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คําแนะนําในการใชคูมือ 

 

1. ภาคทฤษฎีเบื้องตน ให นักศึกษาทําความเขาใจในแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงสํารวจ 
ลักษณะเฉพาะของการวิจัยเชิงสํารวจ และรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งเปนภาคทฤษฎีกอน ทั้ง
โดยการมอบหมายใหศึกษาเปนรายบุคคล การนําผลการศึกษามานําเสนอในชั้นเรียน การอภิปราย
รวมกันสรุปผลเพ่ือความเขาใจที่ชัดเจน และอาจเชญิวิทยากรมาบรรยายเสริมเพ่ือความกระจางและ
เสริมในประเด็นใหมๆ 

2. ภาคการปฏิบัติ เพ่ือกําหนดประเด็นการวิจัย การศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือ
บทที่ 2 การเขียนหัวขอตางๆ ในบทที่ 1 และการเขียนหัวขอตางๆ เกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยในบทท่ี 
3 ควรใหนักศึกษาทํางานในแตละประเด็น โดย (1) อิงกับขอเสนอแนะภาคทฤษฎีท่ีนําเสนอไวในแต
ละตอนหรือแตละหัวขอ (2) ใชวิทยานิพนธตนแบบที่ดีๆ มีคุณภาพ มาศึกษาเปนแนวทางเพราะมี
ความเปนรูปธรรม มีการตรวจงาน ใหคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ และทายสุด คือการ
ทบทวนความถูกตอง ความสอดคลอง และความสมบูรณของทุกหัวขอ ทุกบท รวมทั้งภาคผนวก หาก
มีประเด็นใดมีขอสงสัยหรือไมชัดเจน อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิทางสถิติและวิจัยมาชวยเสริม 
 

 

 

 

 

 



 
ทําความเขาใจในแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงสํารวจ  

กิจกรรมท่ีควรนํามาใช ในประเด็นท่ี 1 น้ี รวมทั้งประเด็นท่ี 2 และ 3 ที่จะกลาวถึงตอไป คือ ศกึษาเปน
รายบุคคล แลวนําอภิปรายรวมกัน เพ่ือสรุปใหมีความเขาใจท่ีถูกตอง หรืออาจมีแบบประเมินความรูความ

เขาใจประกอบดวย 

 
การวิจัยเชิงสํารวจมพีัฒนามาจากการสํารวจสํามะโนประชากรในสมัยโบราณ โดยในศตวรรษที่ 19 Karl 

Marx ไดใชสํารวจสภาพการถูกกดขี่แรงงานในเยอรมัน ในป ค.ศ.1817 Marc Antoine Jullien de Paris ได
ใชสํารวจระบบการจัดการศึกษาในประเทศฝร่ังเศส ตอมาในป ค.ศ.1890  Stanley ไดใชสํารวจลักษณะของ
เด็ก ในระหวางสงครามโลกคร้ังที่หน่ึงและคร้ังที่สอง การวิจัยเชิงสํารวจไดรับการพัฒนาในเร่ืองเทคนิคการ
สํารวจและการสุมตัวอยาง และยังไดริเร่ิมทําการสํารวจความคิดเห็น การเสนอมาตรการวัดทัศนคตแิบบใหม 
ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นักวิจัยไดนําวิจัยเชิงสํารวจไปใชในการสํารวจจริยธรรมของทหาร การผลิตอาวุธ
และการโจมตี เร่ิมใหมีการสํารวจประชามติเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

การวิจัยเชิงสํารวจเปนวิธีวิจัยท่ีนิยมใชมากในการวิจัยทางสังคมศาสตร ปจจุบันการวิจัยทางสังคมวิทยา 
รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา การบริหารธุรกิจ ภูมิศาสตร ประชากรศาสตร สาธารณสุขศาสตร ฯลฯ ใน
ประเทศไทย อาศัยการสํารวจเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสุมตัวอยางจํานวนหน่ึงมา
จากประชากรเปาหมายที่ตองการศึกษา แลวนําผลท่ีไดจากการศึกษากลุมตัวอยางน้ีอางอิงหรือประมาณคาไป
ยังประชากรทั้งหมดอีกคร้ังหนึ่ง  

การวิจัยเชิงสํารวจเปนการวิจัยท่ีใชการศึกษาขอเท็จจริงตามธรรมชาติ โดยไมมีการใสสิ่งทดลอง 
(treatment) เขาไปในการศึกษา และไมมีการจัดกระทํากับตัวแปร (manipulate) ท่ีเกี่ยวของใดๆ ขอคนพบที่
ไดจึงมีความเท่ียงตรงและความนาเชื่อนอยกวาการวิจัยเชิงทดลอง แตการวิจัยเชิงสํารวจก็มีความ สําคัญใน
ฐานะเปนการวิจัยนํา เพ่ือหาความรูเบื้องตนเก่ียวกับสิ่งน้ันๆ กอนที่จะทําวิจัยเชิงสัมพันธ หรือการวิจัยเชิง
ทดลองตอไป 

การทําวิจัยโดยท่ัวไป เปนการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร และ/หรือ ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยใน
การทําวิจัยน้ัน มีตัวแปรหลายประเภท เชน  

1. ตัวแปรอิสระ (independent variables) หมายถึงตัวแปรท่ีเปนเหตุหรือตัวแปรที่เกิดขึน้กอน  
2. ตัวแปรตาม (dependent variables) หมายถึง ตัวแปรที่เปนผลหรือตัวแปรที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีตัว

แปรอิสระเกิดขึ้นแลว  
3. ตัวแปรแทรก (intervening variables) หมายถึงตัวแปรท่ีเขามาแทรกความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระกับตัวแปรตาม ทําใหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเดิมท่ีผูวิจัยคาดวาม
ความสัมพันธกันตองเปลีย่น แปลงไป   

4. ตัวแปรมากอน (antecedent variables) หมายถึงตัวแปรท่ีเขามามีอิทธิพลตอตัวแปรอิสระ โดยที่ตัว
แปรมากอนจะทําหนาที่เปนเหตุของการเกิดขึ้นของตัวแปรอิสระ 

1 



5. ตัวแปรองคประกอบ (component variables) บางทานเรียกวาตัวแปรยอย หมายถึง ตัวแปรยอยๆ 
ที่เปนสวนหน่ึงของตัวแปรใหญหรือแนวคิดรวม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการท่ีตัวแปรหน่ึงๆ 
ประกอบไปดวยองคประกอบในหลายมิต ิ       

6. ตัวแปรภายนอก (extraneous variables) หมายถึง  ตัวแปรทดสอบทีเ่ขามามีอิทธิพลตอทั้งตวัแปร
ตนและ ตัวแปรตาม โดยท่ีตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธแบบสมมาตร  

7. ตัวแปรกด  (suppressor variables)  หมายถึงตัวแปรทดสอบที่เขามาลด หรือ ระงับความสัมพันธ
ที่มีอยูเดิมระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ใหนอยหรือหมดลงไป          

8. ตัวแปรบิดเบือน (distorter variables) หมายถึงตัวแปรทดสอบที่เขามามีอิทธิพลทําใหตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามมีความสัมพันธ ไปในทิศทางตรงกันขามจากเดิม  

ในกรณีของการวิจัยเชิงสํารวจเก่ียวของกับตัวแปรสองประเภท คือ ตัวแปรอิสระ (independent 
variables) และตัวแปรตาม (dependent variables) ซึ่งโดยปกติตัวแปรสองตัวน้ีมีความสัมพันธโดยตรง 
(direct relationship) โดยท่ีตัวแปรอิสระเปนตัวแปรที่อาจเปนตนเหตุหรือปจจัยเสี่ยง (risk factor) หรือเปน
ตัวท่ีกําหนด (determines) หรือเปนตัวท่ีมีอิทธิพล (influences) ตอตัวแปรตาม เชน ถาตัวแปรอิสระคอืการ
สูบบุหร่ี ตัวแปรตามคือโรคมะเร็งปอด หรือถาตัวแปรอิสระคือระดับการศึกษา ตัวแปรตามคือระดับรายไดหรือ
ระดับตําแหนงหนาท่ี หรือถาตัวแปรอิสระคือระดับรายได ตัวแปรตามคือระดับการมีคุณภาพชีวิตและการมี
สุขภาพอนามัยดี เปนตน ความสัมพันธดังกลาวแสดงดังภาพ 

 
ภาพแสดงความสัมพันธโดยตรงระหวางตัวแปรอสิระกับตัวแปรตาม 

 

อยางไรก็ตาม การวิจัยเชิงสํารวจไมสนใจศึกษาความสัมพันธหรือความมีอิทธิพลระหวางตัวแปร ไม
สนใจความเชื่อมโยงระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทั้งในแงของความสัมพันธหรือความมีอิทธิพล แตมี
จุดมุงหมายเพ่ือตองการบรรยายลักษณะหรือสภาพของตัวแปรท่ีสนใจวาเปนอยางไร และใชตัวแปรอิสระ
จําแนกตัวแปรตามเพ่ือใหเขาใจสภาพของตัวแปรตามไดชัดเจนมากขึ้นเทาน้ัน  

ดังน้ันเม่ือผูวิจัยตองการศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจัยเชิงสํารวจ ก็หมายความวา ผูวิจัย
ตองการศึกษาลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตามวาเปนอยางไร หรือตองการจําแนกหรือจัดกลุมตัวแปรตาม
ดวยลักษณะตางๆ ของตัวแปรอิสระ แตไมไดตองการศึกษาความสัมพันธหรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระบนตัว
แปรตาม เหมือนเชนในการวิจัยเชิงความ สัมพันธหรือการวิจัยเชิงทดลองแตอยางใด เชน ถานักวิจัยสนใจ
ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาของประชาชน คือ นอกจากตองการศึกษาวาประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษามากนอยในระดับใดแลว ผูวิจัยอาจสนใจจะศึกษาวาประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาตางกันจะมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาแตกตางกันหรือไม กรณีเชนน้ีผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและจําแนกการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาออกตาม
ระดับการศึกษา โดยไมสนใจวาการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาเก่ียวของสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอระดบั
การศึกษาหรือไม หรือระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาหรือไม 

 
 

ตัวแปรอิสระ 

(independent 

variables) 

ตัวแปรตาม 

(dependent 

variables) 

เปนตนเหตุ/ปจจัยเสี่ยง (risk factor) 

หรือเปนตัวท่ีกําหนด (determines) 



การวิจัยเชิงสํารวจ นิยมกันมากในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ในสองลักษณะใหญ คือ 

1. ศึกษาลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตามวาเปนอยางไร เชน ศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานตางๆ วามีการปฏิบัติอยูในระดับใด  จากเคร่ืองมือที่เปน
แบบสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางของประชากร สวนใหญใช แบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) ของ Likert วิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) หรือเรียกสั้นๆ วา 
คาเฉลี่ย (mean) คือ จํานวนที่ไดจากผลรวมของขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนชุดของขอมูล มีการ
แปลความผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนระดับที่มีการปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปนคาท่ีบงบอกถึงลักษณะการ
กระจายของขอมูล  

2. ศึกษาลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตามวาเปนอยางไร และใชตัวแปรอิสระจําแนกตัวแปรตาม
เพ่ือใหเขาใจสภาพของตวัแปรตามไดชดัเจนมากขึ้น เชน ศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในดานตางๆ วามีการปฏิบัติอยูในระดับใด  ตามที่อธิบายในขอ 1 เพ่ิมเตมิ
ดวยการศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติน้ันจําแนกตามตัวแปรอิสระบางตัว เชน ขนาดของ
สถานศึกษา เพศ หรือระดับการศึกษา เปนตน แลววิเคราะหขอมูลดวยสถิตทิดสอบที (t-test) หรือ
สถิติทดสอบเอฟ (F-test)  

การกําหนดชื่อในงานวิจัยเชงิสาํรวจ สามารถกําหนดชื่อไดหลายแบบ แตโดยท่ัวไปมักจะมีโครงสรางการ
กําหนดชื่อ ดังนี้ การศึกษา....(ตัวแปรตาม)...และ...(ตัวแปรอิสระ)… หรือ การเปรียบเทียบ..(ตัวแปรตาม) 
ระหวาง..(คาตัวแปรอิสระ).. หรือรูปแบบอ่ืนในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ดังตัวอยางชื่องานวิจัยดังน้ี  

 สภาพและปญหาการบริหารโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทยของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  

 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของหองสมุดโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสํานักงานการประถม ศึกษา
จังหวัดอบุลราชธานี  

 การใชไมโครคอมพิวเตอรของอาจารยในมหาวิทยาลยัพายัพ  

 ศึกษาระดับการยอมรับสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตอการรางรัฐธรรมนูญฉบบัใหม  

 ทัศนคตขิองกลุมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอภาพพจนผลงานรัฐบาล   

 การเมืองไทยในสายตาผูสูงอาย ุ

 การสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑติการสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 

 ทัศนคตขิองหญงิคาบริการทางเพศตอการคุมกําเนิด 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูอานหนังสือพิมพในจังหวัดเชยีงใหมตอหนังสือพิมพทองถิ่น 
ดังน้ัน การวิจัยเชิงสํารวจจึงเปนการวิจัยที่มีจุดมุงหมายเพื่อคนหาความจริงเกี่ยวกับปจจัยตางๆ เพ่ือ

นําไปใชอธิบายความเปนไปของปรากฏการณตางๆ มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี  
(1) เปนการวิจัยสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติ ไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปร  



(2) เปนการศึกษาตัวแปรเพ่ือพรรณนาสภาพของปรากฏการณน้ัน ตัวแปรที่ศึกษาเปนตัวแปรท่ีเกิดอยู
กอนแลวตามธรรมชาติ ไมสามารถจัดกระทําได เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม 
หรือตัวแปรโดยธรรมชาติ หรือจัดกระทําไดแตไมนิยมจัดกระทําเพราะผิดจริยธรรมการวิจัย เชน การแตกแยก
ของครอบครัว การใหเสพยาเสพติด การฆาตัวตาย เปนตน และในการวิจัยอาจตั้งสมมติฐานหรือไมก็ได 

การวิจัยเชิงสํารวจจึงเปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคจะแสวงหา (1) ความรูเก่ียวกับสภาพปจจุบันของ
ปรากฏการณตางๆ ที่นักวิจัยสนใจเพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงหรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันอยางละเอียด 
(2) กําหนดสถานภาพท่ีปรากฏในปจจุบันเพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานไวสําหรับเปรียบเทียบกับสถานการณอื่น 
เพ่ือประเมินสภาพการณโดยเทียบกับมาตรฐานท่ีมีอยูกอนแลว และเพือ่เปรียบเทียบสถานการณตามเงื่อนไข
เพ่ือจําแนกออกเปนกลุม ประเภท ชนิด ตัวอยางเชน นักวิจัยเชิงสํารวจรวบรวมขอเท็จจริงและนํามาหาขอสรุป
ทําใหมีความรูวาน้ําแบงออกไดเปน 3 สถานะ ระบอบการปกครองแบงออกเปน 3 แบบ นักวิจัยยังรวบรวม
ขอมูลตอไปและตั้งเปนมาตรฐานความรูขึ้นมาได ตัวอยางเชน นักวิจัยมีความรูวานํ้าจะเปลี่ยนสถานภาพเปนไอ
นํ้าท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเชลเซียส และจะเปลีย่นสถานภาพเปนนํ้าแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเชลเซียส นักวิจัยยัง
พบอีกวา เม่ือเพ่ิมความสูงขึ้นไปนํ้าจะเดอืดกอนที่อุณหภมูิ 0 องศาเชลเซียส ในทํานองเดยีวกันนักวิจัยใชการ
วิจัยเชิงสํารวจเพื่อรวบรวมขอเท็จจริงในปรากฏการณตางๆ จนสามารถเขาใจธรรมชาติไดมากขึน้ 

 

 

 

ทําความเขาใจในลักษณะเฉพาะของการวิจัยเชิงสํารวจ  

1. ประเด็นการวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจกําหนดประเด็นการวิจัยที่เก่ียวของกับการบรรยายสภาพหรือ
คุณลักษณะของตวัแปรท่ีสนใจหรือตวัแปรท่ีสํารวจ ไดแก ทัศนะ มุมมอง คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม 
ในเร่ืองการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิจัยเชิงสํารวจสนใจปญหาที่เกิดขึน้หรือมีอยู
กอน มิไดจัดการทดลองขึ้นมาใหม ตัวอยางเชน นักวิจัยสนใจจะศึกษาเร่ืองการรับรูขาวสารของประชาชนใน
ชนบทโดยการสํารวจพฤติกรรมการรับรูขาวสารและผลการรับรูขาวสาร เพ่ือนํามาบรรยายวาประชาชนมีการ
รับรูขาวสารในระดับมาก ปานกลาง หรือนอยเพียงใด และประชาชนมีพฤติกรรมการรับรูดวยสื่อชนิดใด 
ความถี่เทาไร รับรูจากแหลงใด เปนตน 

2. ตัวแทน การวิจัยเชิงสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวแทน (sample) และนํามาวิเคราะหและอางอิง
ผลไปสูประชากร การสํารวจจะไมนิยมใชประชากรท้ังหมดเพราะทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ เวลาและแรงงาน 
จึงหันมาศึกษาจากกลุมตัวแทน (sample) ในการสรุปผลการวิจัยใหมีความนาเชื่อถือ นักวิจัยตองมีการเลือก
กลุมตัวอยางเพ่ือใหเปนตวัแทนท่ีดขีองประชากรและสามารถอางองิผลไปอธิบายประชากรไดอยางถกูตอง การ
วิจัยเชิงสํารวจจึงตองใชวิธีการสุมตัวอยาง  

3. การรายงานตนเอง การวิจัยเชิงสํารวจใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการสอบถาม
หรือสัมภาษณท่ีผูตอบตองรายงานสิ่งที่เปนทัศนะ มุมมอง คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม น้ัน ดวยตัว
ของเขาเอง (self-report) ผูวิจัยเปนเพียงผูประมวลผลและหาขอสรุป ไมไดเปนผูตีความหรือใหความหมายแก
ขอมูลเหลาน้ันแตอยางใด การวิจัยเชิงสํารวจใชกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดคอนขางใหญ เพ่ือใหการสรุปมีความ
นาเชื่อถือ และตองใชเคร่ืองมือวัดประเภทแบบสอบถามหรือแบบสํารวจ ซึ่งเปนการใหกลุมตัวอยางรายงาน
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สภาพของตนเอง ตัวอยางเชน ผูวิจัยตองการศกึษาปญหาทางการสอนของครู ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นมา
สอบถามความคิดเห็นจากตัวครูเองวามีปญหาอะไรบาง เปนการใหครูรายงานปญหาของตนเอง มิใชใหผูวิจัย
ลงไปสังเกตและตีความหมายวาเปนอยางไร 

4. ขอสรุปทั่วไป การวิจัยเชิงสํารวจศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางและตองการสรางขอสรุปใหกวางขวาง
ไปถึงประชากรท้ังหมด (generalability) การวิจัยเชิงสํารวจจึงตองมีการประมาณการคาของประชากรจาก
กลุมตัวอยาง ขอสรุปของประชากรจะเปนขอความที่บรรยายไดกวางขวางมากขึ้น การวิจัยเชิงสํารวจจึงตองใช
สถิติในการอางผลไปสูประชากร ตัวอยางเชน ผู วิจัยตองการทราบความตองการในการศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรีจํานวน 5,000 คน ในการวิจัยผูวิจัย
สุมนักเรียนมา 500 คน เพ่ือเก็บขอมูลและหาขอสรุป พบวานักเรียนมีความตองการเรียนในมหาวิทยาลัยของ
รัฐมากที่สุด คณะทีต่องการเขาศึกษามากที่สุด ไดแก คณะแพทยศาสตร ในการสรุปผล ผูวิจัยตองทดสอบทาง
สถิติเพื่อใหสามารถสรุปไดวาประชากรนักเรียนทั้งหมดจํานวน 5,000 คนมีความตองการเปนอยางไร 

 

 

 

ทําความเขาใจในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ  

การวิจัยเชิงสํารวจกําหนดรูปแบบการศึกษาลักษณะของตัวแปรตาม 3 ลักษณะ คือ (1) การบรรยายตัว
แปรที่สนใจ (2) การบรรยายสาเหตุของตัวแปรท่ีสนใจ และ (3) การบรรยายผลของตัวแปรท่ีสนใจ แตละ
ลักษณะมีรายละเอียดการศึกษาดังนี ้

1. การบรรยายตัวปรากฏการณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจท่ีตองการบรรยายสภาพของ ตัวแปรตาม Y ที่
สนใจในลักษณะตางๆ โดยไมสนใจตัวแปรอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ ตัวแปรสาเหตุ X หรือตัวแปรผล Z เชน ในการ
วิจัยเร่ืองสภาพการใชภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยตองการศึกษาวา 
นักเรียนมีความสามารถทางการใชภาษาไทยในระดับใด เม่ือจําแนกตามทักษะฟง พูด อาน เขียน นักเรียนมี
ความสามารถในระดับใด เมื่อจําแนกตามสังกัดโรงเรียน นักเรียนมีความสามารถในระดับใด เม่ือจําแนกตาม
อาชีพผูปกครอง นักเรียนมีความสามารถในระดับใด เปนตน  

