามาลงเลขรหัส จากนัน้ท าการ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์หาคา่ความถ่ี รอ้ยละ และหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระ และ
ตวัแปรตาม โดยใชค้า่ X2 (chi-square) หรือ ANOVA-Test จากนัน้จะท าการอธิบายในรูปแบบเชิงพรรณนา
โดยดคูา่จากตารางเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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2) น าขอ้มลูเชิงคณุภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าวิเคราะหร์่วมกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ
ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะสามารถเขา้ใจในข้อมูลเชิงลึกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
จากนัน้จงึน ามาอธิบายเชิงพรรณนาประกอบกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ 

 

  2.1 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1.1.สถิติบรรยาย (descriptive statistics) 

2.1.1.1 การหาคา่รอ้ยละ (percentage) ในค าถามแตล่ะขอ้ 

1.1)  

 

    การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง 

2.1.1.2 คา่เฉลี่ย (arithmetic mean) จากสตูร 

 

 
                                  

                                                                                 เม่ือ  :   X  =  คา่เฉลี่ย 

             x  =  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
        n  =  จ านวนของคะแนนทัง้หมด 
       f  =  ความถ่ีของคะแนน 
       i   =  1, 2, 3,….,N 

2.1.1.3 ฐานนิยม (mode) เป็นคะแนนท่ีมีความถ่ีสงูสดุในขอ้มลูที่มีอยู่ทัง้หมด 

2.1.1.4 การวดัการกระจาย (dispersion)  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จากสตูร 

 

                              เม่ือ  : SD  = คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
             
         xi  = คา่ของขอ้มลูแตล่ะตวั หรือ จดุกึ่งกลางชัน้ของแตล่ะชัน้ 
                      N  = จ านวนประชากรทัง้หมด 

          fxi 
2 = ผลรวมของผลคณูระหวา่งความถ่ีกบัก าลงัสองของคะแนนทัง้       

                                                                   N จ านวน 

    คา่รอ้ยละ  =      จ  านวนผูเ้ลือกค าตอบนัน้ 
     จ  านวนผูต้อบค าถามนัน้ทัง้หมด 
 

X   100 

 
 

                       SD =    (fxi 
2 / N) – (fxi / N) 2 

 

 X =  fxi 
    n 
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                    fxi = ผลรวมของคะแนนทัง้ N จ านวน 
 

   2.1.1.5 การวดัขนาดความสมัพนัธ ์

น าตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีน่าจะมีความสัมพันธ์กันมาทดสอบหาขนาด
ความสมัพนัธ ์โดยจะเรียกว่า สหสมัพนัธ ์(pearson’s product moment correlation) จะมีค่าอยู่ในช่วย -1 
ถงึ 1 จากสตูร 

 
 
 

             

                                    เม่ือ :   x  = คา่ของตวัแปร x 
                  Y  = คา่ของตวัแปร y 
                 N  = จ านวนประชากรทัง้หมด 

2.1.2 สถิติเชิงอนมุาน (inferential statistics)   
เป็นการน าเอาขอ้สมมติฐานจากการวิจยัท่ีไดต้ัง้เอาไวก้่อนท าการวิจยัมาเปลี่ยนใหเ้ป็น

สมมติฐานทางสถิติ จากนัน้น าค่าท่ีไดไ้ปอธิบายขอ้สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ภายใตร้ะดบัความเช่ือมั่น (level of 
confidence) ท่ีก าหนด (สวิุมล ติรกานนัท,์ 2544:193)  

โดยแบ่งการทดสอบสมมติฐานออกเป็น (สมจิต วฒันาชยากลุ, 2532:97) 
 

2.1.2.1 ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 
                                     H0 : ตวัแปรอิสระไมม่ีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 
                          H1 : ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

 

    2.1.2.2 ทดสอบความไมแ่ตกตา่งของตวัแปร 
    H0 : คา่เฉลี่ยของตวัแปร x ไมแ่ตกตา่งกบัตวัแปร y 
             H1 : คา่เฉลี่ยของตวัแปร x แตกตา่งกบัตวัแปร y 
 
 
 
 
 
 
 
 

         rxy = Nxy - x y 
 

   [Nx2 – (x2)] [Ny2 – (y2)] 
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     2.1.2.3 ทดสอบความสมัพนัธห์ลายตวัแปร 
 

   H0: ตวัแปรอิสระ(X1,X2,X3,…)ไมม่ีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม (Yi) 
   H1 : ตวัแปรอิสระ(X1,X2,X3,…)มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม (Yi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิขัน้ตอนการทดสอบสมมตฐิาน 
 

  โดยใชส้ตูร Z-test ในการค านวณทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ณ ระดบั
นยัส าคญั 0.05 (เมื่อกลุม่ประชากรมีการแจกแจงปกติ) จากสตูร 

 

- ใช ้ X 2-test ในการทดสอบ จากสตูร 

 
 
 
 

                      เม่ือ:  O = คา่ความถ่ีท่ีสงัเกตได ้
  

การใช ้ t-test ทดสอบขนาดความสมัพนัธ ์จากสตูร 

 

 
 

                         เมื่อ :  Rx =  คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์
                 n =  ขนาดตวัอยา่ง 

สมมติฐานการวิจยั 

ศกึษาคน้ควา้จากทฤษฎี แนวคดิ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือระบถุงึ 

ตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา 

สมมติฐานทางสถิต ิ
ทดสอบดว้ย 
วิธีการทางสถิติ 

สรุปผลจากการทดสอบ 
สมมติฐานทางสถิต ิ

    Z = X -  
 

  S /  n 

     X2 =  (O – E) 2 
  E 

 

t = rxy  (n – 2) / (1 - rxy
2)   , df – n - 2 
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           การใช ้One way ANOVA-test เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ท่ีมีขนาดความสัมพันธ์
มากกวา่หนึ่งคูต่วัแปร 
 

 การน าเสนอผลการศกึษา 
            ผูวิ้จัยจะเสนอการวิจัยโดยการอธิบายดว้ยวิธีพรรณนาประกอบตารางแสดงผล และน า
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดสอบโดยการตัง้สมมติฐานมาแสดงผลทางสถิติรว่มกบัผลของการสมัภาษณต์วัอย่างท่ี
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูมา 
 

7.3.4 หลกัในการเลือกกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
การเลือกกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัเชิงคณุภาพ 

1. จะเนน้ถึงการเลือกกลุ่มตวัอย่าง (Key Informant) ท่ีสามารถใหค้  าตอบท่ีตรงหรือ
สอดคลอ้งกบัค าถามการวิจยั หรือเรียกไดว้า่ กลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกมกัมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  

2. กลุม่ตวัอย่างสามารถใหข้อ้มลูไดอ้ย่างเตม็ท่ี ไมว่า่จะเป็นการซกัถามหรือการสงัเกต 
 

7.3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีหลายวิธีท่ีใชก้นัมากในทางพฤติกรรมศาสตร ์ไดแ้ก่  

1. การสมัภาษณโ์ดยตรง โดยผูวิ้จยัไปท าการสมัภาษณจ์ากหน่วยทดลองโดยตรง วิธีนี ้
ใชก้ันมากในการท าส ามะโนและการส ารวจจากตัวอย่าง  วิธีนีเ้หมาะส าหรับงานวิจัยท่ีมีข้อค าถามเป็น
จ านวนมาก ขอ้ค าถามมีความซบัซอ้นมีค  าศพัทเ์ฉพาะและมีค าจ ากดัความท่ีตอ้งการค าอธิบาย แต่เป็นวิธีท่ี
เสียคา่ใชจ้่ายสงู  

2. การสมัภาษณท์างโทรศพัท ์ในกรณีท่ีค าถามไมม่ากและไมซ่บัซอ้น ปริมาณค าถามมี
ไม่มากนัก การสัมภาษณท์างโทรศัพทจ์ะท าใหไ้ดข้อ้มูลเร็วขึน้ แต่มีขอ้เสียคือ  สัมภาษณ์ไดเ้ฉพาะหน่วย
ตัวอย่างท่ีมีโทรศัพท์เท่านั้น บางกรณีผู้ตอบอาจจะไม่เกรงใจ หรือไม่พอใจท่ีจะตอบ หรืออาจจะวาง
หโูทรศพัทก์็ได ้ 

3. การตอบแบบสอบถาม เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยมอบแบบสอบถามพรอ้มทั้ง
อธิบายวิธีบันทึกตลอดจนค าอธิบายศัพท์ต่างๆ  ให้แก่หน่วยตัวอย่างล่วงหน้า ผู้วิจัยจะกลับไปรับ
แบบสอบถามตามวนั เวลาท่ีนดัหมายไว ้ถา้การบนัทกึแบบสอบถามไม่ถกูตอ้งหรือไม่เรียบรอ้ยก็จะไดม้ีการ
สอบถามหรือสมัภาษณเ์พ่ิมเติมจนกระทั่งไดข้อ้มลูตามท่ีตอ้งการ  

4. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์วิธีนีเ้หมาะส าหรบัการเก็บขอ้มลูที่ไม่มีความส าคญัมากนกั เป็นขอ้มลูง่ายๆ ท่ีไมซ่บัซอ้น ไมม่ีศพัท์
หรือค าจ ากดัความท่ีตอ้งการค าอธิบาย จ านวนขอ้ค าถามมีไม่มากนกั วิธีนีม้ีขอ้ดีคือ เสียค่าใชจ้่ายนอ้ยแตม่ี
ขอ้เสียคือ ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืนมานอ้ยหรือผูบ้นัทกึอาจจะเขา้ใจขอ้ค าถามไมถ่กูตอ้ง หรือบนัทกึอย่าง
ขาดความรบัผิดชอบ ขอ้จ ากดัคือ วิธีนีใ้ชส้  าหรบักลุม่ตวัอย่างท่ีอา่นออกเขียนไดเ้ท่านัน้  
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5. การนบั ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูบางอย่างตอ้งใชวิ้ธีนบั เช่น การส ารวจจ านวนรถท่ี
ผ่านจุดท่ีตอ้งการศกึษา และในเวลาท่ีสนใจศกึษา จ านวนลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ จ านวน
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในสปัดาหแ์รก  

6. การวดัหรือการสอบ การเก็บขอ้มลูโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัหรือแบบทดสอบ 
เพ่ือศกึษาถึงผลความแตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการศกึษา เช่น การทดสอบความเขา้ใจกฎหมายจราจร
ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้อบรมสอบใบอนญุาตขบัข่ีรถยนตส์ว่นบคุคล เป็นตน้ 

7. การสงัเกต วิธีนีใ้ชใ้นโครงการวิจยัตา่งๆ ทางวิทยาศาสตร ์และทางสงัคมศาสตร ์เช่น 
การสงัเกตต าแหน่งของดวงดาวบนทอ้งฟ้า การสงัเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีมีต่อผูป่้วยเอดส ์เป็นตน้  

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกตอาจจะเป็นขอ้มลูเชิงคณุลกัษณะหรือปริมาณก็ได ้ 
 

7.3.6 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
ประการแรก สามารถน าขอ้มลูเชิงปริมาณ และขอ้มลูจากเอกสารตา่งๆ มาวิเคราะหเ์ชิงลกึ 

เพ่ือคน้หาสาเหตแุละอธิบายความหมายเพ่ิมเติมได ้
ประการท่ีสอง สามารถแสดงความเช่ือมโยงระหว่างตวัแปร ดว้ยวิธีการอธิบายความ ผูก

ประเดน็ตา่งๆ ดว้ยขอ้มลูที่หลากหลายทัง้จากการสมัภาษณ ์การสงัเกต และการอา่น เป็นตน้ 
 ประการท่ีสาม การวิจยัอาจไม่มีการก าหนดสมมติฐานไวร้องรบั การวิเคราะหจ์งึกระท าไป

เพ่ือมุง่เนน้การตอบค าถามวิจยัท่ีแฝงอยู่ในวตัถปุระสงคข์องการศกึษาเป็นหลกั 
 ประการท่ีสี่ การวิเคราะห์ขอ้มูลประเภทนีส้่วนมากเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ โดย

พบว่าการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย อาจมีไดท้ัง้ก่อนและหลงัการวิจัย ในกรณีก่อนการวิจัย ถือว่ากรอบ
แนวคิดเป็นเพียงสมมติฐาน ส่วนหลงัวิจยัเมื่อไดค้น้พบความจริงแลว้ อาจไดก้รอบแนวคิดใหม่ท่ีไม่เหมือน
กรอบท่ีสรา้งไวก้็ได ้

ประการท่ีหา้ ในหลายกรณีของการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ผลวิจัยสามารถสรา้งกรอบ
แนวคิดใหม ่(ทฤษฎีใหม)่ ท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งตวัแปรหรือประเดน็ตา่งๆ ขึน้มาได ้ 

ประการท่ีหก เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวแปร  หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการเปรียบปรากฏการณภ์ายใตบ้ริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

7.3.7 แนวทางการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ  
1. การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เป็นการจดัประเภทเนือ้หาสาระที่ใกลเ้คียง

กนัไวด้ว้ยกนั มกัสรุปและสงัเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากค าถามปลายเปิด  
2. การเทียบรูปแบบ (Pattern Matching) เป็นการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต่างๆ จากแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาก่อน แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาเปรียบเทียบกบัรูปแบบท่ีสรา้งไวต้ามทฤษฎีว่ามีความสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอย่างไร เพราะ
เหตใุด 
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3. การสรา้งค าอธิบาย (Explanation-Building) เป็นวิธีการท่ีเป็นส่วนขยายของการ
เทียบรูปแบบ โดยการเสนอค าอธิบายความเช่ือโยงระหว่างตวัแปรท่ีมีความซบัซอ้น จากนัน้จงึทดสอบยืนยนั
ค าอธิบายท่ีสรา้ง โดยใชข้อ้มลูเชิงประจกัษ์มาสนบัสนนุ 

4. การวิเคราะหต์ามช่วงเวลา (Time-Series Analysis) เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะของตวัแปร หรือเหตกุารณต์ามช่วงเวลา 
 

2.7.4. บทที ่4 การวิเคราะหข้์อมูล (Analysis Date) 
 

 ในบทท่ี 4 จะเป็นการน าเอาผลจากการเก็บขอ้มลูทัง้เชิงปริมาณนัน้คือจากแบบสอบถาม และขอ้มลู
เชิงคณุภาพจากการสมัภาษณม์าอธิบาย ในบทท่ี 4 ยงัไม่มีการวิเคราะหข์อ้มลูตามความคิดของผูวิ้จยัลงไป
แตจ่ะเป็นการเขียนเพ่ืออธิบายเท่านัน้ เพ่ือเป็นการเขา้ใจและสามารถเห็นภาพของการเขียนบทท่ี 4 ไดอ้ย่าง
ชดัเจน สามารถดตูวัอย่างประกอบไดใ้นภาคผนวก ซ 

 ในการด าเนินการวิจัยหลงัจากท่ีผูวิ้จัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้  ขัน้ตอนต่อไปท่ีจะตอ้งท าก็คือ  
การตรวจสอบขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูซึง่อาจท าไปพรอ้มกบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูก็ได ้ การตรวจสอบ
ขอ้มลูในการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีนิยมใชก้นั เรียกว่า การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั คือ 
ถา้ขอ้มลูต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ ถา้ขอ้มลูต่างสถานท่ีจะเหมือนกนัหรือไม่ และถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มลู
เปลี่ยนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ การตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูวิ้จัย โดยเปลี่ยนตัวผูส้ังเกต และการ
ตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยใชวิ้ธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง  ๆ กันเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเรื่อง
เดียวกนั เช่น ใชวิ้ธีสงัเกตควบคูไ่ปกบัการซกัถาม 

 ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: จาการด าเนินการวิจยัพบว่าการ
วิเคราะหข์อ้มูลการวิจัย ไม่ไดเ้ป็นการน าเอาขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพมาเป็นหลกัในการ
วิเคราะหเ์พียงอย่างเดียว จากท่ีผูอ้่านไดอ้่านมาในบทท่ี 1 จะเห็นไดว้่าการวิจัยมีอยู่หลายรูปแบบ บาง
ประเภทเป็นการวิจยัเพ่ือใหป้ระจกัษใ์นทฤษฎี หรือการวิจยับางประเภทก็เป็นการวิจยัแลว้วิจยัอีกจนหาจะได้
ขอ้สรุปท่ีแทจ้ริง หรือบางประเภทก็เป็นการวิจยัเชิงเปรียบเทียบไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันัน้การวิเคราะหข์อ้มลูการ
วิจัยควรก าหนดนวทางใหด้ี และก าหนดแนวทางการวิจัยท่ีถูกตอ้งตัง้แต่แรกของการด าเนินการวิจัย เช่น 
ตัง้แตก่ารก าหนดประเดน็ปัญหา การก าหนดวตัถปุระสงค ์เป็นตน้ 
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การสรุปและการน าเสนอข้อมูล 
 

วิธีการ 
ขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Data) 

ขอ้มลูเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Data) 

1. วิธีนบัหรอืวดั การนบั (enumeration) ชั่ง, ตวง หรอืวดั (Measurement) 

2. ลกัษณะขอ้มลูที่ได ้ จ านวนเตม็ (Discrete Variables) คา่ตอ่เนื่อง (Continuous 
Variable) 

3. การสรุปขอ้มลู 
(Summarization of Data): 
การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง 

- อตัราสว่น (Ration) 
- สดัสว่น (Proportion) 
- รอ้ยละ (Percentage) 
- อตัรา (Rate) 

- คา่เฉลีย่ (Mean) 
- มธัยฐาน (Median) 
- ฐานนิยม (Mode) 

4. การน าเสนอขอ้มลู 
(Presentation of Data) 

- ตาราง (Table) 
- แผนภมูิวงกลม(Pie diagram) 
- รูปภาพ (Pictogram) 
- แผนภมูิแทง่ (Bar diagram) 
- แผนภมูิแทง่ชนิดสดัสว่น 
(Proportional bar diagram) 

- ฮีสโตแกรม(Histogram)  
- รูปหลายเหลีย่มแหง่ความถ่ี  
(Frequency Polygon) 
- กราฟแสดงความถ่ีสะสม 
(Cumulative Frequency Graph) 

 
 

2.7.5.บทที ่5 สรุปและอภปิรายผล (Conclude and Discuss) 
 

บทท่ี 5 ถือเป็นบทสุดทา้ยท่ีจะตอ้งสรุปและอภิปรายผลการด าเนินการวิจัยมาทัง้หมดเพ่ือใหไ้ด้
ขอ้สรุปว่าในการท าวิจัยไดค้น้พบความรูอ้ะไรมาบา้งในการเขียนบทท่ี 5 สามารถเขียนได ้3 ขั้นตอนคือ 
สามารถดตูวัอย่างประกอบไดใ้นภาคผนวก ฌ 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: ในการด าเนินการวิจยับทสรุปถือ
เป็นสว่นส าคญัอีกประการในการด าเนินการวิจยั เนือ้จากขอ้คน้พบ หรือวตัถปุระสงคท่ี์ผูวิ้จยัไดก้ าหนดเอาไว้
จะไดร้บัค าตอบในบทสรุป จากท่ีผูเ้ขียนไดด้  าเนินการวิจยัพบว่าขอ้ผิดพลาดท่ีผูวิ้จยัพบคือ การสรุปโดยการ
แยกส่วนในเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพึ่งในความเป็นจริงการด าเนินการวิจยั เราไม่สามารถแยกส่วนสรุป
การวิจัยได ้และเช่ือว่านิสิต นักศึกษาหลายคนนิยมการสรุปแบบแยกส่วนเน่ืองจากสามารถด าเนินการได้
ง่าย แต่ในการวิจยัมีกระบวนการในการสรุปผลการวิจยัไวม้ากมายตามท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวมาแลว้ ในบทท่ี 1 
และบทท่ี 3 การสรุปอาจตอ้งใชท้ฤษฏีหรือแนวคิดมากมายมาเป็นตวัสรุป เพ่ือเทียบเคียงวา่ งานวิจยัเราเป็น
ในทิศทางใด หรือแมก้ระทั้งการด าเนินการวิจัยแต่ตน้ก็ลว้นมีผลต่อการสรุปผลการวิจัย ดังนั้นก่อนการ
ด าเนินการวิจยัผูวิ้จยัตอ้งเขา้ใจความเป็นรฐัประศาสนศาสตรเ์สียกิอน เช่น ปฏิฐานิยม สจัจนิยม ปรากฏการ
นิยม ฯลฯ สิ่งเรานีจ้ะท าใหง้านวิจัยมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ ท่ีส  าคญัคือ นกัวิจยัตอ้งไม่แยกส่วนในการ
สรุปผลการวิจยัตามท่ีผูวิ้จยัไดก้ลา่วมาแลว้ในตอนตน้ 
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7.5.1 หลกัการอภิปรายผลการวิจยั 
     การอภิปรายผลการวิจัย คือ ขัน้ตอนการแปลผลการวิจัยเพ่ือเขียนยืนยันความแตกต่าง  หรือ

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั โดยมีหลกัการเขียน 4 ประการ คือ 
1.ประเด็นในการศกึษา หรือประเด็นค าถามวิจยัท่ีแฝงอยู่ในวตัถุประสงค ์และโดยเฉพาะ

ในสมมติฐานการวิจยันัน้มีอะไรบา้ง  
2.ผลลพัธจ์ากขอ้คน้พบหรือผลการทดสอบสมมติฐานท่ีไดเ้ป็นอย่างไร  
3.การใหเ้หตุผลประกอบจากขอ้คน้พบดังกล่าว  ซึ่งเป็นการสรา้งเหตุผลดว้ยการน าเอา

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการตา่งๆ มาเป็นฐานรองรบัผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
4.การยืนยนัผลการศกึษาดว้ยการเทียบเคียงกบัผลการวิจยัอื่นๆ ท่ีไดน้  ามาระบุไวใ้นทา้ย

บทท่ี 2 วา่มีความเหมือนหรือความแตกตา่ง ความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้อย่างไร 
 

7.5.2 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการอภิปรายผลการวิจยั 
1.ในกรณีท่ีผลการวิจัยสอดคลอ้งกับสมมติฐานควรสรา้งค าอธิบายบนพืน้ฐานของ

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีไดน้  ามากล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 การใชแ้นวคิดเหล่านีม้าเทียบเคียงย่อมท าใหเ้กิด
การพิสูจนค์วามสมบูรณ์ของแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ไปพรอ้มกันดว้ยว่ามีความเหมาะสมมากหรือนอ้ย
เพียงใดต่อการน ามาอธิบายปรากฏการณ ์หรือในบางกรณีถือเป็นการยืนยนัตวัแบบ (Model) ท่ีไดส้รา้งไว้
ก่อนหนา้นี ้ 

2.ในกรณีท่ีผลการวิจยัไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ควรหาจดุออ่นของการวิจยัว่ามี
ข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่ขั้นตอน กระบวนการวิจัย และตัวแปรของการวิจัยว่ามีสัมพันธ์หรือ
เหมาะสมกบัรากฐานแนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาเป็นฐานการวิเคราะหห์รือไม่ 

 

7.5.3 ตวัอย่างวิธีการเขียนการอภิปรายผล            
จากผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดงันี ้               
รูปแบบที ่1) การอธิบายเหตผุลภายหลงัการสรุปผลการวิจยั 
จากผลการวิจัยพบว่า...............อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง/ไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้   ทั้งนี ้เพราะ/เน่ืองจาก………... (โดยถ้าสอดคล้องก็อธิบายเหตุผลท่ี
น่าเช่ือถือ เช่น ลักษณะท่ีเกิดผลดังกล่าว พรอ้มทั้งอา้งอิงแนวคิดทฤษฏีต่างๆ แต่ถ้าไม่สอดคลอ้งก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งเขียนก็ได)้... สอดคลอ้ง/ขัดแยง้กับผลงานวิจัยของ..... (ยกงานวิจัยท่ีสอดคลอ้งกับผลการวิจยั
เท่านัน้มาเขียน)       

 

รูปแบบที ่2) การอธิบายความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัภายหลงัการสรุปผลการวิจยั 
จากผลการวิจัยพบว่า.............. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง/ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยสอดคลอ้ง/ขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของ..... (โดยยกงานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัหรือศกึษาเท่านัน้มาเขียน)..... ทัง้นีเ้พราะ/เน่ืองจาก....... (โดยอธิบายเหตผุลท่ีน่าเช่ือถือถึง
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ลกัษณะท่ีเกิดผลดงักล่าว ซึ่งในกรณีท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานก็ให้มีการอา้งอิงแนวคิด ทฤษฏีต่างๆ แต่ถา้
ไมส่อดคลอ้งก็ไมจ่  าเป็นตอ้งกลา่วถงึก็ได)้.......                  