2. การบรรยายสาเหตุของปรากฏการณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจท่ีตองการบรรยายสภาพของ ตัวแปร
สาเหตุ X ซึ่งเปนสาเหตุของตัวแปรตามท่ีสนใจ ตัวอยางเชน ในการวิจัยเร่ืองสาเหตุที่ทําใหเกิดการติดขัดของ
การจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยตองการศึกษาวาการจราจรติดขัดเกิดจากสาเหตุอะไรบาง โดยไม
สนใจวาจราจรติดขัดแบบใด ท่ีไหน อยางไร ประเด็นท่ีสนใจในการวิจัยอาจเปนเพราะปริมาณรถ การจัด
เสนทางเดินรถ สภาพท่ีตั้งของที่พักอาศัย การเสนทางบริการขนสงมวลชน เปนตน ตัวอยางงานวิจัยเชิงสํารวจ
ประเภทน้ี ไดแก สาเหตุท่ีทําใหเยาวชนเสพยาเสพติด เหตุผลในการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผูปกครอง เปน
ตน 

3. การบรรยายผลของปรากฏการณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจท่ีตองการบรรยายสภาพของ ตัวแปร Z 
ซ่ึงเปนผลของตวัแปรตามที่สนใจ ตัวอยางเชน ในการวิจัยเร่ืองผลของการจัดเงินกูเพ่ือการศึกษา ผูวิจัยตองการ
ศึกษาวา การจัดเงินกูเพ่ือการศึกษาทําใหเกิดผลอะไรบาง โดยไมสนใจวิธีการจัดเงินกูหรือสาเหตุท่ีตองจัด 
ประเด็นท่ีสนใจในการวิจัยอาจเปนประเด็นเก่ียวกับการลดภาระผูปกครองมากนอยเพียงใด การเปดโอกาสใน
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เด็กยากจนไดเขาเรียนมากขึ้นเทาไร การจัดการศึกษาทําไดทั่วถึงมากขึ้นมากนอยเทาไร เปนตน ตัวอยาง
งานวิจัยเชิงสํารวจประเภทนี้ ไดแก ผลของการจัดโครงการอาหารกลางวัน ผลกระทบของการคุมกําเนิดใน
ประเทศไทย เปนตน 

4. ขอสังเกต 
การจําแนกใหเห็นถึงการวิจัยเชิงสํารวจใน 3 รูปแบบดังกลาวมีประโยชนอยางยิ่งตอการกําหนดแนว

ทางการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังกลาวในตอนตนวา การวิจัยเชิงสํารวจนิยมกันมากในการทํา
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในสองลักษณะใหญ คือ (1) ศึกษาลักษณะ
หรือสภาพของตวัแปรตามวาเปนอยางไร และ (2) ศึกษาลักษณะหรือสภาพของตวัแปรตามวาเปนอยางไร และ
ใชตัวแปรอิสระจําแนกตัวแปรตามเพ่ือใหเขาใจสภาพของตัวแปรตามไดชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งทั้งสองลักษณะน้ีจัด
อยูในรูปแบบแรกเทาน้ัน คือ รูปแบบการบรรยายตัวปรากฏการณ ภาพประกอบ 

 

ดังน้ัน เพ่ือขยายขอบขายการวิจัยใหหลากหลายมากข้ึน การวิจัยเชิงสํารวจของนักศึกษาใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาควรศึกษาในรูปแบบการบรรยายสาเหตุของปรากฏการณ และ รูปแบบการ
บรรยายผลของปรากฏการณ ใหมากข้ึนดวย ซึ่งแตละรูปแบบก็ศึกษาไดสองลักษณะใหญเชนกัน ดัง
ภาพประกอบขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายตัวปรากฏการณ  

ทําไดในสองลักษณะใหญ 

1. ศึกษาลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตามวาเปนอยางไร ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการแปลความ ไมมีการศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ฯลฯ ไมมีการตั้งสมมุติฐาน ถือเปนแบบพื้นฐานทั่วไป 

2. ศึกษาลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตามวาเปนอยางไร ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการแปลความ และมีการศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ฯลฯ มีการตั้งสมมุติฐาน มีการใช t-test หรือ F-test ถือเปนแบบ

กาวหนาขึ้น 



 

ลักษณะของการสํารวจ  ในการวิจัยเชิงสํารวจ นักวิจัยสามารถออกแบบการสํารวจได 2 ลักษณะคือ 
การสํารวจจากประชากร และการสํารวจจากตัวอยาง แตละลักษณะมีวิธีการและขอดีขอเสียแตกตางกัน ดังน้ี 

1. การสํารวจจากประชากร  เปนการสํารวจเก่ียวกับคุณลักษณะจากสมาชิกทุกหนวยของประชากร 
ไมมีการสุมตัวอยางและไมตองมีการทดสอบและอางอิงผล ขอดี คือ ใหผลสรุปที่ถูกตอง แตมีขอเสีย คือ 
สิ้นเปลืองแรงงานและเสียคาใชจายสูง เชน การทําสํามะโนประชากร การทําสํามะโนการเกษตร เปนตน การ
สํารวจจากประชากรใชในการวิจัยที่ประชากรมีสมาชิกจํานวนไมมากนัก หรือการวิจัยที่ตองการขอสรุปท่ีมี
ความม่ันใจสูง ตัวอยางเชน ในการวิจัยครูผูสอนภาษาจีน ตองการสํารวจความตองการของนักเรียนที่เลือก
เรียนภาษาจีนเปนวิชาเลือก ซ่ึงนักเรียนเลือกเรียนทั้งหมดเพียง 23 คน การวิจัยคร้ังน้ีสามารถศึกษาจาก
ประชากรโดยตรงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายสาเหตุของปรากฏการณ  

ทําไดในสองลักษณะใหญเชนกัน 

1. ศึกษาสาเหตุของตัวแปรตามที่สนใจวาเกิดจากสาเหตุอะไรบาง ใชคาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ไมมีการศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ฯลฯ ไมมีการตั้งสมมุติฐาน ถือเปนแบบพื้นฐานทั่วไป 

2. ศึกษาสาเหตุของตัวแปรตามที่สนใจวาเกิดจากสาเหตุอะไรบาง ใชคาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ และมีการศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ฯลฯ มีการต้ังสมมุติฐาน มีการใช t-test หรือ F-test ถือเปน

แบบกาวหนาข้ึน 

การบรรยายผลของปรากฏการณ 

ทําไดในสองลักษณะใหญเชนกัน 

 
1. ศึกษาผลของตัวแปรตามที่สนใจวาสงผลใหเกิดอะไรบาง ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการแปลความ ไมมีการศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ฯลฯ ไมมีการต้ังสมมุติฐาน ถือเปนแบบพื้นฐานทั่วไป 

2. ศึกษาผลของตัวแปรตามที่สนใจวาสงผลใหเกิดอะไรบาง ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการแปลความ และมีการศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ฯลฯ มีการต้ังสมมุติฐาน มีการใช t-test หรือ F-test ถือเปนแบบ

กาวหนาข้ึน 



2. การสํารวจจากตัวอยาง เปนการสํารวจเก่ียวกับความรู ความคิดเห็น เจตคติ ความเชื่อ คานิยม 
และแบบประพฤติปฏิบัติจากสมาชิกที่เปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดเลือกมาจากประชากร การสํารวจตองมีการสุม
ตัวอยาง ตองมีการทดสอบและอางอิงผล มีขอดี คือ ไมสิ้นเปลืองแรงงานและไมตองเสียคาใชจายสูง แตมี
ขอเสียคือ ใหผลสรุปที่ถูกตองนอยลง เชน การสํารวจประชามติ การสํารวจความนิยม เปนตน การสํารวจจาก
ตัวอยางใชในการวิจัยที่ประชากรมีสมาชิกจํานวนมาก หรือการวิจัยที่ไมตองการขอสรุปที่ตองการความม่ันใจ
สูง ตัวอยางเชน พรรคการเมืองตองการทราบความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคในปจจุบัน จึงสุมประชากร
มาสอบถาม 1,300 คน และนําขอสรุปนั้นมาใชบอกความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคการเมืองได 

ข้ันตอนการวจิัยเชิงสํารวจ 

การวิจัยเชิงสํารวจมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร ขั้นตอนที่สําคัญ
ของการวิจัยเชิงสํารวจ คือ การเลือกแบบแผนการสํารวจ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมี 8 ขั้นตอนเหมือนการ
วิจัยเชิงทดลอง คือประกอบดวยการกําหนดประเด็นการวิจัย การสํารวจเอกสารและรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัยใหชัดเจน การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเลือกแบบแผนการ
สํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน และการเสนอผลการวิจัย แตละ
ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. กําหนดประเด็นการวิจัย กําหนดขอบขายและเนื้อหาเร่ืองท่ีจะวิจัย ระบุปญหาการวิจัย และทํา
ความเขาใจกับประเด็นปญหาและคําศพัททีเ่ก่ียวของ ระบุความหมาย โครงสรางและขอบเขตของสิง่
ที่ตองการศึกษาใหชัดเจน 

2. สํารวจเอกสารและรายงานการวิจยัที่เกี่ยวของ ทบทวนทฤษฎี เอกสารและรายงานผลการวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชทําความเขาใจและอธิบายประเด็นปญหา คําศัพท ตัวแปรการวิจัย แบบ
แผนการวิจัย จากตําราเอกสารหรืองานวิจัย 

3. กําหนดประเด็นปญหาการวิจัยใหชัดเจน นําแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของมาสราง
กรอบความคิดการวิจัย และกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย หรือคําถามการวิจัยที่ตองการตอบในการ
วิจัย นิยามคําศัพท และระบุขอบเขตของการวิจัย 

4. ตั้งสมมติฐานการวิจัย นําผลการทบทวนทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของมากําหนดตัวแปรที่
เก่ียวของในการศึกษาทั้งหมด สวนสมมติฐานการวิจัยอาจมีหรือไมก็ได 

5. เลือกแบบแผนการสํารวจ เลือกแบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ วิธีเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะห และวางแผนทางดานเวลา แรงงาน งบประมาณ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล นําเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามแผนการท่ีกําหนด 

7. วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน นําขอมูลมาวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ถามี)  
8. เสนอผลการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยใหประกอบดวยปญหาการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ปฏิบัติการ....เร่ิมตนทีก่ารกําหนดประเด็นการวิจัยและรูปแบบการวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

1. ความใหมและความหลากหลายของประเด็นในการทําวิจัย  
สภาพปจจุบันที่สังเกตเห็น นักศึกษาสวนใหญทําวิจัยเก่ียวกับ “งาน” ตามกรอบท่ีมีการกําหนดไวลวงหนา

โดย “นโยบายหรือแนวปฏิบัติของสวนกลาง/ตนสังกัด” เชน การบริหารสถานศึกษาตามโครงสรางการ
บริหารงาน 4 ดาน คือ วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารท่ัวไป เปนตน ซึ่งแมจะเปนแนวทางหน่ึงใน
การกําหนดประเด็นเพ่ือการวิจัย  เพราะการศึกษาระดับปริญญาโทเนนการพัฒนาเปนผูบริหารระดับกลางและ
ระดับตน มีบทบาทหนาที่ในการนํานโยบายของสวนกลางหรือตนสงักัดไปปฏิบตั ิการวิจัยเพ่ือใหทราบถึงระดบั
มากนอยของการปฏิบตั ิก็เปนการหาจุดออนจุดแขง็และแนวทางเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานให
ดีขึ้น แตอาจมีปญหาบางประการ เชน กรอบของ “งาน” ที่สวนกลาง/ตนสังกัดกําหนดไว สวนใหญเปน 
routine work นักศึกษาจะวนเวียนทําวิจัยแตในงานนั้น “ซ้ําๆ” กัน จนไมเกิดสิ่งใหมๆ ขึ้นในวงการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา ทั้งน้ี มีขอสังเกตวา บางรายเกรงจะวามีการทําซํ้าๆ แกปญหาโดยเปลี่ยนจาก
การศึกษา “ความเห็น” เปนการศึกษา “ความพึงพอใจ” ในงานนั้นๆ แทน ก็ถือวายังเปนการทําวิจัย “ซ้ําๆ” 
อยู ปรากฏการณดังกลาว จะทําใหนักศึกษา ขาดโอกาสพัฒนา “ทักษะเชิงวิชาการ” การศึกษาคนควาขอมูล
เพ่ือการวิเคราะหและสังเคราะหสรางองคความรูใหมขึ้นมา ทั้งจาก “ตํารา” และจาก “อินเทอรเน็ต” เพราะ
ในการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับงานที่มีกําหนดขอบขายไวกอนแบบเปน routine work น้ัน นักศึกษาเพียง
เอารายละเอียดของ “งาน” ตามที่สวนกลางหรือตนสังกัดกําหนดมาพิมพใสไวเทาน้ัน  

ขอเสนอแนะ....  เพ่ือความใหมและความหลากหลายของประเด็นในการทําวิจัย นักศึกษาควรมองหา
ประเด็นในเชิง “ทฤษฎีใหม/วิสัยทัศนใหม/แนวโนมใหม/กระบวนทัศนใหม” โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ
การศึกษาศตวรรษที่ 21 ใหมากขึ้น ซ่ึงก็มีมากมายหลายประเด็น ในกรณีท่ีเกี่ยวกับ “งาน” เชน 

- บรรยากาศเชิงสรางสรรค (creative climate) 

- วัฒนธรรมการเรียนรูในสถานศึกษา (learning culture) 
- การเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) 

- สภาพแวดลอมการเรียนรู (learning environment) 

- การพัฒนาครูสูความเปนอาเซียน (teacher development) 
- การนําเพ่ือการเปลีย่นแปลงในสถานศกึษา (leading for change) 

- การพัฒนาเพ่ือความเปนสากล (internationalization) 
- การพัฒนาเครือขายการเรียนรู (network for learning) 

- การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน (digital technology) 

- การพัฒนาชุมชนการเรียนรูออนไลน (online learning community)  
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่เก่ียวกับ “คน” หลายประเด็น เชน 

- ทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st century skills) 
- การพัฒนาทีมงานคุณภาพ (team building) 

4 



- การเสริมสรางความเปนธรรมในการบริหาร (equity) 

- การพัฒนาตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ (code of ethics) 

- การพัฒนาวชิาชพีบคุลากร (professional development) 
- คานิยมใหมในการพัฒนาบุคลากร (new values in personnel development) 

- การเสริมสรางสมรรถนะสากล (global competencies) 
นอกจากนั้น ก็มีประเด็นเก่ียวกับ “ภาวะผูนํา” อีกมาก เชน 
- ภาวะผูนําสถานศึกษา (school leadership) 

- ภาวะผูนํากระจายอํานาจ (distributed leadership) 
- ภาวะผูนําสรางสรรค (creative leadership)  

- ภาวะผูนําของครู (teacher leadership) 

- ภาวะผูนําทางการสอน (instructional leadership) 
- ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา (principal leadership)  
นอกจากนั้น ยังมีหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา รวมทั้งภมิูปญญาทองถิ่นอีกมาก เชน 
- หลักธรรมสําหรับการบริหารงานบคุคล 
- หลักธรรมสําหรับการบริหารงานงบประมาณ 

- หลักธรรมสําหรับการจูงใจทางการบริหาร 

- หลักธรรมเพ่ือความเปนธรรมในสถานศึกษา 

- หลักธรรมเพ่ือความเปนผูนําสถานศึกษา 
- หลักธรรมเพ่ือการวางแผน 
- หลักธรรมเพ่ือการควบคุมคุณภาพ 

2. ขยายรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจใหมากขึ้นกวารูปแบบการบรรยายตัวปรากฏการณ 
ดังกลาวขางตนวา การวิจัยเชิงสํารวจกําหนดรูปแบบการศึกษาลักษณะของตัวแปรตาม 3 ลักษณะ คือ  
(1) การบรรยายตัวแปรที่สนใจ  
(2) การบรรยายสาเหตุของตัวแปรท่ีสนใจ  
(3) การบรรยายผลของตัวแปรที่สนใจ และใหขอสังเกตวา การวิจัยเชิงสํารวจนิยมกันมากในการทํา

วิทยานิพนธระดับปริญญาโทของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสองลักษณะใหญ คือ  
(1) ศึกษาลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตามวาเปนอยางไร เชน ศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานตางๆ วามีการปฏิบัติอยูในระดับใด  จากเคร่ืองมือที่ เปน
แบบสอบถามความเห็นจากกลุมตวัอยาง สวนใหญใช แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของ Likert 
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) หรือเรียกสั้นๆ วาคาเฉลี่ย คือ จํานวนที่ไดจากผลรวมของ
ขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนชุดของขอมูล แลวแปลความเปนระดับท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เปนคาท่ีบงบอกถึงการกระจาย
ของขอมูล  

(2) ศึกษาลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตามวาเปนอยางไร และใชตวัแปรอิสระบางตัวจําแนกตัวแปรตาม
เพ่ือใหเขาใจสภาพของตัวแปรตามไดชัดเจนมากขึ้น เชน ศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดานตางๆ วามีการปฏิบัติอยูในระดับใด ตามที่อธิบายในขอ 1 เพิ่มเติมดวยการศกึษา



เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติน้ันจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เพศ หรือระดับการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนตน แลววิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบที (t-test) หรือสถิติทดสอบเอฟ (F-test)   

ท้ังสองลักษณะน้ีจัดอยูในรูปแบบแรกเทาน้ัน คือ รูปแบบการบรรยายตัวปรากฏการณ  
ดังน้ัน เพื่อขยายขอบขายการวิจัยใหหลากหลายมากขึ้น การวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาควร

ศึกษาในรูปแบบการบรรยายสาเหตขุองปรากฏการณ และรูปแบบการบรรยายผลของปรากฏการณ ใหมากขึน้
ดวย  ดังนํามากลาวถึงขางลางอีกคร้ัง 

 
1. การบรรยายตัวปรากฏการณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่ตองการบรรยายสภาพของ ตวั

แปรตาม Y ที่สนใจในลักษณะตางๆ โดยไมสนใจตัวแปรอื่นที่เก่ียวของ คือ ตัวแปรสาเหตุ X 
หรือตัวแปรผล Z เชน ในการวิจัยเร่ืองสภาพการใชภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมปท่ี 4 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยตองการศึกษาวา นักเรียนมีความสามารถทางการใชภาษาไทยใน
ระดับใด เม่ือจําแนกตามทักษะฟง พูด อาน เขียน นักเรียนมีความสามารถในระดับใด เม่ือ
จําแนกตามสังกัดโรงเรียน นักเรียนมีความสามารถในระดับใด เมื่อจําแนกตามอาชีพผูปกครอง 
นักเรียนมีความสามารถในระดับใด เปนตน  

2. การบรรยายสาเหตุของปรากฏการณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่ตองการบรรยายสภาพ
ของ ตัวแปรสาเหตุ X ซ่ึงเปนสาเหตุของตัวแปรตามที่สนใจ ตัวอยางเชน ในการวิจัยเร่ือง
สาเหตุที่ทําใหเกิดการติดขัดของการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยตองการศึกษาวา
การจราจรติดขัดเกิดจากสาเหตุอะไรบาง โดยไมสนใจวาจราจรติดขัดแบบใด ท่ีไหน อยางไร 
ประเด็นที่สนใจในการวิจัยอาจเปนเพราะปริมาณรถ การจัดเสนทางเดินรถ สภาพที่ตั้งของทีพั่ก
อาศัย การเสนทางบริการขนสงมวลชน เปนตน ตัวอยางงานวิจัยเชิงสํารวจประเภทน้ี ไดแก 
สาเหตุท่ีทําใหเยาวชนเสพยาเสพติด เหตุผลในการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผูปกครอง เปนตน 

3. การบรรยายผลของปรากฏการณ เปนการวิจัยเชิงสํารวจท่ีตองการบรรยายสภาพของ 
ตัวแปร Z ซึ่งเปนผลของตัวแปรตามที่สนใจ ตัวอยางเชน ในการวิจัยเร่ืองผลของการจัดเงินกู
เพ่ือการศึกษา ผูวิจัยตองการศึกษาวา การจัดเงินกูเพื่อการศึกษาทําใหเกิดผลอะไรบาง โดยไม
สนใจวิธีการจัดเงินกูหรือสาเหตุที่ตองจัด ประเด็นท่ีสนใจในการวิจัยอาจเปนประเด็นเกี่ยวกับ
การลดภาระผูปกครองมากนอยเพียงใด การเปดโอกาสในเด็กยากจนไดเขาเรียนมากขึ้นเทาไร 
การจัดการศึกษาทําไดท่ัวถึงมากขึ้นมากนอยเทาไร เปนตน ตัวอยางงานวิจัยเชิงสํารวจประเภท
น้ี ไดแก ผลของการจัดโครงการอาหารกลางวัน ผลกระทบของการคุมกําเนิดในประเทศไทย 
เปนตน 

 
กิจกรรม .... ในรุนแรกๆ ควรมอบหมายใหนักศึกษาคนควาวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ที่มีคุณภาพ ที่ทําวิจัย
รูปแบบการบรรยายตัวปรากฏการณ รูปแบบการบรรยายสาเหตขุองปรากฏการณ และรูปแบบการบรรยายผล
ของปรากฏการณ มารูปแบบละ 2-3 เร่ือง ไมจํากัดเปนงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา อาจเปนสาขาวิชาอืน่
ทางการศึกษา รวมทั้งอาจเปนสาขาวิชาอื่นในคณะวิชาอ่ืน เชน คณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงมีนักศึกษาทําวิจัยเชิง
สํารวจกนัดวย และมีคุณภาพดีๆ เพ่ือนํามาเสนอและอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน ใหเห็นแนวทางท่ีเปนรูปธรรม
ของบทที่ 1 – 5 และภาคผนวก กอนท่ีแตละรายจะตัดสินใจเลือกรูปแบบ และกําหนดประเด็นหรือหัวขอเพ่ือ
การวิจัยได ...... หากรุนแรกๆ ทําไดดีมีคุณภาพ ก็จะเปนแนวทางใหกับรุนตอๆไปได  

 



 

 

ปฏิบัติการ....ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อบทที่ 2 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เม่ือกําหนดประเด็นการวิจัยและรูปแบบการวิจัยไดลงตัวแลว ก็จะเปนแนวทางเพ่ือการศึกษาและ

นําเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองถูกทิศทาง ซ่ึงหากนักศึกษามีวิทยานิพนธ

ตนแบบที่ดีๆ ที่มีคุณภาพอยูในมือ ก็สามารถจะศึกษาแนวการศึกษาและแนวการนําเสนอผลการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากบทที่ 2 ได 

2. กอนศึกษาและกอนลงมือเขียน ทําความเขาใจในแนวคิดนี้กอน ....... วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

หมายถึง เอกสารงานเขียนที่มีเน้ือหาสาระเกี่ยวของกับหัวขอปญหาท่ีผูวิจัยสนใจ โดยทั่วไปผูวิจัยจะศึกษา

วรรณกรรมที่เก่ียวขอเพื่อจุดมุงหมายประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดังน้ี  

 แสวงหาแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะทําวิจัย  

 สํารวจสถานภาพขององคความรูในเร่ืองที่จะทําวิจัย  

 แสวงหาสารสนเทศที่จะชวยตัดสินใจกําหนดแนวทางการวิจัย  

 แสวงหาหลักฐานอางอิงมาสนับสนุนความคิดเห็นในชวงการอภิปรายผลการวิจัย 

ประโยชนของการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของวามีหลายประการ เชน  
(1) ชวยใหทราบถึงสภาพปจจุบันขององคความรูในเร่ืองท่ีวิจัย วามีผูศึกษาหาคําตอบไวแลวในแงมุม

หรือประเด็นใดแลวบาง  
(2) ชวยใหสามารถหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซ้ําซอนกับผูอื่น การวิจัยเปนเร่ืองของการแสวงหาความรู

ใหม  นักวิจัยไมนิยมแสวงหาความรูเพ่ือที่จะตอบปญหาเดิมโดยไมจําเปน เพราะจะเปนการเสียเวลา สิ้นเปลอืง
ทรัพยากรโดยใชเหต ุ 

(3) ชวยใหมีแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีในเร่ืองท่ีวิจัยอยางเพียงพอ โดยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) จะนําไปสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) 
ที่ชัดเจน  

(4) ชวยใหเห็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยของตน เชน ทราบวานักวิจัยคนอ่ืนมีวิธีการหาคําตอบ
เอาไวอยางไร  มีปญหาอุปสรรคอยางไร คําตอบท่ีไดมีความชัดเจนเพียงใด เปนตน สารสนเทศเหลาน้ีจะชวย
ใหผูวิจัยวางแผนการวิจัยของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถหลีกเลี่ยงปญหาอุปสรรคที่จะทําให
งานวิจัยน้ันลมเหลวได ชวยใหโอกาสที่จะทํางานมีวิจัยนั้นใหสําเร็จอยางมีคุณภาพมีสูงขึ้น  

(5) ชวยใหมีหลักฐานอางอิงเพ่ือสนับสนุนในการอภิปรายผลการวิจัย  ในการรายงานผลการวิจัยผูวิจัย
จะตองแสดงความคิดเหน็เขงิวิพากษวิจารณผลการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เก่ียวของอยางรอบคอบถีถ่วนจะ
ชวยใหผูวิจัยมีขอมูลอางอิงประกอบการแสดงความเห็นไดอยางสมเหตุสมผลและมีความหนักแนนนาเชื่อถอื  

(6) ชวยสรางคุณภาพและมาตรฐานเชิงวิชาการใหแกงานวิจัย การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของอยาง
กวางขวางครอบคลุมในเร่ืองที่ศึกษาและนํามาเรียบเรียงเอาไวอยางดี จะทําใหงานวิจัยมีคุณภาพและได

5 



มาตรฐาน เปนการแสดงถึงศกัยภาพของนักวิจัยไดทางหนึ่งวามีความสามารถเพียงพอทีจ่ะทําวิจัยในเร่ืองน้ันได
อยางนาเชื่อถือ   

มีผูใหขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของในวิทยานิพนธของนักศึกษาไวดังนี้ เชน  
(1) การคัดลอกเอกสารที่ไดไปคนความานั้น มักจะเปนการคัดลอกทุกคํา ไมมีการเรียบเรียงใหมใหเปน

ภาษาของตนเอง บางคร้ังถึงกับลอกมาเปนหนังสอืหลายหนา แลวมีการอางอิงเพียงแหงเดียว  ซ่ึงการทําเชนน้ี
ถือวาไมถูกตองและไมเหมาะสมในการเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

(2) การอางตอๆกันโดยไมดูจากตนฉบับ ถือเอาความสะดวกของตนเปนหลัก หลายคร้ังท่ีพบวาการ
อางอิงนั้นผิดพลาดเพราะตนฉบับท่ีตนเองคัดลอกมานั้นมีการพิมพผิดพลาดโดยไมไดรับการแกไข และที่สําคญั 
บางคร้ังพบวา แนวคิดและทฤษฎีเปลี่ยนไปจากเจาของเดิม  

(3) นําเสนอเอกสารและงานวิจัยแบบแยกสวน  เชน เขียนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรท่ีจะ
ศึกษาไวอีกที่หน่ึง แลวเขียนงานวิจัยไวอีกท่ีหน่ึง ในงานวิจัยที่ตองการทดสอบสมมติฐาน  

(4) นําผลการวิจัยมาเขียนเรียงตอๆ กันแบบขนมชั้น ซ่ึงมีชั้นใหญๆ 2 ชั้นคือ  ชั้นแรกเปนผลการวิจัยใน
ประเทศ ชั้นที่สองเปนผลการวิจัยตางประเทศ  ในชั้นใหญๆ ก็จะมีชั้นยอยๆ ของใครของมัน คือ เสนอ
ผลการวิจัยท่ีพบนั้นของใครของมัน  โดยไมไดโยงใหเห็นความสัมพันธถึงผลการวิจัยเหลาน้ัน วิธีการท่ีเหมาะสม
ก็คือ เสนอผลการวิจัยตามประเด็นหรือหัวขอที่เรากําหนดไวโดยไมแยกงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
ออกจากกัน 

การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของถือเปนหัวใจสําคัญหนึ่งของงานวิจัย เพราะเปนแหลงที่จะแสดงความ
เปนเหตุเปนผลและความชัดเจนของตัวแปรที่จะใชในการวิจัย เปนแหลงท่ีมาของนิยามศัพทเฉพาะเพ่ือใชใน
การวิจัย เปนแหลงท่ีมาของกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย และเปนแหลงท่ีผูวิจัยสามารถ “พัฒนาทักษะเชิง
วิชาการ” ของตนเองไดหลายๆ ทักษะ เชน ทักษะการคนควาแหลงขอมูล ทักษะการเลือกขอมูล ทักษะการ
แปลความขอมูล ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการนําเสนอขอมูล ทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ฯลฯ 
แตนาเสียดาย..... งานวิจัยหลายเร่ือง นําเสนอเน้ือหาในบทที่ 2 อยางไมเปนระบบ อยางไมมีจุดมุงหมาย อยาง
วกไปวนมา อยางลาสมัย อยางขาดแหลงอางอิง  

จุดมุงหมายหลักในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา คือ เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูในการทําวิจัยดวยการ
ปฏิบัติจริง (learning by doing) ไมเรียนแตภาคทฤษฎีในรายวิชาอยางเดียว ซ่ึงการศึกษาวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของในบทท่ี 2  อยางเอาจริงเอาจัง อยางเปนระบบ อยางไมคัดลอก จะเปนแหลงหน่ึงที่จะชวยให
นักศึกษาไดพัฒนาทักษะเชิงวิชาการท่ีหลากหลาย หากทิ้งโอกาสอันนี้ ก็เปนท่ีนาเสียดายเวลาท่ีสูญเสียไป 

ดังท่ีกลาวในตอนตน วาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา นิยมศึกษาเพ่ือหาคาํตอบในคําถามการวิจัย 2 คําถามสําคัญ คือ “มีการปฏิบัติอยูในระดับใด?” และ 
“มีความแตกตางกันหรือไมเม่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติน้ันจําแนกดวยตัวแปรอิสระบางตัว” จากคําถาม
หลักสองคําถามน้ี พอจะเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นเพ่ือการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของในบทที่ 2 วา
ควรมี 2 ประเด็นหลัก คือ (แตหากเปนการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ก็กําหนดแนวการศึกษาตามรูปแบบน้ัน) 

- หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับเร่ืองที่วิจัย รวมท้ังแนวนโยบาย และแนว
ปฏิบัติ วามีการปฏิบัติหรือการพัฒนาในดานใดบาง ในงานวิจัยของตนจะศึกษาในดานใด ในแตละดานน้ันมี
สาระเปนอยางไร  ทั้งน้ีเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการท่ีจะหาคําตอบในคําถามที่วา “มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ใด?” – ประเด็นน้ี สวนใหญมีการศึกษากัน เพียงแตวามีคุณภาพดีหรือไมเพียงใด 

- หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการศึกษา
เปรียบเทียบในเร่ืองท่ีวิจัย เชน “เปรียบเทียบระดับการพัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตาม



เพศของผูบริหารสถานศึกษา” ผูวิจัยจะตองศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับเพศ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาการเรียนรูวาเปนอยางไร มีความแตกตางกันหรือไม ท้ังน้ีเพ่ือเปนขอมลู
พ้ืนฐานในการตั้งสมมติฐานการวิจัยตามคําถามท่ีวา “มีความแตกตางกันหรือไมเม่ือเปรียบเทียบจําแนกดวยตวั
แปรอิสระบางตัว”  - ประเด็นน้ี ไมคอยมีการศึกษากัน  

 

กิจกรรม.... ปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ตองอาศัยเวลา อาจ 2-3 เดือน และอาจมอบหมายงานใหทําทีละเร่ือง ผล

การศึกษาควรไดรับการตรวจสอบและคําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงแกไขจากผูสอนและอภิปรายรวมกันกับเพ่ือน

รวมชั้นเรียน 

 

 

 

 

ปฏิบัติการ .... เขียนหัวขอตางๆ ในบทที่ 1 

 

เมื่อศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกีย่วของ เพ่ือบทที ่2 แลว จะทําใหไดขอมูลและสารสนเทศที่

เพียงพอตอการนําไปเขยีนหรืออางอิงในบทที ่1 ได โดยมหีัวขอตางๆ ดงันี ้

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

“การเขียนความสําคัญและความเปนมาของปญหาในการวิจัย ขึ้นกับทั้งศาสตรและศิลปของผูวิจัย ไมมี
รูปแบบตายตัว เขียนไดหลากหลายรูปแบบ แตการที่จะเขียนใหไดดี ผูวิจัยจะตองศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ ทัง้ในสวนที่เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย แนวนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมทั้งปญหาที่
เกิดขึ้นในประเด็นท่ีวิจัยใหลึกซ้ึง แลวนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดมาเรียบเรียงเขียนขึน้เพื่อใหผูอานเกิดความรูสกึ
วาเร่ืองที่วิจัยเปนเร่ืองสําคัญจําเปนจริงๆ นาสนใจ ตองการอาน ตองการติดตาม มีแหลงอางอิงใหมๆ ที่
นาเชื่อถือ ที่หลากหลาย โดยอาจไลเรียงกันไป จากภาพกวางสูภาพที่แคบลงหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น คือ 
ความสําคัญในเชิงทฤษฎี ความสําคัญในเชิงนโยบาย ความเปนมาและความสําคัญในการปฏิบัติ ประเด็น
ปญหาในการปฏิบัติท้ังจากทฤษฎี นโยบาย และผลงานวิจัย สภาพที่คาดหวังจากการทําวิจัย และสรุปเหตุผล
ที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญจําเปนในการวิจัยที่จะเชื่อมโยงไปถึงคําถามการวิจัยหรือวัตถุประสงคการวิจัยใน
ลําดับถัดไป” 

คําแนะนํา - เปนการเขียนแบบชกัแมน้ําทั้งหาเพ่ืออธิบายถึงความสําคญัและความเปนปญหาของเร่ืองที่
ทําวิจัยวา มีความสําคญัอยางไร และมีตัวบงชี้อะไรที่แสดงใหเห็นวามีปญหา หรือหากไมเปนปญหา แตมีความ
ตองการจําเปนอะไรที่ทําใหตองวิจัยเร่ืองนี้ โดยระเบยีบวิธีวิจัยเชิงสํารวจน้ีจะชวยใหไดคําตอบที่จะชวยใหเห็น
แนวทางการพัฒนาหรือแนวทางการแกปญหาหรือความตองการจําเปนน้ันอยางไร 

การชักแมนํ้าท้ังหามาอธิบายถึงความสําคัญ และ ความเปนปญหา หรือ ความตองการจําเปน ในเร่ืองท่ี
วิจัยน้ัน ควรเขียนประมาณ 5 หนา ควรเร่ิมจาก “ความสําคัญ” กอน วาเร่ืองที่เราวิจัยน้ันสําคัญอยางไร โดย
เร่ิมจากบริบทที่กวางมากอน เชน อาจกลาวถึง (รายการท่ีแนะนําขางลาง มีความยืดหยุน อาจจะเพิ่มประเด็น
อ่ืน หรือแทรกประเด็นอ่ืน ท่ีเปนเหตุผลและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ปญหา หรือความตองการจําเปน..ได)  

6 



- สภาพของสังคมโลกที่สัมพันธกับเร่ืองที่วิจัยน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 1 วรรค (ประมาณ 10-
15 บรรทัด) ในวรรคน้ีควรนําคํากลาว แนวคิด หรือทฤษฏี ของใครมากลาวเสริมซ่ึงกันและกันประมาณ 2-3-4 
ราย แตละรายก็มีการอางอิง 

- สภาพของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดงักลาว สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยดวยอยางไร ดัง
จะเห็นไดจากทัศนะหรือคํากลาวของใครบาง 1 วรรค (ประมาณ 10-15 บรรทัด) ทัศนะหรือคํากลาวน้ันควรจะ
เสริมสนับสนุนซ่ึงกันแลวกัน ประมาณ 2-3-4 ราย แตละรายก็มีการอางอิง 

- ในเชิงทฤษฎีแลว มีนักวิชาการหรือหนวยงานใดอีกท่ีกลาวถึงความสําคัญของเร่ืองท่ีทําวิจัย ก็นําคํา
กลาวหรือแนวคิดของนักวิชาการหรือหนวยงานเหลานั้นมากลาวถึง 1-2 วรรค (แตละวรรคประมาณ 10-15 
บรรทัด) ทัศนะหรือคํากลาวนั้นควรจะเสริมสนับสนุนซ่ึงกันแลวกัน วรรคละประมาณ 2-3-4 ราย แตละรายกมี็
การอางอิง 

- จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและความสําคัญทางทฤษฎีดังกลาว สงผลตอความตื่นตัว
ทางการศึกษาไทยอยางไร ดังจะเห็นไดจาก..... รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล นโยบายในแผนสภาพัฒน 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. ซึ่งเปนตนสังกัด (และแหลงอ่ืนๆ) เขียนได 1 วรรค
ใหญๆ แตละแหลงใหมีการอางอิงดวย 

- เม่ือกลาวถึงความสําคัญแลว ก็เขียนถึง “ความเปนปญหา หรือ ความตองการจําเปน” ของเร่ืองที่
วิจัย ในพ้ืนที่ที่ทําวิจัย หรือประชากรที่กําหนดเปนกลุมเปาหมายในการทําวิจัย โดยอาจนําผลการประเมิน/
ประกันคุณภาพมากลาวอางอิง หรือมีขอมูลเชิงประจักษที่แสดงใหเห็น หรือมีผลการประเมิน/การวิจัยของใคร
ที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนปญหา หรือเปนความตองการจําเปนที่ควรทําวิจัยในพ้ืนที่นี้ กับประชากรที่กําหนดน้ี แต
ละแหลงที่กลาวถึงใหมีการอางอิงดวย 

- เม่ือกลาวถึงปญหา หรือ ความสําคัญจําเปนแลว วรรคตอไปก็อาจจะกลาวถึงความคาดหวังจากการ
วิจัย และลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจท่ีเราจะใชวามีลักษณะเปนอยางไร เมื่อนํามาใชในการวิจัยแลว จะทํา
ใหสามารถไดขอมูลมาเพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาหรือแนวทางการแกปญหาอยางไร วรรคสุดทายน้ี ควร
เขียนเน้ือหาที่สามารถจะเชือ่มโยงในลักษณะสงลูกไปถึงคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยที่จะกลาวถงึ
ในลําดับตอไปดวย 

 

ความสําคัญของเรื่องท่ีทําวิจัย จากบริบทกวางสูบริบทที่แคบลง 

ความเปนปญหา หรือ ความตองการจําเปนของเรื่องท่ี

ทําวิจัยในพ้ืนที่หรือประชากรที่เปนกลุมเปาหมาย 

การวิจัยเชิงสํารวจจะชวยใหได

ขอมูลมาเปนแนวการพัฒนา

หรือแกปญหาอยางไร 

สงลูกไปถึงคําถามการวิจัย

และวัตถุประสงคการวิจัย 



คําถามการวิจัย 

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

วัตถุประสงคการวิจัย 

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

กอนกําหนดคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย ทําความเขาใจกันกอนวา......  - คําถามการ
วิจัย (research question)  เปนขอคําถามที่จะทําใหทราบวาการวิจัยนั้นตองการคําตอบใดจากการวิจัย เปน
คําถามท่ีจะสะทอนใหทราบถึงตัวแปร  สถิติวิเคราะห และแนวการนําเสนอผลการวิจัยดวย อาจตั้งเปน
คําถามเชิงพรรณนา เชน คืออะไร เปนอะไร ระดับใด เปนตน หรืออาจเปนคําถามเชงิเปรียบเทียบ เชน เพศ
ชายและเพศหญิงมีความเห็นตอการการเรียนการสอนในโรงเรียนแตกตางกันหรือไม เปนตน  

วัตถุประสงคการวิจัย (research objective) เปนขอความบอกเลาที่แสดงเปนแนวทางใหทราบวาจะ
ศึกษาอะไร โดยขอความน้ันจะสะทอนใหทราบถึงตัวแปร สถิติวิเคราะห และแนวการนําเสนอผลการวิจัยดวย
เชนกัน สวนใหญขึ้นตนดวยคาํวา “เพ่ือ” แลวตามดวยขอความท่ีจะแสดงการกระทําในการวิจัย ซึ่งมักจะเปน
คําตอไปน้ี เชน เพ่ือสํารวจ... เพื่อบรรยาย… เพ่ือเปรียบเทียบ... เพ่ืออธิบาย.... เพ่ือทํานาย.... เพ่ือประเมิน.. 
เพ่ือพัฒนา…. เพ่ือทดสอบ..... เปนตน      

ในการวิจัยเชิงสํารวจอาจมีหรืออาจไมมีคําถามการวิจัย แตหากกําหนดใหมีดวย จะทําใหผูวิจัยมีโอกาส 
“ตั้งโจทย” เพ่ือแสวงหา “คําตอบ” ที่ชัดเจนขึ้น  ดังตัวอยางเชน งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจตั้งคําถามการวิจัยวา “สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในดานกายภาพ ดานการสอน ดานเทคโนโลยี ดานหลักสูตร และโดยรวมอยูใน
ระดับใด และเม่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาในแตละดานและโดยรวมจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
และเพศของผูบริหารสถานศึกษามีความแตกตางกันหรือไม”   