1).การสรุปผลการวิจัย หมายถึง การสรุปผลการวิจัยจะเป็นการน าเอาบทสรุปในบทท่ี 4 ท่ีมี
ความน่าสนใจมาอธิบายอีกครัง้หนึ่งแต่ไม่ตอ้งมาก เอาท่ีเราคิดว่ามีความน่าสนใจจริงๆโดยท่ีเราไม่ตอ้งเอา
ตารางแสดงผลการวิจัยมาใส่อีกแลว้ การเขียนอภิปรายผลจะเขียนแบบยาวหนึ่งย่อหนา้ใหไ้ดต้ามความ
เหมาะสมขึน้อยู่วา่งานวิจยัเรามีเนือ้หามากนอ้ยเพียงใด 

2).การอภิปรายผล การอภิปรายผลจะเป็นการน าเอาผลการวิจยัของเราเองไปเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัท่ีผ่านๆมาวา่สอดคลอ้งหรือแยง้กบังานวิจยัเดิมๆอย่างไร ซึง่เราสามารถดงูานวิจยัเดิมไดจ้ากบทท่ี 2 
หรือจากการทบทวนวรรณกรรมนัน้เอง 

3).ขอ้เสนอแนะ 
     ขอ้เสนอแนะในการเขียนวิจยัจะมีสองสว่นคือ 
     3.1.ขอ้เสนอแนะทั่วไป หมายถึง ขอ้เสนอแนะหรือสิ่งท่ีเราไดค้น้พบจากการท าวิจยัในครัง้นี ้

ว่าเราไดค้น้พบอะไรบา้ง อาจจะเป็นขอ้คน้พบท่ีไม่เคยมีใครทราบมาก่อนเลยในปัญหาท่ีเราไดท้ าการศึกษา 
หรืออาจเป็นการบอกถึงผลสรุปของทัศนะหรือระดับความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีเราได้
ท าการศกึษาก็ไดเ้ช่นกนั 

     3.2.ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัต่อไป หมายถึง การท่ีเราจะบอกใหน้กัวิจยัคนอื่นๆท่ีจะมาท า
หรือศึกษาปัญหาท่ีเราเคยท ามาแลว้ว่า ควรจะศึกษาในดา้นใดต่อไป  หรือเป็นการท าวิจัยเพ่ือต่อยอด
งานวิจัยของเราก็ไดเ้ช่นกัน ในการเขียนขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยควรเขียนเป็นขอ้ๆเพ่ือการอธิบายและ
เขา้ใจไดง้่ายย่ิงขึน้ 

 

2.7.6. อ้างองิ หรือบรรณานุกรม (Reference) 
 

การอา้งอิงทางบรรณานกุรม คือ การน าเอาเอกสาร งานวิจยั หรือบทความทางความรูต้่างๆท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของผูวิ้จยัมาประกอบโดยมีหลกั 3 ประการ คือ 

 

1. เพ่ือเป็นการใหเ้กียรติแก่เจา้ของงานวิจยัท่ีเราไดอ้า้งอิงมา 
2. เพ่ือสามารถท าใหผู้อ้่านงานวิจัยของผูวิ้จัยสามารถทราบไดว้่าหากบทความไหนมีความ     

น่าสนใจ ก็สามารถดรูายละเอียดเพ่ือติดตามการอา่นไดอ้ีกแนวทางหนึ่ง 
3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบหรือยืนยนัขอ้มลูท่ีจะใชป้ระกอบการวิเคราะหห์รือวิจยัว่าสอดคลอ้ง 

หรือไม่สอดคลอ้งไดจ้ากเอกสารที่ผ่านมา ซึ่งจะท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบขอ้มลูที่ผ่านมากบังานวิจยัท่ีก าลงั
ด าเนินการอยู่ว่า ผลการวิจัยแตกต่างจากบทความ หรืองานวิจัยท่ีผ่านมาอย่างไร ซึ่งผู ้สนใจสามารถ
ยอ้นกลบัไปสืบหาขอ้มลูไดอ้ีกแนวทางหนึ่งดว้ยเช่นกนั 
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7.6.1 การอา้งอิงแหลง่ท่ีมาของเอกสาร 
การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของเอกสารในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น หนังสือ ต ารา บทความ 

วารสารต่างๆ หรือเวปไซตต์่างๆ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีลกัษณะการอา้งอิงท่ีแตกต่างกันออกไป คือ ส  าหรบั
หนังสือ ขอ้มูลท่ีตอ้งบันทึก ไดแ้ก่ ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเรื่อง สถานท่ีพิมพ ์ส  านักพิมพ ์ปีท่ีพิมพ ์และหมายเลขหนา้ 
เป็นตน้ และส าหรบับทความ ขอ้มลูที่ตอ้งบนัทกึไวเ้ช่นเดียวกบัหนงัสือ  แตจ่ะมีขอ้มลูเก่ียวกบัหมายเลขฉบบั 
และหมายเลขปีของวารสารนัน้ๆ และในการอา้งอิงจะเรียนอกัษรจาก ก-ฮ และภาษาองักฤษจะเรียงจาก A-
Z แตห่ากผูแ้ตง่หนงัสือมีมากกวา่ 1 เลม่จะเรียงตามพ.ศ. ท่ีท าการตีพิมพ ์

 

7.6.2 รูปแบบของการอา้งอิงหรือบรรณานกุรม 
รูปแบบการอา้งอิงหรือบรรณานุกรมเราสามารถแบ่งแยกการอา้งอิงออกไดเ้ป็นหลายประเภท

โดยแบ่งตามประเภทของการวิจัย ว่าเป็นการวิจัยทางดา้นศาสตรห์รือสาขาวิชาใด โดยแต่ละศาสตรห์รือ
สาขาวิชาก็มีการเขียนอา้งอิงท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป อธิบายไดด้งันี ้                   

 1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทาง
บรรณานกุรมท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นสาขาวิชา จิตวิทยา การศกึษา และสาขาสงัคมศาสตรอ์ื่น 

  2) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรม
ท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นสาขาวิชาแพทยศาสตร ์สาธารณสขุศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์โดยเฉพาะทางชีววิทยา         

  3)  Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรมท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นทกุสาขาวิชา 
นิยมใชใ้นการลงรายการหนงัสอื นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์และเอกสารท่ีอา้งอิงเป็นเอกสารท่ีไมเ่ป็นวิชาการ
มากนกั 

  4) MLA (Modern Language Association) หรือ เป็นรูปแบบการลงรายการทาง
บรรณานกุรมท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลปะ และสาขามนษุยศาสตร ์

5) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรมท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นสาขาวิชาทั่วไป
ในระดบัวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั 

  6) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานกุรมท่ีนิยมใชใ้นสาขาวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์ 

แต่ในบางครัง้การเขียนเอกสารอา้งอิงก็มีรูปแบบตามแต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย
เช่นกันดงันัน้ตอ้งศึกษาว่าในสถาบันท่ีตนศึกษานัน้มีรูปแบบการเขียนอา้งอิงอย่างไร  และในหนงัสือเล่มนี ้
เป็นการเขียนงานวิจยัทางสงัคมศาสตร ์ดงันัน้ผูเ้ขียนขอเสนอแนวทางการเขียนเพียงวิธีการเดียวคือ แบบ
APA (American Psychological Association) ซึ่งมักนิยมใช้ในการอ้างอีกงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
จิตวิทยา มนษุยศาสตร ์เป็นตน้ หรือเรียกอีกอย่างวา่การอา้งอิงแบบนามปี 

7.6.2.1 การอา้งอิงจากบทความในวารสาร 

ผูแ้ตง่. (ปีท่ีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ชือ่วำรสำร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี),  เลขหนา้. 
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ตวัอย่าง 
คณิต  ณ.นคร.(2544).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพค์รัง้ท่ี 5.  

กรุงเทพมหานคร:   ส านกัพิมพนิ์ติธรรม 
คนงึ  ฦาไชย.(2511).  เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณา  ความอาญา

เปรียบเทียบ นิติศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร: 
คณะนิติศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

      Dubeck, L. (1990). Science fiction aids science teaching. Physics Teacher,  
28, 316 

7.6.2.2 การอา้งอิงจากบทความในฐานขอ้มลู 

  ผูแ้ตง่. (ปี).  ช่ือบทความ,ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบบัท่ี), เลขหนา้.  สืบคน้เม่ือ วนั/เดือน/ ปี, จาก   
                      ฐานขอ้มลู  ช่ือฐานขอ้มลู. 

             ตวัอย่าง 

อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2556). การบริหารงานยุติธรรมภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอยัการ
ศกึและพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉินเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ความขัดแยง้ในจังหวดัชายแดนภาคใต ,้วารสารกระบวนการยุติธรรม,ส านกังาน
กิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ  ปีท่ี 8 เล่มท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 
2558) ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการ
ต ารวจภธูรจงัหวดัสงขลา)และมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

 

 อภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ. (2558). การบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์่อแนวทางการสรา้งความสนัติสขุในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตก้รณีศึกษา : จังหวัดยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส,วารสารกระบวนการ
ยุติธรรม,ปีท่ี 9 เล่มท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี  2558:46-49 สถาบันวิจัยแห่งชาติและ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

  

Mershon, D. H. (1998, November/December). Star trek on the brain: Alien minds, 
human minds. American Scientist, 86(6), 585. Retrieved July 29, 1999, 
from Expanded Academic ASAP database. 
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7.6.2.3 การอา้งอิงจากบทความในหนงัสือพิมพ ์    

              ผูแ้ตง่.  (ปี).  ช่ือบทความ.  ชือ่หนงัสอืพมิพ.์  หนา้. 

   ตวัอย่าง 
 

มติชน(หนงัสือพิมพ)์.(2556).เทียบ 9ปี งบฯดบัไฟใต ้1.8แสนลา้น กบัเหย่ือสงัเวย3,380 
ศพ แตแ่สงแห่งสนัตสิขุ"ยงัมองไมเ่ห็น วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 

หนงัสือพิมพค์มชดัลกึ.(2556). พฐ.-นิติวิทย'์อ านวยยตุิธรรมดบัไฟใต ้เม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2556  

หนงัสือพิมพแ์นวหนา้.(2555) บทความเรื่อง ความไมส่งบ 3จงัหวดัชายแดนใต ้ปัญหาอยู่
ท่ีกระบวนการยตุิธรรม  เม่ือวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2555 

Di Rado, A. (1995). Trekking through college: Classes explore modern society 
using the world of Star trek. Los Angeles Times, 

7.6.2.4 การอา้งอิงจากหนงัสือ 

                       ผูแ้ตง่.  (ปี).  ชือ่เรือ่ง.  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 

ตวัอย่าง 

เกียรติขจร วจันะสวสัดิ.์(2548).  หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพร์ัง้ท่ี   4.
กรุงเทพมหานคร: จิรรชัการพิมพ ์                                                                

กิตติพงษ ์ กิตยารกัษ(์2545). ความยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์:หลกัการ และแนวคิด.  
กรุงเทพมหานคร, อาคมการพิมพ ์                                                              

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the 
future. New York: Pocket Books. 

7.6.2.5 การอา้งอิงจากบท/ตอนในหนงัสือ 

         ผูแ้ตง่.  (ปีท่ี).  ช่ือบท/ตอน.  ใน  ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ช่ือหนงัสือ (หนา้). สถานท่ี
พิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
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ตวัอย่าง 

จฑุารตัน ์เอือ้อ านวย. (2548). “กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท:์ “ทางเลือก” ในการยตุิ
ขอ้ขดัแยง้ทางอาญาส าหรบัสงัคมไทย.” ดลุพาห. พฤษภาคม-
สิงหาคม 2548 เลม่ 2  

James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according  to Kirk and 
Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 
219-223). Westport, CT: Greenwood. 

                     7.6.2.6 การอา้งอิงจากบทความในหนงัสือประเภทสารานกุรม 

ผูแ้ตง่.  (ปีท่ีพิมพ)์.  ช่ือบทความ. ชือ่สำรำนกุรม,ฉบบัท่ี,สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 

         ตวัอย่าง 

กรมการปกครอง.(2556).  “เอกสารประกาศส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง     
จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจกัร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัตา่ง ๆ 
ตามหลกัฐานหนงัสือทะเบียนราษฎร”  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
กรุงเทพมหานคร,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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2.7.7. ภาคผนวก (Appendix) 
  

ภาคผนวกเป็นการเขียนขอ้มลูงานวิจยัท่ีนอกเหนือจากแนวทางการวิจยัในบทท่ี 1-5 คือ บทน า,การ
ทบทวนวรรณกรรม,วีธีการด าเนินการวิจัย,สรุปผลการด าเนินการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย โดยใน
ภาคผนวกอาจเป็นขอ้มลูเสริมตา่งๆ เช่น  

- ขอ้มลูจงัหวดัท่ีไดด้  าเนินการศกึษาวิจยั 

- กฎหมายขอ้บงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

-  รูปภาพประกอบการลงพืน้ท่ีวิจยั 

- แบบสอบถามการวิจยั 

- แบบสมัภาษณก์ารวิจยั 

- รายช่ือผูใ้หข้อ้มลูการสมัภาษณ ์

- รายช่ือผูเ้ขา้รว่มการเสวนาการจดัเวทีเสวนาวิจยั 

- แผนภมูิแสดงระยะเวลาด าเนินการวิจยั 

- ประมวลผลการวิเคราะห ์Spss และการทดสอบสมมติฐาน 
 

  2.7.8. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 

 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยถือเป็นสิ่งส  าคัญในการวิจัยเน่ืองจากท าให้ผู ้วิจัยทราบถึง
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัตลอดระยะเวลาการท าวิจยั เพ่ือใหท้ราบวิธีการและการก าหนดกรอบเวลา
ใหเ้หมาะสมในแตล่ะช่วงของการวิจยั ยกตวัอย่าง สามารถดตูวัอย่างประกอบไดใ้น ภาคผนวก ญ 

 ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: การด าเนินการวิจยัขอ้ผิดพลาด
สว่นใหญ่ท่ีผูวิ้จยัมกัพบเจอคือ ตอนเขียนโครงรา่งวิจยัมกัจะก าหนดระยะเวลาไวเ้พียง 1 ปี แตเ่ม่ือด าเนินการ
ไปสักระยะกลับพบว่างานวิจัยไม่สามารถท าใหส้  าเร็จไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด ดังนั้นเมื่อด าเนินการวิจัย
ส าเรจ็ตอ้งกลบัไปแกร้ะยะเวลาการด าเนินการวิจยัใหส้มบรูณด์ว้ยเช่นกนั 

 
2.7.9. ประวัตผู้ิเขยีน (Vitae) 

 

 ประวตัิผูเ้ขียนเป็นการบอกถึงช่ือผูวิ้จยั-ผูร้ว่มวิจยั,ประวตัิการท างาน,ประวตัิการศกึษา และประวตัิ
การท าวิจยัของผูวิ้จยั ฯลฯ และอาจรวมไปถึงประวตัิของคณะผูวิ้จยัดว้ย  และหากมีงานวิจยัหรือบทความท่ี
เคยด าเนินการวิจยัท่ีผ่านๆมาสามารถท่ีจะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการสรา้งความน่าเช่ือถือต่อการด าเนินการวิจัย
ไดอ้ีกทางหนึ่งดว้ยเช่นกนั 
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2.7.10 ความเชือ่มโยงของงานวิจัยในแต่ละบท (ชาญชยั จิตรเหลา่อาพร,2553: 45-48) 
 

จากท่ีกล่าวมาทัง้ 5 บทจะเห็นไดว้่าการด าเนินการวิจัยในการเขียนเล่มวิจัยมีความเช่ือมโยงกัน
อย่างเห็นไดช้ดั อาจแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของแต่ละบท  หรือทุกหวัขอ้ทัง้หมดต่างมีความเก่ียวพันกัน
และกันทัง้สิน้ กล่าวคือ โดยมากแลว้การเริ่มท างานวิจัยของบทที่ 1 ตอ้งเริ่มจากประเด็นปัญหาอนัมีท่ีมา
หลากหลาย ไดแ้ก่ 1.ขอ้คบัขอ้งใจ 2.ขอ้สงสยั 3.ขอ้สงัเกตท่ีเห็นว่าปรากฏการณน์ัน้ผิดแปลกไป 4.ขอ้กงัวล 
5.ความอยากรู ้6.ปัญหาท่ีตอ้งการแสวงหาแนวทางการแกไ้ข ฯลฯ เป็นตน้ อีกทัง้แหล่งท่ีมาของปัญหาอาจ
มาจาก 1.สถานท่ีท างาน 2.สถานท่ีอยู่อาศยั 3.ประเด็นความสนใจทางสงัคม 4.สื่อมวลชน 5.บุคคลใกลชิ้ด 
เป็นตน้ จากประเด็นเหล่านีก้็จะน ามาพัฒนาเรียบเรียงเป็น ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา โดยบาง
สถานศกึษามกัใหน้ าเอาประเด็นเหล่านีม้าสรุปสัน้ๆ เป็นค าถามวิจัยไวด้ว้ย เพ่ือสะดวกแก่ผูส้นใจจะไดไ้ม่
ตอ้งอา่นท่ีมาอนัยืดยาวและไดค้วามชดัเจนวา่ผูวิ้จัยมีค าถามอะไรอยู่ในใจบา้ง  

เมื่อค าถามเหล่านีช้ดัเจนมากขึน้แลว้ย่อมสามารถท าใหน้ าไปสู่ประเด็นต่อไปในบทท่ี 1 ไดง้่ายขึน้ 
ซึ่งหมายถึงการตัง้วัตถุประสงคข์องการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงคนี์จ้  าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึง 
หลกัการส าคญัก็คือ 1.วตัถปุระสงคต์อ้งมีความชดัเจนวา่ตอ้งการศกึษาอะไร กบัใคร ท่ีไหน ในช่วงระยะเวลา
ใด 2.วัตถุประสงคต์อ้งสอดคลอ้งกับช่ือเรื่อง2และประเด็นปัญหา รวมทั้งสมมติฐาน 3.วัตถุประสงคต์อ้ง
สามารถวดัผลออกมาได ้เพราะหากวดัไม่ไดย้่อมท าใหว้ตัถุประสงคน์ัน้ไม่ตอบค าถามการวิจัยตามไปดว้ย 
ทัง้นีโ้ดยมากการเขียนวตัถปุระสงคม์กัเริ่มตน้ดว้ยค าว่า “เพ่ือศกึษา......” เพราะฉะนัน้วตัถปุระสงคจ์งึถือเป็น
หวัใจส าคญัของงานวิจยั เน่ืองจากผลการวิจยัทัง้หมดตอ้งตอบโจทยค์  าถามท่ีซอ่นอยู่ในวตัถปุระสงค ์

ประเด็นต่อมาคือ ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้ับ ซึ่งเป็นขอ้บ่งบอกว่างานวิจัยท่ีท าอยู่นั้นมีคุณค่า
อย่างไร โดยมากงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทมักเนน้การพิสูจนท์ฤษฎีกับปรากฏการณ์ว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงหรือไม ่หรืองานวิจยันัน้ๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชต้่อในองคก์รหรือผูส้นใจอื่นๆ 
ไดห้รือไม่ ส่วนงานวิจยัของนกัศกึษาปริญญาเอกมกัเนน้การสรา้งแนวคิด ทฤษฎี ขอ้สรุปทั่วไปขึน้ใหม่ หรือ
เป็นการถกแยง้กรอบความคิดเดิมๆ ว่ามีขอ้บกพรอ่งอย่างไร หรืองานวิจยับางเรื่องมีส่วนเพ่ิมพนูองคค์วามรู้
ทางสาขาวิชาตา่งๆ เป็นตน้   

ส่วนขอบเขตของการวิจยั หรือในบางครัง้อาจเรียกว่า ขอ้จ ากดัของการวิจยั หรือ ขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ของการวิจยัก็ตาม มกัเป็นช่องทางแห่งโอกาสที่ผูวิ้จยัจะไดบ้อกกลา่วแก่ผูส้นใจงานวิจยัว่า งานการศกึษานี ้
มีปัญหาอย่างไรบา้งในการศึกษา โดยมากมกักล่าวถึง 1.ช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 2.กลุ่มประชากรหรือกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีศกึษา และ 3.ขอ้จ ากดัอ่ืนๆ เช่น เงินทนุในการศกึษา ขอบเขตของเนือ้หาท่ีอาจมีมากจนไมส่ามารถ
ศึกษาไดใ้นครัง้นีท้ัง้หมด ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มูล และเหตจุ าเป็นอื่นๆ ท่ีอาจท าใหผ้ลการศึกษาอาจไม่
สมบรูณเ์ท่าท่ีควร เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดีในประเด็นของสมมติฐานการวิจัยนัน้ ความส าคญัของสมมติฐานก็คือ สมมติฐานการ
วิจยันัน้ถือเป็นประเดน็ท่ีตอ้งน าไปทดสอบเพ่ือแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบ หรือเป็นการพิสจูนเ์พ่ือยืนยนั
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จนท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าวตัถุประสงคข์องการวิจัยนัน้ไดค้  าตอบออกมาอย่างไร แต่ในทัศนะของผูเ้ขียนเห็นว่า 
เป็นสิ่งท่ียากแก่การเขียนในเบือ้งตน้หรือในบทท่ี 1 เพราะเหตวุา่ 1.งานวิจยับางเรื่องอาจไม่มีสมมติฐานก็ได ้
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงประวตัิศาสตร ์ซึ่งมุ่งแสวงหาค าตอบจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บขอ้มลู
จากการสมัภาษณแ์ละการหลกัฐานอา้งอิงต่างๆ การก าหนดสมมติฐานจงึไม่ใช่เรื่องท่ีจ าเป็นนกั และ 2.การ
ตัง้สมมติฐานใหเ้กิดขึน้ไดต้อ้งมาจากตวัแปรที่ผ่านการทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิด ทฤษฎี ท่ีชดัเจนแลว้ 
ถา้ตวัแปรท่ีก าหนดขึน้มาไมม่ีความชดัเจนเพียงพอย่อมมีผลใหก้ารจดัท าเครื่องมือในการศกึษามีปัญหาตาม
ไปดว้ย ขณะเดียวกนัผลของการวดัหรือทดสอบสมมติฐานก็ไมอ่าจจะตอบวตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างชดัเจน ซึง่จะ
สง่ผลใหก้ารท าวิจยันัน้ยากจะส าเรจ็ได ้เพราะฉะนัน้สมมติฐานการวิจยัจงึควรอยู่ในทา้ยบทท่ี 2 มากกวา่ แต่
ถา้หากตอ้งการใหผู้ส้นใจงานวิจยัสะดวกในการอ่านก็อาจเพ่ิมประเด็นนีไ้วใ้นทา้ยบทท่ี 1 และในช่วงสรุป
และอภิปรายผลในบทท่ี 5 ก็ได ้แต่ควรตระหนกัอยู่เสมอว่า “สมมติฐานตอ้งมาการทบทวนวรรณกรรมจนได้
ตวัแปรท่ีชดัเจนแลว้” เป็นส าคญั 

ส่วนนิยามศพัท ์ซึ่งเป็นการใหค้วามหมายเฉพาะแก่ค  าท่ีใชใ้นการวิจยัเรื่องนัน้ๆ ค าศพัทท่ี์จะนิยาม
หรือใหค้วามหมายควรตระหนกัว่า 1.เป็นค าท่ีมีความหมายเฉพาะท่ีสื่อความหมายเดียวกนัทัง้งานวิจยั เช่น 
ใชค้  าว่า “องคก์รการเมือง” หมายถึง “คณะรฐัมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา” ซึ่งไม่ไดร้วมถึง “ศาล” 
เป็นตน้ 2.เป็นค าท่ีสรุปเนือ้หาส าคญัหรือแนวคิด ทฤษฎี เฉพาะท่ีใชใ้นงานวิจยันีเ้ท่านัน้ เช่น ใหค้วามหมาย
ของค าว่า “คนดี” หมายถึง “ผูท่ี้ช่วยเหลือผูอ้ื่นอยู่เสมอ ดว้ยความเต็มใจ และความจริงใจ” ซึ่งความหมาย
เหล่านีม้าจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของนักคิด นักวิชาการต่างๆ ในบทท่ี 2 จนกระทั่งผูวิ้จัยเห็นและ
เขา้ใจว่าลกัษณะของคนดีคืออะไร ดว้ยเหตนีุก้ารทบทวนวรรณกรรมย่อมท าใหผู้วิ้จยัสามารถก าหนดนิยาม
ศัพท์ท่ีมีประโยชน์อย่างย่ิงต่องานวิจัยได้ โดยเฉพาะต่อการแปลงความหมายของ นิยามศัพท์ไปท า
แบบสอบถาม (ส าหรบัการวิจยัเชิงปริมาณ “Quantitative Research”) หรือแบบสมัภาษณ ์(ส าหรบังานวิจยั
เชิงคณุภาพ “Qualitative Research”) 

นอกจากนี ้การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทที ่2 ซึ่งเป็นการพิจารณาเพ่ือสรุป
แนวคิด ทฤษฎี หลกัการตา่งๆ ทัง้จากต ารา หนงัสือ เอกสาร งานการศกึษา บทความวิชาการ รวมทัง้งานวิจยั
ตา่งๆ เป็นตน้ ขอ้ดีของการอา่นและสรุปแนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ อย่างรอบดา้นทั่วถงึและรอบคอบ ย่อมมีผล
ให ้1.สามารถนิยามศพัทไ์ดอ้ย่างชัดเจน 2.ทราบถึงชุดตวัแปรต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ 
(Independent Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) 3.มีขอ้มลูดา้นทฤษฎีส าหรบัวิเคราะหต์วั
แปรท่ีใชใ้นการพิสูจนห์รือเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ และขอ้มูลดา้นงานวิจัยต่างๆ ไวเ้ปรียบเทียบกับ
ผลการวิจยัของผูวิ้จยั ดว้ยเหตนีุ ้กิจกรรมท่ีตอ้งท าในบทท่ี 2 จงึถือเป็นขมุทรพัยห์รือทรพัยากรส าคญัของการ
แสวงหาค าตอบ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการวิจัยระดับชั้นปริญญาเอก การทบทวนวรรณกรรมจะมี
ประโยชนอ์ย่างมากต่อการสรา้งตวัแบบ (Model) ซึ่งจะถูกน าไปพิสจูนเ์พ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหรือขอ้สรุป
ทั่วไป และอาจถือเป็นการสรา้งทฤษฎีขึน้อีกทางหนึ่งก็ได ้
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ทั้งนีโ้ดยส่วนใหญ่หลายสถาบันการศึกษามักก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (หัวข้อนีพ้บว่า
สถานศกึษาบางแห่งเอาไปไวใ้นทา้ยบทท่ี1) ไวท้า้ยบทท่ี 2 ซึง่เป็นการชีใ้หเ้ห็นวา่หลงัการทบทวนวรรณกรรม
แลว้นัน้ไดต้วัแปรอะไรมาบา้ง ซึ่งตวัแปรเหล่านีจ้ะมีส่วนส าคญัส าหรบัการตอบประเด็นปัญหาท่ีแฝงอยู่ใน
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั กรอบแนวคิดจงึเป็นท่ีแสดงถึงชดุตวัแปรต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระกบั
ตวัแปรตามนั่นเอง 