คําถามการวิจัยจะเชื่อมโยงถึงวัตถุประสงคการวิจัย ซึ่งเปนขอความบอกเลาท่ีสอดรับกับคําถามการ
วิจัยนั้น ดังเชน “การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานกายภาพ ดานการสอน ดานเทคโนโลยี ดานหลักสูตร และโดยรวม และศึกษา
เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาและเพศของผูบริหารสถานศึกษา” (เขียนในรูปแบบเปนขอความตอเน่ืองกัน เน่ืองจากไมเยิ่นเยอ 
ไมใชขอความซํ้าๆ แตหากเกรงวาจะไมชัดเจน ก็อาจเขียนในรูปแบบแยกกันเปนขอๆ)  

จากคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยดังกลาว ทําใหผูวิจัยทราบถึงตัวแปรและสถิติวิเคราะหที่
จะใชในการวิจัย รวมทั้งแนวการออกแบบการนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 ดวย ดังน้ี  

1. ทําใหทราบวาตัวแปรตามทีวิ่จัย คอื สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ประกอบดวยดานตางๆ คือ ดาน
กายภาพ ดานการสอน ดานเทคโนโลยี และดานหลักสูตร ดานตางๆ ที่กําหนดนี้ เปนผลจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เก่ียวของในบทที่ 2 อาจเรียกวาเปนตัวแปรองคประกอบหรือตัวแปรยอย (component 
variables) ตามท่ีกลาวถึงขางตน ที่ใหนิยามวาหมายถึง ตัวแปรยอยๆ ที่เปนสวนหน่ึงของตัวแปรใหญหรือ
แนวคิดรวม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ การที่ตัวแปรหนึ่งๆ ประกอบไปดวยองคประกอบในหลายมิต ิ    



2. ทําใหทราบวาจะใช สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ที่เปนคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในกรณีศึกษาระดับการพัฒนาแตละดานและโดยรวม 

3. ทําใหทราบวาจะใช สถิติอางอิงหรือสถติิเชิงอนุมาน (inferential statistics) ที่เปนสถิติทดสอบ
เอฟ (F-test) ในกรณีศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาแตละดานและโดยรวม จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา  

4. ทําใหทราบวาจะใช สถิติอางอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ที่เปนสถิติทดสอบ
ที (t-test) ในกรณีศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศของผูบริหาร
สถานศึกษา 

5. ทําใหทราบวาการนําเสนอผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 จะประกอบดวยหัวขอ
สําคัญดังน้ี  

- ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูโดยรวม + ผลการเปรียบเทียบตาม
ขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

- ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานกายภาพ + ผลการเปรียบเทียบ
ตามขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

- ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานการสอน + ผลการเปรียบเทียบ
ตามขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

- ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานเทคโนโลยี + ผลการ
เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศกึษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

- ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานหลกัสตูร + ผลการเปรียบเทียบ
ตามขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

 
สมมติฐาน  

...................................................................  (หากกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยวาตองการศึกษา
เปรียบเทียบจําแนกตามตวัแปรอิสระบางตวั เชน เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน เปนตน ที่ใชสถิติอางอิงหรือสถติเิชงิ
อนุมานดวย ควรกําหนดสมมุติฐาน อยางนอยก็สมมติฐานทางการวิจัย (research hypothesis) สําหรับ
สมมติฐานทางสถิต ิ(statistical hypothesis) ควรหารือกับนักสถิติวิจัย)........... ....... .........................................  

 

กอนกําหนดสมมุติฐาน ทําความเขาใจกันกอนวา...... สมมติฐานแบงออกเปน 2 ชนิดคือ  (1) 
สมมติฐานทางการวิจัย (research hypothesis) เขียนในรูปของการบรรยาย หรือเปรียบเทียบความแตกตาง 
หรืออธิบายความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา จําแนกออกเปนสมมติฐานแบบมีทิศทาง (directional 
hypothesis) เชน กลุมหน่ึงมากกวา หรือนอยกวาอีกกลุมหน่ึง และสมมติฐานแบบไมมีทิศทาง (non-
directional hypothesis) เชน แตกตางกัน หรือสัมพันธกัน (2) สมมติฐานทางสถติ ิ(statistical hypothesis) 
เปนสมมติฐานที่เขียนอยูในรูปแบบของโครงสรางทางคณิตศาสตร เพ่ือใหอยูในรูปที่สามารถทดสอบไดดวย
วิธีการทางสถิติ สัญลักษณที่ใชเขยีนในสมมตฐิานทางสถติจิะเปนพารามเิตอรเสมอ ที่พบบอยๆไดแก   (อาน

วา  มิว) แทนคาเฉลี่ยเลขคณิตหรือคาเฉลี่ยของกลุมประชากร      (อานวา ซิกมา ) แทนความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุมประชากร  ( อานวา  โร ) แทนสหสัมพันธระหวางตัวแปร สมมติฐานทางสถิติจําแนก

ออกเปนสมมติฐานทีเ่ปนกลาง (null hypothesis) (H0) ใชคาพารามิเตอรที่บงบอกถงึความไมแตกตางกัน เชน     



µ1 = µ2 เปนตน และสมมติฐานอื่น (alternative hypothesis) (H1) ใชคาพารามิเตอรท่ีบงบอกถึงความ
แตกตางกัน เชน µ1<µ2 เปนตน  

ในการวิจัยหลังจากที่กําหนดวัตถุประสงคการวิจัยแลว ผูวิจัยมักจะตั้งสมมติฐานทางการวิจัยเพ่ือ
คาดคะเนคําตอบไวลวงหนา แลวจึงเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยจะตองแปลง
สมมติฐานทางการวิจัยใหเปนสมมตฐิานทางสถิตกิอน จึงจะทดสอบไดดวยวิธีการทางสถติิ เวลาตั้งสมมตฐิาน
ทางสถิติจะตองตั้งท้ัง null hypothesis และ alternative hypothesis  

ดังตัวอยาง 
วัตถปุระสงค เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนกัเรียนชายกับนักเรียนหญงิ  
สมมติฐาน นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีผลการเรียนวชิาวิทยาศาสตรแตกตางกัน  
H0 : µหญิง = µชาย  
H1 : µหญิง  µชาย p 
วัตถปุระสงค เพื่อหาความสัมพันธระหวางผลการเรียนกับความมีนํ้าใจของนักเรียนประถม 6  
สมมติฐาน ผลการเรียนกบัความมีนํ้าใจของนักเรียนประถม 6 มีความสมัพันธกันทางบวก  
H0 : p = 0  
H1 : p > 0  
การกําหนดสมมติฐานตองมีเหตุผลรองรับโดยมาจากแหลงตางๆ ดังตอไปนี้ (1) จากผลการวิจัย 

ผลการวิจัยของผูอ่ืนท่ีเก่ียวของกับตัวแปรที่จะทําการวิจัยเปนแหลงสําคัญที่จะในการตั้งสมมติฐานได เชน 
ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตอการอบรมของผูนําหญิงและผูนําชาย 
และคนควาผลการวิจัยมาท้ังในประเทศและตางประเทศ มีดังนี ้จากการคนควางานวิจัยเร่ืองที่ 1-4 ผลการวิจัย 
พบวา ผูนําชายมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตอการอบรมสูงกวาผูนําหญิง  เร่ืองที่ 5-8 พบวาผูนําหญิงมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิตอการอบรมสูงกวาผูนําชาย และเร่ืองท่ี 9-10 พบวาผูนําชายและผูนําหญิงมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิไม
แตกตางกัน เนื่องจากผลการวิจัยที่ไดศึกษายังไมสอดคลองกัน ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานแบบไมมีทิศทางวา “ผูนํา
ชายและผูนําหญิงมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตอการอบรมที่แตกตางกัน” เปนตน (2) จากแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการ ผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของจะมีแนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวกับตัวแปร จะทําใหมีแนวทางใน
การตั้งสมมติฐานได เชน จากทฤษฎีที่วาการใหแรงเสริมทางบวกจะทําใหเกิดพฤติกรรมน้ันๆ ก็อาจนํามาปรับ
ใหเขากับเร่ืองท่ีจะศึกษา วาการชมเชยผูนําทําใหผูนํามีความตั้งใจในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น (3) จากการใช
หลักเหตุผล เชน ถาผูวิจัยคนควางานวิจัยที่เก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิไมได พบแตเร่ืองความกระตือรือรนของ
ผูนําชายและผูนําหญิง และเม่ือศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิแลวปรากฎวา ความกระตือรือรนเปน
องคประกอบหน่ึงของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ก็อาจตั้งสมมติฐานโดยเทียบเคียงเชิงเหตุผลก็ได (4) จากแหลงอื่นๆ 
เชนแหลงความรูและประสบการณของผูวิจัย จากผูรู และความเชื่อทั่วไปในสังคม 

การตั้งสมมติฐานจึงมีหลักเกณฑดังน้ี (1) มีแหลงที่มา สมมติฐานตองมีเหตุผลรองรับ ไมใชตั้งมาลอยๆ 
จากความรูสึก หรือจากงานวิจัยเพียงเลมเดียวที่นํามาเปนตนแบบ ตองมีท่ีมาใหมากพอสมควร (2) มีความ
นาเชื่อถือ แหลงท่ีมาของสมมติฐานมีหลายแหลง โดยพิจารณาลําดับความสําคัญ ตั้งแตผลการวิจัย แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ และแหลงอ่ืนๆ ยิ่งถาใชหลายแหลงประกอบกันไดตามลําดับก็จะทําใหมีความนาเชือ่ถือมาก
ยิ่งขึ้น (3) ควรตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทาง เพราะจะแสดงถึงความเชื่อมั่น หรือผานการคนควากลั่นกรองมาเปน
อยางดี (4) เขียนอยางชัดเจน เขียนโดยสรุป เชน เขียนเปนประโยคบอกเลา ใหสอดคลองกับปญหาและ
วัตถุประสงคของการวิจัย ไมใชคําวาอาจจะ นาจะ ตองเขียนบอกความสัมพันธเกี่ยวของระหวางตัวแปรให
ชัดเจน และมีความละเอียดท่ีจะทดสอบได 



สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจทางการบริหารการศึกษา ดังท่ีกลาวในตอนตนวา สวนใหญนิยมหาคําตอบ
จากการวิจัย 2 ลักษณะ คือ (1) มีการปฏบิัติในระดับใด? และ (2) เม่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติน้ันจําแนก
ตามตัวแปรอิสระบางตัว เชน ขนาดของสถานศึกษา เพศของผูบริหารสถานศึกษา อายุของผูบริหาร
สถานศึกษา เปนตน มีความแตกตางกันในระดับการปฏิบัตินั้นหรือไม?  

ในกรณีการหาคําตอบจากการวิจัยวา “มีการปฏิบัตใินระดับใด” ไมนิยมตั้งสมมติฐาน เพราะเปนการมุง
อธิบายลักษณะหรือสภาพของตัวแปรตาม และเปนการใช สถิติบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) คือ คาเฉลี่ยที่แสดงใหทราบวามีระดับการปฏิบตัอิยูในระดับใด และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีแสดง
ใหทราบวาขอมูลมีการกระจายตัวมากนอยเพียงใดเทานั้น  

แตในกรณีการหาคําตอบวามีความแตกตางกันหรือไมเม่ือมีการเปรียบเทียบจําแนกตามตวัแปรอิสระบาง
ตัว ดวยสถิติทดสอบที (t-test) หรือสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ซ่ึงเปนการใช สถิติอางอิงหรือสถติิเชิงอนุมาน 
(inferential statistics) ที่แสดงถึงตัวแปรท่ีเก่ียวของกันของตัวแปร 2 ตัวแปรในลักษณะเปรียบเทียบน้ัน 
จะตองมีการตั้งสมมติฐานดวย แตเทาท่ีสังเกตเห็นจะเปนการตั้ง “สมมติฐานทางการวิจัย” เทานั้น จึงควรมี
การตั้งสมมติฐานทางสถิติดวย เพราะตามหลักการที่กลาวถึงขางตน ผูวิจัยจะตองแปลงสมมติฐานทางการวิจัย
ใหเปนสมมติฐานทางสถิติกอน จึงจะทดสอบไดดวยวิธีการทางสถิติ เวลาตั้งสมมติฐานทางสถิติจะตองตั้งทั้ง 
null hypothesis และ alternative hypothesis 

ตัวอยาง  
วัตถุประสงคการวิจัย “เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของผูบริหารชายกับผูบริหารหญงิ” ตามวัตถุประสงคน้ี ผูวิจัยจะตองศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของในบท
ที่ 2 ใหดีเสียกอน วาโดยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย เขากลาวถึงเพศวาเปนปจจัยท่ีทาํใหผูบริหาร
สถานศึกษามีระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูแตกตางกันหรือไม หากมีกรณีเฉพาะเร่ืองการ
พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูไดจะถือวามีความเปนเหตเุปนผลที่ดี แตหากไมมีกรณีเฉพาะ อาจศึกษา
การพัฒนากรณีโดยทั่วไปหรือกรณีอ่ืนที่ใกลเคียงกัน ในที่น้ีสมมุติวาผลการศึกษาไดขอสรุปวา ผูบริหารหญิงให
ความสนใจตอสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูมากกวาผูบริหารชาย จึงมีระดับการพัฒนามากกวาผูบริหารชาย 
หากกําหนดเปนสมมติฐานทางการวิจัยก็จะเปนสมมติฐานแบบมีทิศทาง (directional hypothesis) และมี
สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) ดังน้ี 

สมมติฐาน ผูบริหารสถานศึกษาหญิงมีการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูมากกวาผูบริหาร
สถานศึกษาชาย  

H0 : µหญิง = µชาย  
H1 : µหญิง > µชาย  
 
วัตถุประสงคการวิจัย “เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ” เชนกัน ผูวิจัยจะตองศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของ
ในบทที่ 2 ใหดีเสียกอน วาโดยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย เขากลาวถึงขนาดของสถานศึกษาที่
แตกตางกันวาเปนปจจัยที่ทําใหระดับการพัฒนาในสถานศึกษาแตกตางกันหรือไม หากมีกรณีเฉพาะเร่ืองการ
พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูไดจะถือวามีความเปนเหตเุปนผลที่ดี แตหากไมมีกรณีเฉพาะ อาจศึกษา
การพัฒนากรณีโดยทั่วไปหรือกรณีอื่นที่ใกลเคียงกัน ในที่นี้สมมุติวาผลการศึกษาไดขอสรุปวา สถานศึกษาท่ีมี
ขนาดใหญกวาจะมีความจําเปนตอการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูมากกวาสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก



กวา จึงมีระดับการพัฒนาท่ีมากกวา ดังนั้นหากกําหนดเปนสมมติฐานทางการวิจัยก็จะเปนสมมติฐานแบบมี
ทิศทาง (directional hypothesis) และมีสมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) ดังน้ี 

สมมติฐาน สถานศึกษาที่มีขนาดใหญกวามีการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูมากกวาสถานศกึษา
ที่มีขนาดเล็กกวา 

H0 : µใหญ = µกลาง = µเล็ก 

H1 : µใหญ > µกลาง > µเล็ก     
มีบางทานใหขอแนะนําวา อาจกําหนดวา  H1 : อยางนอยที่สุดมีคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไม

เทากัน ซ่ึงขอแนะนําน้ีควรศึกษาหรือขอคําแนะนําจากนักสถิติวิจัยเพ่ิมเติม เพราะเปนขอแนะนําที่มีเหตุผล 
เน่ืองจากหากตั้งสมติฐานทางสถิติวา H1 : µใหญ > µกลาง > µเล็ก  แตผลการวิจัยพบวา มีเพียงบางคูเทานั้นที่
แตกตางกัน ก็จะไมเปนไปตามสมมติฐานทางสถิติท่ีตั้งไวท้ัง H0 และ H1 
 
ขอบเขตการวจิยั 

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

กอนจะกําหนดขอบเขตการวิจัย ทําความเขาใจกันกอนวา ...... ขอบเขตของการวิจัย (scope of the 
study) เปนการจํากัดวงใหแกการวิจัย ควรเขียนใหชัดเจนและควรใหเหตุผลดวยวาทําไมจึงจํากัดวงไวเชนน้ัน 
โดยทั่วไปมักกําหนดขอบเขตในดานตางๆ ดังน้ี เชน 

- ขอบเขตทีเ่ก่ียวกับเนือ้หาที่ศกึษา + เหตผุลในการกําหนดขอบเขตไวเชนนั้น 
- ขอบเขตทีเ่ก่ียวกับกลุมตัวอยาง + เหตผุลในการกําหนดขอบเขตไวเชนนั้น 

- ขอบเขตทีเ่ก่ียวกับเวลา + เหตุผลในการกําหนดขอบเขตไวเชนนั้น 
- ขอบเขตทีเ่ก่ียวกับวิธีการรวบรวมขอมูล + เหตผุลในการกําหนดขอบเขตไวเชนน้ัน 

- ขอบเขตทีเ่ก่ียวกับตัวแปรท่ีตองศกึษา + เหตผุลในการกําหนดขอบเขตไวเชนน้ัน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

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

กอนจะกําหนดขอบเขตการวิจยั ทําความเขาใจกันกอนวา ...... การใหนิยามศัพทเฉพาะ (definition 
of specific term) เปนการใหความหมายของคาํท่ีมีความสาํคญัในการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิง่คาํที่เปนตวัแปร
ตามท่ีเปนนามธรรม เชน ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เชาวปญญาทางอารมณ ความพึงพอใจในการบริการ เจต
คติตอสินคา เปนตน ซ่ึงจะตองนิยามโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากผูรู ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ 
และควรตองนิยามใหอยูในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) ใหเปนคุณลักษณะ 
พฤติกรรม และหรือกิจกรรมที่จะศึกษา ใหอยูในรูปท่ีวัดได สังเกตได ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสรางเคร่ืองมือ
วิจัยใหมีความเที่ยงตรง (validity) ดังนั้น นิยามศัพทเฉพาะจะตองมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ กระชับ ไมเยิ่น
เยอ ไมนํ้าทวมทุง เนนแนวคิดท่ีสําคัญๆ แตที่เห็นๆ น้ัน มักเขียนนิยามศัพทเปนขอความใหญๆ จับประเด็นได
ไมชัดเจน  



สําหรับคําอ่ืนๆ ท่ีอาจไมใชตัวแปรตามท่ีใชในการวิจัย อาจเปนตัวแปรอิสระหรือคําอืน่ๆ ที่มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงในการวิจัย ซ่ึงอาจมีความหมายไมใชความหมายท่ัวๆ ไป เชน ผูบริหารสถานศึกษาหมายถึงใคร? 
ขนาดของสถานศึกษาจําแนกเปนก่ีขนาด แตละขนาดจํานวนเทาใด? เปนตน ผูวิจัยจะตองใหนิยามคําเหลาน้ี
ดวย เพ่ือไมใหผูอานเขาใจไปเปนอยางอ่ืน 

ดังกลาวแลววาในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมศึกษาตัวแปรตามท่ีเปน “งาน” งานใดงาน
หนึ่งในสถานศึกษา เพ่ือศึกษาวางานน้ันมีการพัฒนาหรือมีการปฏิบัติกันในระดับใด เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
จําแนกตามขนาดของสถานศกึษา หรือตัวแปรอิสระอ่ืนๆ แลว มีระดับการพัฒนาหรือระดบัการปฏิบัติแตกตาง
กันหรือไม ซ่ึงในการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของในบทท่ี 2 ผูวิจัยจะตองศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมถึงแนวนโยบายและแนวปฏบิัติวา “งาน” นั้นจําแนกแยกยอยเปนดานใดบาง จะใชดานใดเพ่ือ
การวิจัย จากนั้นจึงศึกษาเนื้อหาสาระการพัฒนาหรือการปฏิบัติในแตละดาน สุดทายสรุปเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการไวในตอนทายของการศึกษาแตละดาน ซ่ึงนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีสรุปไดนี ้ผูวิจัยจะนําไปกําหนดเปน 
“นิยามศัพทเฉพาะ” ในบทที ่1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการทําขอคําถามในแบบสอบถามตอไป ดังภาพ 

 
ภาพแสดงความสัมพันธระหวางนิยามศพัทเฉพาะกับการสรางขอคําถาม 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
กอนจะกําหนดประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ทําความเขาใจกันกอนวา ...... หัวขอสุดทายของบทท่ี 1 ใน

งานวิจัย  ผูวิจัยจะตองทราบวาเมื่อทําเสร็จแลวผลการวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร ซ่ึงมีไดหลายลักษณะ 
เชน การนําผลการวิจัยไปใชในเชิงวิชาการ การทําวิจัยตอเน่ือง ในการกําหนดนโยบาย ในปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจ ในการแกปญหา เปนตน  

การเขียนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยควรเขียนเปนขอๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทีว่างไว 
จะตองเขียนดวยภาษาที่อานงาย และพยายามโนมนาวใหผูอานเห็นประโยชนของงานวิจัยใหมากที่สุด อาจ
แยกออกเปนสองกรณี คือ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเชิงวิชาการ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับเชิงปฏิบัติ 
โดยมีขอควรคํานึงถึงดังน้ี เชน (1) เขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับโดยตรงมากที่สุด ไปหาประโยชนนอยที่สุด 
(2) ไมขยายความเกินจริง ใหอยูในขอบเขตของวัตถุประสงคการวิจัยเทานั้น (3) ครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางออม (4) ควรระบุในรายละเอียดวาผลดังกลาวจะตกกับใครเปนสําคัญ 
และ (5) ไมควรเขียนลอจากวัตถุประสงคในลักษณะ “เพ่ือทราบ…” เพราะการศึกษาเร่ืองใดก็ยอมจะทราบ
เร่ืองน้ันอยูแลว ควรเขียนในทํานองวา เมื่อทราบผลแลวจะนําผลไปใชประโยชนอะไร 
 

 

 

 

ในบทท่ี 2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัย รวมถึงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติวา

ประเด็นที่วิจัยน้ันจําแนกแยกยอยเปนดานใดบาง 

จะใชดานใดเพ่ือการวิจัย จากน้ันจึงศึกษาเนื้อหา

สาระการพัฒนาหรือการปฏิบัติในแตละดาน 

สุดทายสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการไวในตอนทาย

ของการศึกษาแตละดาน 

นําสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการใน

ตอนทายของการศึกษาแตละดาน 

ในบทที่ 2 มากําหนดเปนนิยามศัพท

เฉพาะในบทท่ี 1 

นํานิยามศัพทเฉพาะท่ีกําหนดไว 

เปนกรอบในการสรางขอคําถาม

ในการวิจัย 



กิจกรรม .... แตละหัวขอในบทท่ี 1 ตองอาศัยเวลา ควรมอบหมายงานใหทําเปนระยะๆ มีการตรวจสอบและ
คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะหัวขอความสําคัญและปญหาในการวิจัย แตหากผลการศึกษา
เอกสารและรายงานการวิจัยเพ่ือบทที่ 2 รีวิวไวดี ก็จะทําใหเขียนหัวขอน้ีสะดวกขึ้น  

 

 

 
 

ปฏิบัติการ ...... เขียนวิธีดําเนินการวิจัยเพื่อบทที่ 3 

 
การวิจัยเชิงสํารวจเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีแบบแผนการเขียนวิธีดําเนินการวิจัยท่ีคอนขางลงตัว 

เหมือนๆกัน แตกตางกันในขอมูลท่ีเปนเฉพาะของงานวิจัยแตละคน แตละเร่ือง แตละบริบท เทาน้ัน ดังน้ัน 
หากมีตนแบบของวิทยานิพนธท่ีดีๆ ท่ีมีคุณภาพ หรือสรางตนแบบไวกับรุนแรกๆ ไดดีแลว ก็สามารถใชเปน
แนวในการเขียนบทท่ี 3 ได มีหัวขอที่ควรทําความเขาใจในเชิงวิชาการดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

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

กอนกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ทําความเขาใจกอนวา .....  ประชากร (population) คือ 
สมาชิกทั้งหมดท่ีอยูในกรอบท่ีเกี่ยวของกับปญหาวิจัย กลุมตัวอยาง (sample) คือ สมาชิกสวนหน่ึงของสมาชกิ
ที่เปนประชากรทั้งหมดที่อยูในกรอบที่เก่ียวของกับปญหาวิจัย ที่จะตองเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร มี
คุณลักษณะสําคัญเหมือนประชากร สมาชิกทุกหนวยมีโอกาสไดเปนกลุมตัวอยางเทากัน และตองมีขนาดใหญ
เพียงพอ  

ประชากรในการวิจัยเชิงสํารวจทางการบริหารการศึกษา มักเปนหนวยที่นับจํานวนได เชน โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และอ่ืนๆ ซ่ึงในการวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองกําหนดใหชัดเจนวา
ประชากรในการวิจัยคือใคร จํานวนเทาใด เพ่ือดําเนินการในขั้นตอไป คือ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
(sample size determination) ซ่ึงมีหลากหลายวิธี เชน โดยการกําหนดเกณฑ การใชตารางสําเร็จรูป และ
การใชสูตรคํานวณ ซ่ึงแตละวิธีอธิบายไดตอไปน้ี 

1. การกําหนดเกณฑ ผูวิจัยตองทราบจํานวนประชากรที่แนนอนกอน แลวใชเกณฑโดยกําหนดเปนรอย
ละของประชากรในการพิจารณาดังน้ี  

- ถาขนาดประชากรเปนหลักรอย ควรใชขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 25%  
- ถาขนาดประชากรเปนหลักพัน ควรใชขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 10%  

- ถาขนาดประชากรเปนหลักหม่ืน ควรใชขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 5%  
- ถาขนาดประชากรเปนหลักแสน ควรใชขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 1%  
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2. การใชตารางสําเร็จรูป มีอยูหลายประเภท ขึ้นอยูกับความตองการของผูวิจัย ตารางสําเร็จรูปที่นิยมใช
กันในงานวิจัยเชิงสํารวจ ไดแก ตารางสําเร็จของทาโร ยามาเน ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร
แกน เปนตน 

- ตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เปนตารางที่ใชหาขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือ
ประมาณคาสัดสวนของประชากร โดยคาดวาสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 
และระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังตารางที่ 1 วิธีการอานตารางผูวิจัยจะตองทราบขนาดของ
ประชากร และกําหนดระดับความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได เชน ตองการหาขนาดกลุมตวัอยางจาก
ประชากรท่ีมีขนาด 2,000 คน ความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมรับไดเทากับ 5% ขนาดกลุมตัวอยาง
ที่ตองการจะเทากับ 333 คน  

- ตารางสําเร็จรูปของของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) ตารางน้ีใชในการประมาณคา
สัดสวนของประชากรเชนเดียวกัน และกําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 
0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อม่ัน 95% สามารถคํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางกับประชากรท่ีมีขนาดเล็กไดตั้งแต 10 ขึ้นไป ดังตารางที่ 2 วิธีการอานตาราง
ผูวิจัยตองทราบขนาดของประชากร เชน ถาประชากรมีขนาด 2,000 คน ขนาดกลุมตัวอยางที่
ตองการจะเทากบั 322 คน 

- ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาญจนนวาส,ี ทวีวัฒน ปตยานนท และดิเรก ศรีสุโข 
(2551 หนา 150-151) ซ่ึงไดสรางและเสนอตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับ
ศึกษาสัดสวนของประชากร (P) และสําหรับศึกษาคาเฉลี่ยของประชากร (µ) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
99, 95 และ 90 เปอรเซ็นต เม่ือยอมใหความคลาดเคลื่อน (e) ของการประมาณคาเกิดขึ้นไดใน
ระดับ ±1% ±5% ±10% ใหผูวิจัยเลือกใชหลายระดับ 

3. ใชสูตรคํานวณ แมการใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจะงายและสะดวกกับผูวิจัย แตบางคร้ังผู
วิจัยอาจจําเปนท่ีจะตองคํานวณขนาดกลุมตัวอยางที่ขนาดประชากรหรือระดับความเชื่อม่ันอ่ืนๆ ที่
แตกตางออกไปจากตาราง ผูวิจัยจําเปนตองการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณ ซ่ึงสูตร
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางมีหลากหลายวิธีไมวาจะเปนสูตรของทาโร ยามาเน  และสูตรของเคร
ซและมอรแกน ท้ังสองสูตรน้ีจําเปนตองทราบขนาดของประชากร แตถาไมทราบขนาดของประชากร
ก็อาจใชสูตรของคอแครน (Cochran) 
 



ตารางแสดงขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % และความคลาดเคลื่อนตางๆ

Source - https://rb.gy/hdj3cw 
 

 

 

 

 



ตารางแสดงขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน 

 

เม่ือกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดแลว ลําดับตอไปคือการอธิบายถึงวิธีการใหไดมาซ่ึงขนาดกลุมตัวอยาง
ที่กําหนดไดนั้น ดวยวิธีการสุม ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ (1) การสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความ
นาจะเปน (probability sampling) และการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (non-
probability sampling) ในที่ น้ีจะกลาวถึงการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความนาจะเปน (probability 
sampling) อันเปนวิธีการสุมตัวอยางท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ซ่ึงนิยมใชกัน 5 วิธี ดังน้ี 

1. วิธีสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) เปนการสุมตัวอยางจากหนวยยอยของ
ประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน โดยเปดโอกาสใหหนวยยอยของประชากรทุกหนวยมีสิทธ์ิไดรับการเลือก
เทาๆ กัน อาจมีจับสลาก หรือใชตารางเลขสุม หรือใชคอมพิวเตอรสรางเลขสุมจนไดกลุมตัวอยางประชากร
ครบตามตองการ ขอดีของการสุมแบบงายคือ งาย วิธีการไมสลับซับซอน ขอเสียคือตองมีบัญชีรายชื่อสมาชิก
ทุกหนวยของประชากร  ถาประชากรขนาดใหญใชเวลาดําเนินการมาก และมีคาใชจายสงู และอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนไดมาก 

- วิธีจับสลาก (lottery)  นิยมใชกับประชากรขนาดเล็ก โดยทําฉลากหมายเลขกํากับ จาก 1 ถึง 
...N  จนครบจํานวน นํามาคละกันจับขึ้นมาทีละ 1 ใบจนครบจํานวนกลุมที่เราตองการ มีสอง
แบบ คือ แบบใสคืน หรือแบบไมใสคืน (with or without replacement)    

- วิธีใชตารางเลขสุม  (random number table) นิยมใชสําหรับประชากรท่ีมีขนาดใหญ ท่ีมี
รายชื่อทุกหนวยยอยของประชากรไวแลว โดยกําหนดหมายเลขประจําหนวยยอยของประชากร
จาก 1 ถึง N  กําหนดหลักเกณฑการใชตารางเลขสุม แลวอานจากซายไปขวา หรือลงลาง ทําการ



สุมหมายเลขกลุมตัวอยางตามหลักเกณฑที่กําหนด ถาไดหมายเลขซํ้าก็ตัดออก จนไดจํานวนครบ
ตามที่ตองการ 

2. วิธีสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic random sampling) เปนการสุมตัวอยางจากหนวยยอย
ของประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน แบบสุมเปนชวงๆ ดําเนินการ โดยใชสูตรคํานวณหาอัตราสวน (K) 
ระหวางประชากร (N) กับกลุมตัวอยาง (n) จาก  K = N/n  เชน ประชากร 3000 คน ตองการกลุมตัวอยาง 
300 คน จะไดคา K = 100 คน หมายความวา ในประชากรทุกๆ 100 คน จะไดรับการสุมเปนกลุมตัวอยาง 1 
คน วิธีน้ีจะทําการสุมเพียงคร้ังแรกคร้ังเดียว คือ สุมชวง 1 -100 คนแรก หากไดหมายเลขใด เชน หมายเลข 
45 ในชวงชั้นตอไปก็ไมตองสุมอีก เพียงเอา 100 ไปบวกที่ 45 ก็จะเปนกลุมตัวอยางรายถัดไป 45, 45+100, 
145+100, 245+100, … ไปจนไดกลุมตัวอยางครบ 300 คน  วิธีน้ีมีขอดีคอืเปนวิธีการไมสลับซับซอน ปฏิบัติ
ไดงาย สะดวกแมจะไมมีรายชื่อสมาชิกทุกหนวยของประชากร และถาประชากรจัดเรียงไวอยางสุม วิธีนี้จะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาวิธีสุมแบบงาย ขอเสียคือถาบัญชีรายชือ่ของประชากรจัดเรียงอยางเปนระบบ อาจทําให
เกิดความลําเอียงในการสุม ถาหนวยของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเปนวงจรหรือชวง อาจไดตัวอยางที่
ลําเอียง 

3. วิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) เปนการสุมตัวอยางประชากรแบบจัด
ประชากรออกเปนแตละพวกหรือชั้น (stratum) ยึดหลักใหมีลักษณะภายในคลายกันมากท่ีสุด แตจะแตกตาง
กันระหวางชั้นมากที่สุด จากนั้นจึงทําการสุมจากแตละชั้นขึ้นมาทําการศึกษา โดยใชสัดสวนของกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีสุมขึ้นมาเทากัน หรือไมเทากันก็ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสม วิธีน้ีมีขอดีคือชวยควบคุมตัวแปร
แทรกซอน ไดกลุมตัวอยางที่ไดมีความเปนตัวแทนประชากรยอย และสามารถเลือกใชวิธีการสุมที่แตกตางกัน
ไนแตละชั้น  มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะหทางสถิติ  ขอเสียคือการแบงประชากรเปนประชากรยอยอาจ
ปฏิบัติไดยาก ขาดขอบเขตที่ชดัเจน และการประมาณคาพารามิเตอรมีความสลับซับซอน ถาแตละชั้นใชวิธีสุม
แตกตางกัน 

4. วิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling) ใชกับประชากรที่อยูรวมกันเปนกลุมกอน  (cluster) 
โดยแตละกลุมมีลักษณะภายในกลุมท่ีหลากหลายหรือมีความแตกตางในทํานองเดียวกัน แตระหวางกลุมมี
ความคลายคลึงกัน จํานวนของกลุมตางๆ จะถูกสุมขึ้นมาทําการศึกษา เม่ือสุมไดกลุมใดก็จะนําสมาชิกท่ีอยูใน
กลุมนั้นๆ ทั้งหมดมาทําการศึกษา เชน การศึกษาเกี่ยวกับครัวเรือนในประเทศไทย อาจแบงครัวเรือนออกเปน
กลุมโดยใชตําบลเปนหลัก แลวทําการสุมตําบล เม่ือสุมตําบลแลว ก็ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกครัวเรือน
ที่อยูในตําบลที่สุมไดน้ัน เปนตน วิธีน้ีมีขอดีคือปฏิบัติไดงายและสะดวก แมจะไมมีรายชื่อสมาชิกทกุหนวยของ
ประชากร  สามารถสุมโดยใชพ้ืนที่เปนหนวยของการสุม และประหยัดคาใชจายในการศึกษาจากกลุมตัวอยาง
ที่อยูรวมกัน ขอเสียคือยากที่จะหากลุมที่มีลักษณะความหลากหลายภายใน และมีความเทาเทียมกันระหวาง
กลุม ประสิทธิภาพจะต่ําถาระหวางกลุมมีความแตกตางกันมาก 

5. วิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยแบงประชากรออกเปนลําดับชั้น
ตางๆ แบบลดหลั่น เชน ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ยอยลงเร่ือยๆ โดยทําการสุมประชากรจากหนวย
หรือสําดับชั้นที่ใหญกอน จากหนวยที่สุมไดก็ทําการสุมหนวยที่มีลําดับใหญรองลงไปทีละชั้นๆ   จนถึงกลุม
ตัวอยางในชั้นที่ตองการ การสุมแบบนี้จึงมีลักษณะการกระจายเปนรางแหท่ีขยายออกไปเร่ือยๆ จนถึงหนวยที่
ตองการเก็บรวบรวมขอมูล ถาใชการสุม 2 คร้ัง ก็เรียก two-stage sampling ถา 3 คร้ัง ก็เปน three-stage 
sampling เปนตน วิธีน้ีมีขอดีคือใชไดดีกับประชากรขนาดใหญที่แบงเปนลําดับชั้นลดหลั่นสามารถประมาณ
คาพารามิเตอรตามลําดับชั้นจนเปนภาพรวมได ขอเสียคือมีคาใชจายสูงในการติดตามกลุมตัวอยางท่ีอยูอยาง
กระจัดกระจาย และการประมาณคาพารามิเตอรจะสลับซับซอนถามีจํานวนชั้นของการสุมมาก 



การกําหนดประชากรท่ีใชในการวิจัย รวมถึงการกําหนดตัวอยาง ขนาดตัวอยาง และวิธีสุมเพ่ือใหได
ตัวอยางตามขนาดที่กําหนด ดูไมซับซอน แตเทาท่ีสังเกตนักศึกษายังมีความสับสน บางทีสลับการเขียน
คําอธิบาย กลาวถึงวิธีสุม แลวจึงกลาวถึงขนาดตัวอยาง หรือบางรายไมกลาวถึงวิธีการกําหนดขนาดตัวอยาง 
แตกลับมีขนาดตัวอยางแสดงไว เปนตน ดังนั้น จึงขอแสดงภาพลําดับขั้นตอนการอธิบายในหัวขอ “ประชากร
และกลุมตัวอยาง” ดังน้ี 
 

 
ภาพแสดงลําดบัการอธิบายในหัวขอประชากรและกลุมตัวอยาง 

การรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวจิยั 

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

กอนกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลและสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ทําความเขาใจกอนวา ...... ใน
การวิจัยเชิงสํารวจ ถือวาการรวบรวมขอมูลสนาม (field data) เปนขอมูลที่มีคณุคามากและเปนขอมูลปฐมภมิู 
เพราะผูวิจัยจะตองใชวิธีการรวบรวมจากแหลงตนตอของขอมูล และยังอาจจะมีโอกาสพบปะซักถาม
ขอเท็จจริงจากผูใหขอมูลโดยตรงดวย มีวิธีการเก็บขอมูลท่ีนิยมใชกันอยู 2 วิธี  

1. สงแบบสอบถามไปใหผูถกูวิจัยตอบ ซึ่งถือวาเปนการประหยัดมาก แตมีขอจํากัดตรงที่ไมสามารถ
ใชกับกลุมบุคคลบางประเภทได เชน คนที่อานหนังสือไมออก หรือมีปญหาในการตีความทางภาษา  

2. สัมภาษณจากบุคคลโดยตรง โดยผูวิจัยอานปญหาจากแบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไวแลวใหผูถูก
สัมภาษณฟงบางคร้ังอาจจะใชวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพทแตก็มีขอจํากัด คือ ไมสามารถสอบถามขอมูลได
มาก โดยทั่วๆ ไป ไมควรเกิน 20 นาที 

แบบสอบถาม (questionnaire) ตามปกตใิชกันมากในการวิจัยภาคสนาม เชน การสํารวจหรือสํามะโน 
และการวิจัยอยางอ่ืนๆ ท่ีผูวิจัยจะตองเขาไปเก่ียวของกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมที่จะทําการวิจัย แบบสอบถาม
นับวาเปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการวิจัยทางสังคมศาสตร เพราะใชบันทึกขาวสาร ความรูสึกนึก
คิดและทัศนคติ (attitude) ของประชากรโดยตรง 

แบบสอบถามมีขอดี เชน (1) คาลงทุนนอยกวา เมื่อเทียบกับการสัมภาษณ เพราะแบบสอบถามลงทุน
ดวยคาพิมพและสงไปยังผูรับ สวนการสัมภาษณตองออกไปสัมภาษณทีละคน ยอมเสียเวลาและคาใชจาย
มากกวา (2) การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย จะไปถึงผูรับแนนอนกวาการออกไปสัมภาษณซ่ึงผูตอบอาจไม
อยูบาน ไมวาง หรือไมยินดีพบผูสัมภาษณ (3) การสงแบบสอบถามไปใหคนจํานวนมาก ยอมสะดวกกวาการ
สัมภาษณ (4) แบบสอบถามจะไปถึงมือผูรับไดทุกแหงในโลกที่มีการไปรษณีย (5) หากใชแบบสอบถาม
ออนไลน (online questionnaire) ไดจะสะดวก ประหยัด และสามารถวิเคราะหขอมูลไดทันที ซ่ึงมีบริการฟรี
หลายเว็บไซต (6) แบบสอบถามที่ดี ผูตอบจะตอบอยางสะดวกใจมากกวาการสัมภาษณ (7) ถาสราง
แบบสอบถามใหดีแลว การวิเคราะหขอมูลทําไดงายกวาการสัมภาษณ (8) สามารถควบคุมใหแบบสอบถามถงึ
มือผูรับไดในเวลาไลเลี่ยกัน จึงทําใหการตอบ (ถาตอบทันที) ไดแสดงถึงความคิดเห็นของสภาวการณในเวลาที่



ใกลเคียงกันได เปนการควบคมุการตอบไดแบบหน่ึง (9) ผูตอบตองตอบขอความที่เหมือนกัน และแบบฟอรม
เดียวกัน เปนการควบคุมสภาวะท่ีคลายกัน ทําใหสรุปผลไดดีกวาการสัมภาษณ 