สาระส าคัญในบทที่ 3 ไดเ้นน้ถึงวิธีการวิจัยและเครื่องมือ โดยวิธีการวิจัยจะเป็นการบ่งบอกว่า
ศกึษาแนวใด ไดแ้ก่ เชิงปริมาณ หรือเชิงคณุภาพ เป็นตน้ ซึ่งแต่ละแนวทางการศกึษาก็จะมีวิธีการแตกต่าง
กันออกไป กล่าวคือ เชิงปริมาณจะตอ้งอาศัยการน าเอานิยามตัวแปรมาสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเรียกว่า “แบบสอบถาม (Questionnaire) “เพ่ือเอาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมแลว้มาประมวลผล
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป  ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพมักเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สมัภาษณ ์โดยอาศยั “แบบสมัภาษณ ์(Interview)” มาเป็นเครื่องมือ รวมทัง้การคน้ควา้จากเอกสารตา่งๆ  

นอกจากนีก้ลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัทัง้สองประเภทขา้งตน้จึงย่อมแตกต่างกัน
มาก เพราะโดยทั่วไปหลักการวิจัยเชิงปริมาณมักตอ้งอาศยัผูใ้หค้  าตอบจ านวนมากเพ่ือใหไ้ดค้่าสถิติท่ีมี
ความน่าเช่ือถือเพียงพอ แตไ่มอ่าจใหข้อ้มลูที่ลกึซึง้มากนกั เพราะการตอ้งการระดบัความเป็นปรนยัท่ีสงู แต่
ในขณะท่ีเชิงคุณภาพแมอ้าจใหข้อ้มูลเชิงลึกเพราะมีความเป็นอัตนัยสูงกว่าย่อมตอ้งการกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 
(Key Informant) จ านวนไม่มากนกั หากแต่ตอ้งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวพนั เขา้ใจ หรืออยู่ในปรากฏการณท่ี์รบัรู ้
ความตืน้ลกึหนาบางจากสิ่งท่ีเกิดขึน้ไดด้ี เพราะฉะนัน้จงึท าใหม้องเห็นว่าการวิจยัเชิงปริมาณเนน้การอา้งอิง
ขอ้มูลเชิงสถิติท่ีสูงกว่าเชิงคุณภาพ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่า
ความสมัพันธ ์เป็นตน้ ทัง้นีม้ิไดห้มายความว่าการวิจัยเชิงคุณภาพไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัเลขหรือขอ้มูลทาง
สถิติเลย หากแตเ่ป็นการใชส้ถิติประเภทขอ้มลูขัน้ทตุิยภมูิท่ีผูอ้ื่นท าไวแ้ลว้มากกวา่ 

ในส่วนของบทที่ 4 เป็นการวิเคราะหข์อ้มูล ซึ่งโดยทั่วไปหลงัการจัดเก็บขอ้มูลแลว้นัน้ถา้เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณมกัเริ่มตน้ดว้ยการพรรณนาขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
ฯลฯ ซึง่เป็นขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม โดยในสว่นนีห้ากเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพอาจกลา่วถงึบา้งวา่ผูใ้ห้
สมัภาษณเ์ป็นใครบา้ง หรือในบางกรณีก็ไม่มีการกลา่วถงึเลย แตก่ลบัน าเสนอขอ้มลูที่เป็นองคก์รต่างๆ หรือ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัและมีผลท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการวิเคราะหต์่อไป ทัง้นีง้านวิจยัเชิงปริมาณยงั
มกัน าเสนอขอ้มลูอื่นๆ จากแบบสอบถามต่างๆ ซึ่งถา้หากใหง้านวิจยัลดความสบัสนในการน าเสนอนัน้ควร
น าเสนอประเดน็ท่ีเหลือตามสมมติฐานแตล่ะขอ้ ซึง่รายละเอียดดา้นตารางนัน้ ในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ มกั
ก าหนดรูปแบบขึน้ไวอ้ย่างเป็นระบบอยู่แลว้ ซึ่งผูวิ้จัยควรศึกษาผ่านคู่มือการท าวิจัยของสถาบันท่ีตนเอ ง
ศกึษาอย่างละเอียด  
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การวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นสิ่งท่ีสามารถกระท าได้อย่าง
สะดวกสบายขึน้ดว้ยการอิงอาศยัโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปทางสถิติ แต่ถา้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
จ าเป็นอย่างย่ิงตอ้งน าเอาขอ้มลูทัง้จากการสมัภาษณ ์การตรวจดเูอกสาร และงานวิจยัต่างๆ มาสงัเคราะห์
ภายใตก้ารท างานท่ีขึน้อยู่กบัเหตผุล การวิเคราะหค์วรตัง้ประเด็นถกเถียงกนัระหว่างผูท่ี้เห็นดว้ยและไมเ่ห็น
ดว้ย หรือขอ้มลูที่สนบัสนนุกบัขอ้มลูที่ขดัแยง้กนั ทัง้นีอ้าจอาศยัการสรา้งตารางสรุปเพ่ือเปรียบเทียบเขา้ช่วย 
ซึง่จะท าใหก้ารน าเสนอผลการวิเคราะหเ์ขา้ใจง่ายและชดัเจนขึน้ 

ในบทสดุทา้ยหรือบทที ่5 ซึง่เป็นบทสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จะเป็นการน าเสนอบทสรุป
ซึ่งเป็นการย่นย่อข้อมูลต่างๆ ท่ีส  าคัญของทั้ง 4 บท ไดแ้ก่ วัตถุประสงค ์วิธีการศึกษา ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ซึง่เขียนสัน้ๆ แตอ่า่นไดใ้จความ อีกประเดน็หนึ่งท่ีส  าคญัก็คือ การอภิปรายผลการวิจยั ทัง้นีห้วัขอ้
นีม้กัพบว่าสถานศกึษาบางแห่งเอาไปไวใ้นทา้ยบทท่ี4 เน่ืองจากเช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกับผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล การอภิปรายผลมีสาระส าคัญท่ีผูวิ้จัยจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงไวก้็คือ 1.ผลการวิจัยมีความสอดคลอ้ง
เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีหรือไม่อย่างไร 2.ในขณะเดียวกนัผลการวิจยัไดส้อดคลอ้งหรือไม่อย่างไรกับ
งานวิจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืองานวิจยัท่ีไดท้บทวนมาแลว้ในบทท่ี 2 เพราะฉะนัน้การอภิปรายผลจึงถือเป็น
ประเด็นหนึ่งท่ีส่งผลใหง้านวิจัยนั้นดูมีสีสันในดา้นวิชาการไม่น้อย เพราะนอกจากอาจเป็นการทดสอบ
แนวคิดและทฤษฎีแลว้ ถา้เป็นงานวิจยัในระดบัสงูดงัเช่นวิทยานิพนธช์ัน้ปริญญาเอกอาจท าใหเ้กิดแนวคิด
และทฤษฎีใหม่ๆ  ก็เป็นได ้ทัง้นีใ้นสว่นสดุทา้ยของงานวิจยัก็คือ  

ขอ้เสนอแนะ ซึ่งอาจจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป ซึ่ง
เป็นการแนะน าวา่ผูส้นใจในการท าวิจยัเรื่องท่ีคลา้ยคลงึนีห้รือใกลเ้คียงกบังานวิจยัชิน้นี ้ควรท าในประเดน็ใด
เพ่ิมเติมท่ีงานวิจยันีข้าดตกบกพรอ่ง หรือไมส่ามารถท าไดอ้ย่างครบถว้น หรืออาจน าเสนอประเดน็อื่นๆ ท่ีตอ่
ยอดความคิดใหก้บังานวิจยัก็ได ้กบั 2.ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ซึ่งในประเด็นดงักล่าวเป็นการน าเสนอ
ประเด็นหรือค าตอบ จากงานวิจัยท่ีเป็นจุดอ่อนในปรากฏการณท่ี์ศึกษา เช่น พบว่าองคก์รมีขอ้บกพร่อง
อย่างไร ผูวิ้จยัก็สามารถเสนอแนะไวใ้นช่วงนีก้็ได ้ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษาวิจยัมีคณุคา่ย่ิงๆ ขึน้ไป 
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2.7.11 การลงบทความในวารสาร 

 

 เมื่อด าเนินการเขียนงานวิจัยส าเร็จเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้นั้น ล  าดับต่อมาตอ้งน างานวิจัยท าเป็น
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เพ่ือให้งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ให้บุคคลทั่ วไปได้รับทราบถึง
ผลการวิจัยจากการด าเนินการเพ่ือด าเนินการเผยแพร่ใหบุ้คคลทั่วไปไดร้บัรู ้การลงบทความในวารสาร
สามารถแบ่งประเภทบทความไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 

บทที ่1 บทน ำ บทที ่3 วิธีกำรวิจัยและเคร่ืองมือ

1.1ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 3.1วธีิการวจิยั

1.2ค าถามวจิยั 3.2ประชากร

1.3วตัถปุระสงค์ 3.3กลุ่มตวัอยา่ง

1.4ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 3.4สถิติ

1.5ขอบเขตของการวจิยั 3.5เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั

1.6สมมติฐานการวจิยั

1.7นิยามศพัทเ์ฉพาะ บทที ่4 กำรวิเครำะหข้์อมูล

4.1ขอ้มลูส่วนบคุคล
บทที ่2 กำรทบทวนวรรณกรรมและ

งำนวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 4.2ขอ้มลูจากแบบสอบถามต่างๆ หรอืแบบสัมภาษณ์

2.1แนวคิดและทฤษฎตี่างๆ

4.3ขอ้มลูขององคก์ร และ/หรอืขอ้มลูอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั

งานวจิยั

2.2งานวจิยัอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

2.3กรอบแนวคิดในการวจิยั บทที ่5 บทสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ

5.1บทสรุป

5.2การอภปิรายผลการวจิยั

5.3ขอ้เสนอแนะ
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1. บทความทางวิชาการ 
2. บทความวิจัย 

“บทความ” (article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสื่อสารขอ้เท็จจริง และ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหก้บัผูอ้า่น เนือ้หาน าเสนอจากขอ้มลูจริงไมใ่ช่เรื่องแตง่หรือคิดขึน้จาก
จินตนาการ มีลกัษณะเป็นขอ้เขียนขนาดสัน้ หรือเป็นการสรุปผลจากการวิจัยทัง้เล่มใหบุ้คคลทั่วไปไดร้บั
ทราบและรูถ้ึงผลการด าเนินการวิจยั ส าหรบั “บทความทางวิชาการ”(academic article) มีผูใ้หค้วามหมาย
ไวใ้กลเ้คียงกนั อาจกลา่วไดว้า่  

7.11.1 บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะหป์ระเด็นตาม
หลกัวิชาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรมและวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ เพ่ือสนบัสนนุจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยรูปแบบประกอบดว้ยการน าความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมีของประเด็นท่ี
ตอ้งการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหแ์ละบทสรุป มีการอา้งอิงบรรณานุกรมท่ี
ครบถว้นและสมบูรณ์ หรืออาจกล่าวไดว้่าบทความทางวิชาการเป็นบทความท่ีเกิดจากความคิดในการ
สงัเคราะหแ์ละวิเคราะหจ์ากผูเ้ขียนเป็นสว่นใหญ่ โดยบทความวิชาการจะมีลกัษณะเฉพาะอยู่หลายประการ 
คือ 

1. ตอ้งเป็นเรื่องท่ีผูอ้า่นสว่นมากก าลงัสนใจอยู่ในขณะนัน้ อาจเป็นปัญหาท่ีก าลงัอยาก
รูว้่าจะด าเนินต่อไปอย่างไร หรือมีผลเช่นไร หรือเป็นเรื่องท่ีสอดคลอ้งกบัเหตกุารณห์รือสถานการณ์ หรือเขา้
ยคุเขา้สมยั 

2. ตอ้งมีสาระ มีแก่นสารอ่านแลว้ไดค้วามรูห้รือความคิดเพ่ิมเติมมิใช่เรื่องเลื่อนลอย 
เหลวไหล ไรส้าระ 

3. ตอ้งมีทศันะ ขอ้คิดเห็น ขอ้วินิจฉยัของผูเ้ขียนแทรกอยู่ดว้ย 
4. มีวิธีการเขียนท่ีชวนใหอ้า่น ท าใหเ้พลิดเพลินและชวนคิด 
5. เนือ้หาสาระและวิธีเขียนเหมาะแก่ผูอ้่านระดบัท่ีมีการศึกษา  ทัง้นีเ้พราะผูอ้่านท่ีมี

การศกึษานอ้ย มกัจะไมอ่า่นบทความแตจ่ะอา่นข่าวสดมากกวา่ สามารถศกึษาตวัอย่างไดจ้ากภาคผนวก ฐ 
(อภิวฒัน ์สมาธิ, 2561) 

7.11.2 บทความวิจัย เป็นบทความท่ีเป็นผลงานต่อเน่ือง สกัดมาจากงานวิจัย บทความ
ประเภทนี  ้เป็นบทความท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยใหม้ีความกระชับและสัน้ส  าหรับน าเสนอ ในใน
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ์หรือท่ีประชุมสมัมนา โดยการพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัตอ้งผ่านการตรวจสอบเนือ้หา
สาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการประเมิน  มี
วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน ตลอดจนการอภิปรายผลการด าเนินการวิจยัได ้
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7.11.3 องคป์ระกอบของบทความ (วรางคณา จนัทรค์ง, 2557:38-39) 

บทความโดยทั่วไปจะมีเนือ้หาท่ีส  าคญัอยู่ 3 สว่นคือ 
1) สว่นประกอบตอนตน้หรือสว่นน า 
2) สว่นเนือ้หา 
3)ส่วนทา้ยการเขียนงานวิชาการแต่ละประเภทนัน้ จะมีเทคนิคและวิธีการที่เหมือน

และแตกต่างกัน โดยในส่วนของบทความทางวิชาการและบทความวิจัย  ก็จะมีองคป์ระกอบต่างกัน ทัง้นี ้
สามารถสรุปในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งบทความวิชาการและบทความวิจยัได ้ 

 

องคป์ระกอบและความแตกตา่งของบทความทางวิชาการและบทความวิจยั 
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 7.11.4 ฐานขอ้มลู TCI  

  ฐานข้อมูล TCI คือ การก าหนดมาตรฐานของวารสารต่างๆ ของหลายหน่วยงานใน
ประเทศใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน โดยก าหนดออกเป็น ฐานท่ี 1-3 โดย 

การจดักลุม่วารสารในฐานขอ้มลู TCI 

     วารสาร     
    กลุ่มที ่1 

วารสารท่ีผ่านการรบัรองคณุภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถงึ ธนัวาคม 2562) และอยู่
ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
ต่อไป พิจารณาจากวารสารท่ีผ่านเกณฑห์ลกัทุกขอ้ ผ่านเกณฑร์องอย่างนอ้ย 4 ขอ้ ขึน้
ไป และมีคะแนนจากเกณฑค์ณุภาพทกุขอ้รวมกนัไมต่  ่ากวา่ 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน) 

     วารสาร   
    กลุ่มที ่2 

วารสารท่ีอยู่ระหวา่งการปรบัปรุงคณุภาพ และอยู่ในฐานขอ้มลู TCI 
พิจารณาจากวารสารท่ีผ่านตามเกณห์ลกัทกุขอ้ และมีคะแนนจากเกณฑค์ณุภาพทกุขอ้
รวมกนัต ่ากวา่ 15 คะแนน แตไ่มต่  ่ากวา่ 10 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

     วารสาร 
    กลุ่มที ่3 

วารสารท่ีไมผ่่านการรบัรองคณุภาพ และอาจไมป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มลู TCI ในอนาคต 
พิจารณาจากวารสารท่ีไมผ่่านเกณฑห์ลกั หรือมีคะแนนจากเกณฑค์ณุภาพทกุขอ้รวมกนั
ต ่ากวา่ 10 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

เมื่อท่านไดร้บัการพิจารณาบทความใหล้งวารสารแลว้จะไดห้นงัสือตอบรบัจากกองบรรณาธิการ
วารสารนัน้ๆตอบกลบัมา ในการลงบทความในวารสารอาจตอ้งใชเ้วลาในการไดร้บัการตีพิมพจ์ริง ซึ่งใช้
เวลานานพอสมควร แต่ในทางวิชาการสามารถน าเอกสารรบัรองไปแนบว่าจะไดร้บัการตีพิมพก์่อนได ้ซึ่ง
สามารถศกึษาตวัอย่างไดจ้าก ภาคผนวก ฑ (อภิวฒัน ์สมาธิ, 2560) 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: เมื่อผูวิ้จยัด าเนินการวิจยัส  าเร็จ 
สว่นใหญ่จะด าเนินการตีพิมพบ์ทความในวารสารวิจยั การลงบทความวิจยัมีหลายวารสาร แตผู่เ้ขียนแนะน า
ให้ลงบทความในวารสาร TCI ฐาน 1 จะดีท่ีสุดเพราะในปัจจุบันการขอต าแหน่งทางวิชาการในทางรัฐ
ประศาสนศาสตรใ์ชว้ารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI 1 ทัง้หมดดงันัน้หากผูวิ้จยัน าบทความไปลงฐาน 2 จะท าใหไ้ม่
สามารถน ามาขอต าแหน่งทางวิชาการได ้หากน างานวิจยัเดิมมาลงใหมใ่น TCI ฐาน1 อีกครัง้ ผูวิ้จยัก็อาจผิด
ในประเด็นการน าวารสารมาตีพิมพส์  าซอ้นซึ่งผิดจรรญาบรรณอีก อาจท าใหก้ารขอต าแหน่งทางวิชาการใน
ครัง้นัน้โดนตีตกไดท้นัที กบัอีกประการคือ สดัส่วนของผูร้่วมวิจยัในการตีพิมพบ์ทความและในสดัส่วนของ
เล่มงานวิจยัตอ้งมีสดัส่วนเท่ากนัเสมอ และผูวิ้จยัเองตอ้งมีสดัส่วนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ขึน้ไปเท่านัน้จึงจะ
สามารถย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการได ้

 
 



                                                                                 425 
 

 
 
 

แบบฝึกหดับทที ่10 
 

ขอ้ท่ี 1. จงออกแบบและวางแผนการวิจยัในกรณีท่ีตอ้งการท าวิจยัเรื่องท่ีท่านสนใจ และจะสามารถวางแผน
และออกแบบไดอ้ย่างไรบา้ง 

ขอ้ท่ี 2. จงอธิบายความส าคญัและความแตกต่างของการเขียนวิจยัทัง้ 5 บทวา่แตล่ะบทมีความแตกต่างกนั
อย่างไร 

ขอ้ท่ี 3. ในการท าวิจยัขอบเขตการวิจยัมีก่ีประเภทจงอธิบายและยกตวัอย่างประกอบ 
ขอ้ท่ี 4. ในการด าเนินการวิจยัท่านทราบหรือไมว่า่การอา้งอิงมีกีวิธี 
ขอ้ท่ี 5. จงอธิบายควาส าคญัของการก าหนดกรอบการวิจยั วา่เหตใุดจงึมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดกรอบการ

วิจยัทกุครัง้ของการวิจยั 
ขอ้ท่ี 6. จงอธิบายความแตกตา่งของบทความทางวิชาการและบทความวิจยั วา่มีความแตกตา่งกนัอย่างไร 
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ภาคผนวก (ก) 
 

ตัวอย่างหน้าปกเล่มวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่พบจากการด าเนินการวิจัย: การเขียนปกวิจัยของแต่ละ
สถาบันการศึกษาย่อมมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ดงันัน้ตวัอย่างท่ีผูเ้ขียนไดย้กตวัอย่างมานัน้อาจไม่
ถูกตอ้งเสียทีเดียว เพราะตอ้งขึน้อยู่ว่าผูวิ้จยัเขียนงานวิจยัของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศกึษาใด ซึ่งแต่
ละท่ีมีแบบฟอรม์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
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(ตัวอย่างที่1) 
ชื่อวิทยานิพนธ ์

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

ชื่อ-นามสกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธเ์สนอต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยานิพนธ ์สมบูรณข์องการศึกษาตามหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติรัฐประศาสนศาสตร ์

ปีการศึกษา...... 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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(ตัวอย่างที2่) 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 

ทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันตวิิธี 

กรณีศึกษา : รัฐกลันตัน,รัฐเคดาห ์และรัฐเปรัค 
 
 
 
 

อภวัิฒน ์สมาธิ 
ภาณุ ธรรมสุวรรณ 
กรกฎ ทองขะโชค 

กฤษกร พลีธัญญวงศ ์
 

ปล.หนำ้แรกจะเป็นภำษำไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงนิแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 สัญญาเลขที ่R01-181487 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 

ทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันตวิิธี 

กรณีศึกษา : รัฐกลันตัน,รัฐเคดาห ์และรัฐเปรัค 
 
 
 
 
 

อภวัิฒน ์สมาธิ 
ภาณุ ธรรมสุวรรณ 
กรกฎ ทองขะโชค 

กฤษกร พลีธัญญวงศ ์
 

 
 

ปล.หนำ้ที3่จะเป็นกำรบอกถึงเลขทีส่ญัญำกำรท ำวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงนิแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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(ตัวอย่างปกนอก และ ปกใน) 
 
 
                                                             1.25 นิว้  

 

 
รายงานการวิจัย 

 

ทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันตวิิธี 

กรณีศึกษา : รัฐกลันตัน,รัฐเคดาห ์และรัฐเปรัค 
 
 

อภวัิฒน ์สมาธิ 
ภาณุ ธรรมสุวรรณ 
กรกฎ ทองขะโชค 

กฤษกร พลีธัญญวงศ ์
ตวัอยำ่ง 

 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงนิแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
          มหาวิทยาลัยทักษิณ                                         

 
 
 
 

หมำยเหต ุ  รูปแบบตวัอกัษรใช ้Browallia New  ทัง้หมดและใชต้วัอกัษรขนำดทีก่ ำหนดให ้
 
 
 
 

ตวัเข้มขนาด 18 พอยท ์ 

 

ตัวเข้มขนาด 17 พอยท ์

ตัวเข้มขนาด 16 พอยท ์

1 นิว้ 
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                                                        สัญญาเลขที่......      3.81 ซม./ 1.25 นิว้             

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 
ทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันตวิิธี 
กรณีศึกษา : รัฐกลันตัน,รัฐเคดาห ์และรัฐเปรัค 

 
 
 

อภวัิฒน ์สมาธิ 
ภาณุ ธรรมสุวรรณ 
กรกฎ ทองขะโชค 

กฤษกร พลีธัญญวงศ ์
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงนิแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                         
 

 

หมายเหต ุ  รูปแบบตวัอกัษรใช ้Browallia New  ทัง้หมดและใชต้วัอกัษรขนาดท่ีก าหนดใหใ้นตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัเข้มขนาด 18 พอยท ์ 

 

ตัวเข้มขนาด 17 พอยท ์

ตัวเข้มขนาด 16 พอยท ์

1 นิว้ 
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ภาคผนวก (ข) 
 

ยกตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: จากการด าเนินการ
วิจัยในงานวิจัยของผู้เขียนพบว่า การสรุปบทคัดย่อยังเน้นเพียงการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง
คณุภาพ ซึ่งงานวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ควรน าเนือ้หาทางรฐัประศาสนศาสตรม์าเป็นส่วนใน
การวิเคราะหเ์พ่ิมเติมลงในบทคดัย่อยดว้ยเช่นกนั ซึ่งการเขียนบทคดัย่อท่ีผ่านมายงัเป็นการเขียน
แบบแยกส่วนในการวิเคราะห ์ดังนั้นหากผูวิ้จัยจะเขียนบทคัดย่อยควรเพ่ิมเนือ้หาความเป็นรัฐ
ประศาสนศาสตรใ์หม้ากขึน้ เช่น ปรากฏการณนิ์ยม ปฏิฐานนิยม สจัจะนิยม และในความเป็นจริง
การวิคราะในลกัษณะการวิจยัดา้นการจดัการ ดา้นบคุคล ดา้นนโยบาย ฯลฯ ก็มีลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัออกไปอีกเช่นกนั ประเด็นต่อมาในการเขียนบทคดัย่อผูวิ้จยัควรใหค้วามส าคญัในการวิเคราะห์
จากความคิดของผูวิ้จยัใหม้ากย่ิงขึน้ ไม่ใช่เพียงเอาค่าทางสถิติมาสรุป และทดสอบสมมติฐานแลว้
จบ ซึง่การวิจยัทางรฐัประศษสนศาสตรท่ี์ดีไมไ่ดส้รุปการวิจยัจากการทดสอบสมมติฐานเพียงอย่าง
เดียว 
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(ตัวอย่างที1่) 

 

หวัข้อวิทยานิพนธ ์        ....................................................   
ชือ่                               ..................................................... 
ชือ่ปริญญา                   ..................................................... 
สาขาวิชา                      .................................................... 
ปีการศึกษา                   .................................................... 
อาจารยท์ีป่รึกษา           ................................................... 
 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1).........................................  (2)............................. 
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  วิ ธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ( 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2)................................... ด  าเนินการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง 2 วิธี คือ 1). เก็บแบบสอบถามจากกลุม่
ตวัอย่างคือ ประชาชน,ขา้ราชการ ในพืน้ท่ีคือ จงัหวดัอะไร,อ าเภออะไร,ต าบลอะไรฯลฯ โดยเก็บขอ้มลูตาม
แนวทางการกระจายน า้หนกัของกลุม่ตวัอย่างในแตล่ะอ าเภอตามหลกัทางสถิติ รวมทัง้สิน้ .......... ราย  2). 
เก็บแบบสมัภาษณเ์พ่ือเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงลึกโดยการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างขา้ราชการและประชาชน
จ านวน......... ราย จากหน่วยงานในพืน้ท่ีจ านวน....... แห่ง แบ่งออกเป็นขา้ราชการ....... ราย ประชาชน
........... ราย  3) น าผลขอ้มลูที่ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม และการสมัภาษณม์าวิเคราะห ์เพ่ือหาคา่เฉลี่ย,
สดัสว่นรอ้ยละ และทดสอบสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ (4)  น าผลการวิจยัมาวิเคราะหร์ว่มกบัเอกสารงานวิจยั
ท่ีไดศ้กึษามา และเขียนรายงานการวิจยัเพ่ือเสนอเป็นล าดบัตอ่ไป  

ผลจากการด าเนินการวิจยัพบวา่ ..........................................................................................   
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

ขอ้เสนอแนะ(ท่ีส  าคญัๆ) จากการวิจยั คือ 
.......................................................................................................................................... 