แบบสอบถามมีขอเสีย เชน (1) มักจะไดแบบสอบถามกลับคืนจํานวนนอย (2) โดยปกติแบบสอบถาม
ควรมีขนาดสั้นกะทัดรัด ดังน้ันจึงมีขอคําถามไดจํานวนจํากัด (3) คนบางคนมีความลําเอียงตอการตอบ
แบบสอบถาม เนื่องจากไดรับบอยเหลือเกิน หรือมีประสบการณเก่ียวกบัแบบสอบถามท่ีไมดมีากอนจึงทําใหไม
อยากตอบ (4) เปนการเก็บขอมูลท่ีไมตองใชความสัมพันธสวนตัวเหมือนกับการสัมภาษณซึ่งผูถามและผูตอบมี
ปฏิกิริยาโตตอบกัน แบบสอบถามใหปฏิกิริยาโตตอบทางเดียว (5) แบบสอบถามใชไดเฉพาะบุคคลที่อาน
หนังสือออกเทานั้น (6) แบบสอบถามท่ีไดรับคืนมานั้น ผูวิเคราะหไมสามารถทราบไดวาใครเปนผูตอบ
แบบสอบถามน้ัน (7) ผูตอบบางคนไมเห็นความสําคัญก็อาจโยนแบบสอบถามทิ้ง โดยไมพิจารณาใหรอบคอบ 

ในการเขียนแบบสอบถามมีองคประกอบที่จะตองพิจารณา 4 ประเด็น คือ (1) ชนิดของคําถาม (2) 
รูปแบบของคาํถาม (3) เน้ือหาของคาํถาม (4) การจัดลําดับของคําถาม ซ่ึงคําถามในแบบสอบถามในลักษณะ
ทั่วไป สวนใหญอาจแบงออกไดเปน 2 อยาง คือ คําถามปดกับคําถามเปด (closed-ended question and 
open-ended question) คําถามปด คือ คําถามท่ีผูรางไดรางคําถามไวกอนแลว และใหตอบตามที่กําหนดไว
เปนสวนใหญเทาน้ัน โดยใหโอกาสผูตอบมีโอกาสมีอิสระเลือกตอบไดนอย สวนคําถามเปด คือ คําถามที่เปด
โอกาสใหผูตอบๆ ไดอยางอิสระเสรีเต็มท่ี คําถามทั้งสองชนิดใชควบคูกันไป สวนใหญใชคําถามปดกอนแลวตาม
ดวยคําถามเปด ไวทายคําถามปดหรือทายเร่ือง 

คําถามปดมีขอดี เชน (1) โดยท่ีไดกําหนดคําถามไวแบบเดียวกัน เปนมาตรฐาน จึงทําใหไดคําตอบท่ีมี
ลักษณะเปนมาตรฐานเดียวกัน (2) สะดวกหรืองายตอการปฏิบัติในการรวบรวมเก็บขอมูล (3) รวดเร็ว 
ประหยัด (4) สะดวกในการวิเคราะห ลงรหัส และใชกับเคร่ืองจักรกลในการคํานวณ (5) ทําใหไดรายละเอียด
ไมหลงลืม (6) ไดคําตอบตรงกับวัตถุประสงค (7) ใชไดดีกับคําถามท่ีไมซับซอน หรือที่เก่ียวกับขอเท็จจริง 
ขณะเดียวกันคําถามปดก็มีขอเสีย เชน (1) ผูตอบไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี (2) อาจจะทําให
การวิจัยไมไดขอเท็จจริงครบเพราะผูวิจัยตั้งคําถามไวครอบคลุมไมหมด (3) ถาคําถามไมชัด ผูตอบอาจ
ตีความหมายตางกัน และคําตอบผิดพลาดได 

แบบสอบถามเปดมีขอด ีเชน (1) ผูวิจัยตองการทราบความคิดเหน็ของผูตอบอยางเตม็ที ่โดยเฉพาะเร่ือง
ที่ซับซอน ไมสามารถรางคําถามใหตอบเปนขอยอยๆ ได (2) ชวยผูวิจัยเม่ือความรูในเร่ืองนั้นๆ ของผูวิจัยมี
จํากัด (3) ยังมีขอความอะไรท่ีเหลือตกคาง ยังไมไดตอบ ผูตอบจะไดตอบมาได ไมตกคางหรือไมไดรับการบรรจุ
อยูในแบบสอบถาม (4) ชวยใหไดคําตอบในรายละเอียด ซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวกับความรูสึก แรงจูงใจท่ีซอนอยู (5) 
ชวยไดขอมูลเพ่ิมเติมตามที่ตองการ จะทําใหไดขอเท็จจริงเพิ่มขึ้น แตก็มีขอเสียของคําถามเปด เชน (1) การ
เปดโอกาสใหผูตอบ ตอบไดโดยเสรี อาจทําใหไดคําตอบไมตรงกับความตองการของเร่ืองท่ีตองการวิจัยได หรือ
มีสวนตรงจุดหมายนอย เพราะผูตอบไมเขาใจเร่ืองหรือตอบนอกเร่ืองที่ตองการจะวิจัย (2) อาจจะทําใหได
คําตอบออกนอกลูนอกทาง ซ่ึงอาจไมเก่ียวกับเน้ือหาเลย (3) ลําบากในการรวบรวมและวิเคราะห เพราะ
จะตองนํามาลงรหัสแยกประเภทซึ่งทําใหลําบากมากและเสียเวลา เพราะแตละคนตอบตามความรูสึกนึกคิด
ของตนเอง ไมมีกรอบหรือขอบเขตท่ีกําหนดให (4) ผูลงรหัสจะตองมีความชํานาญ จะตองมีการอบรมมากอน 
มิฉะนั้นอาจจะจับกลุมของคําตอบไมถูก จะทําใหความหมายเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนคุณคา หรืออาจทําให
เปลี่ยนความ    มุงหมายไป 

การสัมภาษณ (interview) เปนวิธีการเก็บขอมูลอยางหน่ึงของนักสังคมศาสตร เปนการสนทนาระหวาง
นักวิจัยกับผูใหขอมูล (informants) เพ่ือวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล วิธีการสัมภาษณที่นํามาใชกันมาก
ที่สุดในการวิจัยเชิงสํารวจ คือรูปแบบการสัมภาษณหรือตารางการสัมภาษณ (interview schedule)  ซึ่งเปน



การสัมภาษณท่ีมีโครงสรางโดยใชรูปแบบของแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีนักวิจัยไดกําหนดหัวขอปญหา
ไวเรียบรอยแลว นักวิจัยหรือพนักงานสัมภาษณ ถามนําในปญหา แลวบันทึกคําตอบที่ผูถูกสัมภาษณตอบ
ออกมา ลงในตารางการสัมภาษณ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 
...................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................. 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยวา อาจทําได 2 แนวทางไดแก 
1. แนวทางที่อาศัยเหตุผล เปนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาศัยเหตุผล กอนที่จะนํา

เคร่ืองมือไปใชจริง โดยท่ัวไปแลวอาศัยทฤษฎีหรือหลักเกณฑหรือความเห็นของผูเชี่ยวชาญในเร่ืองที่จะวัดหรือ
ศึกษา ถาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นหรือตัดสินวาถูกตองเหมาะสม หรือตรงตามทฤษฏี ก็นําไปใชเก็บรวบรวม
ขอมูลไดในกรณีที่เปนแบบทดสอบหรือแบบวัด นอกจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่จะทําการตรวจสอบแลว อาจ
มีผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคหรือวิธีการทดสอบหรือวัด เพื่อพิจารณาวาเคร่ืองมือน้ันเหมาะสมกับกลุมที่จะไป
ทดสอบหรือวัดหรือไม เชน ขอคําถามชัดเจนหรือไม เหมาะสมกับระดับหรือกลุมคนที่จะนําไปใชวัดหรือไม 

2. แนวทางที่อาศัยวิธีการทางสถิติ เปนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาศัย คาตัวเลขหรือ
คาสถิติตางๆ วิธีการนี้ตองนําเคร่ืองมือไปทดลองใช แลวนํามาคํานวณคาตางๆ เทียบกับเกณฑการยอมรับ ถา
อยูในเกณฑที่ยอมรับไดก็นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลไดแตถาไมอยูในเกณฑการยอมรับควรนํามาปรับปรุงและ
ทดสอบ ในบางเทคนิคอาจพิจารณาคาสถิติจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญก็ได เชนพิจารณาจากคาความ
สอดคลอง เปนตน  

การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในปจจุบัน นิยมหาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญจากการใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ คาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลอง
ระหว างขอคําถาม กับ วัตถุประสงค  ( IOC : Index of item objective congruence) ปกติแล วจะให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตั้งแต 3 คนขึ้นไปในการตรวจสอบโดยใหเกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังน้ี  (1) 
ใหคะแนน +1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถปุระสงค  (2) ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามวัด
ไดตรงตามวัตถุประสงค  (3) ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค แลวนําผล
คะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร และมีเกณฑในการพิจารณา คือ ขอคําถามที่มีคา 
IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรง ใชได สวนขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใช
ไมได 

คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีความสําคัญยิง่ตอความถูกตอง นาเชื่อถือ และการ
ยอมรับขอมูลหรือคาของตัวแปรที่วัด เคร่ืองมือที่ดอยคุณภาพอาจทําใหคาที่วัดไดนั้นคลาดเคลื่อนหรือผิดจาก
ความจริง เมื่อนําไปวิเคราะหหรือแปลความหมายอาจผิดพลาดหรือผลการวิจัยไมนาเชื่อถือ เคร่ืองมือท่ีใชใน
การรวบรวมขอมูลอาจจําแนกเปน 2 ประเภท ไดแกเคร่ืองมือที่สรางไวแลว อาจเปนเคร่ืองมือมาตรฐานหรือไม
ก็ได ผูวิจัยเลือกใชใหเหมาะสม และเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในกรณีที่มีเคร่ืองมือมาตรฐานหรือเคร่ืองมือที่
สรางไวแลวก็พิจารณาเลือกเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ 

คุณภาพของเคร่ืองมือขึ้นอยูกับลักษณะสําคัญที่ตองพิจารณาไดแก ความเท่ียงตรง (validity) ความ
เชื่อม่ัน (reliability) ความเปนปรนัย (objectivity) อํานาจจําแนก (discrimination) ปฏิบัติจริงได(practical) 
ยุติธรรม (fairness) และประสิทธิภาพ (efficiency) อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาเคร่ืองมือทุกชนิดหรือทกุ



ชิ้นตองตรวจสอบคุณภาพทุกประเด็น ลักษณะหรือคุณสมบัติบางประการอาจไมตรวจสอบก็ไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ชนิดหรือประเภทของเคร่ืองมือ หรือแลวแตความจําเปน 

1. ความเที่ยงตรง (validity) บางแหงเรียกวา ความตรง เปนลักษณะที่บงชี้วา เคร่ืองมือนี้สามารถวัดใน
สิ่งที่ประสงคจะวัด คือสามารถเก็บรวบรวมขอมูลหรือวัดคาตัวแปรไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน 
ตาชั่ง หรือเคร่ืองชั่ง ซึ่งใชเก็บขอมูลหรือวัดคาตัวแปรนํ้าหนักควรจะถือวามีความเที่ยงตรง แตถานําเอาตลับ
เมตรมาตรฐานมาวัดคาตัวแปรน้ําหนักก็ไมควรมีความเท่ียงตรง คือไมไดวัดนํ้าหนักตามวัตถุประสงค ถา
ตองการทราบพฤตกิรรมการเลือกซื้ออาหาร ความเที่ยงตรงมีหลายประเภทไดแก ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
ความเที่ยงตรงตามโครงสราง ความเที่ยงตรงตามสภาพ และความเที่ยงตรงตามพยากรณ เคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล ควรตรวจสอบความเท่ียงตรง แตไมจําเปนตองตรวจสอบความเท่ียงตรงครบทุกประเภท 

2. ความเชื่อม่ัน (reliability) อาจเรียกวา ความเที่ยง เปนการแสดงถึงความคงที่แนนอนในการวัด เมื่อ
วัดสิ่งเดียวกันคาของการวัดแตละคร้ังควรคงที่สมํ่าเสมอ เคร่ืองมือท่ีดีตองวัดในสิ่งหน่ึงสิ่งใดแลวไดผลคงท่ี คง
เสนคงวา จึงเชื่อมั่นในคาที่ได เคร่ืองชั่งนํ้าหนักที่มีความเชือ่มั่นสงู เม่ือชั่งของสิ่งหน่ึงกีค่ร้ังก็ตามคา (น้ําหนัก) ที่
ไดยอมไมแตกตางกัน การทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือทําไดหลายวิธี เชนวิธกีารทดสอบซํ้า (ใชเคร่ืองมือ
ชุดเดียววัดคาซ้ําหลายๆ คร้ัง) วิธีการทดสอบคูขนาน วิธีทดสอบแบบแบงคร่ึงเคร่ืองมือและวิธีการหา
ความสัมพันธภายใน เปนตน 

3. ความเปนปรนัย (objectivity) บางคร้ังเรียกวา ความชัดเจน หมายความวาขอคาํถามตางๆ ตองชดัเจน 
วัดประเด็นเดียวไมมีความลําเอียง ถาเปนแบบสอบถามเม่ืออานคาํถามแลวตองเขาใจตรงกับสิง่ท่ีตองการจะวัด 
เชนถาใชเคร่ืองมือวัดความชอบโดยใชแบบสอบถามปลายเปดเปนความเรียง การตรวจเพ่ือใหคาความชอบจะ
มีความเปนปรนัยต่ํากวาการใชแบบสอบถามที่ กําหนดคาใหตอบ หรือแบบมาตราสวนประมาณคา 
แบบสอบถามแบบใหตอบเปนความเรียงจะใหขอมูลที่มีความเปนอัตนัยสูง ความเปนปรนัยของเคร่ืองมือ
พิจารณาจาก (1) คําถามตองเปนคําถามที่ชัดเจน รัดกุม ไมกํากวม เปนภาษาที่ผูตอบหรือผูใหขอมูลเขาใจได
ตรงกันทุกคน เหมาะกับระดับความรูภาษาและวัย (2) การตรวจใหคะแนนหรือใหคาตัวแปรตองเปนระบบมี
เกณฑท่ีชัดเจนไมวาใครก็ตามมาตรวจหรือวัดตัวแปรยอมไดผลคือคาของตัวแปรท่ีไมแตกตางกัน (3) การแปล
ความหมายของคาตัวแปรตองเปนระบบท่ีแนนอนเปนทิศทางเดียวผูใดจะแปลความหมายของคาตัวแปรท่ีวัด
ไดยอมใหผลการแปลไมแตกตางกัน 

4. อํานาจจําแนก (discrimination) หมายถึง ความ สามารถของเคร่ืองมือท่ีจะชี้ใหเห็นถึงความแตกตาง
หรือความเหมือนกันของสิ่งท่ีตองการวัดในลกัษณะที่เปนไปตามสภาพจริง เชนเคร่ืองมือท่ีใชวัดความชอบ หรือ
เคร่ืองมือที่เปนขอสอบวัดความรูตองเปนเคร่ืองมือที่มีอํานาจจําแนกท่ีเหมาะสม สามารถแยกคนที่ชอบและคน
ที่ไมชอบออกจากกันเปนคนละกลุมได สวนขอสอบก็ตองแยกคนที่ตอบถูกหรือไดคะแนนมากเปนคนเกง สวน
คนที่ตอบผิดหรือไดคะแนนนอยเปนคนไมเกง เปนตน แบบทดสอบหรือขอสอบควรตรวจสอบอํานาจจําแนก 
แตเคร่ืองมืออีกหลายประเภทที่ไมประสงคจะจําแนก ก็ไมจําเปนตองหาคาอํานาจจําแนกหรือทดสอบอํานาจ
จําแนกของเคร่ืองมือ การหาคาอํานาจจําแนกอาจดําเนินการไดหลายวิธีไดแก การพิจารณาจากสัดสวน การ
ทดสอบการแจกแจงแบบ t เปนตน 

กรณีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยที่ใช
มากในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล โดยเฉพาะความรูสึกหรือความคิดเห็น ลักษณะสําคัญของ
แบบสอบถาม คือ ไมมีคําตอบที่ถือวาผิด สรางขึ้นเพ่ือใชเฉพาะกรณีหรือเฉพาะเร่ือง การตรวจสอบคุณภาพ
พิจารณาตามความจําเปน ท่ีนิยมกันเปนการตรวจสอบ “ความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่น” 



1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของแบบ สอบถาม โดยทั่วไปดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา ขอคําถามครอบคลมุครบถวนตามทฤษฎหีรือแนวคดิและ
ครบถวนตามวัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัย บางกรณีอาจมีผูเชีย่วชาญทางดานเทคนิคการสราง
แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบคําถามและการจัดขอคําถาม ถาเปนไปไดควรทํา
การวิเคราะหแบบสอบถามเปนรายขอ ควรมีการทดลองนําไปใชกับกลุมตัวอยางกอนนําไปใชจริงก็จะ
ดียิ่งขึ้น เพราะเปนการตรวจสอบอีกวาภาษาท่ีใชในขอคําถามน้ันสือ่ความหมายไดตรงกัน 

2. การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบ สอบถาม เปนการหาความสอดคลองภายในโดย
พยายามอธิบายวาขอคาํถามแตละขอในขอคาํถามชดุหน่ึงน้ันเปนเร่ืองเดยีวกันหรือทิศทางเดียวกัน ใน

กรณีที่ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา นิยมใชสัมประสิทธิแอลฟา (∝- coefficient) เพื่อหา
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม นอกจากน้ีแลวอาจหาความเชื่อมั่นดวยการสอบซํ้าก็ได ถาตองการ
แสดงวาใชวัดกี่คร้ังก็ใหผลคงที ่

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณถามีโครงสรางที่ชัดเจนจะใกลเคียงกับ
แบบสอบถามบางประเภท โดยเฉพาะแบบสอบถามที่ใชคําถามปลายเปด โดยทั่วไปแลวกอนที่จะนําแบบ
สัมภาษณไปใช มักจะมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยอาศัยผูเชีย่วชาญพิจารณาขอคําถามในการสัมภาษณ
ใหครอบคลุม เน้ือหาครบถวน ขอคําถามถูกตองเหมาะสม ตรงตามโครงสราง และภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูให
ขอมูล อาจนําแบบสัมภาษณท่ีผูเชีย่วชาญเห็นชอบแลวไปทดลองสมัภาษณกับกลุมตวัอยางเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาอีกก็ได ในสวนของความเชื่อมั่นน้ันอาจทดสอบดวยวิธีสัมภาษณซ้ําเชนเดียวกับ
แบบสอบถามที่ใชวิธีสอบซ้ํา หรืออาจตรวจสอบความเชื่อมั่นของคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณดวยการใชผู
สัมภาษณหลายคนสัมภาษณผูใหขอมูลคนเดียว แลวตรวจสอบความสอดคลองของคําตอบกับผูสัมภาษณคน
อ่ืนๆ หรืออาจใชผูสัมภาษณคนเดียว เม่ือไดขอมูลแลวนําขอมูลดังกลาวใหผูถูกสัมภาษณยืนยันคําตอบของ
ตนเองก็ได 

สําหรับเคร่ืองมือท่ีในการรวบรวมประเภทอื่นน้ัน ใหพิจารณาเทียบเคียงกับแบบท่ีนําเสนอมา เชน ถามี
คําตอบที่ถูก หรือมีทิศทางการใหคะแนน หรือเปนแบบประเมินผลงานใหพิจารณาดําเนินการในทํานอง
เดียวกับการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ถารวบรวมขอมูลโดยการเขียนหรือตอบโดยผูใหขอมูล และไมมี
คําตอบใดที่ถือเปนคําตอบที่ถูก ควรพิจารณาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ใน
ทํานองเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ถารวบรวมขอมูลดวยคําพูดหรือวาจา ก็อาจ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล โดยกระบวนการทํานองเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสัมภาษณ และถาเปนการรวบรวมขอมูลโดยอาศัยการมอง การดู หรือการเห็น สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการทํานองเดียวกันกับการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สังเกต การเลือกใชเคร่ืองมือหรือพัฒนาเคร่ืองมือควรตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเปนอยางนอย เพราะเปนการ
สนับสนุนวาเคร่ืองมือที่ใชน้ีวัดในสิ่งท่ีตองการจะวัดไมวาคําตอบหรือคาท่ีวัดจะเปนคุณลักษณะหรือปริมาณก็
ตาม ในประเด็นอื่นๆ น้ัน พิจารณาตามความจําเปน 
 

สถิติที่ใชในการวจิัย 

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



กอนกําหนดสถิติทีจ่ะใชในการวจิัย ทําความเขาใจกอนวา ...... สถติิที่ใชกันอยูในทางวิจัยแบงออกได
เปน 2 ประเภท คือ   

1. สถิติเชิงบรรยายหรือสถติิเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เปนสถิติที่บรรยายคณุลักษณะของ
สิ่งท่ีตองการศึกษาจากกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญก็ได  ผลที่ไดจาก
การศึกษาไมสามารถนําไปอางอิงถึงกลุมประชากร (population) ได สถิติท่ีใชในการบรรยายคุณลักษณะของ
ขอมูลมีดังนี้ 

 รอยละ (percentage) เปนคาสถิติท่ีนิยมใชกันมาก โดยเปนการเปรียบเทียบความถี่ หรือจํานวนท่ี
ตองการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดท่ีเทียบเปน 100    

 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (measures of central tendency)  เปนสถิตท่ีิใชเปนตัวแทนของ
ขอมูล โดยที่นิยมใชมี 3 ประเภท ไดแก คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม 
- คาเฉลีย่ (mean) หรือเรียกวาคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) 
- มัธยฐาน (median) คือ คะแนนที่อยูตรงกลางทีแ่บงคะแนนออกเปนสองกลุมเทาๆ กัน ทําโดย

นําคะแนนท่ีไดมาเรียงตามลําดับจากมากไปนอย หรือจากนอยไปหามาก  

- ฐานนิยม (mode) คือ คาที่ซํ้ากันมากท่ีสดุหรือท่ีมีความถีม่ากที่สดุ 
 การวัดการกระจาย (measures  of  variability) เปนสถิตทิี่ชวยใหทราบถึงความแตกตางหรือการ

แปรผันของคะแนนในชุดน้ันหรือกลุมนั้น  ถาคาที่ไดมามีคาสูง หมายถงึ คะแนนมีความแตกตาง
กันมาก  ถาคาที่ไดมคีาต่ํา หมายถึง คะแนนไมแตกตางกันมากนักหรือใกลเคยีงกัน มีดงัน้ี 

- พิสยั  (range) เปนชวงระหวางคะแนนทีสู่งสดุกับคะแนนทีต่่ําสุด 

- สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard  deviation) เปนการวัดการกระจายที่นิยมใชกันมากเขยีน
แทนดวย  S.D.  

- ความแปรปรวน (variance) คือสวนเบีย่งเบนมาตรฐานยกกาํลังสอง  
2. สถิติเชิงอางอิงหรือสถิติอนุมาน (inferential statistics) เปนสถิติที่ศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

(sample) แลวนําผลสรุปที่ไดจากกลุมตัวอยาง  สรุปอางอิงไปยังลักษณะประชากรหรือคาสถิติ (statistics) ที่ได
จากกลุมตัวอยางสรุปไปยังคาพารามิเตอร (parameters) ของประชากร การไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางมี
ความสําคัญยิ่งที่ใชเปนตัวแทนของประชากร โดยสถิติท่ีอางอิงจะเก่ียวกับการประมาณคา (estimation) และ
การทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing)  

ในการวิจัย กรณีท่ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคท่ีจะทําการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคาเฉลี่ยของประชากร  เมื่อ
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือนํามาทําการทดสอบสมมติฐาน   โดยทั่วไปแนวทางในการ
ทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร สามารถแบงเปน 

1.  การทดสอบคาเฉลี่ยกรณีกลุมตัวอยาง 1 กลุม 
2.  การทดสอบคาเฉลี่ยกรณีกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
3.  การทดสอบคาเฉลี่ยกรณีกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
ขั้นตอนของการทดสอบ สามารดําเนินการไดดังน้ี 
ข้ันที่  1 ตั้งสมมุตฐิาน เปนการตั้งสมมตฐิานทางสถติ ิซ่ึงประกอบดวยสมมตฐิานกลาง (null hypothesis 

- H0) และสมมติฐานอ่ืน (alternative hypothesis - H1)  ซึ่งสมมติฐานอ่ืนตั้งได 2 แบบ คือแบบมีทิศทาง ซ่ึง
จะตองทําการทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed test) และแบบไมมีทิศทาง ซึ่งจะทําการทดสอบแบบสอง
ทาง (two-tailed test)    



ข้ันที่  2 กําหนดระดับนัยสําคัญ ซ่ึงเปนการกําหนดความนาจะเปนที่ผู วิ จัยจะยอมใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 () จากการปฏิเสธสมมติฐานกลางที่เปนจริง ในการวิจัยทางการศึกษานิยมกําหนด
ที่ 01.  และ 05.   

ข้ันที่ 3 เลือกสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ในการทดสอบคาเฉลี่ย สถิติท่ีใชในการทดสอบมี Z – 
test,  t - test  และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ซ่ึง  Z – test และ t - test ใชทดสอบกรณีมี
กลุมตัวอยางหน่ึงหรือสองกลุม  สําหรับการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ใชทดสอบกรณีที่มีกลุม
ตัวอยางมากกวาสองกลุมขึ้นไป โดยสถิติแตละประเภทมีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 

ขอตกลงเบื้องตนของการทดสอบ Z – test  มีดังน้ี (1) กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุม (2) การแจกแจง
ของประชากรเปนโคงปกต ิ(normal distribution) (3) ขอมูลอยูในมาตราอันตรภาค (interval scale) ขึ้นไป 

(4) ทราบความแปรปรวนของประชากร (2) 
ขอตกลงเบื้องตนของการทดสอบ  t – test  มีดังน้ี (1) กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุม (2) การแจกแจง

ของประชากรเปนโคงปกติ (3) ขอมูลอยูในมาตราอันตรภาค (interval scale) ขึ้นไป (4) ไมทราบความ
แปรปรวนของประชากร 

ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  มีดังน้ี (1) กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุม 
(2) การแจกแจงของประชากรเปนโคงปกติ (3) ขอมูลอยูในมาตราอันตรภาค (interval scale) ขึ้นไป (4) กลุม
ตัวอยางแตละกลุมเปนอิสระตอกัน (5) มีความเปนอิสระภายในตัวอยาง (6) ไมทราบความแปรปรวนของ
ประชากร แตความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมมีคาเทากัน  

เนื่องจากการเลือกใชสถิติทดสอบ  ตองพิจารณาเลือกใชใหสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตนของสถิติ
ทดสอบน้ันๆ  ดังน้ันจะเห็นวา ในการทดสอบคาเฉลี่ยกรณีหนึ่งหรือสองกลุม  ในทางปฏิบัติจะมีการใช  t – 
test เปนสวนมาก ทั้งนี้เพราะเหตุผลดังน้ี  (1) ขอตกลงเบื้องตนของ Z - test  มีการระบุวาจะใช    Z - test 
ไดเมื่อทราบคาความแปรปรวนของประชากร แตในทางปฏิบัติ ผูวิจัยมักจะไมทราบคาความแปรปรวนของ
ประชากร แตใช t – test ไดกรณีท่ีไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร (2)  เม่ือกลุมตวัอยางมีขนาดใหญ
มาก จะทําใหคาองศาแหงความเปนอิสระ (degree of  freedom: df ) มีคามากขึ้นตามลําดับ คาวิกฤตของ t  

กับคาวิกฤตของ Z ก็จะมีคาใกลเคียงกันมากขึ้นตามลําดับเชนกัน  จนในท่ีสุดองศาแหงความเปนอิสระท่ี  

คาวิกฤตของ t กับคาวิกฤตของ Z ที่ระดับนัยสําคัญเดียวกัน  จะมีคาเทากันพอดี เชน Z(.05) = t(.05)(df =) = 
1.645  เปนตน 

ขั้นที่  4  กําหนดขอบเขตวิกฤต ิเปนการกําหนดพ้ืนที่หรือบริเวณในการแจกแจงตวัอยางของสถติทิดสอบ
ที่ใชสําหรับปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานกลาง (H0) ซ่ึงในการกําหนดขอบเขตวิกฤตจะพิจารณาสมมติฐานอ่ืน 
(H1) ท่ีตั้งขึ้นวาเปนแบบทางเดียว (one-tailed test) หรือแบบสองทาง (two-tailed test) เพ่ือนําคาระดับ

นัยสําคัญ () ไปหาคาวิกฤต (critical value) มาใชในการเปรียบเทียบกับคาที่คํานวณไดจากกลุมตัวอยาง  
สําหรับการตัดสินใจวาจะยอมรับ (acceptance) หรือปฏิเสธ (rejection) สมมติฐานกลาง (H0)  ซ่ึงในกรณี

การทดสอบแบบสองทาง (two-tailed test)  การหาคาวิกฤตจะตองหารคา  ดวย 2 (/2) กอน แลวใช
ผลหารที่ไดไปเปดตารางการแจกแจงของตัวอยางสถิติทดสอบ แตกรณีทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed 

test ) สามารถใชคา  ไปเปดตารางไดเลย 
ในการกําหนดขอบเขตวิกฤตเพ่ือสรุปผลการทดสอบน้ันจะเห็นวาสามารถพิจารณาได 2 แนวทางดวยกัน 

คือ กรณีท่ี 1 พิจารณาจากคาวิกฤตที่เปดจากตารางเทียบกับคาสถิติท่ีคํานวณไดจากการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางเปนหลัก โดยพิจารณาคาท่ีอยูในแนวแกนนอนของการแจกแจงของคาสถิติน้ันๆ หรือ กรณีที่ 2 



พิจารณาจากพ้ืนที่ใตโคงการแจกแจง ซึ่งเปนกรณีท่ีใชกับการคํานวณดวยคอมพิวเตอร โดยพิจารณาคา Sig. 

(คา     P-value) ในตารางแสดงผลการคํานวณ (print out) เทียบกับคาความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ()     
ขั้นที่ 5  คํานวณคาสถิติทดสอบตามสตูร เปนการคํานวณคาสถิติโดยนําขอมูลที่ไดจากตวัอยางท่ีศึกษาไป

แทนคาตางๆ ตามสูตรของสถิติทดสอบ 
ขั้นที่ 6  สรุปตัดสินใจโดยนําคาสถติจิากการคํานวณมาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากตาราง (คาวิกฤติ) แลว

จึงจะตัดสินใจเก่ียวกับผลทดสอบ โดยมีหลักพิจารณา ดังนี ้

- ถาสถิติท่ีคํานวณไดตกอยูในขอบเขตคาวิกฤติ (คาคํานวณมากกวาหรือเทากับคาวิกฤติ โดยไมคิด
เคร่ืองหมาย) จะปฏิเสธสมมติฐานกลาง (H0) และยอมรับสมมติฐานอ่ืน (H1) น่ันคือจะยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยตามที่ผูวิจัยกําหนด          

- ถาคาสถิติที่คํานวณไดตกอยูนอกขอบเขตคาวิกฤติ (คาคํานวณนอยกวาคาวิกฤติโดยไมคิด
เคร่ืองหมาย) จะยอมรับสมมติฐานกลาง (H0)  

กรณีวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน โปรแกรม SPSS for Window ซ่ึงในการแสดงผลการ
วิเคราะหจะมีการคํานวณคา P-value มาให ซึ่งคา P-value เปนคาความนาจะเปนที่จะเกิดคาสถิติทดสอบที่
คํานวณไดภายใต  H0  โดยคา P-value ในตารางจะแสดงในคอลัมทของ Sig (2-tailed) สามารถนําคา Sig (2-
tailed) มาพิจารณาเพ่ือปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานกลาง (H0) ไดเชนกัน โดยมีหลักพิจารณา ดังน้ี 

- ปฏเิสธสมมติฐานกลาง (H0) และยอมรับสมมติฐานอื่น (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ  เม่ือความนาจะเปน

ที่จะเกิดคาสถติิทดสอบท่ีคํานวณไดภายใต H0 (Sig (2-tailed) มีคานอยกวาหรือเทากับ   

- ยอมรับสมมติฐานกลาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานอื่น (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ   เม่ือความนาจะเปนท่ี

จะเกิดคาสถติิทดสอบทีค่ํานวณไดภายใต H0 มีคามากกวา   
อยางไรก็ตามจะตองพิจารณาลักษณะของการทดสอบสมมติฐานควบคูไปดวย กลาวคอืถาการทดสอบนัน้

เปนการทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง ใหนําคา Sig (2-tailed) มาเปรียบเทียบกับ  ไดเลย แตถาการ
ทดสอบสมมติฐานแบบทางเดยีว กอนจะเปรียบเทียบใหนําคา Sig (2-tailed) หารดวย 2 กอนแลวจึงนําผลหาร
มาใชเปนตัวเปรียบเทียบ โดยใชหลักการท่ีกลาวขางตน 

ซึง่สามารถสรุปแนวทางในการพิจารณาการตัดสินใจของการทดสอบสมมติฐานไดดังน้ี 
1.  กรณีท่ีเปรียบเทียบโดยใชคาวิกฤตกบัคาทีค่ํานวณไดจากกลุมตัวอยาง 

- ถาตั้งสมมติฐานแบบทางเดยีว การหาคาวิกฤตใหนําคา  ไปใชในการเปดหาคาในตารางไดเลย 

- ถาตั้งสมมติฐานแบบสองทาง การหาคาวิกฤตใหหาร  ดวย 2 แลวนําผลหารที่ไดไปใชในการ
เปดตาราง 

- การสรุปเพ่ือตดัสินใจ ถาคาคํานวณมากกวาหรือเทากับคาวิกฤต (ไมคดิเคร่ืองหมาย) จะปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1 ถาคาคํานวณนอยกวาคาวิกฤต (ไมคดิเคร่ืองหมาย) จะยอมรับ H0 

2.  กรณีท่ีเปรียบเทียบโดยใชคา Sig (2-tailed) จากตารางแสดงผลการวิเคราะห (print out) 
- ถาตั้งสมมติฐานแบบทางเดยีว ใหนําคา Sig  (2-tailed) หารดวย 2 แลวนําคาผลหารท่ีไดไป

เปรียบเทยีบกับคา                                 

- ถาตั้งสมมติฐานแบบสองทาง ใหนําคา Sig (2-tailed) ไปเปรียบเทยีบกับ  ไดเลย 

- การสรุปเพ่ือตดัสินใจ ถาคา Sig (2-tailed) ท่ีนํามาเปรียบเทียบมากกวา  จะยอมรับ H0 ถาคา 

Sig (2-tailed) ที่นํามาเปรียบเทยีบนอยกวา   จะปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1 
t-test - การทดสอบคาเฉล่ียกรณีกลุมตัวอยาง 2 กลุม 



การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยจําแนกไดเปน 2 กรณี คือ (1) การทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยสองคาที่ไดจากกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระจากกัน (independent sample) และ (2) การ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคา ท่ีไดจากกลุมตัวอยางสองกลุมที่ ไมเปนอิสระจากกัน 
(dependent  sample ) 

กลุมตัวอยางเปนอิสระจากกัน ถาไดมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังน้ี (1) มีกลุมใหญที่ตองการศึกษา (subjects) 
1 กลุม แลวสุมแยกเปน 2 กลุมยอย (subgroup) เชน จากครู (ประชากร) ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
แหงหน่ึงจํานวน 2,000 คน ผูวิจัยสุมมาศึกษา 300 คน โดยสุมเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมกลุมละ 150 
คน ครูสองกลุมน้ีถือวาเปนอิสระจากกัน (2) กลุมตัวอยางแตละกลุม ถูกสุมมาจากประชากรขนาดใหญเดยีวกนั 
ถือวาเปนอิสระจากกัน 

กลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระจากกันหรือกลาวไดวามีความสัมพันธกัน มีหลายลักษณะ คือ (1) มีเพียงกลุม
ตัวอยางเดียวแตเก็บขอมูล 2 คร้ัง เชน การทดสอบกอนและหลังการเรียน (pretest – posttest)  (2) กลุม
ตัวอยาง 2 กลุม มีคุณลักษณะท่ีสําคัญบางประการเหมือนกันเปนคูๆ (matched) เชน คูแฝด (3) กลุมตัวอยาง 
2 กลุม มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เชน การเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองของสามีภรรยา 

ในการทดสอบคาเฉลี่ยกรณีกลุมตวัอยาง 2 กลุมนั้น จะพิจารณาวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระจาก
กันหรือไม เพ่ือเลือกใชสูตรของสถิติทดสอบใหถูกตอง นอกจากน้ียังพิจารณาอีกวาความแปรปรวนของ
ประชากรของกลุมตัวอยางเทากันหรือไม  ซึ่งในการใชสถิติ t-test ทดสอบกรณีกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกันน้ัน มีสูตรท่ีใชทดสอบอยู 2 สูตรดวยกัน กลาวคือ สูตรที่ใชในกรณีความแปรปรวนของประชากร 2 

กลุมมีคาเทากัน (1
2 = 2

2 ) หรือในกรณีกลุมตัวอยางแตละกลุมมีจํานวนเทากัน (t-test แบบ pooled 

variance) และสูตรที่ใชในกรณีความแปรปรวนของประชากร 2 กลุมมีคาไมเทากัน (1
2  ≠  2

2 ) (t-test 
แบบ separated variance) ดังน้ันเมื่อผูวิจัยจะใช t-test กรณีดังกลาวจะตองทําการทดสอบกอนวา ความ
แปรปรวนของประชากรแตละกลุมมีคาเทากันหรือไมโดยใช F-test เพ่ือจะไดเลือกใชสูตรของ t-test ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมตอไป 

F-test / ANOVA – ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียกรณีกลุมตวัอยาง 3 กลุมขึ้นไป 
t –test เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 2 คา (2 กลุม) แตหากจะใชกับ 3 กลุม ตองทดสอบถึง 3 คร้ัง 

กลาวคือ กลุมที่ 1 – กลุมท่ี 2, กลุมที่ 2 – กลุมท่ี 3, และกลุมที่ 2 – กลุมท่ี 3 ซึ่งทําใหเสียเวลา และ
ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (type 1  error) จะเพ่ิมขึ้น เชน กําหนด 5.0  ถาทดสอบ  t –test 3 คร้ัง 
จะทําให  ที่ไดจะเทากับ 1- (1- ) 1k  เม่ือ k คือจํานวนกลุมผลที่ไดจะทําใหคาความนาจะเปนที่ 1 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญโดยบังเอิญมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือแกปญหาดงักลาว ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ที่
มากกวาสองคาจึงทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนดวยสถิต ิF-test ซ่ึงการทดสอบความแปรปรวนน้ัน 
ในกรณีท่ีมีตัวแปรอิสระ 1 ตัวจะเรียก one – way ANOVA, 2 ตัว เรียก two – way ANOVA และถามีตัว
แปรอิสระ 3 ตัว ก็จะเปนการวิเคราะห three - way ANOVA ซ่ึงการวิเคราะหและการตีความก็จะยากขึ้น
ตามลําดับ โดยมีขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหความแปรปรวน ดังน้ี (1) ขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหตองอยูใน
มาตราอันตรภาคหรืออัตราสวน (2) กลุมตัวอยางแตละกลุมตองสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเปนโคง
ปกติ (3) กลุมตัวอยางแตละกลุมตองเปนอิสระจากกัน (4) กลุมตัวอยางแตละกลุมตองไดมาจากประชากรท่ีมี
ความแปรปรวนเทากัน 

ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมหลายๆ กลุม จะมีความแปรปรวนที่ตองคํานวณอยู  2 ตัว  คือ 
ความแปรปรวนระหวางกลุม และความแปรปรวนภายในกลุม (1) ความแปรปรวนระหวางกลุม (between-
groups variance) แสดงขนาดของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตางๆ ถาระหวางกลุมมีคาเฉลี่ย



แตกตางกันมาก คาความแปรปรวนระหวางกลุมจะมีคามากดวย (2) ความแปรปรวนภายในกลุม (within-
groups variance) แสดงการกระจายของคะแนนแตละตัวภายในแตละกลุมวามีการกระจายมากหรือนอย 
คาท่ีคํานวณไดเรียกวาความคลาดเคลื่อน สูตรท่ีใชในการทดสอบคอื F-ratio โดยเอาความแปรปรวนระหวาง
กลุมเปนตัวตั้ง หารดวยความแปรปรวนภายในกลุม แลวเปรียบเทียบคา F ที่คํานวณไดกับคา F ในตารางคา
วิกฤต F (critical values of F)  เพ่ือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหความแปรปรวน ตองหาผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (the sum of 
squares) ท้ังหมด 3 ตัว คือ (1) total sum of squares (SST) ซึ่งนําไปใชหาความแปรปรวนรวม  (mean 
square total: MST) (2) sum of squares between-groups (SSB) ซ่ึงนําไปใชหาความแปรปรวนระหวาง
กลุม (mean square between-groups: MSB) (3) sum of squares within-groups (SSW) ซึ่งนําไปใชหา
ความแปรปรวนภายในกลุม (mean square within-groups: msw) 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (one-way analysis of variance) หรือการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบมี 1 ตัวประกอบ เปนการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบวา ตัวแปรอิสระ 1 ตัว ซึ่งแบงออกเปน k 
ประเภท จะใหผลตอตัวแปรตามแตกตางกันหรือไม โดยมีกลุมตัวอยาง k กลุม ซ่ึงจํานวนสมาชิกในแตละกลุม
ควรจะเทากันหรือใกลเคียงกัน เชน ตองการเปรียบเทียบวิธีการบริหาร 3 วิธี วาจะสงผลใหผลการประกัน
คุณภาพในแตละวิธีแตกตางกันหรือไม โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังน้ี  