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

.......................................................................................................... 
(ทัง้นีก้ารเขียนบทคดัยอ่ควรจะไมเ่กิน 2 หนา้กระดาษ) 
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(ตัวอย่างที2่) 
บทคัดย่อ 

 

หวัขอ้วิจยั:  ทศันะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียตอ่แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใน จงัหวดัชายแดนใต้
ของไทยอย่างสนัติวิธีกรณีศกึษา : รฐักลนัตนั,รฐัเคดาห ์และรฐัเปรคั 

ผูวิ้จยั:        ผศ.ดร.อภิวฒัน ์สมาธิ 
ผูร้ว่มวิจยั:  รศ.ภาณ ุธรรมสวุรรณ,รศ.กรกฎ ทองขะโชค และพล.ต.ต.ดร.กฤษกร พลีธญัญวงศ ์
สาขาวิชา:   รฐัประศาสนศาสตร ์
หน่วยงาน:  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
งบประมาณประจ าปี:    2559 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา 1).เพ่ือศกึษาทศันะคนไทยพลดัถ่ินในประเทศมาเลเซียตอ่ความ
เขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย 2).เพ่ือศกึษาทศันะคนไทยพลดัถ่ินในประเทศ
มาเลเซียตอ่แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธีตามกรอบนโยบาย
ของส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และ3).เพ่ือศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการบังคับใชใ้นพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนใตข้องไทยอย่างสันติวิธี วิธีการด าเนินการวิจัย
ประกอบดว้ย (1).ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล (2). 
ด  าเนินการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 3 วิธี คือ 1). เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูน้  าชุมชน ผูน้  าทาง
ศาสนา ประชาชนคนสยามท่ีอาศยัอยู่ในพืน้วิจยั คือ รฐักลนัตนั เก็บขอ้มลูจากเขตตมุปัต และเขตโกตาบาล ู
รฐัเคดาห ์เก็บขอ้มลูจากเขตกุบงัปาซู และเขตปาดงัเตรปั และรฐัเปรคัเก็บขอ้มลูจากเขตฮูลเูปรคั และเขตคู
ลาคงัซา โดยเก็บขอ้มูลตามแนวทางการกระจายน า้หนกัของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละรฐัในประเทศมาเลเซีย
ตามหลกัการทางสถิติรวมทัง้สิน้ 1,200 คน (โดยแบ่งเก็บรฐัละ 400 คน คือประชาชนจ านวน 300 คน และ
ผูน้  าชุมชนจ านวน 100 คนตามล าดบั) 2). ท าการสมัภาษณเ์พ่ือเป็นการเก็บขอ้มลูเชิงลกึโดยการสมัภาษณ์
กลุม่ตวัอย่าง ผูน้  าชมุชน ผูน้  าทางศาสนา ประชาชนคนสยามในพืน้ท่ีวิจยั และขา้ราชการไทยท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ี
อยู่ในประเทศมาเลเซีย จ านวน 17 ราย แบ่งออกเป็นผูน้  าชุมชนและผูน้  าทางศาสนา 5 ราย ประชาชนคน
สยาม 10 ราย และข้าราชการไทยในมาเลเซีย จ านวน 2 ราย 3). จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย จ านวน 3 เวทีใน 3 รฐั โดยใน
แต่ละครั้งมีผู ้เข้าร่วมการเสวนาประมาณ 40 ราย (3).น าผลข้อมูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม,การ
สมัภาษณ ์และจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห ์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย,สดัส่วนรอ้ยละ 
และทดสอบสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ และ(4).น าผลการวิจยัมาวิเคราะหร์ว่มกบัเอกสารงานวิจยัท่ีไดศ้กึษา
มา และเขียนรายงานการวิจยั และสรา้งโมเดลอธิบายผลการด าเนินการวิจยัเพ่ือเสนอเป็นล าดบัตอ่ไป 
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   ผลจากการด าเนินการวิจยัพบว่า วตัถุประสงคท่ี์ 1). ทศันะต่อความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้
ในจังหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยโดยรวม พบว่า ทัศนะของคนสยามในประเทศมาเลเซียต่อระดบัความ
หวาดกลวัต่อสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอยู่ในระดบัมาก (3.83) ล  าดบัรองลงมาคือ 
ข่าวสารท่ีท่านไดร้บัต่อสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากสื่อต่างๆมีความรุนแรงอยู่ใน
ระดบัมากเช่นกนั (3.67) และจากการศกึษาทศันะต่อความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดน
ใตข้องไทยคนสยามมีทัศนะอยู่ในระดับปานกลาง (3.25) วัตถุประสงคท่ี์ 2). ทัศนะต่อปัจจัยท่ีก่อใหเ้กิด
สถานการณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยตามกรอบนโยบายของส านกังานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก (3.49) และหาศึกษารายละเอียดในแต่ละดา้นพบว่า ดา้น
การศกึษาถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเกิดปัญหาล าดบัแรก คือ ค่านิยมของชาวไทยมสุลิมนิยมใหบ้ตุรหลาน
เรียนโรงเรียนตาดีกาหรือปอเนาะมากกว่าโรงเรียนของรฐับาล อยู่ในระดบัมาก(3.85) รองลงมาคือ ดา้น
การเมืองอยู่ในระดับมากเช่นกัน(3.68) โดยคนสยามมองว่าปัญหาเกิดจาก 1.ปัญหาเรื่องการแบ่งแยก
ดินแดน 2.ปัญหาการก าหนดนโยบายเพ่ือแกไ้ขปัญหาของรฐับาลผิดพลาดมาโดยตลอด 3.การบิดเบือนค า
สอนทางศาสนาเพ่ือสรา้งความชอบธรรมในการก่อความไม่สงบ และ4. การสรา้งแนวร่วมจากประชาชนใน
พืน้ท่ีของกลุ่มผูก้่อความไม่สงบ วตัถุประสงคท่ี์ 3). ทัศนะต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในจังหวัด
ชายแดนภาคใตข้องไทยยอย่างสนัติวิธีตามกรอบนโยบายของส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรอยู่ใน
ระดบัมาก (3.85) และหากศกึษาในรายละเอียดในแต่ละดา้นของปัจจยัพบว่า แนวทางการแกไ้ขปัญหาให้
ส  าเร็จลลุ่วงไปไดน้ัน้ประกอบดว้ยแนวทางดงันีค้ือ 1. ดา้นการศกึษาควรมีการสนบัสนุนใหเ้ด็กและเยาวชน
ในพืน้ท่ีไดร้บัการศกึษาของรฐับาลใหม้ากย่ิงขึน้เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีจบออกมาไดม้ีงานท า 2.ควรมีการ
คัดสรรเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีดีและมีคุณภาพเข้ามาแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้3. ควรท าให้ทั้งศาสนาพุทธ อิสลามและศาสนาอื่นๆ อยู่ร่วมกันบนพืน้ ฐานของการเคารพใน
วฒันธรรมซึ่งกันและกันและรฐับาลตอ้งสรา้งความเป็นธรรมใหก้ับทุกฝ่าย และ 4.ตอ้งสรา้งฉันทามติของ
ชาติต่อการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความสันติสุข ขอ้เสนอแนะจากการวิจัย 1. ปัญหาหลักของความ
ขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยในทศันะของคนสยามในประเทศมาเลเซียมองว่ายงัเป็นเรื่องของ
การแบ่งแยกดินแดน รองลงมาคือการที่รฐับาลไมม่ีการควบคมุโรงเรียนปอเนาะใหอ้ยู่ในก ากบัดแูลตัง้แต่ตน้
จึงง่ายต่อการปลูกฝังค่านิยมผิดๆใหก้ับเยาวชนประกอบกับการบิดเบือนค าสอนทางศาสนา 2. การแกไ้ข
ปัญหาในจงัหวดัชายแดนใตย้งัไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเน่ืองจากยงัไมส่ามารถน ากฎหมายมาบงัคบัใชไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพในพืน้ท่ี 3. ในประเทศมาเลเซียตามแนวตะเข็บชายแดนมีการใชม้าตรการ TC หรือ 
Three Control คือการใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐั 1 นาย(ต ารวจหรือทหาร) รบัผิดชอบสอดส่องดูแล 3 ครอบครวั
เพ่ือการคุม้ครองดแูลชาวบา้นและท าใหท้ราบถงึความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวรว่มท่ีแผงตวัอยู่ในหมูบ่า้น 4.
การเจรจาถือเป็นมาตรการท่ีดีท่ีสุดของการยุติปัญหาความขัดแยง้ท่ี เกิดขึน้ แต่ผูท่ี้เป็นตวัแทนเจรจาตอ้ง
ไดร้บัการยอมรบัและสามารถสั่งการใหก้ลุม่แนวรว่มยตุิการสรา้งสถานการณไ์ดจ้ริง และ5.แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาท่ีดีท่ีสดุคือ ความสามคัคีของคนในชาติและการใหเ้กียรติซึง่กนัและกนัไมว่า่จะเชือ้ชาติหรือศาสนาใด  
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ปล. จะเห็นไดว้่ำกำรเขยีนบทคดัย่อจะตอ้งเขยีนสรุปใหต้รงกบักรอบของกำรวจิยัตำมวตัถปุระสงค์
ที่ไดก้ ำหนดเอำไวต้ัง้แต่แรก ล ำดบัต่อมำคือกำรอธิบำยถึงวิธีกำรด ำเนินกำรวิจยัว่ำใชก้ำรวิจยัประเภทใด 
กำรวจิยัเชิงปริมำณหรือเชงิคณุภำพ หรือเป็นกำรวจิยัแบบผสม และล ำดบัสดุทำ้ยตอ้งบอกใหไ้ดว้่ำจำกกำร
ด ำเนนิกำรวจิยัไดข้อ้เสนอแนะเช่นไรบำ้งมอีะไรทีม่คีวำมนำ่สนใจในงำนวจิยัฉบบันี ้
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The aims of this research were to 1) . study the attitude of the diaspora thai in Malaysia to 
understand the situation that occurred in the southern provinces of Thailand. 2). study the attitude 
of the diaspora thai in Malaysia to solutions to the conflict in the southern provinces of Thailand, as 
peaceful policy of the Secretariat of the House of Representatives. 3) .study the resolving issues 
and suggestion that are appropriate to the enforcement in the southern provinces of Thailand 
peaceful. Research procedures included (1) literally review articles and researches, analyze and 
synthesize information (2) practically get information from the sample using 3 different methods as 
well as  1) . The information obtained from questionnaires was filled out from Community leaders, 
Religious leaders and Siam people in Malaysia living in the  
research are Kelantan State data from Tumpat and Kotabaru Kedeh State data from Bang Pasu 
and Padang Parub and Perak State data from Hulu Perak and Kurakungsa districts. In this method, 
data collected by the weight distribution of the sample from each district according to the statistical 
method are entirely 1,200 revenues, acquiring from 400 revenues per state. Obviously, 900 and 
300 questionnaires were filled out by Community leaders, Religious leaders. 2) . The in-depth 
information was achieved by interviewing  representatives of amount 17 revenues by Community 
leaders,Religious leaders 5, Siam people in Malaysia10 and Thailand on official duty in Malaysia.2 
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respectively And 3). held seminar mobilize public opinion for resolving conflict in Thailand’s three 
southern provinces from 3 stage in 3 state about 40 representatives per stage. (3) . The obtained 
data including questionnaires, the in-depth interviews and held seminar mobilize public opinion 
were analyzed and expressed as average and percent, then evaluated the hypothesis fitting. (4) . 
The results were subjected to interpret in conjunction with the reviewed literatures. Subsequently, 
research report was then written for presenting. 

 The results revealed that 1). Objective one. the attitude of the diaspora thai in Malaysia to 
understand the situation that occurred in the southern provinces of Thailand found that the 
diaspora thai in Malaysia per level of fear to the situation that occurred in the southern provinces 
of Thailand, at a high level(3.83) Order inferior to news that your receive been following the unrest 
in the southern provinces of media violence, at a high level( 3 . 67 )  also. And the attitude per 
understand the situation that occurred in the southern provinces of Thailand, at a medium 
level(3 .25 ) .  2 ) .  Objective two. The attitude solutions to the conflict in the southern provinces of 
Thailand, as peaceful policy of the Secretariat of the House of Representatives. The overall all 
aspects, at a high  
level(3.49). And a detailed study on each side found Education is the key factor to the problem is 
the first priority is Values of Muslim of Thailand popular bring children attended school Tadika or 
Pondok schools over government schools of Thailand, at a high level(3 .85 ) .  By Diaspora thai in 
Malaysia think the problem from 1. The problem of separatism 2. The problem of The policy of the 
government to fix errors throughout. 3. Distortion of religious teachings to justify for the insurgents. 
And 4.Creating a united front  of people in the area of insurgents group. 3) .  Objective three. the 
attitude resolving issues and suggestion that are appropriate to the enforcement in the southern 
provinces of Thailand, at a high level(3.85) And a detailed study on each side found Education is 
troubleshooting guidelines for restructured to include the following. 1 .  Education should provide 
support to children and young people in the area have been studied by the government to provide 
more. For children and young graduates out of a job. 2 .  Should have selection a good and have 
quality to resolve the conflict in the three southern border provinces. 3. Should both Buddhism 
Islam and other religions Coexist ground The base of respect for each other and the government 
must create a culture of fairness to all parties. And 4. Must build consensus on Per national 
coexistence based on Santisuk. Suggestions from research 1. The main problem of the conflict in 
the southern provinces of Thailand in view of Siam in Malaysia sees is also about separatist 
movements. Inferior to is that the government has no control pondok  school in governance since 
the beginning, so it is easy to cultivate the wrong values  
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to youngsters with distortion religious teachings. 2. Troubleshooting in the southern border 
provinces also inefficient as they should because they can not bring the law into force used 
effectively in the area. 3. In Malaysia, by genre border with taking measures TC or Three Control is 
to provide one the government officials (police or soldier) is  
responsible surveillance  take care 3 family of for the protection of people and made aware of the 
movement of the united front Panel in the village. 4 .  The negotiations is the best measure of 
peacemaking conflicts that arise. But who is to negotiated accepted and can command the 
alliance terminate how to create a real situation. And 5. The solution is the best The unity of the 
nation and honor each other, whether racial or religion. And can live together for peacefully.                  
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ตัวอย่างหน้ากิตตกิรรมประกาศ 

 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
< เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 20 พอยท ์>        

 รายงานการวิจยัฉบบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยค าแนะน าจาก 
 .................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
 
 

        ช่ือหวัหนา้โครงการวิจยัและคณะ 
                                                                           วนัท่ี.........................       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวเข้มขนาด 20 
พอยท ์1 ซม. 

2 บรรทดั ตวัปกตขินาด 16 

พอยท ์
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ภาคผนวก (ง) 
 

ตัวอย่างสารบัญหลัก 
ตัวอย่างสารบัญตาราง 

ตัวอย่างสารบัญภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่พบจากการด าเนินการวิจัย: การเขียนสารบัญควรก าหนด
ล าดบัความส าคญัของหัวขอ้ในเล่มวิจยัใหม้ีล  าดบัท่ีถูกตอ้ง เช่น เรียบเรียงจาก Macro – Micro เรียบเรียง
จาก ทฤษฎีและประยุกตใ์ช ้หรือเรียบเรียงจาก Concept Mapping ซึ่งจะท าใหผู้อ้่านงานวิจัยไม่สบัสนใน
ล าดบัความส าคญัของหวัขอ้ในงานวิจยั 
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ตัวอย่างหน้าสารบัณหลัก 
 
 

 
สารบัญ 

< เวน้ 1 บรรทดั ขนาด 20 พอยท>์        
 หนา้ 

บทคดัย่อภาษาไทย ..................................................................................................... ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ................................................................................................ ข 
กิตตกิรรมประกาศ ...................................................................................................... ค 
สารบญัตาราง ............................................................................................................. จ 
สารบญัรูป .................................................................................................................. ฉ      
บทท่ี*1 บทน า ...................................................................................................... 1 

  1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา .......................................... 1 
  1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั ................................................................. 2 
  1.3 สมมตุฐิานการวิจยั .......................................................................... 2 
  1.4 ระเบียบวิธีวิจยั ................................................................................ 3 
  1.5 นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................ 3 
  1.6 ประโยชนข์องการวิจยั ..................................................................... 4 

บทท่ี*2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................. 5 
  2.1  ...................................................................................................... 5 
  2.2  ...................................................................................................... 7 
  2.3  ...................................................................................................... 8 
 2.4  ...................................................................................................... 9 
 2.5  .................................................................................................... 10 
 2.6  .................................................................................................... 13 

บทท่ี*3 วิธีการด าเนินการวิจยั ............................................................................. 20 
  3.1  .................................................................................................... 20                                                    

บทท่ี*4 ผลการวิจยั......... ........................................................... ........................35 
   4.1  .................................................................................................... 36 
   4.2  .................................................................................................... 39 

ตัง้แท็บไปท่ี 2 
ซม. 

ตัง้แท็บไปท่ี 3 
ซม. 

ตัวเข้มขนาด 20 
พอยท ์

ตัวเลขหลกัหน่วย
ตรงสระ  
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บทท่ี*5 สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ...................................................... 50 
  5.1 สรุปผลการวิจยั ............................................................................. 50 
 5.1 อภิปรายผล .................................................................................. 50 
   5.2 ขอ้เสนอแนะ ................................................................................. 50 

บรรณานกุรม ............................................................................................................ 55 
ภาคผนวก ................................................................................................................. 58 
 ภาคผนวก ก (ช่ือเรื่องของภาคผนวก ก) ................................................... 59 
 ภาคผนวก ข (ช่ือเรื่องของภาคผนวก ข) .................................................... 65 
ประวตัิคณะผูว้ิจยั ................................................................................................... 110 
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สารบัญตาราง 
 
 

< เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์>        
ตารางท่ี หนา้ 

4.1 คณุลกัษณะส าคญัของงานวิจยั ............................................................................ 9 
 4.2  ........................................................................................................................ 10 
 4.3  ........................................................................................................................ 15 
 4.45  ...................................................................................................................... 125 
 4.101  ...................................................................................................................... 220 
 
 
 

 
สารบัญรูป 

< เวน้ 1 บรรทดัขนาด 20 พอยท ์>        
รูปท่ี                                                        หนา้ 
   2.1 รูปภาพการเก็บขอ้มลูแบบสอบถาม ...................................................................... 9 
   2.2 รูปประกอบการจดัเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นของประชาชน ............................. 29 
   3.1  ...................................................................................................................... 159 
   4.30  ...................................................................................................................... 209 
 4.100  ...................................................................................................................... 250 
 ก-1  ...................................................................................................................... 300 
 ข-1  ...................................................................................................................... 310 
 
หมายเหตุ   

การเขียนสารบญัรูปภาพในภาคผนวก  ใหใ้สห่มายเลขดว้ย  เชน่ ภาคผนวก ก  ก็ให ้เป็น รูปที ่ 
ก-1  แสดงหนา้จอของการติดตัง้โปรแกรม  ,รูปที ่ก-2  หากเป็นภาคผนวก ข ก็จะได ้รูปที ่ข-1 เป็นตน้ 
ภาคผนวกจะไมใ่สห่มายเลขหนา้ แตเ่วลาเขียนท่ีสารบญัรูปภาพใหใ้สห่มายเลขหนา้ดว้ย 

ตวัปกตขินาด 16 
พอยท ์

ตัวเข้มขนาด 20 พอยท ์
ตวัปกตขินาด 16 
พอยท ์

ตัง้แท็บท่ี 2 
ซม. ตัง้แท็บท่ี 1 ซม. 

ตัง้แท็บท่ี 2 
ซม. 

ตัง้แท็บท่ี 1 
ซม. 

ตัวเข้มขนาด 20 พอยท ์
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ภาคผนวก (จ) 
 

ตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัย 
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ภาคผนวก (ฉ) 
 

ตัวอย่างการเขียนขอบเขตการวิจัย 
ตัวอย่างการเขียนนิยามศัพทว์ิจัย 

ตัวอย่างสมมตฐิานการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่พบจากการด าเนินการวิจัย: จากการด าเนินการวิจัยของ
ผูเ้ขียนพบว่า การตัง้สมมติฐานอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการหาค าตอบในการวิจยัเชิงปริมาณ แต่ยงัไม่ใช่
ค  าตอบทัง้หมดของการวิจยัในทางรฐัประศาสนศาสตร ์ซึง่หากผูวิ้จยัศกึษาใหล้กึการสรุปหรือด าเนินการวิจยั
มีรายระเอียดมากกว่าการทดสอบสมมติฐานมาก ผูวิ้จยัตอ้งรูจ้กัการเปรียบเทียบปรากฎการณนิ์ยม สจัจะ
นิยม ปฏิฐานิยม ในทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ป็นตน้ ซึ่งจะท าใหก้ารวิจัยมีควาระเอียดลกึซึง้มากย่ิงขึน้ ซึ่ง
งานวิจยัท่ีผ่านๆมาของผูวิ้จยัยงัไมล่กึซึง้มากเท่าท่ีควร ซึง่อาจเนน้ในเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพมากเกินไป
จนขาดความเป็นงานวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรท่ี์ดี 
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ยกตัวอย่างสมมตฐิานการวิจัย 
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ภาคผนวก (ช) 
 

ตัวอย่างการเลือกขนาดประชากรและขนาดตัวอย่าง 
ตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: การด าเนินการวิจยัไมใ่ช่แคเ่พียง
การเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณ หรือเชิงคณุภาพ และวิธีด าเนินการวิจยัก็มีความละเอียดลกึซึง่มากกวา่มาก ดงันัน้
ในการด าเนินการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ผู ้วิจัยต้องมีความเข้าใจปฏิฐานนิยม สัจจนิยม หรือ
ปรากฎการณนิ์ยมต่างดว้ยเพ่ือใหก้ารวิเคราะหใ์นทางรฐัประศษสนศาสตรม์ีความละเอียดมากย่ิงขึน้ การ
ด าเนินการวิจัยจะใชแ้ค่ขอ้มูลเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม หรือแบบสมัภาษณเ์พียงอย่างเดียว
ไมไ่ด ้
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ตัวอย่างการเลือกขนาดประชากรและขนาดตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
1. กลุม่ขา้ราชการและประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี 

และจงัหวดันราธิวาส  
2. กลุม่ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาก าหนดใหเ้ป็นกลุม่ผูท่ี้มีอายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป  
3. กลุ่มขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินการยุทธศาสตรก์ าปง

ตกัวาและโครงการพาคนกลบับา้น คือ ขา้ราชการทหาร,ขา้ราชการต ารวจ,ขา้ราชการฝ่ายปกครอง, ศูนย์
อ  านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) และเจา้หนา้ท่ีในกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 สว่นหนา้ (กอ.รมน.ภ4.สน) 

4. ประชาชนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น ผูน้  าชุมชน,นกัการเมืองทอ้งถ่ิน,ผูน้  าทาง
ศาสนา โต๊ะอิหมา่ม  โต๊ะครู รวมไปถงึประชาชนทั่วไปชาวไทยพทุธและชาวไทยมสุลิมในพืน้ท่ีวิจยั 
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ข้อมูลประชากร และการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
จ านวนประชากรจังหวัดยะลา 

 
      ตารางท่ี. 3.1  แสดงจ านวนประชากรของแตล่ะอ าเภอในจงัหวดัยะลา 
 
                                 ล  าดบัท่ี                                 อ  าเภอ                                จ านวน 
                                     1                                             เมือง                                      160,000 
                                   2                         เบตง                                        58,145 
                                     3                       บนันงัสตา                                  54,278 
                                     4                         ธารโต                                       22,323 
                                     5                         ยะหา                                        54,971 
                                    6                         รามนั                                        85,905 
                                    7                         กาบงั                                        20,167 
                                    8                                        กรงปินงั                                      24,545 
                                 รวม                         8 อ าเภอ                                480,545 
            
  ท่ีมา :  ศนูยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. 
                     "ขอ้มลูการปกครอง."ส  ารวจ เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2556 
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จ านวนประชากรจังหวัดปัตตานี 
                    ตารางท่ี. 3.2 แสดงจ านวนประชากรของแตล่ะอ าเภอในจงัหวดัปัตตานี 
 
                               ล  าดบัท่ี                                 อ  าเภอ                                  จ านวน                                       
                                       1                                         เมือง                                          121,881                   
                                   2                      โคกโพธ์ิ                                         64,414 
                             3                      หนองจิก                                        69,905 
                             4                      ปานาเระ                                        43,422 
                             5                        มายอ                                           54,351 
                             6                    ทุ่งยางแดง                                       21,056 
                             7                      สายบรุ ี                                          64,260 
                                   8                                     ไมแ้ก่น                                          11,533 
                                       9                                         ยะหริ่ง                                          80,017 
                                  10                                          ยะรงั                                           85,053 
                                  11                                         กะพอ้                                          16,446 
                                  12                                        แมล่าน                                       15,286 
 

                                    รวม                      12 อ าเภอ                                    647,624 
            
  ท่ีมา : ศนูยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
                    "ขอ้มลูการปกครอง."ส  ารวจ เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2556 
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จ านวนประชากรจังหวัดนราธิวาส 

ตารางท่ี. 3.3  แสดงจ านวนประชากรของแตล่ะอ าเภอในจงัหวดันราธิวาส 
 
                               ล  าดบัท่ี                               อ  าเภอ                                       จ านวน                                       
                                      1                                        เมือง                                             113,498                   
                                   2                     ตากใบ                                            66,579 
                              3                     บาเจาะ                                           49,038 
                              4                        ย่ีงอ                                              42,443 
                              5                      ระแงะ                                            86,274 
                              6                      รือเสาะ                                          65,521 
                              7                      ศรีสาคร                                         34,533 
                                   8                                       แวง้                                             50,569 
                                       9                                         สคุิริน                                           23,531 
                                  10                                    สไุหงโกลก                                       73,290 
                                  11                                     สไุหงปาดี                                       53,276 
                                  12                                        จะแนะ                                         33,485 
                                  13                                      เจาะไอรอ้ง                                  36,940  
                                 รวม                        13 อ าเภอ                                728,977 
            
 ท่ีมา :  ศนูยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.  
             "ขอ้มลูการปกครอง."ส  ารวจ เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2556 
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การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ขัน้ตอนในการก าหนดขนาดตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 

1. วิธีการหาขนาดตัวอย่าง 
 เน่ืองจากเป็นการวิจยัในสามจงัหวดั คือ จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผูท้  าการวิจยั
จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 3 กลุม่ และใชวิ้ธีการก าหนดขนาดตวัอย่างตามหลกั
ทฤษฎีของ YAMANE ดว้ยความเช่ือมั่น 95% ความมีนยัส าคญั 0.05 และความคลาดเคลื่อน +-5%ดงันี ้

โดยการใชส้ตูรการค านวณหาขนาดของตวัอย่างโดยวิธี Yamane ดงันี ้
 
 

 
         เม่ือ : N = ขนาดของประชากรในจงัหวดั 

 Z = 1.96 (จากตาราง Z-test เม่ือก าหนดให ้ = 0.05 และระดบัความเช่ือมั่น
รอ้ยละ 95) 

 P = 0.5 คา่สดัสว่นของประชากร 
 E = 0.05 (ขนาดของความคลาดเคลื่อน) 
 np = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
ขนาดตัวอย่างในจังหวัดยะลา 
           จากสตูร 

np = NZ2 P(1 – P) 
  NE2 + Z2 P(1-P) 

                                      =            480,334x1.96²x0.5(1-0.5) 
                                                   480,334x0.05²+1.96²x0.5(1-0.5) 
      =             400 
ขนาดตัวอย่างในจังหวัดปัตตานี 
          จากสตูร 

np = NZ2 P(1 – P) 
    NE2 + Z2 P(1-P) 

                                      =            647,624x1.96²x0.5(1-0.5) 
                                                  647,624x0.05²+1.96²x0.5(1-0.5) 
      =            400 
 

np = NZ2 P(1 – P) 

  NE2 + Z2 P(1-P) 
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ขนาดตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาส 
          จากสตูร 

np = NZ2 P(1 – P) 
  NE2 + Z2 P(1-P) 
 

                                      =            728,977 x1.96²x0.5(1-0.5) 
                                              728,977x0.05²+1.96²x0.5(1-0.5) 
      =                           400 
ดงันัน้ จากการค านวณจะไดข้นาดตวัอย่างในแตล่ะจงัหวดั ดงันี ้
 

 ตารางท่ี. 3.4   ขนาดตวัอย่างในแตล่ะจงัหวดัท่ีใชใ้นการวิจยั 
                                        จงัหวดั                                                   จ านวน / คน                                      
                                         ยะลา                                                                400            
                                     ปัตตานี                                                             400 
                                         นราธิวาส                                                          400 
                                         รวม                                                            1,200 
             
             ดงันัน้ขนาดตวัอย่างของประชาชนในจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ท่ีจะใชใ้นการท าการวิจยั 
คือ 1,194 คน ดว้ยความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 ความคลาดเคลื่อน +- 5% 
 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนีไ้ดจ้ากการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น ( probability 
sampling) โดยใชวิ้ธีการสุม่ตวัอย่างจากประชากรแบบแบ่งกลุม่ (cluster sampling) ซึง่ใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่าง
แบบ 3 ชัน้ (All Location of Sample Size in Three-Stage Sampling) ดงันี ้

Stage 1 : สุม่ตวัอย่างแบบเลือกสุม่ (Purposive Selection)  

.ในการวิจยัผูท้  าการวิจยัแบ่งกลุม่ตวัอย่างเป็น 2 กลุม่หลกั คือ กลุม่ของขา้ราชการในพืน้ท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย ขา้ราชการทหาร,ขา้ราชการต ารวจ,ขา้ราชการฝ่ายปกครอง, ศนูย์
อ  านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) และเจา้หนา้ท่ีในกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหนา้ (กอ.รมน.ภ4.สน) และกลุ่มของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้แต่เน่ืองดว้ยเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงภยั การก าหนดขนาดตวัอย่างของขา้ราชการและประชาชน สดัส่วนของ
กลุม่ตวัอย่างจงึก าหนดใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของผูวิ้จยั โดยเทียบสดัสว่นจากจ านวนประชากร และ
ขา้ราชการในพืน้ท่ี ดงันี ้
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ตารางท่ี. 3.5   ขนาดตวัอย่างของแตล่ะกลุม่ตวัอย่างในแตล่ะจงัหวดัท่ีคาดการณ ์
 

                               ล  าดบัท่ี                                                    ขนาดตวัอย่าง                               
                                                                               ประชาชน                                  ขา้ราชการ  
                                ยะลา                                        350                                              50 
                              ปัตตานี                                       350                                             50 
                            นราธิวาส                                      350                                             50 

                                รวม                          1,050                                           150 

 

จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลูจริงผูช้่วยวิจยัสามารถเก็บขอ้มลูไดด้งันีค้ือ 

ตารางท่ี. 3.6    ขนาดตวัอย่างของแตล่ะกลุม่ตวัอย่างในแตล่ะจงัหวดัท่ีเก็บไดต้ามความเป็นจริง 

 
                               ล  าดบัท่ี                                                    ขนาดตวัอย่าง                               
                                                                                ประชาชน                                   ขา้ราชการ  
                                ยะลา                                        330                                                70 
                              ปัตตานี                                       280                                              120 
                            นราธิวาส                                      330                                                70 

                                รวม                            940                                              260 

 

ในการประมวลผลจงึขอเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มลูที่จากท่ีไดค้าดการณไ์วเ้ป็นขอ้มลูที่เก็บมา
ไดจ้ริงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

Stage 2 : สุม่ตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  

เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมดโดยการจับฉลาก ก าหนดใหม้ีฉลากตามจ านวน
อ าเภอ จากจ านวนอ าเภอทัง้หมดในแต่ละจงัหวดั (จงัหวดัยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส) แลว้ท าการ
สุม่จบัฉลากมา 2 อ  าเภอในแตล่ะจงัหวดั และท าการแบ่งพวกเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมต่อประชากร 
และสามารถอา้งอิงกลุม่ประชากรหลกัไดใ้น Stage 2 ตอ่ไป 

จากการสุม่ตวัอย่างไดอ้  าเภอท่ีจะใชใ้นการศกึษาในแตล่ะจงัหวดั ดงัตอ่ไปนี ้
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                                             ตารางท่ี. 3.7  อ าเภอในแตล่ะจงัหวดัท่ีใชวิ้จยั (จากการสุม่) 
 
                                        จังหวัด                                          อ าเภอ                                    
                                            ยะลา                                                       รามนั 

                                                                                                                  กาบงั                                                                      

                                        ปัตตานี                                                   ปานาเระ 

                                                                                                                  สายบรุ ี

                                       นราธิวาส                                                  บาเจาะ 

                                                                                                        สคุิรนี 

                                             รวม                                                       6  อ าเภอ 

             

           ดงันัน้ อ  าเภอท่ีใชใ้นการศกึษาในจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส คือ อ าเภอรามนั อ าเภอกาบงั 
อ าเภอปานาเระ อ าเภอสายบรุี อ  าเภอบาเจาะ และอ าเภอสคุีริน 

 

Stage 3 : สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งพวก (stratified random sampling) 

เน่ืองจากในแต่ละอ าเภอมีขนาดของประชากรท่ีไม่เท่าเทียมกนั ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
หาขาดตวัอย่างของแต่ละอ าเภอในแต่ละจังหวดัใหเ้หมาะสมกับขนาดของประชากร เพ่ือสามารถเป็นตวั
แทนท่ีดีของประชากรและสามารถอา้งอิงกลุม่ประชากรไดใ้นการสรุปผลการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 

 : yi  = อ าเภอใด ๆ ในจงัหวดัสงขลาท่ีไดจ้ากการสุ่ม (stage 1) 
                                        เม่ือ  n = ขนาดตวัอย่างแตล่ะอ าเภอ 
        Y =  จงัหวดัท่ีใชใ้นการศกึษา (จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
 
 
 
 

สูตรค านวณขนาดตัวอย่างของแต่ละอ าเภอในแต่ละจังหวัด 

. 

 

    จ านวนประชากรของอ าเภอในจงัหวดั y 

 

      จ  านวนรวมประชากรทัง้สองอ าเภอ(จากการสุม่)  ในจงัหวดั  y รวม stage 1 
X  ขนาดตวัอยา่งของแตล่ะจงัหวดั y 

n  =      
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จังหวัดยะลา 
ขนาดตัวอย่างในอ าเภอรามัน 

 
         = (จ านวนประชากรในอ าเภอรามนั / ผลรวมของจ านวนประชากรในอ าเภอรามัน

และอ าเภอกาบงั) X ขนาดตวัอย่างในจงัหวดัยะลา 
        =   85,905  X 400 
                   106,072 
                                    =   323 คน 
 

ขนาดตัวอย่างในอ าเภอกาบัง 
      = (จ านวนประชากรในอ าเภอกาบงั / ผลรวมของจ านวนในอ าเภอรามนัและ  
                                    อ  าเภอกาบงั)X ขนาดตวัอย่างในจงัหวดัยะลา 
                                 =   20,167  X 400 
                                     106,072 
                                  =  77 คน 
 

จังหวัดปัตตานี 
ขนาดตัวอย่างในอ าเภอปานาเระ 

     = (จ านวนประชากรในอ าเภอปานาเระ/ผลรวมของจ านวนประชากรในอ าเภอปานา
เระและอ าเภอสายบรุี)Xขนาดตวัอย่างในจงัหวดัปัตตานี 

                                  =  43,422  X 400 
                                       107,682 
                                  = 162 คน 
 

ขนาดตัวอย่างในอ าเภอสายบุรี 
    = (จ านวนประชากรในอ าเภอสายบุรี / ผลรวมของจ านวนประชากรในอ าเภอปานา

เระและอ าเภอสายบรุี)Xขนาดตวัอย่างในจงัหวดัปัตตานี 
                                   =  64,260  X 400 
                                       107,682 
                                   =  238 คน 
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จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดตัวอย่างในอ าเภอบาเจาะ 

   = (จ านวนประชากรในอ าเภอบาเจาะ / ผลรวมของจ านวนประชากรในอ าเภอ   
                                     บาเจาะและอ าเภอสคุิรีน) X ขนาดตวัอย่างในจงัหวดันราธิวาส 
                                  =  49,038  X 400 
                                       72,569 
                                  =  270 คน 

ขนาดตัวอย่างในอ าเภอสุคริีน 
 = (จ านวนประชากรในอ าเภอสคุิรีน / ผลรวมของจ านวนประชากรในอ าเภอสุ 
                                      คิรีนและอ าเภอบาเจะ)X ขนาดตวัอย่างในจงัหวดันราธิวาส 
                                   =  23,531  X 400 
                                       72,569 
                                   =  130 คน 
 

ดงันัน้สามารถสรุปขนาดตวัอย่างและกลุม่ตวัอย่างท่ีจะใชใ้นการท าการวิจยัไดด้งันี ้คือ 

                     ตารางท่ี. 3.8  ขนาดตัวอย่างของแต่ละอ าเภอทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
                            จงัหวดั                                      อ  าเภอ                               จ านวน /คน                                  

                                ยะลา                                       รามนั                                       323 

                                                                                   กาบงั                                         77      

                                                                                     รวม                                        400 

                              ปัตตานี                                   ปานาเระ                                    162 

                                                                                  สายบรุี                                      238 

                                                                                    รวม                                         400 

                             นราธิวาส                               บาเจาะ                                        270 

                                                                                 สคุิรนี                                         130 

                                                                                 รวม                                           400 

                            รวมทัง้หมด                     6 อ าเภอ                                    1,200 

จากการด าเนินการเลือกขนาดประชากรท าใหไ้ดข้นาดตวัอย่างดงัตารางดา้นบน 
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ภาคผนวก (ซ) 
 

ตัวอย่างผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: จาการด าเนินการวิจยัพบวา่การ
วิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัทั่วไปไมไ่ดเ้ป็นการน าเอาขอ้มลูเชิงปริมาณ และขอ้มลูเชิงคณุภาพมาเป็นหลกัในการ
วิเคราะหเ์พียงอย่างเดียว จากท่ีผูอ้่านไดอ้่านมาในบทท่ี 1 จะเห็นไดว้่าการวิจัยมีอยู่หลายรูปแบบ บาง
ประเภทเป็นการวิจยัเพ่ือใหป้ระจกัษใ์นทฤษฎี หรือการวิจยับางประเภทก็เป็นการวิจยัแลว้วิจยัอีกจนหาจะได้
ขอ้สรุปท่ีแทจ้ริง หรือบางประเภทก็เป็นการวิจยัเชิงเปรียบเทียบไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันัน้การวิเคราะหข์อ้มลูการ
วิจัยควรก าหนดนวทางใหด้ี และก าหนดแนวทางการวิจัยท่ีถูกตอ้งตัง้แต่แรกของการด าเนินการวิจัย เช่น 
ตัง้แตก่ารก าหนดประเดน็ปัญหา การก าหนดวตัถปุระสงค ์เป็นตน้ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเรื่อง “ทศันะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียต่อแนวทางแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี” (กรณีศกึษา: รฐักลนัตนั, รฐัเคดาห  ์และรฐัเปรคั) 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผูน้  าชุมชน ผูน้  าทางศาสนา ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และประชาชนในพืน้ท่ี  โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 1,200 ราย ท าการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิตามสดัส่วนของประชากร
ในแต่ละพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา,ท าการสมัภาษณก์ลุม่เป้าหมายแบบเจาะจงจ านวน 30 ราย และจดัเวทีเสวนา
ระดมความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 30 ราย โดยด าเนินการจัดรฐัละ 1 เวที รวม 3 เวที เพ่ือใหท้ราบ
ขอ้มลูในเชิงลกึ ซึ่งผูวิ้จยัขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชต้ารางประกอบการบรรยาย และสรุปเป็น
ความเรียง ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
  1. สญัลกัษณท์างสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
  2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 
               2.1 ขอ้มลูทั่วไป 
                                        2.2 ทศันะตอ่ความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดน 
                                           ภาคใตข้องไทย 
                    2.3 ทัศนะต่อปัจจัยท่ีก่อใหเ้กิดการสรา้งสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใตข้องไทยตามกรอบนโยบายของส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

   2.4 ทศันะตอ่แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดน  
                              ภาคใตข้องไทยอย่างสนัติวิธีตามกรอบนโยบายของส านกังาน     
                              เลขาธิการ สภาผูแ้ทนราษฎร 

2.5 ขอ้เสนอแนะตอ่แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดั 
      ชายแดนภาคใตข้องไทย 

   2.6 ขอ้เสนอแนะทั่วไป (ค าถามปลายเปิด) 
   2.7 การทดสอบสมมติฐาน 
  3. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ ์

   3.1 แหลง่ขอ้มลูในการสมัภาษณ ์
                3.2. ปัจจยัชีว้ดัประเดน็ปัญหาจากการสมัภาษณ ์
                3.3. ผลการวิเคราะหบ์ทสมัภาษณ ์
                3.3.1. บทวิเคราะหก์ารสมัภาษณผ์ูน้  าชมุชนคนสยามในประเทศ 
                                               มาเลเซีย 

    3.3.2. สรุปประเดน็จากการสมัภาษณ ์
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  4. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการจดัท าเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น 
                               ของประชาชนตอ่แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดน  
                               ใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี 

            4.1 การจดัเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นประชาชนในรฐัเคดาห ์
           4.2 การจดัเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นประชาชนในรฐัเปรคั 
           4.3 การจดัเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นประชาชนในรฐักลนัตนั 

              4.4 สรุปประเดน็จากการจดัเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นของ  
                                                  ประชาชน 
 
สัญลักษณท์างสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
   
 เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกันในการแปลความหมาย และเพ่ือความสะดวกในการเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัจงึไดก้ าหนดสญัลกัษณค์ าย่อและอกัษรย่อท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี  ้
 

 แทน คา่เฉลี่ย 
         S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           n 
           N                        

แทน 
แทน           

จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
จ านวนประชากร 

        Sig. แทน Significant (นยัส าคญัทางสถิติ) 
            t แทน t-test  
           F แทน F-test 
       LSD แทน Least Significant Difference การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
          SS แทน Sum of Squares (ผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง) 
         MS แทน Mean Square (คา่เฉลี่ยผลรวมของสว่นเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง) 
           df แทน คา่องศาอิสระ 
           H0 แทน สมมติฐานหลกั 
           H1 แทน สมมติฐานรอง 
            * แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 
 
 
 

X 
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1. การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถาม     
 

1.1 ขอ้มลูทั่วไป    

ตารางท่ี 4.1 
จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเพศ และศาสนา 

 

 
ขอ้มลู
เบือ้งตน้ 

กลนัตนั เคดาห ์ เปรคั รวม (Row) 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
184 
216 

 
15.3 
18 

 
217 
183 

 
18.1 
15.2 

 
227 
173 

 
18.9 
14.4 

 
628 
572 

 
52.3 
47.7 

รวม 400 33.3 400 33.3 400 33.3 1200 100 
ศาสนา 
- พทุธ 

        - 
อิสลาม 
        -คริสต ์
        - อื่น 

 
400 

0 
0 
0 

 
33.3 
0 
0 
0 

 
400 
0 
0 
0 

 
33.3 
0 
0 
0 

 
392 
0 
8 
0 

 
32.7 
0 
0.7 
0 

 
1192 

0 
8 
0 

 
99.3 

0 
0.7 
0 

รวม 400 33.3 400 33.3 400 33.3 1200 100 

     S.D= .521    
 

                เพศ 
 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีจ านวน 628 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 52.3 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด และมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง คิดเป็น
จ านวน 572 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.7 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้  าการสุ่มเก็บมานัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
เพศชาย และเพศหญิง เพศชายมีสดัส่วนท่ีมากกว่า และยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิงท่ีมีมากท่ีสุด
คือ กลุ่มตวัอย่างในรฐักลนัตนั มีทัง้สิน้ 216 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
และถือเป็นรฐัเดียวท่ีผูต้องแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งต่างจากรฐัอื่นๆท่ีมีจ านวนเพศ
ชายท่ีตอบแบบสอบถามมากกว่าผู้หญิง หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1 ในรัฐเคดาห์ และ18.9 ในรัฐเปรัค 
ตามล าดบั 
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อาย ุ
 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 1,200 คน มีอายเุฉลี่ยอยู่
ท่ี 42.27 ปี อายุนอ้ยท่ีสุด คือ 15 ปี อายุมากท่ีสุด คือ 86 ปี ผูท้  าการศึกษาไดแ้บ่งช่วงอายุ โดยส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 45 ปี และจากศึกษาพบว่าค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.68 
แสดงว่าอายุผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุท่ีห่างกนัค่อยขา้งนอ้ย เป็นไปไดว้่าผูต้องแบบสอบถามมีทัง้วยั
ท างานและวัยก าลังศึกษาผสมกัน แต่โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคล ท่ีท างานแลว้ซึ่งอาจจะอนุมานไดว้่า
งานวิจยัชิน้นีน้่าจะเป็นการถามบคุคลท่ีมีวฒิุภาวะมากกวา่วยัก าลงัศกึษา หรืออยู่ในวยักลางคน 
 

ศาสนา 
 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างดา้นศาสนา พบว่า ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เกือบ
ทัง้หมดนับถือศาสนาพุทธในพืน้ท่ีวิจยั หรือชุมชนชาวสยาม โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 1,192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
99.3 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ไม่มีเลย คิดเป็นรอ้ยละ 0 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมดพบว่า แสดงใหเ้ห็นว่าในชมุชนชาวสยามหรือคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซีย ในชุมชนมีแต่เพียงผูน้บัถือ
ศาสนาพทุธเท่านัน้ 
 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี   
จากการศึกษาดา้นระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี พบว่าโดยเฉลี่ยประชาชนอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอยู่ท่ี 

41.95  ปี แสดงว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนดั้งเดิมในพืน้ท่ีในมาเลเซียมาแต่
ก าเนิด ซึง่สอดคลอ้งกบัอายโุดยเฉลี่ยของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายโุดยเฉลี่ยท่ี 42.27 ปี  (S.D=12.44) 
 

 ปัจจบุนัท่านยงัมีญาติพ่ีนอ้งอาศยัอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ 
 จากการศกึษาพบวา่ ประชาชนชาวสยามในประเทศมาเลเซีย เกินครึง่หนึ่งยงัมีญาติพ่ีนอ้งอาศยัอยู่
ในประเทศไทยมีจ านวน 667 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 55.6 ส่วนท่ีตอบว่าไม่มีญาติอยู่ในประเทศไทยแลว้มี 
553 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.4 และจากการเปรียบเทียบพบว่าคนสยามส่วนใหญ่ในรฐักลนัตนัจะมีญาติ
ยงัอยู่ในประเทศไทยมากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 32.3 หรือคิดเป็นจ านวน 338 คน 
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ตารางท่ี 4.2 

จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างแสดงปัจจบุนัยงัมีญาติพ่ีนอ้งอาศยัอยู่ในประเทศไทยและเคยกลบัมา
อาศยัหรือเย่ียมญาติในประเทศไทย 

 

 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

กลนัตนั เคดาห ์ เปรคั รวม (Row) 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ปัจจบุนัท่านมี
ญาติพ่ีนอ้งอาศยั
อยู่ในประเทศไทย
หรือไม ่
- มี 
- ไมม่ ี

 
 

 
 

338 
12 

 
 

 
 

32.3 
1 

 
 

 
 

156 
244 

 
 

 
 
13 
20.3 

 
 

 
 

123 
277 

 
 

 
 

10.2 
23.1 

 
 

 
 

667 
533 

 
 

 
 

55.6 
44.4 

รวม 400 33.3 400 33.3 400 33.3 1200 100 

กลบัมาอาศยัหรือ
เย่ียมญาติใน
ประเทศไทย 
- เคยกลบัมา 
- ไมเ่คยกลบัมา 

 
 
 

320 
80 

 
 
 

26.7 
6.7 

 
 
 

152 
248 

 
 
 

12.7 
20.7 

 
 
 

139 
261 

 
 
 

11.6 
21.8 

 
 
 

611 
589 

 
 
 

50.9 
49.1 

รวม 400 33.3 400 33.3 400 33.3 1200 100 

 
การทดสอบสมมตฐิาน 
 

 จากการศกึษาผูท้  าการวิจยัไดต้ัง้ขอ้สมมติฐานเบือ้งตนัไวใ้นบทท่ี 1 ท่ีมีความน่าสนใจต่อการตอบ
ค าถามงานวิจยั ผูท้  าการวิจยัจึงไดน้  ามาทดสอบตามกระบวนการทางสถิติ ทดสอบดว้ยความเช่ือมั่น 95% 
ความมีนยัส าคญั 0.05 ไดผ้ลวิเคราะหด์งันี ้ 
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สมมตฐิานในการศึกษา  

ในการด าเนินการวิจยัเรื่อง “ทศันะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียตอ่แนวทางแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน
จงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี” (กรณีศกึษา: รฐักลนัตนั,รฐัเคดาห ์และรฐัเปรคั) คณะผูวิ้จยัได้
ตัง้สมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้
 1. คนไทยพลดัถ่ินในประเทศมาเลเซียมีทัศนะต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาในจงัหวดัชายแดนใตว้่าจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ไดใ้นระดบัมาก 
 2. มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัทศันะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียต่อความ
เขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย 
 3. มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัทศันะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียต่อแนว
ทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี  
 

 1. คนไทยพลดัถ่ินในประเทศมาเลเซียมีทัศนะต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาในจงัหวดัชายแดนใตว้่าจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ไดใ้นระดบัมาก 
 

   H0: คนไทยพลดัถ่ินในประเทศมาเลเซียมีทศันะต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาในจังหวดัชายแดนใตว้่า
จะสามารถแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ไดต้  ่ากวา่ระดบัมาก 

 H1: คนไทยพลดัถ่ินในประเทศมาเลเซียมีทศันะต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาในจังหวดัชายแดนใตว้่า
จะสามารถแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ไดใ้นระดบัมาก 

ตารางท่ี 4.26  ทดสอบสมมตฐิาน:คนไทยพลดัถ่ินในประเทศมาเลเซียมีทศันะตอ่แนวทางแกไ้ขปัญหาใน 
                      จงัหวดัชายแดนใตว้า่จะสามารถแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ไดใ้นระดบัมาก 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 3.41 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

total4.1 10.925 264 .000 .42796 .3508 .5051 

 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ค่าSig(2-tailed) = .00 <  .05 แสดงว่า ยอมรบั H1 ,ปฏิเสธH0 
ดังนั้น คนไทยพลัดถ่ินในประเทศมาเลเซียมีทัศนะต่อแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใตว้่าจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ไดใ้นระดบัมาก ดว้ยความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ความมีนยัส าคญั .05 แสดงวา่คน
ไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียมีความคิดเห็นว่าปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตม้ีความเป็นไปไดใ้นระดบั
ท่ีจะสามารถสงบลงได ้และจากการเปรียบเทียบกับตารางท่ี 4.18 ผลรวมทัศนะต่อแนวทางแกไ้ขปัญหา
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ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี พบวา่คา่เฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 3.85 (อยู่ในระดบัมาก) 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการทดสอบสมมติฐานอย่างมีนยัส  าคญั   

 2. มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัทศันะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียต่อความ
เขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย 
 

 H0 : ไม่มีปัจจยัใดเลยท่ีมีผลดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัทศันะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียต่อ
ความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย 
 H1 : มีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยท่ีมีผลด้านความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนะคนไทยพลัดถ่ินใน
มาเลเซียตอ่ความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย 
 
ตารางท่ี 4.27 ทดสอบสมมตฐิาน: มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัทศันะคนไทยพลดั

ถ่ินในมาเลเซียตอ่ความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย 
 

Regression Test 
Bootstrap for Coefficients 

Model B Bootstrapa 

Bias Std. Error Sig. (2-tailed) 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

1 

(Const

ant) 
4.288 .034 .252 .001 3.840 4.798 

เพศ1 -.254 .000 .035 .001 -.322 -.185 

อาย2ุ -.086 -.001 .021 .001 -.130 -.048 

ศาสนา3 .016 .000 .031 .615 -.045 .078 

การศกึษา .013 .002 .029 .679 -.041 .070 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1200 bootstrap 
samples 
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 จากการทดสอบว่าปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ,อายุ,ศาสนา,ระยะเวลาอาศยัในพืน้ท่ี,
สถานะภาพ,อาชีพ และรายไดร้วม ฯลฯ วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธก์บัระดบัทศันะตอ่ความเขา้ใจใน
สถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจังหวดัชายแดนใตข้องไทย ผลการทดสอบพบว่า มีปัจจัยท่ีมีผลความสมัพันธต์่อ
ระดบัความรูค้ือ เพศ และอาย ุเน่ืองจากคา่ SIG < 0.05   นอกนัน้เช่นปัจจยัดา้นศาสนา,ระยะเวลาอาศยัใน
พืน้ท่ี,สถานะภาพและอาชีพ และอื่นๆไม่มีผลต่อความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใต้
ของไทย และจากการทดสอบขนาดความสมัพนัธม์ีขนาดความสมัพนัธ ์(R²) เท่ากบั 41.9 % แสดงวา่ตวัแปล
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์โดยใช้ Program SPSS พบว่ากระบวนการ 
Regression Test ไดส้มการความสมัพนัธด์งัตอ่ไปนี ้ 

              Y = 4.288 -.254X1 - .086X2 +.016X3 + .013X4  
 

    เม่ือ X1 = เพศ , X2 = อาย,ุ X3 = ศาสนา , X4 = ระดบัการศกึษา  

 ดงันัน้อาจสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเขา้ใจในสถานการณค์วามไมส่งบเกิดจากปัจจยัดา้นอายุ 
โดยผูท่ี้มีอายุมากกว่าอาจมีความเขา้ใจต่อสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนใตไ้ดด้ีกว่ากลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีอายุนอ้ย เช่นเดียวกับเพศ อาจหมายความไดว้่าเพศชายอาจมีความเขา้ใจต่อสถานการณท่ี์เกิดขึน้ได้
ดีกวา่เพศหญิง จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีปรากฏ  
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ภาคผนวก (ฌ) 
 

ตัวอย่างการสรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: ในการด าเนินการวิจยับทสรุปถือ
เป็นสว่นส าคญัอีกประการในการด าเนินการวิจยั เนือ้จากขอ้คน้พบ หรือวตัถปุระสงคท่ี์ผูวิ้จยัไดก้ าหนดเอาไว้
จะไดร้บัค าตอบในบทสรุป จากท่ีผูเ้ขียนไดด้  าเนินการวิจยัพบว่าขอ้ผิดพลาดท่ีผูวิ้จยัพบคือ การสรุปโดยการ
แยกส่วนในเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพึ่งในความเป็นจริงการด าเนินการวิจยั เราไม่สามารถแยกส่วนสรุป
การวิจัยได ้และเช่ือว่านิสิต นักศึกษาหลายคนนิยมการสรุปแบบแยกส่วนเน่ืองจากสามารถด าเนินการได้
ง่าย แต่ในการวิจยัมีกระบวนการในการสรุปผลการวิจยัไวม้ากมายตามท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 
และบทท่ี 3 การสรุปอาจตอ้งใชท้ฤษฏีหรือแนวคิดมากมายมาเป็นตวัสรุป เพ่ือเทียบเคียงวา่ งานวิจยัเราเป็น
ในทิศทางใด หรือแมก้ระทัง้การด าเนินการวิจัยแต่ตน้ก็ลว้นมีผลต่อการสรุปผลการวิจัย สิ่งเรานีจ้ะท าให้
งานวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ ท่ีส  าคญัคือ นกัวิจยัตอ้งไม่แยกส่วนในการสรุปผลการวิจัยตามท่ีผูวิ้จยั
ไดก้ลา่วมาแลว้ในตอนตน้ 
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บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ 

 

ผูวิ้จยัไดแ้บ่งการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 2 สว่น คือ 
 

1). สรุปผลการวิจัย  แบ่งการสรุปออกเป็น 3 สว่น คือ 
1. สรุปผลการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยการน าผลการวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม

จ านวน 1,200 ชุด ในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา เก็บขอ้มลูจากอ าเภอเมืองยะลา และอ าเภอยะหา จงัหวดัปัตตานี 
เก็บขอ้มูลจากอ าเภอเมืองปัตตานี และอ าเภอยะรงั จังหวดันราธิวาสเก็บขอ้มูลจากอ าเภอเมืองนราธิวาส 
และอ าเภอสไุหงปาดี โดยเก็บขอ้มลูจงัหวดัละ 400  ราย  ด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างตามกระบวนการทาง
สถิติ น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรม SPSS 20.0 แลว้สรุปผลการวิจยั 
  2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   โดยการน าเอาผลการวิเคราะหจ์ากการสัมภาษณ์จาก
ขา้ราชการสายงานยุติธรรม คือ ต ารวจ,อยัการ,ศาล ,เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์และประชาชน จ านวน 20 ราย มา
วิเคราะห์แล้วสรุปผลการวิจัย และจากการจัดท าเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์่อแนวทางการสรา้งความสนัติสขุในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   

2). อภิปรายผลการวิจัย โดยการน าเอาผลการวิจยัเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 
1,200 ชุด และผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างขา้ราชต ารวจ,ขา้ราชการอัยการ,
ขา้ราชการศาล ขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์และประชาชน จ านวน 20 ราย และผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีได้
จากการจดัท าเวทีเสวนารบัฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์่อแนวทางการสรา้งความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จากนั้นน ามา
วิเคราะหต์ามวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นบทท่ี 1 คือ  

 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรูค้วามเข้าใจของประชาชนต่อการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐาน
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. เพ่ือศกึษาทศันะของประชาชนต่อการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทต์ามแผนยทุธศาสตรแ์ละเพ่ือสรา้งความสนัติสขุในสามจงักวดัชายแดนภาคใต ้

3. เพ่ือศกึษาแนวทางการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ี์มีความเหมาะสมมาใชค้วบคู่
กบัการบริหารงานยตุิธรรมหลกัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
อธิบายวิธีการด าเนินการวิจยั   
 

 ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัตอ่ไปนี ้
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(1). การวิจยัเชิงปริมาณ ผูท้  าการวิจยัไดศ้กึษาถึงการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์่อแนวทางการสรา้งความสนัติสุขในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดดงันี ้คือ 1. ขอ้มลูทั่วไป 2. ประเมินระดบัความรูค้วามเขา้ใจ
ต่อการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์ 3. ทัศนะต่อการบริหารงาน
ยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์ามแผนยุทธศาสตร ์ 4. ทัศนะต่อการบริหารงาน
ยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือการสรา้งความสันติสุขในพืน้ท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 5. ค าถามปลายเปิดหรือข้อเสนอแนะ ก่อนท าการศึกษาผู้ท  าการวิจัยได้น า
แบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอย่าง Pre-Test จ านวน 30 ชุดในเขตอ าเภอนาทวี จ.สงขลา ก่อนท าการลงพืน้ท่ี
เพ่ือเก็บขอ้มลูจริง เพ่ือหาขอ้ผิดพลาดและปรบัปรุงแบบสอบถามใหเ้หมาะสมมากท่ีสดุ และน าผลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ์(Program 
SPSS21.0)  

 

(2). การวิจยัเชิงคณุภาพ ผูท้  าการวิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มลูดว้ยกระบการดงัตอ่ไปนี ้คือ         
            2.1 วิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณข์า้ราชการสายงานยตุิธรรม(ต ารวจ,อยัการ,ศาล และ

เจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ)์ และประชาชนในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 20 ราย โดยแบ่งออกไดด้งันี ้
1). ขา้ราชการต ารวจ จ านวน 4 ราย 2). ขา้ราชการอยัการ จ านวน 4 ราย 3). ขา้ราชการศาล(ผูพิ้พากษา) 
จ านวน 4 ราย 4).ขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์จ านวน 4 ราย และจากประชาชน จ านวน 4 ราย รวมทัง้สิน้ 20 
ราย น ามาอธิบายรายละเอียดในตารางท่ี 4.1-4.26 และผลจากวิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่างจากการสมัภาษณ ์ได้
น ามาอธิบายในตารางท่ี 4.27-4.31 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดท าเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์่อแนวทางการสรา้งความสนัติสขุในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

1. สรุปผลการวิจัย 
 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,200 ราย จากขา้ราชการต ารวจ,
อัยการ,ศาล ,เจา้หนา้ท่ีราชทัณฑ ์และประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้คือ ยะลา,ปัตตานี และ
นราธิวาส จากการลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มูลในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พ่ือท าการศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
ยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์่อแนวทางการสรา้งความสนัติสุขในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้โดยผูวิ้จัยไดศ้ึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,200 คน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่ม
ขา้ราชการ 300 คน กลุ่มประชาชน 900 คน (ตารางท่ี 4.6) ดา้นพืน้ท่ีท าการศกึษาผูวิ้จยัไดท้  าการศกึษาใน
พืน้ท่ีจงัหวดั ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยท าการสุ่มตวัอย่างพืน้ท่ีจะท าการศกึษาแบ่งออกเป็นจงัหวดั
ละ 2 อ าเภอ คือ จงัหวดัยะลา ศกึษาอ าเภอเมืองยะลา และอ าเภอยะหา จงัหวดัปัตตานี ศกึษาอ าเภอเมือง
ปัตตานี และอ าเภอยะรงั จงัหวดันราธิวาส ศกึษาอ าเภอเมืองนราธิวาส และอ าเภอสไุหงปาดี จงัหวดัละ 400 
คน (ตามหลักYamane ด้วยความเช่ือมั่นร้อยละ 95) ในการสุ่มหากลุ่มตัวอย่างผู้ท  าการวิจัยยังไดใ้ช้
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กระบวนการทางสถิติโดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1  สุ่มตวัอย่างแบบเลือกสุ่ม (Purposive 
Selection)  ขั้นตอนท่ี 2 คือ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และขั้นตอนท่ี 3 คือ สุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งพวก (Stratified Random Sampling) ดา้นขนาดตวัอย่างในแต่ละอ าเภอ ผูท้  าการวิจยัได้
แบ่งสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างใหเ้หมาะสมตามขนาดของประชากร (Weight Case)ในแต่ละพืน้ท่ี โดยแบ่ง
ออกไดด้งันี ้1). จังหวดัยะลา อ าเภอเมืองยะลา ศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 297 ราย อ าเภอยะหา ศึกษา
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 103 ราย 2). จังหวดัปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี ศึกษาจ านวน 234 ราย อ าเภอโคก
โพธ์ิ จ านวน 166 ราย 3). จงัหวดันราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาสศกึษาจ านวน 273 ราย 
อ าเภอสไุหงปาดี ศกึษาจ านวน 126 ราย 
 ผลการศึกษาเรื่อง การบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์่อแนว
ทางการสรา้งความสนัติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้สามารถสรุปตามวตัถุประสงคข์องการวิจัย 2 
ประการมีดงันี ้
 

 1.1 สรุปผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
 

1. ขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 
2. ศกึษาระดบัความรูค้วามเขา้ใจต่อการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉนัท ์
3. ศกึษาทศันะต่อการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์าม

แผนยทุธศาสตร ์
4. ศกึษาทศันะต่อการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเ์พ่ือ

การสรา้งความสนัติสขุในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
5. เพ่ือศกึษาทศันะตอ่ปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปัจจบุนั 

 

2. อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง  ”การบริหารงานยุติธรรมบนพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเ์พ่ือสรา้งความสนัติสขุในพืน้ท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้”สามารถสรุปตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนต่อการบริหารงานยุติธ รรมบนพืน้ฐาน
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. เพ่ือศกึษาทศันะของประชาชนต่อการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทต์ามแผนยทุธศาสตรแ์ละเพ่ือสรา้งความสนัติสขุในสามจงักวดัชายแดนภาคใต ้

3. เพ่ือศกึษาแนวทางการน ากระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์มีความเหมาะสมมาใชค้วบคู่กบั
การบริหารงานยตุิธรรมหลกัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 โดยแบ่งการอภิปรายออกเป็นสองสว่น คือ  



494 
 

1. การอธิบายเชิงปริมาณ  
2. การอธิบายเชิงคณุภาพ 

 

อภิปรายเชิงปริมาณ 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนต่อการบริหารงานยุติ ธรรมบนพื้นฐาน
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการน าผลรวมของการประเมินระดบัความรูค้วามเขา้ใจมาสรุปเพ่ือศึกษาว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีความรูค้วามเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด โดยจะใชเ้กณฑท่ี์ไดก้ าหนดเอาไวใ้นบทท่ี 3 วิธีการด าเนินการ
วิจยัดงันีจ้ากจ านวนขอ้ค าถาม 7  ขอ้  

- คะแนน 0-3.5 คะแนน คือ ไมม่ีความรูค้วามเขา้ใจ  
- คะแนน 3.51-7 คะแนน คือ มีความรูค้วามเขา้ใจ 

จากการประเมินระดับความรูค้วามเข้าใจดา้นการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์โดยเป็นการทดสอบระดับความรูค้วามเข้าใจของประชาชนและขา้ราชการจาก
จ านวนทัง้สิน้ 1,200 ราย ดว้ยวิธีการตอบขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ (ก าหนดใหผู้ท่ี้ถือว่ามีความรูค้วามเขา้ใจ
ตอ้งตอบถูกมากกว่า 3.5 คะแนน) แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบขอ้ค าถามมาวิเคราะห ์จากการ
ประมวลผลทาง SPSS พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ท่ี 3.34 คะแนนสรุปว่า กลุ่มตวัอย่าง
ขา้ราชการและประชาชน จ านวน 1,200 ราย ไมม่ีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐาน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์คิดเป็นรอ้ยละ 60 หรือคิดเป็นจ านวน 720 ราย ซึ่งถือว่ามีจ านวนผูไ้มม่ี
ความรูค้วามเขา้ใจเกินครึ่งหนึ่งของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ส่วนผูท่ี้มีความรูค้วามเขา้ใจมีเพียง
รอ้ยละ 40 คิดเป็นจ านวน 480 ราย    

และจากการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มขา้ราชการและประชาชน พบว่า ประชาชนมีความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทน์อ้ยกว่าขา้ราชการ โดย
พบว่าประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจเพียงรอ้ยละ 31.5 หรือคิดเป็นจ านวน 284 ราย จากจ านวนกลุ่ม
ประชาชน 900 ราย ส่วนขา้ราชการมีความรูค้วามเขา้ใจคิดเป็นรอ้ยละ 65.3 หรือคิดเป็นจ านวน 196 ราย 
จากกลุ่มขา้ราชการทัง้หมด 300 ราย ซึ่งขา้ราชการมีระดบัความรูค้วามเขา้ใจมากกว่าประชาชนถึงรอ้ยละ 
33.8 เมื่อเทียบสดัส่วนกนั  และเช่นเดียวกนัในกลุ่มผูท่ี้ไม่มีความรูค้วามเขา้ใจ พบว่าขา้ราชการไม่มีความรู ้
ความเขา้ใจเพียงรอ้ยละ 34.7 ส่วนประชาชนไม่มีความรูค้วามเขา้ใจมากถึงรอ้ยละ 68.5 อาจสรุปไดว้่า
ขา้ราชการสายงานยตุิธรรมมีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรม
เชิงสมานฉนัทม์ากกวา่ประชาชน จากการด าเนินการวิจยัพบว่างานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่าน
มาของ ดร.อภิวฒัน ์สมาธิ (2556,บทคดัย่อ) ท่ีไดท้  าการศกึษาวิจยัพบวา่ จากการทดสอบระดบัความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นการบริหารงานยตุิธรรมของขา้ราชการและประชาชนในสามจงัหวดัชายแดน พบวา่ มีระดบัความรู้
ความเขา้ใจผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้สดงว่าประชาชนและขา้ราชการมีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบริหารงาน
ยุติธรรม แต่จากการทดสอบระดบัความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึและพรก.ฉกุเฉิน พบว่า 
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มีระดบัความรูค้วามเขา้ใจต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้สดงว่าประชาชนและขา้ราชการมีความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นการบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึและพรก.ฉกุเฉินในระดบัท่ีต ่า อาจแสดงใหเ้ห็นว่า ประชาชนในพืน้ท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจทัง้ในเรื่องของกฎอยัการศกึ,พรก.ฉุกเฉิน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ี์มีการบงัคบั
ใชแ้ละรณรงคใ์ชใ้นพืน้ท่ีในระดบันอ้ยมาก ดงันัน้รฐับาลควรหามาตรการการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนได้
ทราบถึงแนวทางการด าเนินการท่ีรฐัก าลงัด าเนินการอยู่ เพ่ือใหป้ระชาชนรูแ้ละเขา้ใจและอาจเป็นสว่นหนึ่ง
ในทางจิตวิทยามวลชนเพ่ือการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ทศันะดา้นแนวทางการแกไ้ขปัญหาความไมส่งบในปัจจบุนั พบวา่ ประชาชนมีทศันะโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (3.36)  แสดงวา่ ประชาชนอาจมองวา่ในปัจจบุนัการด าเนินการตอ่การแกไ้ขปัญหาความไม่
สงบของเจา้หนา้ท่ีรฐัในพืน้ท่ียงัไมส่  าเรจ็เท่าท่ีควร เพราะการฆ่าผูบ้ริสทุธ์ิ ปัญหาการสรา้งสถานการณค์วาม
ไม่สงบยังเกิดขึน้เป็นประจ าทุกวัน ประชาชนจึงมีความเช่ือมั่นต่อการแกไ้ขปัญหาแค่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้นภาครัฐตอ้งสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้ต่อประชาชน อาจจะเป็นการใชก้ระบวนการยุติธรรมเ ชิง
สมานฉันทเ์ขา้มาแกไ้ขปัญหาเพ่ิมมากขึน้ ควรหาแนวทางการเจจาท่ีมีความชัดเจนและตอ้งมั่นใจว่าการ
เจรจานัน้ เจรจากบักลุม่ผูก้่อความไมส่งบอย่างแทจ้ริง ตลอดจนตอ้งมีความชดัเจนในการบงัคบัใชก้ฎอยัการ
ศึก,พรก.ฉุกเฉิน หรือพรบ.มั่นคงในพืน้ท่ีสามจังหวดัชายแดน และการด าเนินการตอ้งไม่ลิดรอนสิทธิของ
ประชาชนในพืน้ท่ีดว้ยเช่นกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2550, น.5) ท่ี
กล่าวไวใ้นหนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ในเชิงเศรษฐศาสตรว์่า การแกไ้ขสถานการณภ์าคใตข้องรฐับาล ดู
เหมือนจะไม่สามารถยุติความรุนแรงลงไดใ้นเวลาอนัใกล ้ฝ่ายคนรา้ยท่ีก่อเหตใุนพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พยายามสรา้งความหวาดกลัวใหก้ับประชาชนในพืน้ท่ีอย่างหนักหน่วง รุนแรง ต่อเน่ือง และมี
แนวโนม้ว่าจะลุกลามไปยังจังหวัดใกลเ้คียง เพ่ือผลักดันใหป้ระชาชนท่ีทนไม่ไดก้ับสถานการณ์ท่ีรุนแรง 
จ าเป็นตอ้งออกจากพืน้ท่ี หรือท าใหป้ระชาชนท่ีตอ้งการอยู่ในพืน้ท่ีต่อไป กลายเป็นพวกเดียวกบัฝ่ายคนรา้ย 
ไม่ว่าโดยความสมัครใจหรือความกลัวก็ตาม นีอ้าจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ประชาชนไม่มีความเช่ือมั่น
เท่าท่ีควรตอ่แนวทางการแกไ้ขปัญหาของรฐัในปัจจบุนั 
 

ทศันะตอ่แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดน 
 

 จากการด าเนินการวิจยัคณะผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตัง้ขอ้ค าถามท่ีมีความน่าสนใจตอ่แนวทางแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้โดยใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์มีประเดน็ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ท่านเห็นดว้ยหรือไมต่อ่การใหป้ากค าของพยานในท่ีลบัในคดีดา้นความมั่นคง 
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แผนภมูิท่ี 5.1 ทศันะการใหป้ากค าของพยานในท่ีลบัในคดีดา้นความมั่นคง 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดย
พบวา่กลุม่ตวัอย่างเห็นดว้ยตอ่การใหป้ากค าของพยานในท่ีลบัในคดีดา้นความมั่นคง เพราะจะท าใหม้ีพยาน
กลา้ท่ีจะมาใหป้ากค ามากย่ิงขึน้เน่ืองจากท่ีผ่านมาไมม่ีใครกลา้ใหป้ากค าเพราะกลวัโดนท ารา้ย คิดเป็นรอ้ย
ละ 50.5  ส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย เพราะไม่มีความเป็นธรรมต่อจ าเลยและตามกฎหมายการสืบพยาน คิดเป็นรอ้ย
ละ 45.3 ซึ่งนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีเห็นดว้ยอยู่ รอ้ยละ5.2 และหากเปรียบเทียบระหว่ากลุ่มพบว่า กลุ่มขา้ราชการ
เห็นดว้ยท่ีจะใหม้ีการใหป้ากค าในท่ีลบัคิดเป็นรอ้ยละ 58.7 ซึ่งมากกว่าประชาชน ท่ีเห็นดว้ยเพียงรอ้ยละ 
47.8 จากการศกึษา ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าอาจเป็นไปไดท่ี้ขา้ราชการจะเห็นดว้ยมากกว่าประชาชนเพราะ
ขา้ราชการสายงานยตุิธรรมตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นประเดน็ส าคญัของปัญหาความไมส่งบในพืน้ท่ี และจะ
สามารถท าให้คดีดา้นความลดน้อยลง สามารถจับกุมผู้กระท าผิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างจาก
ประชาชนท่ีมองดา้นสิทธิส่วนบุคคลมากกว่า เพราะตอ้งยอมรบัว่าการด าเนินการใหป้ากค าพยานในท่ีลบั
อาจเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพืน้ฐานของประชาชน หากกระบวนการตัดสินคดีไม่มีความบริสุทธ์ิยุติธรรม 
ดงันัน้ในการด าเนินการสืบพยานในท่ีลบัถือเป็นสิ่งท่ีดีและจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ีกประการหนึ่งแต่ตอ้ง
ท าใหเ้กิดความกระจ่างชดัตอ่ประชาชนวา่ไดด้  าเนินการอย่างยตุิธรรม 

 

อภิปรายผลเชิงคณุภาพ  (ยกตวัอย่าง) 
จากการด าเนินการวิจยัสามารถแบ่งการอธิบายไดด้งันี ้

1.แนวทางการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใ์นพืน้ท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตรใ์นปัจจบุนั  

2. แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. จากการจดัเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นของประชาชน 
 
 
 

50.50%
45.30%

4.20% เห็นดว้ย เพราะจะท าใหมี้
พยานกลา้ท่ีจะมาให้
ปากค ามากยิง่ข้ึน 50.5%

ไม่เห็นดว้ย เพราะไม่มี
ความเป็นธรรมต่อจ าเลย 
45.3%

ไม่แน่ใจ 4.2%
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1.แนวทางการบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นพืน้ท่ีสาม    
   จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตรใ์นปัจจบุนั  
 

1. ในปัจจุบนัการบริหารงานยุติธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้กว่า
ในอดีตท่ีผ่านมา เช่น การเก็บพยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุในอดีตหากใครไปถึงท่ีเกิดเหตุก่อนก็จะเขา้เก็บ
หลกัฐานทนัทีโดยเฉพาะพยานวตัถุ ท าใหพ้ยานวตัถุในท่ีเกิดเหตุเกิดความเสียหาย และยากท่ีจะน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาคดี เช่น ลายนิว้มือในท่ีเกิดเหตุมีลายนิว้มือของเจา้หนา้ท่ีของรฐัรวมอยู่ดว้ย แต่ใน
ปัจจุบันมีการรอใหพ้นักงานพิสูจนห์ลักฐานหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมาพรอ้มกันก่อนถึงจะสามารถเขา้เก็บ
พยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหตไุด ้

2. ไมเ่ห็นดว้ยตอ่พรบ.มั่นคง มาตรา21 ในกรณีผูก้ระท าผิดในคดีความมั่นคงไมต่อ้งรบัโทษใดๆเลย 
เพราะคดีความมั่นคงเป็นคดีอาญาไมส่ามารถยอมความได ้ 

3. ไม่มีสิ่งใดมายืนยนัไดว้่าผูก้่อความไม่สงบในคดีความมั่นคงเมื่อเขา้สู่กระบวนการในมาตรา 21 
แลว้จะไมก่ลบัมากระท าความผิดซ า้หรือก่อคดีอีก 

4. อัตราก าลังพนักงานสอบสวนในแต่ละโรงพักในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนยังไม่เพียงพ อ 
ประกอบกบัเมื่อพนกังานสอบสวนยา้ยมาท างานในพืน้ท่ีไดร้ะยะหนึ่งก็ยา้ยออกไป ท าใหก้ารด าเนินคดีขาด
ตอน พนกังานสอบสวนคนใหมท่ี่เขา้มาแทนท่ีไมส่ามารถด าเนินการดา้นคดีความมั่นคงท่ีคา้งอยู่ตอ่ไปได  ้

5. กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์ามแผนยทุธศาสตรข์องกระทรวงยุติธรรมถือเป็นนโยบายท่ี
ดี หากสามารถน ามาก าหนดใชไ้ดจ้ริงในพืน้ท่ี หากแต่การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดน
ตอ้งด าเนินการทัง้ในส่วนกระบวนการยุตธรรมเชิงสมานฉันทแ์ละกระบวนการยุติธรรมหลกัไปพรอ้มๆกนั 
เช่น การใชห้ลกันิติวิทยาศาสตรม์าแกไ้ขปัญหา,DNA,กลอ้งวงจรปิดท่ีมีคุณภาพ และการน าผูก้ระท าผิดท่ี
แทจ้ริงในคดีความมั่นคงมาลงโทษตามขัน้ตอนของกระบวนการยตุิธรรม 

6. จากการศึกษาพบว่าการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทห์รือการลงพืน้ท่ีเพ่ือพบปะ
ชาวบา้นท าใหจ้  านวนคดีการก่อความไม่สงบลดลงมากขึน้ เช่น การวางระเบิด,การฆ่าผูบ้ริสุทธ์ิ ดังนั้น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์และแนวทางการเจรจา การพบปะผูน้  าชุมชน ผูน้  าทางศาสนา และ
ประชาชนในพืน้ท่ีจงึมีความส าคญัตอ่การลดจ านวนการก่อความรุนไดใ้นพืน้ท่ี 

7. กฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นสามจังหวดัชายแดภาคใตต้อ้งสามารถบังคบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนจึงจะสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได ้การสมานฉันทไ์ม่ใช่การไม่ตอ้งรับโทษใน
คดีอาญาในกรณีคดีความมั่นคง เพราะทัง้โจทยแ์ละจ าเลยในคดีความมั่นคงตอ้งไดร้บัความยุติธรรมท่ีเท่า
เทียมกนั 

8. กรณีการเยียวยาถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์มองว่าไม่สามารถ
น ามาแกไ้ขปัญหาในระยะยาวได ้แต่อาจจะมีผลในทางจิตวิทยาของคนในพืน้ท่ีเพ่ือไม่ใหปั้ญหารุกรามยาก
ต่อการความคมุ ดงันัน้กระบวนการเยียวยาถือเป็นองคป์ระกอบของการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้มากกว่าท่ีจะ
เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาระยะยาว 
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9. กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทจ์ะเกิดขึน้ไดต้อ้งเกิดจากการด าเนินการรว่มกนัระหวา่ง ภาค
รฐั,ประชาสงัคม,NGO และภาคประชาชน 

10. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทต์ามแผนยุทธศาสตรข์องกระทรวงยุติธรรม มองว่าเป็น
เพียงนโยบายมวลชนสมัพนัธห์รือ หลกัปฏิบตัิการจิตวิทยามากกว่า ซึง่สามารถน ามาใชไ้ดใ้นการด าเนินการ
ไม่ใชป้ระชาชนเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบักลุม่ผูก้่อความไม่สงบ แต่ยงัไม่สามารถไขปัญหาท่ีตน้เหตไุดน้ัน้คือ การน า
ผูก้ระท าผิดในคดีความมั่นคงมาลงโทษไดแ้ทจ้ริง 

 

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา  
1. จากการศกึษาพบวา่ประชาชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจตอ่แนวทางการบริหารงานยุติธรรมบน

พืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ี์รัฐบาลไดด้  าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีการ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ขา้ราชการในสายงานยตุิธรรมและประชาชนทั่วไปในพืน้ท่ี พบวา่ ประชาชนทั่วไปมี
ความรูค้วามเขา้ใจตอ่กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทน์อ้ยกวา่กลุ่มขา้ราชการฯดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ ควรมี
การรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชนต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในสามจังหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย
การน าแนวทางกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชเ้พ่ือใหเ้กิดแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างสนัติวิธี 

2. จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงแผนการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมท่ีไดด้  าเนินการอยู่ในพืน้ท่ีเท่าท่ีควร ดงันัน้ ควรมีการรณรงคใ์หป้ระชาชนทราบถึงแผน
ยทุธศาสตรด์งักลา่วใหม้ากย่ิงขึน้ 

3. จากการศกึษาพบว่า แผนยุทธศาสตรท่ี์ประชาชนเห็นดว้ยในล าดบัท่ี 1 คือ การใชยุ้ทธศาสตรท่ี์
เนน้การอ านวยความยุติธรรมตามกรอบทัศนะการคุม้ครองสิทธิขัน้พื ้นฐานของประชาชน (due process 
model) เตม็รูปแบบ ล าดบัรองลงมาคือ ยทุธศาสตรด์า้นการเรง่จดัตัง้คณะกรรมการสอดสอ่งดแูลการด าเนิน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลกันิติธรรมในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พ่ือประสานงานและใหม้ีการแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งในกระบวนการยุติธรรม แสดงใหเ้ห็นว่าประชาชนในพืน้ท่ีมีความตอ้งการใหม้ีการใชก้ระบวนการ
ยุติธรรมหลกัหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใ์นพืน้ท่ีแต่ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการคุม้ครองสิทธิขัน้
พืน้ฐานของประชาชน   

4. ด้านแนวทางการสรา้งความสันติสุข ประชาชนเห็นด้วยมากท่ีสุด  คือ เห็นด้วยต่อการน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทม์าใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดน  แสดงว่า
ประชาชนยงัมีความเช่ือมั่นวา่ปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อ้งใชก้ระบวนการยตุิธรรม
เชิงสมานฉันทใ์นการแกไ้ขปัญหา และล าดบัรองลงมาคือ เห็นดว้ยต่อการใหผู้น้  าทางศาสนาและผูน้  าชุมชน
และประชาชนเขา้มาเป็นสว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในพืน้ท่ี 

5. จากการศึกษาดา้นการน าพรบ.มั่นคง มาตราท่ี 21 มาบังคับใชใ้นพืน้ท่ี กล่าวคือ เมื่อมีการ
กระท าผิดในคดีความมั่นคง ผูก้ระท าผิดสามารถเขา้สู่กระบวนการส านึกผิดเป็นระยะเวลา 6 เดือนแลว้ไม่
ตอ้งรบัโทษท่ีตนไดก้ระท า พบว่า ขา้ราชการและประชาชนทั่วไปไม่เห็นดว้ยต่อมาตรการนี ้เพราะมองว่าไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้ไดจ้ริงและไม่มีอะไรมายืนยนัไดว้่าผูก้ระท าผิดจะไมก่ลบัมาก่อคดี
อีก แต่หากเป็นการกระท าท่ีไม่รุนแรงมาก เช่น กรณีการวางตะปูเรือใบ,การดตูน้ทาง หรือการท าลายกลอ้ง
วงจรปิด อาจสามารถน าเขา้สูก่ระบวนการพรบ.มั่นคง มาตราท่ี 21 ได ้
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6. การด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้ทั้ง
กระบวนการยุติธรรมหลกัและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทค์วบคู่กันไป เพราะมีความส าคญัท่ีเท่า
เทียมกนั  

7. การใชก้ระบวนการยุติธรรมหลกั โดยผ่านขัน้ตอนคือ ชัน้ต  ารวจ,อยัการ,ศาล และราชทณัฑ ์ใน
พืน้ท่ีตอ้งมีความชดัเจน และควรน าหลกันิติวิทยาศาสตรม์าใชใ้นการคลี่คลายคดีใหม้ากย่ิงขึน้  หรือการใช้
กลอ้งวงจรปิดท่ีมีคณุภาพมาตรวจจบัการกระท าผิด ซึ่งถือเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัอย่างย่ิงต่อการน าผูก้ระท า
ความผิดในคดีความมั่นคงมาลงโทษ 

8. จากการศกึษาพบว่า มาตรการในการเจรจาหรือการพบปะพดูคยุกบัประชาชน,ผูน้  าชมุชน และ
ผูน้  าทางศาสนาในพืน้ท่ี มีสว่นอย่างย่ิงตอ่การช่วยลดจ านวนการก่อความไมส่งบในพืน้ท่ีใหล้ดนอ้ยลง 

9. การเจรจาถือเป็นหวัใจส าคญัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในพืน้ท่ี แต่ท่ีส  าคญัรฐับาลตอ้งมี
ความเป็นเอกภาพในการเจรจา และในการเจรจากลุ่มผูก้่อความไมส่งบตอ้งเป็นกลุ่มท่ีสามารถพูดคยุกับทุก
กลุม่ย่อยใหห้ยดุการก่อความไมส่งบไดอ้ย่างแทจ้ริง 

10. รฐับาลควรมีการตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณท่ีไดอ้นมุตัิลงไปเพ่ือแกไ้ขปัญหาในพืน้ว่ามี
ความสอดคลอ้งระหว่างงบประมาณและจ านวนบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตห้รือไมอ่ย่างไรตามหลกันิติรฐัและนิติธรรม 
  

ขอ้เสนอแนะในการศกึษาตอ่ไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปฏิบัติการ คือ ท าการศึกษาถึงระดับความรู ้ความเข้าใจของ
ประชาชนและขา้ราชการในพืน้ควบคูไ่ปกบัการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการบริหารงานยุติธรรมบนพืน้ฐาน
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์และเพ่ือประชาชนทราบถงึแนวทางการด าเนินการอย่างสนัติวิธีท่ีรฐับาล
ด าเนินการอยู่อนัจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสรา้งความสมานฉนัทใ์หเ้กิดขึน้ในสงัคม 

2. ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการท่ีจะท าให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการน าแผนยุทธศาสตร์
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทข์องกระทรวงยุติธรรมมารณรงคใ์ชใ้นพืน้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพควร
เป็นอย่างไร 

3. ควรมีการศกึษาในเชิงลกึถึงการน าเอาพรบ.มั่นคง มาตราท่ี 21 มาบงัคบัใชใ้นพืน้ท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร และหากจะใช้แนวทางการสมานฉันท์โดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือ
ขอ้บังคับควรมีลักษณะอย่างไร ประชาชนในพืน้ท่ีจึงจะยอมรับแนวทางอย่างสันติวิธีและสามารถแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ไดอ้ย่างแทจ้ริง 

4. ควรมีการศกึษาวิจัยในพืน้ท่ีท่ีมีการบงัคบัใชพ้รบ.มั่นคง คือ สี่อ  าเภอในจงัหวดัสงขลา (อ าเภอ
เทพา,อ าเภอสะบา้ยอ้ย,อ าเภอจะนะ และอ าเภอนาทวี) และอ าเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี ว่าจาการด าเนินการ
บังคับใชก้ฎหมายต่อแนวทางการสรา้งความสมานฉันทใ์นพืน้ท่ีสามารถน ามาบังคับใชไ้ดจ้ริงมากน้อย
เพียงใด และมีประสิทธิภาพตอ่การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้หรือไมอ่ย่างไร 
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ภาคผนวก (ญ) 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง การแก้ปัญหาความม่ันคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: โครงการก าปงตักวา 

และโครงการพาคนกลับบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: จากการด าเนินการวิจยัโดยการ
สรา้งแบบสอบถามตามท่ีไดย้กตัวอย่างมานั้น ผู้เขียนเห็นว่าการสรา้งแบบสอบถามปฐมภูมิอาจยังไม่
ครอบคลมุขอ้ค าถามการวิจยัเท่าท่ีควร เช่น การถามถึงระดบัการศกึษา สถานภาพ หรือรายได ้ซึ่งสิ่งเหลา่นี ้
อาจใชเ้ป็นปัจจัยในการวิเคราะหข์อ้มูลการวิจัยไดด้ว้ยเช่นกัน ดงันัน้นักวิจัยควรถามค าถามปฐมภูมิใหม้ี
ความครอบคลมุ และเก่ียวกบังานวิจยัท่ีตนเองก าลงัด าเนินการอยู่ แต่ทัง้นีผู้เ้ขียนเห็นว่าค าถามท่ีจะถามใน
การแบบสอบถามควรเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาสาระของเรื่องท่ีจะด าเนินการวิจยัดว้ยเช่นกนั ไมเ่ช่นนัน้จะเป็นการ
ตัง้ขอ้ค าถามฟุ่ มเฟือยโดยใช่เหต ุ
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ภาคผนวก (ฎ) 
 

ตัวอย่างตารางการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ ์
เร่ือง การบริหารงานยุตธิรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทต่์อแนวทางการสร้าง
ความสันตสุิขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : จังหวัดยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส 

เร่ือง ทศันะของคนสยามในมาเลเซยีต่อแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของ
ไทยอย่างสันตวิิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดทีพ่บจากการด าเนินการวิจัย: การสมัภาษณถื์อเป็นอีกสว่นหนึ่ง
ของการด าเนินการวิจัยท่ีผูวิ้จัยควรมีในองคป์ระกอบของการวิจัย เพราะการสมัภาษณจ์ะท าใหผ้฿วิจัยรู ้
ขอ้มูลจากการด าเนินการวิจัยในเชิงลึก ในส่วนของการยกตวัอย่างการเก็บขอ้มูลสัมภาษณง์านวิจัยของ
ผูเ้ขียนท่ีไดย้กตวัอย่างมานัน้ พบว่าในบางครัง้การสมัภาษณห์ากผูวิ้จยัตัง้ค  าถามท่ีชีน้  า ก็อาจจะไดข้อ้มลูที่
แทจ้ริงของผูห้็ขอ้มลูวิจยั เพราะโดยส่วนใหญ่หากเราตัง้ค  าถามชีน้  าผูต้อบแบบสมัภาษณม์กัเห็นดว้ยกบัเรา
ทัง้สิน้ ดงันัน้การตัง้ของค าถามการสมัภาษณผ์ูวิ้จยัตอ้งไมต่ัง้ขอค าถามชีน้  าค าตอบโดยเดด็ขาด 
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ตัวอย่างที ่1 
 

1.แบบสัมภาษณข์้าราชการ 
 

เร่ือง:             การบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์อ่แนวทางการสรา้ง
ความ สนัติสขุในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผู้ท าการวิจัย: อ.ดร.อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ      
 
ค าถามที ่1.  แนวทางการบรหิารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทใ์นพืน้ท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - แนวทางหรือทิศทางการบริหารงานยตุิธรรมในปัจจบุนัเพ่ือการแกไ้ขปัญหา 
 - ขอ้ดี ขอ้เสียของการน ากระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทม์าใชใ้นพืน้ท่ี 
 - กลยทุธ ์หรือวิธีการในการใชก้ระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์พ่ือแกไ้ขปัญหา 
 - กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทภ์ายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึ,พรก. ฉกุเฉิน และพรบ.

มั่นคง 
 - ทศันะตอ่การใชม้าตราท่ี 21 ในพรบ.มั่นคงเพ่ือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดั

ชายแดน 
 
ค าถามที ่2.  แนวทางการบรหิารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์ามแผน

ยทุธศาสตรข์องกระทรวงยตุิธรรม 
 - ระดบัความเช่ือมั่นตอ่แผนยทุธศาสตรใ์นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในพืน้ท่ี 
 - แนวทางปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตรเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาในพืน้ท่ี 
 - ความยาก ง่ายตอ่การน าเอาแผนยทุธศาสตรม์าปฏิบตัิใชใ้นพืน้ท่ี 
 - ความสอดคลอ้งของแผนยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐาน

กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท ์
   
ค าถามที ่3. แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - สาเหตขุองปัญหาท่ีแทจ้ริงในการก่อความไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - แนวทางการมีสว่นรว่มเพ่ือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนอย่างสนัติวิธี 
 
 
 



                                                                                 511 
 

 
 
 

2.แบบสัมภาษณป์ระชาชน 
 

เร่ือง:             การบริหารงานยตุิธรรมภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึและพรก.ฉกุเฉินเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใต ้

ผู้ท าการวิจัย: อ.ดร.อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ       
 
ค าถามที ่1.  ทศันะตอ่การบรหิารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทข์องเจา้หนา้ท่ี

สายงานยตุิธรรมในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - ทศันะตอ่การบริหารงานยตุิธรรมในปัจจบุนั 
 - ทศันะตอ่การกระบวนการยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์เหมาะสมตอ่การน ามาใชแ้กไ้ขปัญหา 
 - ระดบัความพงึพอใจและความเช่ือมั่นตอ่การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีสาย 
                           งานยตุิธรรมตอ่การใหบ้ริการประชาชน 
 
ค าถาทที ่2.  ทศันะตอ่กระบวนการยตุธรรมเชิงสมานฉนัทต์ามแผนยทุธศาสตรข์องกระทรวงยตุิธรรมเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในพืน้ท่ี 
 
ค าถามที ่3.  แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - สาเหตขุองปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 - แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ตัวอย่างที ่2 
แบบสัมภาษณ ์

 
เรื่อง:             ทศันะของคนสยามในมาเลเซียต่อแนวทางแกปั้ญหาความขัดแยง้ในจังหวดัชายแดนใตข้อง

ไทยอย่างสนัติวิธี (งานวิจยัสถาบนัวิจยัแห่งชาติ วช.ปี2560 งบประมาณเงินผ่นดิน) 
ผูท้  าการวิจยั: ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะวิจยั    
 

1) กลุ่มผูน้  าชุมชนและผูน้  าทางศาสนา (ก านัน,ผูใ้หญ่บา้น,เจา้อาวาส ฯลฯ)  และประชาชน
(คนสยาม)ในประเทศมาเลเซีย 

โดยขอ้ค าถามจะเป็นการถามเพ่ือใหท้ราบถึงทัศนะของคนสยามในมาเลเซียต่อแนวทาง
แกปั้ญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี โดยแบ่งประเดน็ในการสมัภาษณ ์ดงันี ้
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1.1 ทศันะตอ่ความเขา้ใจในสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 
               - ท่านติดตามข่าวสารมากนอ้ยเพียงใด และท่านติดตามข่าวสารความขัดแยง้ในจังหวดั

ชายแดนใตด้ว้ยสื่อประเภทใด 
              - ท่านคิดวา่ข่าวสารท่ีไดร้บัจากสื่อมีความรุนแรงมากนอ้ยเพียงใด 
              - ท่านรูส้ึกหวาดหลวัหรือไม่ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในจังหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย

และท่านคิดวา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้มีความรุนแรงมากนอ้ยเพียงใด 
  
  1.2 ทัศนะต่อปัจจัยท่ีก่อใหเ้กิดการสรา้งสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตข้องไทย (กรอบนโยบายของส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร) 

  ดา้นการเมือง  
-  นโยบายของรฐับาลไทยท่ีด าเนินการอยู่เป็นเช่นไร 
- ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนเป็นสาเหตหุรือไม่ 

  - การบิดเบือนค าสอนทางศาสนา 
  - การสรา้งแนวรว่มจากกลุม่ผูก้่อความไมส่งบ 

  ดา้นเศรษฐกิจ 
  - ปัญหาการวา่งงานและปัญหาความยากจน 
  - ปัญหาคณุภาพชีวิตและการเขา้ถงึสวสัดิการ 

  ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
  - ความไมเ่ขา้ใจในวฒันธรรมของชาวมสุลิมของรฐับาลไทยในพืน้ท่ี 
  - เจา้หนา้ท่ีรฐัไมเ่ขา้ใจวฒันธรรมและอตัลกัษณข์องชาวมสุลิม 

  ดา้นการศกึษา 
- คา่นิยมการสง่ลกูหลานไปเรียนโรงเรียนตาดีกา ไมเ่รียนโรงเรียนขอรฐับาล 

  - การบิดเบือนค าสอนในปอเนาะ ท าใหเ้ยาวชถกูปลกูฝังในทางท่ีผิด 

  ดา้นกระบวนการยตุิธรรม 
  -  การกระท าท่ีเกินกวา่เหตขุองเจา้หนา้ท่ีรฐั 
  - ขาดความเป็นเอกภาพในการท างานรว่มกนัของเจา้หนา้ท่ีรฐั 
  - การบีบบงัคบัใหผู้ต้อ้งสงสยัรบัสารภาพ 
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  1.3 แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยอย่างสนัติวิ ธี(กรอบ
นโยบายของส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร) 

                   - แนวทางการอยู่รว่มกนัทัง้ชาวไทยพทุธ ชาวไทยมสุลิม และศาสนาอื่นๆ 
  - แนวทางการสรา้งฉนัทามติของชาติตอ่การอยู่รว่มกนั 

  - แนวทางการจดัการเจรจา 
                          - แนวทางการน ากระบวนการยุติธรรมหลกัและยุติธรรมเชิงสมานฉันทม์าใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ 
  - แนวทางการสง่เสริมการศกึษาใหเ้ดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี 
  - แนวทางการแกปั้ญหาความวา่งงาน 

 
 2) กลุ่มผูน้  าชุมชน และผูน้  าทอ้งถ่ินต่อนโยบายท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและมาตรการการ

ป้องกนัปัญหาการก่อความไมส่งบของประเทศมาเลเซีย 
โดยการสมัภาษณจ์ะเป็นการถามถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ว่าเหตใุดประเทศ

มาเลเซียท่ีมีแนวชายแดนติดกบัไทยถึงไม่เกิดเหตุการณแ์บบท่ีเกิดในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 
รฐับาลมาเลเซียมีนโยบายและมาตรการอย่างไรในการแกไ้ขปัญหา 

 
  ยกตัวอย่างตารางการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ ์
 

เป็นการน าตารางท่ีไดท้  าการศึกษาในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตค้ือ ยะลา,ปัตตานี และ
นราธิวาส โดยท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 4 กลุ่มคือ ทหาร,ต ารวจ,ฝ่ายปกครอง และประชาชน โดย
ยกตัวอย่างขอสัมภาษณ์เพียงบางส่วนนั้นคือสัมภาษณ์ดา้นแนวทางการบังคับใชก้ฎอัยการศึกต่อการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีของรฐั เม่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลูแลว้จะเห็นไดว้า่ตารางการวิเคราะหม์ีสองสว่นคือ  
 1.การวิเคราะหป์ระสบการณใ์นการท างานของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์ 

2. การวิเคราะหท์ศันะในเรื่องท่ีเราสมัภาษณโ์ดยในสว่นท่ีสอง การสรุปจะใชก้ารหาคา่เฉลี่ยและ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเช่นเดียวกบัการวิเคราะหแ์บบเชิงปรมิาณเช่นเดียวกนัทกุประการแตก่ารใหค้ะแนน
ในแตล่ะประเดน็เป็นการใสค่ะแนนจากการวิเคราะหโ์ดยผูท้  าการวิจยัดงันัน้ในการใหค้ะแนนผูท้  าการวิจยั
ตอ้งถอดเทปการสมัภาษณแ์ละตอ้งไมม่ีอคติในการใหค้ะแนนในแตล่ะบคุคล การวิจยัจงึจะไดค้  าตอบตรง
ตามท่ีเราตอ้งการ  
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ภาคผนวก (ฐ) 

 
ตัวอย่างบทความวิจัย 

งานวิจยัเรื่อง การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณีศกึษา โครงการก าปง
ตกัวาและโครงการพาคนกลบับา้น: กรณีศกึษา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (บางสว่น) 
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ภาคผนวก (ฑ) 
 

ตัวอย่างเอกสารรับรองการตพีมิพว์ารสาร 
1. งานวิจยัเรื่องความคาดหวงัของประชาชนตอ่แนวทางการเสรมิสรา้งสนัติสขุและคามสมานฉนัทโ์ดย

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. งานวิจยัเรื่อง การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณีศกึษา โครงการก าปง

ตกัวาและโครงการพาคนกลบับา้น: กรณีศกึษา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส   
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ภาคผนวก (ฒ) 
ตัวอย่าง Quadrant Analysis งานวิจัยการส ารวจภาคสนามโครงการ AOT Satisfaction Survey 

เพือ่ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจ าปี  2565 
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การวิเคราะหบ์ริการทีเ่ป็นจุดเด่น และจุดด้อยทีค่วรปรับปรุงของทา่อากาศยานหาดใหญ่ 
  

 ผลการวิเคราะหบ์ริการท่ีเป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีควรปรบัปรุงของท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห ์(Quadrant Analysis) ซึ่งพิจารณาจาก 2 ตัวแปร คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(R²)ระหว่างความพึงพอใจของบริการด้านที่ศึกษา(ข้อค าถามหมวดที่ 2 ข้อที่ 6-22) กับความพึง
พอใจโดยรวม(ข้อค าถามหมวดที ่2 ข้อที ่23) น ามาวิเคราะหกั์บค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบริการ
แต่ละด้านทีศ่ึกษา การน าเสนอผลการวิเคราะหจ์ะแสดงในรูปของแผนภาพท่ีมีการก าหนดต าแหน่งของแต่
ละบริการ ท าให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ทราบถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของบริการแต่ละดา้น ดังรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

 จากผลการวิเคราะหบ์ริการท่ีเป็นจุดเด่น และจุดดอ้ยท่ีควรปรบัปรุงของท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห ์(Quadrant Analysis) ไดผ้ลสรุปดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที ่1 จุดเด่นของทา่อากาศยานหาดใหญ่ (1) 

หวัขอ้ คา่ความสมัพนัธ ์(R²) คา่เฉลี่ย 

1. การใหบ้ริการของพนกังานท่าอากาศยาน 

2. ความสะอาดโดยรวมของท่าอากาศยาน 

3. ความรูส้กึมั่นใจในความสะอาดและปลอดภยั 

0.32 

0.44 

0.56 

4.14 

4.21 

4.11 
 

 จากการวิเคราะหโ์ดยใชวิ้ธี Quadrant Analysis พบวา่ ประเดน็การใหบ้ริการดา้นการใหบ้รกิารของ

พนักงานท่าอากาศยาน, ดา้นความสะอาดโดยรวมของท่าอากาศยาน และดา้นความรูส้ึกมั่นใจในความ

สะอาดและปลอดภยั เป็นการใหบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการในการท่าอากาศยานมองว่าเป็นจุดเด่น ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัการสอบถามและการประเมินระดบัความพงึพอใจใหด้า้นความสะอาดโดยรวมของท่าอากาศยานมาเป็น

ล าดบัท่ี 1 ซึ่งผูวิ้จัยมองว่าการท่าอากาศยานตอ้งรกัษาระดบัของการใหบ้ริการทัง้ 3 ดา้นใหค้งอยู่อย่างนี ้

เสมอไป 

ตารางที ่2 ควรรักษาไว้ของทา่อากาศยานหาดใหญ่ (2) 

หวัขอ้ คา่ความสมัพนัธ(์R²) คา่เฉลี่ย 

1. การจราจรดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร 

2. การใหบ้ริการรถขนสง่สาธารณะ 

3. ท่ีจอดรถ 

4. จดุออกบตัรโดยสาร (Check-in) 

5.  จุ ดต ร วจค้นผู้ โ ดยสา รและสัมภา ร ะ  ( Security 

Inspection) 

6. พืน้ท่ีพกัคอยก่อนขึน้เครื่อง 

7. ระยะเวลารอรบักระเป๋า(ขาเขา้) 

8. รา้นคา้/รา้นอาหาร (สินคา้/บริการ) 

9. ความสะอาดของหอ้งน า้ 

10. ความเพียงพอของรถเข็นกระเป๋า 

0.21 

0.14 

0.12 

0.16 

0.29 
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4.09 
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 จากการวิเคราะหโ์ดยใชวิ้ธี Quadrant Analysis พบว่า ส่วนใหญ่ของการใหบ้ริการของการท่า
อากาศยานอยู่ในการประเมินว่าควรรกัษาไว ้ประกอบดว้ย ดา้นการจราจรดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร, ดา้น
การใหบ้ริการรถขนส่งสาธารณะ, ดา้นท่ีจอดรถ, ดา้นจุดออกบัตรโดยสาร (Check-in), ดา้นจุดตรวจคน้
ผู้โดยสารและสัมภาระ (Security Inspection), ดา้นพืน้ท่ีพักคอยก่อนขึน้เครื่อง, ดา้นระยะเวลารอรับ
กระเป๋า(ขาเขา้), ดา้นรา้นคา้/รา้นอาหาร (สินคา้/บริการ), ดา้นความสะอาดของหอ้งน า้, ดา้นความเพียงพอ
ของรถเข็นกระเป๋า ซึง่ถือวา่เป็นสิ่งท่ีดี และควรมีการพฒันาใหด้ีมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 
ตารางที ่3 ควรปรับปรุงของทา่อากาศยานหาดใหญ่ (3) 

หวัขอ้ คา่ความสมัพนัธ ์(R²) คา่เฉลี่ย 

1. จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออก (เฉพาะผู้โดยสาร

ระหวา่งประเทศ) 

2.  จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า (เฉพาะผู้โดยสาร

ระหวา่งประเทศ) 

3. จดุตรวจศลุกากร (เฉพาะผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ) 

4. การใหบ้ริการ Wi-Fi 

0.03 

 

0.03 

 

0.03 

0.15 

3.51 

 

3.40 

 

3.20 

3.46 
 

 จากการวิเคราะหโ์ดยใชวิ้ธี Quadrant Analysis พบวา่ การใหบ้ริการของท่าอากาศยานหาดใหญ่ท่ี

ควรไดร้บัการปรบัปรุง คือ ดา้นจุดตรวจหนงัสือเดินทางขาออก (เฉพาะผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ), ดา้นจุด

ตรวจหนังสือเดินทางขาเขา้ (เฉพาะผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ) ,ดา้นจุดตรวจศุลกากร (เฉพาะผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ) และดา้นการใหบ้ริการ Wi-Fi  
ตารางที ่4 ต้องพัฒนาเร่งด่วนของทา่อากาศยานหาดใหญ่ (4) 

หวัขอ้ คา่ความสมัพนัธ ์(R²) คา่เฉลี่ย 

ไมพ่บขอ้มลู   
 

 จากการวิเคราะหโ์ดยใชวิ้ธี Quadrant Analysis พบว่า ไม่พบการใหบ้ริการใดอยู่ในการวิเคราะห์

ตอ้งพฒันาเรง่ดว่นของท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปริญญาเอก :ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัอีสเทรินเ์อเชีย   

การท างาน:         
พ.ศ. 2547 – 2550 : พิเศษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยั ราชภฏัสงขลา 
พ.ศ. 2555 - 2556 : คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั : วิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 

ประวัตติ าหน่งการท างาน-บริหาร 
พ.ศ.2560-2561: ผูร้กัษาการแทนรองผูอ้  านวยการวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา 
พ.ศ.2559 - 2560: ประธานหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาการจดัการ(การปกครองทอ้งถ่ิน) 
พ.ศ.2560-2562: ประธานหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑิต สาขาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ

ยตุิธรรม 
พ.ศ.2564 - ปัจจบุนั: ประธานสาขารฐัประศาสนศาสตร(์การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยตุิธรรม) 
 

ต าแหน่งทีป่รึกษาและคณะท างานหน่วยงานอืน่ๆ 
1. ท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงกองบงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัปัตตานี พ.ศ.2557-2559 
2. ท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงกองบงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดันราธิวาส พ.ศ.2557-2559 
3. ท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงกองบงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัยะลา พ.ศ.2557-2559 
4. อนกุรรมาธิการการปฏิรูปเชิงประเดน็(Quick Win) ในคณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ      

ดา้นสงัคม (ตามขอ้บงัคบัสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2558 ขอ้ 81) สปท.  พ.ศ.2560-
ปัจจบุนั 

5. ท่ีปรกึษาดา้นการบริหารจดัการขยะมลูฝอยเทศบาลนครเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
6. ท่ีปรกึษาดา้นการบริหารจดัการขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์
7. ท่ีปรกึษาดา้นการบริหารจดัการขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 
8. ท่ีปรกึษาดา้นการบริหารจดัการขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 
9. ท่ีปรกึษาดา้นการบริหารจดัการขยะมลูฝอยองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
10. ท่ีปรกึษากิตติมาศกัดิเ์ทศบาลเมืองทุ่งต  าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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11. ท่ีปรกึษากิตติมาศกัดิเ์ทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
12. ท่ีปรกึษาดา้นการประเมินความพงึพอใจการบริการประชาชนขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัพทัลงุ 
13. ท่ีปรกึษาดา้นการประเมินแผนยทุธศาสตรอ์งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 
14. คณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือแกไ้ขการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีบริษัท จีเดค จ ากัด เทศบาลนคร

หาดใหญ่ พ.ศ.2564 
15. ท่ีปรกึษากิตติมาศกัดิน์ายกเทศมนตรีเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
16. คณะท างานจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพทางการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565-2567 (ค าสั่งท่ี 1) 
17. คณะท างานก าหนดแนวทาง วิธีการประเมิน ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา และจดัท ารายงานผลการการ

ประเมิน ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2565-2567 (ค าสั่งท่ี 2) 
 

งานวิจัยเร่ือง:  
ต าแหน่งหวัหนา้โครงการวิจยั 
อภิวฒัน ์สมาธิ และกฤษกร พลีธญัญวงศ.์ (2556). การบริหารงานยตุิธรรมภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึ

และพรก.ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2558). การบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทต์อ่
การสรา้งสนัติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  

อภิวัฒน ์สมาธิ และคณะ. (2559). ทัศนะของคนไทยพลัดถ่ินในมาเลเซียต่อแนวทางแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี (กรณีศกึษา: รฐักลนัตนั,รฐัเคดะห ์และ
รฐัเปรคั) งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 ของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2560). การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้กรณีศึกษา 
โครงการก าปงตกัวาและโครงการพาคนกลบับา้น งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 ของ
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

อภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ. (2561). แนวทางการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
กรณีศกึษา เทศบาลนครเชียงราย สนบัสนนุงบประมาณโดย หา้งหุน้สว่นจ ากดั โรจนกิจ เท
รดดิง้ และเทศบาลนครเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   อภิวฒัน ์สมาธิ อศัวศ์ิริ ลาปีอี และคณะ. (2561). ความคาดหวงัของประชาชนต่อแนวทางการเสริมสรา้ง
สนัติสขุและคามสมานฉนัทโ์ดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต ้
ทนุวิจยัในลกัษณะบรูณาการ ดา้นการสง่เสริมการวิจยัและพฒันา (งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561)  
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     อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2564) โครงการประเมินความพึงพอใจในการจดับริการสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนจังหวดัพัทลุง, งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
พทัลงุ 

  อภิวฒัน ์สมาธิ, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน ์และคณะ. (2564). การประเมินผลความส าเร็จต่อการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2564) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสตลู 

    อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2565) โครงการประเมินความพึงพอใจในการจดับริการสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนจังหวดัพัทลงุ, งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
พทัลงุ (ระหวา่งด าเนินการ) 

     อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2565) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ระหว่าง
ด าเนินการ) 

    อภิวัฒน ์สมาธิ (2565) โครงการวิจัยส ารวจภาคสนามโครงการ AOT Satisfaction Survey เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่  ประจ าปี  2565 สนับสนุน
งบประมาณบริษัทการท่าอากาศยานจ ากัด(มหาชน) และบริษัทเซาเทิรน์ โกลเดน้ท ์
ปาลม์ จ ากดั (ระหวา่งด าเนินการ) 

อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ (2565) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องคก์ารบริหารสว่นต าบลแก่งเสีย้น (ระหวา่งด าเนินการ) 

 

ต าแหน่งผู้ร่วมวิจัยโครงการ 
 

กรกฎ ทองขะโชค และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2556). กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทแ์ละสนัติวิธีใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 ของสถาบนัวิจยัแห่งชาติเป็น
ผูร้ว่มโครงการวิจยั 

กรกฎ ทองขะโชค และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2559) การพืน้ฟูผูก้ระท าความผิดในงานคุมประพฤติของ
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต ้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 ของสถาบันวิจัย
แห่งชาติ  

กรกฎ ทองขะโชค และอภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ. (2556) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบองคก์รของ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั งบประมาณประจ าปี 2556 มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

กรกฎ ทองขะโชค และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2559). ประสิทธิภาพการด าเนินคดีความมั่นคงในจงัหวดั
ชายแดนใต ้งบประมาณกระทรวงยตุิธรรม (หวัหนา้โครงการวิจยั: รศ.กรกฎ ทองขะโชค) 
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กรกฎ ทองขะโชค และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2560). สนัติวิธีภายใตพ้ระราชบญัญัติรกัษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2560 ของสถาบนัวิจยัแห่งชาติ  

กรกฎ ทองขะโชค และอภิวัฒน ์สมาธิ และคณะ. (2559). สันติวิธีตามกฎหมายความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจ าปี 2559 ของสถาบันวิจัยแห่งชาติเป็นผู้ร่วม
โครงการวิจยั  

กรกฎ ทองขะโชค และอภิวัฒน์ สมาธิ และคณะ. (2561). การบริหารจัดการคดีความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2561 ของสถาบนัวิจยัแห่งชาติ  

พรชัย ลิขิตธรรมโรจนแ์ละอภิวฒัน ์สมาธิ. (2560) ความคิดเห็นของชาวสยามในมาเลเซียต่อนโยบายภูมิ
บตุร: ศกึษาเฉพาะกรณีรฐัเคดาห ์เปรคั และกลนัตนั งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 
ของสถาบนัวิจยัแห่งชาติ  

วิวฒัน ์ฤทธิมา และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2556). โครงการจัดการความรูเ้พ่ือการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ดา้นท่ีดิน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

วิวฒัน ์ฤทธิมา และอภิวฒัน ์สมาธิ. (2557). โครงการเสริมสรา้งกลไกการจดัการความรูก้ารบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มชุมชนทอ้งถ่ินลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา(คาบสมุทร
สทิงพระ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

วิวฒัน ์ฤทธิมา และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2556). โครงการจัดการความรูเ้พ่ือการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ดา้นท่ีดิน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

วิวฒัน ์ฤทธิมา และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2557). โครงการเสริมสรา้งกลไกการจดัการความรูก้ารบริหาร
จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มชุมชนทอ้งถ่ินลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา(คาบ
สมทุรสทิงพระ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

อศัวศ์ิริ ลาปีอี และอภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2559). รูปแบบและแนวทางการบริหารจดัการสภาพลเมือง
บนฐานประชาธิปไตยชุมชน กรณีการจัดตัง้สภาพลเมืองเชิงพืน้ท่ีจังหวัดสงขลาและ
สตลู ทนุวิจยัมุง่เป้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของสถาบนัวิจยัแห่งชาติ  

 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินบทความวิจัย 
ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความ/ งานวิจัย 

1. ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความวารสารวิทยาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2. ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความวารสารชมุชนวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

3. ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

http://www.nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=442260
http://www.nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=442260
http://www.nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=442260
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4. ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า สาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั-พระนครศรีอยธุยา 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารสาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย

นราธิวาส-                ราชนครินทร ์
  6. ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณางานวิจยั คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
      7. ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ  การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติมหาวิทยาลยัทกัษิณ ครัง้ท่ี 29 ประจ าปี 2562 ภายใตห้วัขอ้ : วิจยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาท่ี
ยั่ งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่างวันท่ี 9-10 พฤษภาคม 
2562 
      8. ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความวิชาการวารสารเซนตจ์อหน์ มหาวิทยาลยัเซนตจ์อหน์ 
 
บทความทีไ่ด้รับการตพีมิพ ์
กรกฎ ทองขะโชค, อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2559).แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีความ

มั่นคงในจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ วารสารนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2   
(กรกฎาคม- ธนัวาคม 2559): 119-142. TCI1 (รว่มวิจยั) 

กรกฎ ทองขะโชค, อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2560).ความเช่ือมั่นของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้
มีต่อการอ านวยความยุติธรรม : งานบริการด้านการคุ้มครองสิทธิและเยียวยาของ
กระทรวงยุติธรรม” บทบณัฑิตย ์เนติบณัฑิตยสภา เล่ม 73 ตอน 3 (กรกฎาคม กนัยายน 
2560) 166-199. TCI 1 (รว่มวิจยั) 

 กรกฎ ทองขะโชค, อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2561).กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด
ในชุมชน”  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัหวัเชียวเฉลิมพระเกียรติ ปีท่ี 
9 ฉบบัท่ี 1  หนา้ท่ี 42-60. TCI 1 (รว่มวิจยั) 

 อภิวัฒน์ สมาธิ. (2555).การด าเนินนโยบายของรัฐภายใตก้ารบังคับใชก้ฎอัยการศึกในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต,้ วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย ฉบับสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศ์าสตร ์กรุงเทพมหานคร จ านวน 24 หนา้ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 
2555)  TCI 2 

 อภิวฒัน ์สมาธิ และกฤษกร พลีธัญญวงศ.์ (2556).การริหารงานยุติธรรมภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอยัการ
ศกึและพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉินเพ่ือแกไ้ขปัญหาความ
ขัดแยง้ในจังหวัดชายแดนภาคใต,้ วารสารกระบวนการยุติธรรม,ส านักงานกิจการ
ยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ จ านวน 22 หนา้ ปีท่ี 8 เล่มท่ี1(มกราคม-เมษายน 
2558)TCI 2 

 อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2556).การบริหารงานยตุิธรรมบนพืน้ฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ต่อการสรา้งสนัติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ,วารสารกระบวนการยุติธรรม,
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ส านกังานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ จ านวน 24 หนา้ ปีท่ี 9 เล่มท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)TCI 2 

 อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2561).บทความเรื่อง: ความห่วงใยของคนสยามในมาเลเซียต่อสถานการณ์
ความขัดแยง้ในจังหวัดชายแดนใตข้องไทย กรณีศึกษา : รัฐกลันตัน,รฐัเคดาห ์และ
รัฐเปรัค, วารสารปาริชาต, มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ านวน15หน้า ปีท่ี 31 เล่มท่ี 2. 
(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561) TCI 1      

     อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2561). บทความเรื่อง: ทัศนะคนไทยพลดัถ่ินในมาเลเซียต่อแนวทางแกไ้ข
ปัญหาความขัดแยง้ในจังหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างสนัติวิธี (กรณีศึกษา: รฐักลนั
ตนั,รฐัเคดะห ์และรฐัเปรคั)” ,วารสารกระบวนการยุติธรรม,ส านกังานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ จ านวน 27 หนา้ ปีท่ี 11 เล่มท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2561 
TCI 2 

     อภิวัฒน ์สมาธิ และคณะ. (2561). บทความเรื่อง: การแกปั้ญหาความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ 

                               กรณีศกึษา โครงการก าปงตกัวาและโครงการพาคนกลบับา้น, วารสารสถาบนัวิชาการ                
ป้องกันประเทศ , จ านวน 15 หนา้ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
พ.ศ.2561  TCI 1 

     อภิวฒัน ์สมาธิ และคณะ. (2562). บทความเรื่อง: โครงการพาคนกลบับา้นในบริบทของการแกปั้ญหา
ความมั่นคงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ วารสารปาริชาติ , จ  านวน 14 หนา้ ปีท่ี 32 
เลม่ท่ี 2 ( กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ.2562) TCI 1 

     อภิวัฒน ์สมาธิ อัศวศ์ิริ ลาปีอี และคณะ. (2563). บทความเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
เสริมสรา้งสนัติสขุและความสมานฉนัทโ์ดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต,้ วารสารเทคโนโลยีภาคใต ้ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 กรกฎคม – ธนัวาคม 2563 
TCI 1      

     อภิวฒัน ์สมาธิ อศัวศ์ิริ ลาปีอี และคณะ. (2563). บทความเรื่อง ความคาดหวงัของประชาชนต่อแนว
ทางการเสริมสรา้ง สันติสุขและความสมานฉันทโ์ดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้วารสารปาริชาต มหาวิทยาลยัทักษิณ ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 2 
(พ.ค.-ส.ค. 63) หนา้ท่ี 47-65 TCI 1 

พรชยั ลิขิตธรรมโรจนแ์ละอภิวฒัน ์สมาธิ. (2564) ความคิดเห็นของชาวสยามในมาเลเซียตอ่นโยบายภมูิ
บตุร: ศกึษาเฉพาะกรณีรฐัเคดาห ์เปรคั และกลนัตนั งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2560 ของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, วารสารคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 64)TCI 1 
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     Apiwat Samathi and elt. ( 2014) . KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR LAND DISPUTE 
RESOLUTION IN LAMO DISTRICT, TRANG PROVINCE : The 18st AFBE 

Conference, co-hosted by Thaksin University (AFBE 2014), November 5th - 
6th, 2014  

 Apiwat Samathi and elt. (2018). RESTORATIVE FOR SECURITY SOLUTION IN THREE 
PROVINCE OF SOUTHERN THAILAND : The 21st AFBE Conference, co-

hosted by Thaksin University (AFBE 2018), January 15th - 16th, 2018 
     Korakod Tongkachok, Apiwat Samathi and elt (2021). Restorative Juvenile Justice System in 

the Southern Border Thailand, PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 
58(2): 2544-2556 ISSN: 00333077, scopus(2021)  

Apiwat Samathi, Pornchai Likhitthammarot and elt. (2021). EVALUATION OF ACHIEVEMENT ON 
PERFORMANCE OF MUNICIPAL DEVELOPMENT PLAN FOR THE FISCAL YEAR 
2020: A CASE STUDY OF HAT YAI CITY MUNICIPALITY, THAILAND, Volume 20, 
Special Issue 2, (2021), Academy of Strategic Management Journal 

 
 

วิทยากรบรรยายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

1. วิทยากรบรรยายและด าเนินการโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูก้ารลดปริมาณขยะ การทิง้ การคดั
แยกขยะอย่างถูกวิธี เพ่ือใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในพืน้ท่ีเก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การก าจดัขยะ และแนวทาง
ในการริหารจัดการขยะเพ่ือลดปริมาณขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะขนัธ ์ณ.องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเกาะขนัธ ์อ  าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช (วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ) 

2. บรรยายเพ่ือให้ความรู ้แก่ประชาชนเรื่อง  “ทิศทางการปฏิรูปและการเลือกตั้งท้องถ่ินตาม
รฐัธรรมนญูฉบบัใหมแ่ละการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั พรบ.ขอ้มลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540” ณ.เทศบาลเมือง
ทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา  เม่ือวนัท่ี 19 ธ.ค. 2559 

3. บรรยายเพ่ือใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยนเราตอ้งปรบั” โดยวิทยาลยัการจัดการ
เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2559 ณ.มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

4. บรรยายเพ่ือให้ความรูแ้ก่นิสิตร่วมกับต ารวจเรื่อง “เสวนาภาษาผู้พิทักษณ์สันติราษฎร ์ดา้น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รอย่างมืออาชีพ” ณ.กองบญัชาการต ารวจภธูร ภาค9 วนัท่ี 10 กนัยายน 2559 

5. บรรยายโครงการ “อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการสรา้งรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม
แผนยุทธศาสตร  ์ระยะ 20 ปีรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารจัดการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
อย่างยั่ งยืน” วันท่ี 20-22 มกราคม 2563 ณ.โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จัดโดย
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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6. บรรยายโครงการ “อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการสรา้งรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม
แผนยุทธศาสตร  ์ระยะ 20 ปีรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารจัดการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
อย่างยั่งยืน” วนัท่ี 18-19 กมุภาพนัธ ์2563 ณ.โรงแรมกระบ่ีเมอรร์ีไทม ์ อ.เมือง จ.กระบ่ี จดัโดยมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ 

7. บรรยายโครงการ “อบรมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งนโยบายรฐับาลบริบทของแต่ละพืน้ท่ี และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเทคนิค
การปะชุมทอ้งถ่ินแบบมืออาชีพ” วนัท่ี 9-11 กรกฎคม 2563 ณ.โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส ์อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา จดัโดยสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาชายแดนใต ้มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

8. บรรยายโครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตามนโยบายรัฐบาลและบริบทของแต่ละพืน้ท่ี ภายใตร้ะเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เทคนิคการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน เพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกตอ้ง ลดความเสี่งและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ ” วันท่ี 24-25 
กรกฎาคม 2563 ณ.โรงแรมกระบ่ีเมอรร์ีไทม ์ อ.เมือง จ.กระบ่ี จดัโดยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

9. บรรยายโครงการ “อบรมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งนโยบายรฐับาลบริบทของแต่ละพืน้ท่ี และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเทคนิค
การปะชุมทอ้งถ่ินแบบมืออาชีพ” วนัท่ี 20 กนัยายน 2563 ณ.โรงแรมแกรนด ์สพิุชฌาย ์ซิตี ้อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
จดัโดยสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาชายแดนใต ้มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

10. บรรยายโครงการสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการ ประกาศท่ีส าคญั และจ าเป็น
ตอ่การบริหารงาน และปฏิบตัิหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัเลือกตัง้ใหม่
และเคยครองต าแหน่งเดิม และเทคนิคประชมุสภาทอ้งถ่ิน  วนัท่ี 14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค  า 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จดัโดยมหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต 

11. บรรยายโครงการกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการส าคญั ท่ีฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน ท่ีไดร้บัการเลือกตัง้ใหม่ และเคยครองต าแหน่งอยู่เดิมจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารงานและการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือความถูกตอ้งปลอดภยั กลยุทธก์ารน าเสนอผลงาน และการประชาสมัพนัธอ์งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในยุคดิจิทลั” วนัท่ี 29 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร ์เมาทเ์ทน รีสอรท์ อ  าเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย จดัโดยวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

12. บรรยายโครงการเทคนิคการประชุมสภาทอ้งถ่ิน สรุปรวบรวมกฎหมาย ระเบียบหนงัสือ สั่งการ
ประกาศท่ีส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารงาน และการปฎิบัติหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ท่ีไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ และเคยครองต าแหน่งอยู่เดิม  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ ์2565 ณ โรงแรม
เชียงใหมภ่คู  า อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จดัโดยวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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13. บรรยายโครงการสรุปรวมกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานและปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัการเลือกตัง้ใหมแ่ละครองต าแหน่งอยู่เดิม เรียนรูด้ิจิเทล 
และการใชเ้ทคโนโลยีขัน้พืน้ฐาน เพ่ือกา้วสู่ประเทศไทย 4.0 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2565 ณ.โรงแรมรีวาน่า  อ.
เมือง จ.กระบ่ี จดัโดยวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

14. บรรยายโครงการสรุปรวบรวบกฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการบริหาร ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา 
และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดร้บั และเคยครองต าแหน่งเดิม เทคนิคการท างานและบรูณาการองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ณ.โรงแรมบีพี แกรดเ์ทาเวอร ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จดัโดยมหาวิทยาลยั
ราชภฎัยะลา 

15. บรรยายโครงการสรุปรวบรวมกฎหมายส าคัญท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ในประเด็นท่ีฝ่ายบริหาร 
ประธานสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคคลทอ้งถ่ินตอ้งรู ้กลยุทธก์ารน าเสนอและการประชาสมัพนัธ ์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในยุคดิจิทลั วนัท่ี 23 เมษายน 2565 ณ.โรงแรมเขาหลกัรากูน่า อ.ทา้ยเหมือง จ.
พงังา จดัโดยวิทยาลยัการจดัการเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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