1. ตั้งสมมติฐาน  H  ∶    =   =      

       H ∶   อยางนอยที่สดุมีคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากัน 

2. กําหนดระดับนัยสําคญัทางสถติิ :  α  = 0.05   
3. คํานวณคาสถติ ิF จากสตูร 
4. เปดตารางคาวิกฤต F (critical values of F)     
5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล (สมมุติไดผลการวิเคราะหดังตารางขางลาง) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 16.285 8.1425 0.49 
ภายในกลุม 27 445.082 16.4845  
รวมทั้งหมด 29 461.367   

F.05 (2, 27) = 3.35 
จากตารางสรุปไดวา  วิธีการบริหารทั้ง 3 แบบใหผลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถติิ หรือกลาวอีก

อยางหน่ึงวาวิธีการบริหารทั้ง 3 แบบใหผลไมแตกตางกัน 
ในกรณีที่ คา F จากการคํานวณ ≥ คาวิกฤต F จะเปนการปฏิเสธ H  ยอมรับ H  (reject H  

accept H ) แสดงวา มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิณ ระดับ α ท่ีกําหนด 
ตองทําการทดสอบตอไปวาคาเฉลี่ยคูใดบางท่ีแตกตางกัน และแตกตางกันอยางไร โดยใชการเปรียบเทียบ
พหุคูณ (multiple comparison test) ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) การทดสอบ HSD ของทูกีย 
(Tukey’s HSD test) หรือวิธีของนิวแมนคูลส (Newman Keuls method)  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ปฏิบัติการ ..... ทบทวนการเขียนบทที่ 1 – 3 และการอางอิง 
 

เปนการตรวจสอบ ทบทวน การเขียนแตละหัวขอในแตละบท เพ่ือหาขอบกพรองเพื่อการปรับปรุง
แกไข โดยคํานึงถึงความคงเสนคงวาของการใชคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ความสอดคลองของเน้ือหาแต
ละวรรคแตละตอนในหัวขอหน่ึง ความสอดคลองของเน้ือหาแตละหัวขอซ่ึงควรจะสอดรับกัน หรือสงลูกตอกัน 
หรือเปนเหตุเปนผลตอกัน รวมทั้งความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันของแตละบทตามรูปแบบของการวิจัย
ที่เลือกใช รวมทั้งการอางอิงในเน้ือหา (citation in text) และการอางอิงทายเลม (reference) ใหครบถวน 
และใหถูกตองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมการ ..... เพื่อรายงานผลการวิจัยในบทที่ 4 
 

เชนเดียวกับการเขียนวิธีดําเนินการวิจัยในบทที่ 3 การวิจัยเชิงสํารวจเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบ
แผนการเขียนวิธีดําเนินการวิจัยที่คอนขางลงตัว เหมือนๆ กัน แตกตางกันในขอมูลที่เปนเฉพาะของงานวิจัยแต
ละคน แตละเร่ือง แตละบริบท เทาน้ัน ดังนั้น หากมีตนแบบของวิทยานิพนธท่ีดีๆ ที่มีคุณภาพ หรือสราง
ตนแบบไวกับรุนแรกๆ ไดดีแลว ก็สามารถใชเปนแนวในการเขียนรายงานผลการวิจัยในบทท่ี 4 ไดด ี

โดยท่ัวไปแลว ชวงตนๆ ของบทที่ 4 จะเปนการเขียนเกร่ินนํา ตามดวยตารางแสดงสัญลักษณท่ีใชใน
งานวิจัย ขอมูลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม แลวตามดวยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับของ “วัตถุประสงคการวิจัย”  

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ดังกลาวในตอนตน วาจากคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด ทําใหผูวิจัยทราบถึงตัวแปร
และสถิติวิเคราะหท่ีจะใชในการวิจัย รวมทั้งการออกแบบการนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 ดวย ดังตัวอยาง 
หากจะวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” อาจตั้งคําถามการวิจัย
วา “สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูใน 4 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการ
สอน ดานเทคโนโลยี ดานหลักสูตร และโดยรวมอยูในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาในแตละ
ดานและโดยรวม จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาและเพศของผูบริหารสถานศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม”  คําถามการวิจัยจะเชื่อมโยงถึงวัตถุประสงคการวิจัย ซ่ึงเปนขอความบอกเลาท่ีสอดรับกับคําถามการ
วิจัยน้ัน ดังเชน “การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในดาน
กายภาพ ดานการสอน ดานเทคโนโลยี ดานหลักสูตร และโดยรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษา
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เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาและเพศของผูบริหารสถานศึกษา” ดังนี้  
 ทําใหทราบวาตัวแปรตามท่ีวิจัย คือ สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ประกอบดวยดานตางๆ คือ ดาน

กายภาพ ดานการสอน ดานเทคโนโลยี และดานหลักสูตร (ดานตางๆ ท่ีกําหนดน้ี เปนผลจาก
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2 อาจเรียกวาเปนตัวแปรองคประกอบ หรือตัวแปรยอย 
(component variables) ตามท่ีกลาวถงึขางตน ที่ใหนิยามวาหมายถึง ตัวแปรยอยๆ ที่เปนสวนหน่ึง
ของตัวแปรใหญหรือแนวคิดรวม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การท่ีตัวแปรหน่ึงๆ ประกอบไปดวย
องคประกอบในหลายมิต)ิ     

 ทําใหทราบวาจะใช สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ที่เปนคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในกรณีศึกษาระดับการพัฒนาแตละดานและโดยรวม 
 ทําใหทราบวาจะใช สถิติอางอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ที่เปนการทดสอบคา

เอฟ     (F-test) ในกรณีศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาแตละดานและโดยรวม จําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา  
 ทําใหทราบวาจะใช สถิติอางอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ที่เปนการทดสอบคา

ที (t-test) ในกรณีศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศของ
ผูบริหารสถานศกึษา 
 ทําใหทราบวาการนําเสนอผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 จะประกอบดวยหัวขอ

สําคัญดังน้ี  

 ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูโดยรวม + ผลการเปรียบเทียบตาม
ขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผลการศึกษาระดบัการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานกายภาพ + ผลการเปรียบเทียบ
ตามขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานการสอน + ผลการเปรียบเทียบ
ตามขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานเทคโนโลยี + ผลการ
เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผลการศึกษาระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานหลักสูตร + ผลการเปรียบเทียบ
ตามขนาดของสถานศึกษา + ผลการเปรียบเทียบตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 จึงควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูโดยรวม แบงเปน 3 หัวขอ

ยอย คือ 
- ระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพือ่การเรียนรูดานกายภาพ 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานกายภาพจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานกายภาพจําแนกตามเพศของ
ผูบริหารสถานศึกษา  



2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานกายภาพ แบงเปน 3 
หัวขอยอย คือ 

- ระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานกายภาพ 
- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานกายภาพจําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานกายภาพจําแนกตามเพศของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานการสอน แบงเปน 3 
หัวขอยอย คือ 
- ระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานการสอน 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานการสอนจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานการสอนจําแนกตามเพศของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานเทคโนโลยี แบงเปน 3 
หัวขอยอย คือ 

- ระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานเทคโนโลย ี

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานเทคโนโลยีจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานเทคโนโลยีจําแนกตามเพศของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

5. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานหลักสูตร แบงเปน 3 
หัวขอยอย คือ 
- ระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานหลักสูตร 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานหลักสูตรจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 

- เปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานหลักสูตรจําแนกตามเพศของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ตัวอยางการนําเสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล 
กรณีผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานเทคโนโลย ีแสดง

คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการแปลผลคาเฉลี่ย ซึ่งโดยปกติ 
ผูวิจัยจะกําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยไวดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง มีการพัฒนา/ปฏิบตัิในระดับมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการพัฒนา/ปฏิบตัิในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการพัฒนา/ปฏิบตัิในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการพัฒนา/ปฏิบตัิในระดับนอย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการพัฒนา/ปฏิบตัิในระดับนอยทีสุ่ด 



ตารางที่..... แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในดานเทคโนโลย ีโดยรวมและรายขอ 
 

ขอ รายการ 
ระดับการพัฒนา 

 S.D. แปลผล 

1 การตดิตั้งคอมพิวเตอรประจําหองสมดุ 3.54 0.40 มาก 
2 การจัดใหมีสัญญาญอินเตอรเน็ตใชไดอยางทั่วถึง 2.60 0.50 ปานกลาง 
3 การสงเสริมใหครูใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสอน 3.66 0.50 มาก 
4 การใหทุนสนับสนุนการใชคอมพิวเตอรกับนักเรียน 3.88 0.35 มาก 
5 การจัดศูนยพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู 3.02 0.44 ปานกลาง 

 โดยรวม 3.48 0.43 มาก 
 
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและการแปลผลในตารางที่. ... พบวา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนา

สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.48) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา มีการพัฒนาอยูในระดับมาก 3 รายการ ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากหานอยดังนี้ คือ การใหทุน
สนับสนุนการใชคอมพิวเตอรกับนักเรียน การสงเสริมใหครูใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสอน และการติดตั้ง
คอมพิวเตอรประจําหองสมุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88, 3.66 และ 3.54) สวนอีก 2 รายการมีการพัฒนาอยูใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากหานอยดงัน้ี คือ การจัดศูนยพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
การเรียนรู และการจัดใหมีสัญญาญอินเตอรเน็ตใชไดอยางท่ัวถึง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.02 และ 2.60)   

เม่ือพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา โดยรวมมีคาเทากับ 0.43 รายขอมีคาอยูระหวาง 0.35 ถึง 
0.50 ซึ่งเปนคาการแปรปรวนหรือการกระจายของขอมูลหางจากคาเฉลี่ยกลางไมมาก แสดงวามีการกระจาย
ของขอมูลนอย น่ันคือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นตอระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน  

หมายเหต ุ
1) เปนแนวทางหนึ่งในการอานตาราง อาจมีรูปแบบการอานตารางอ่ืนๆ ได  
2) โดยทั่วไปผูวิจัยมักแสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไวลอยๆ ไมไดอานคาความหมายใดๆ ซึ่งเพ่ือใหมีความ

ครบถวนสมบูรณในคาสถิติที่แสดงไว ผูวิจัยควรอานคาความหมายไวดวย เพราะจะทําใหผูวิจัยและผู
ศึกษางานวิจัยไดทราบถึงการตีความหมายของคาสถิตติัวน้ี และในชวงการอภิปรายผลการวิจัย อาจ
เปนสวนหน่ึงที่ผูวิจัยสามารถนําไปชวยใหการอภิปรายผลมีความชัดเจน มีเหตุผลที่ดีขึ้นได 

 
ใชประโยชนจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. ดวย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. คิดคนโดย Francis Galton ในชวงปลายคริสตทศวรรษ 1860 
จุดประสงคของการคํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ หาคาการกระจายตัวของขอมูลที่ออกหางจากคาเฉลี่ย
กลางของขอมูล การแปลคา S.D. มีประโยชนเพราะหาก S.D. มีคามากแสดงวามีการแปรปรวนหรือการ
กระจายของขอมูลสูง หาก S.D. มีคานอยแสดงวามีการแปรปรวนหรือการกระจายของขอมูลต่ํา ดู
ภาพประกอบ 



 

ภาพแสดงการใชประโยชนจากคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

เพ่ือความเขาใจการแปลคา และความมีประโยชนของคา S.D. ใหพิจารณาจากกรณีตัวอยางตอไปน้ี
เพ่ิมเติม เชน 

- หากโรงงานแหงหน่ึงผลิตสินคาออกจําหนาย ใหมีการสํารวจความเห็นของลูกคาตอสินคาน้ัน แลว
พบวามีคาเฉลี่ยสูง คา S.D.  ต่ํา คือ เขาใกลศูนยหรือเปนศูนย ก็หมายความวา โรงงานจะมีความพึงพอใจใน
คุณภาพของสินคา คาเฉลี่ยของสนิคาที่ทําออกไปดมีาก จึงไมแตกตางกันเลย หรือแตกตางกันนอยมาก แตหาก
พบวาคา S.D. สูง จะแปลความวาอยางไร แลวโรงงานควรทําอยางไร 

- หากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กําหนดนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดเรง
พัฒนาทักษะสากลใหนักเรียน แลวใหมีการวิจัยสํารวจผลการปฏิบัติ สิ่งที่ สพฐ. คาดหวังจะไดรับจากการ
สํารวจ คือ คาเฉลี่ยสูงหรือต่ํา คา S.D. สูงหรือต่ํา ? เพราะเหตุใด ? หากพบวา คาเฉลี่ยสูง คา S.D. สูง 
หมายความอยางไร ? สพฐ. ควรทําอยางไร  

- หากการวิจัยเชิงสํารวจเร่ืองการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นฐาน พบวา มี
คาเฉลี่ยสูง และมีคา S.D สูงดวย ผูวิจัยจะแปลความวาอยางไร และควรเสนอแนะอยางไร หากพบวาคาเฉลี่ย
ต่ํา มีคา S.D. ต่ํา ผูวิจัยจะแปลความวาอยางไร และควรเสนอแนะอยางไร หากพบวาคาเฉลี่ยสูง คา S.D ต่ํา 
ผูวิจัยจะแปลความวาอยางไร และควรเสนอแนะอยางไร หรือหากพบวาคาเฉลี่ยต่าํ มีคา S.D. สูง ผูวิจัยจะแปล
ความวาอยางไร และควรเสนอแนะอยางไร 

 
กรณีตัวอยางการนําเสนอผลการทดสอบคาเอฟ (F-test) 

กรณีผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน 1 - 119 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนต่ํา 

สมมุติคะแนนเฉลี่ยการสอบของนักเรียนหอง ก และหอง ข เทากัน แตหอง 

ก มีคา S.D. เทากับ 6.45 หอง ข มีคา S.D. เทากับ 25.24 แสดงวาหอง ก 

มีคนเกงใกลเคียงกัน สวนหอง ข มีท้ังคนเกงและไมเกง ซ่ึงความเขาใจคา 

S.D. มีประโยชนตอการตัดสินใจวาควรใชรูปแบบการสอนในสองหองเรียน

น้ีแตกตางกันอยางไร 

- เสนประ คือ หอง ก คา S.D. เทากับ 6..45 

- เสนทึบ คือ หอง ข คา S.D. เทากับ 25.24 
 

สมมุติมีคาเฉลี่ยเทากัน 



คน) ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 120 - 499 คน) และขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน 500 คนขึ้นไป) โดยใช
วิธีการทดสอบคาเอฟ (F-test) จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพ่ือการ
ทดสอบสมมตฐิานสถานศึกษาที่มขีนาดใหญกวามีการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูมากกวาสถานศกึษา
ที่มีขนาดเล็กกวา 

H0 : µใหญ = µกลาง = µเล็ก 
H1 : µใหญ > µกลาง > µเล็ก   หรือ H1 : อยางนอยทีส่ดุมีคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากัน 

 
ตารางที่..... ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบระดบัการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยีจําแนกตามขนาดของสถานศกึษา 3 ขนาด 
 

คาเฉลีย่ตามขนาดของ
สถานศึกษา 

แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

เล็ก กลาง ใหญ ระหวางกลุม 2 3.03 1.51 8.77 * .000 

4.38 4.33 4.50 
ภายในกลุม 725 125.17 0.17 

รวม 727 128.20 - 
* p-value <.05 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบในตารางที่ .... พบวา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีขนาดแตกตางกัน 3  ขนาด 
มีระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานเทคโนโลยแีตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
ดังนั้นเพ่ือใหทราบวาเปนความแตกตางระหวางคูใด จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe) ปรากฏผลการวิเคราะหดังตารางที่ ..... (หากพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถติ ิหรือ “ไม
แตกตางกัน” ก็จบลงตรงตารางนี้ ไมตองทดสอบเปนรายคูตอไปอีก) 
 
ตารางที ่..... ผลการทดสอบคาเฉลีย่การพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานเทคโนโลยเีปนรายคูจําแนก
ตามขนาดของสถานศกึษา โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)  
 

ขนาดของสถานศกึษา 
คาเฉลีย่ 

X  

ขนาดสถานศึกษา 
เล็ก กลาง ใหญ 

 เล็ก 4.38 - 0.05 0.12* 
 กลาง 4.33 0.05 - 0.17* 
 ใหญ 4.50 0.12* - - 

* p-value < .05 
จากตารางท่ี .... ผลการทดสอบคาเฉลี่ยการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูดานเทคโนโลยเีปนรายคู 

ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ และขนาด
กลางกับขนาดใหญ  มีระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดานเทคโนโลยีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีระดับการพัฒนามากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สวนสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวน้ี
เปนไปตามสมมติฐาน H1 คือ มีอยางนอยท่ีสุดมีคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมเทากัน 
 



กรณีตัวอยางการนําเสนอผลการวิเคราะหคาที (t-test) 
กรณีผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีจําแนกตามเพศของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชสถิติทดสอบที (t-test) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานผูบริหารสถานศึกษาหญิงมีการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูมากกวาผูบริหารสถานศึกษา
ชาย  

H0 : µหญิง = µชาย  
H1 : µหญิง > µชาย  

 
ตารางที่ .... ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีจําแนกตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ปจจัย 
เพศชาย 

(n = 137) 
เพศหญงิ 
(n = 91 ) t sig 

ดานเทคโนโลย ี X  S.D. X  S.D. 
4.48 0.44 4.59 0.40 2.08* .037 

*  p-value <.05 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบในตารางท่ี .... พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีระดับการ

พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิงมีระดับการพัฒนามากกวา
ผูบริหารสถานศึกษาเพศชาย ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววาผูบริหารสถานศึกษาหญิงมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูมากกวาผูบริหารสถานศึกษาชาย หรือยอมรับใน H1 : µหญิง > µชาย  

 
 
 
 
 

 

เตรียมการลวงหนา.... การสรุป อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ 

ขอแนะนํา 
การสรุปผลการวิจัย (research summary) ใหสรุปตามลําดับของวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไว สวน

การอภิปรายผลการวิจัย (discussion of findings) มีหลากหลายแนวคิด หลากหลายเทคนิค มีท้ังสวนที่
เหมือนกัน และสวนท่ีแตกตางกัน ในท่ีน้ีขอนํามาเสนอเปนแตละทัศนะขางลางนี้ เพ่ือใหนักศึกษาไดพิจารณา
ใชใหเปนประโยชนกับงานวิจัยของตนเอง 

ทัศนะที่ 1 การอภิปรายผลการวิจัยเปนขั้นตอนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําไปสูการพัฒนาองคความรู เปนการ
ยืนยัน (verify) และประเมิน (evaluate) ขอคนพบของการวิจัย (research findings) โดยการอางอิงถึง
แนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมไวตั้งแตตน ในการ
อภิปรายผลการวิจัยอยางเปนระบบ ผูวิจัยตองชี้ใหผูอานเห็นชดัเจนใน 2 ประเด็นสําคัญคือ ยืนยันวาขอคนพบ
น้ันๆ มีความสอดคลองหรือขัดแยงกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว  ประเมินวาขอคนพบมีความสอดคลอง และ/
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หรือขดัแยงกับแนวคิด ทฤษฎี และ/หรืองานวิจัยอื่นใดบาง โดยผูวิจัยจะตองประเมินขอคนพบของการวิจัยดวย
ความเปนกลาง (รุงรัตน ชัยสําเร็จ, ม.ป.ป.) 

ทัศนะที่ 2 การอภิปรายเปนการอธิบายและคนหาความหมายของคําตอบที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือนําผลการศึกษาไปเชื่อมโยงกับความรูอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยของผูอืน่
ที่ผานมา การอภิปรายผลมีวัตถุประสงคเพ่ืออางอิงเหตผุลผานการอุปนัย(inductive inference) เพ่ือยกระดบั
รูปธรรมใหเปนนามธรรม แบงไดเปน 2 กรณี คือ กรณีแรกผลการวิจัยใหการสนับสนุนกับแนวคิดทฤษฎ ีและ
ผลงานวิจัยที่ผานมา และกรณีท่ีสองผลการวิจัยขดัแยงกับแนวคิดทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่ผานมา (ถาวร ทันใจ
, ม.ป.ป.) 

ทัศนะที่ 3 การอภิปรายผลมีหลักการดังน้ี (1) อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแยกตาม
วัตถุประสงค (2) นําเอาผลการวิเคราะหขอมูลมากลาวถึง และแสดงความเห็นเพ่ิมเติม พรอมทั้งระบุใหเห็นวา
ผลการวิจัยมีความสัมพันธ หรือสอดคลอง/ไมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยใดบาง เพราะอะไร 
แสดงเหตุผลประกอบ โดยมีเคล็ดลับในการอภิปรายผลแบงเปน 3 สวน สวนท่ี 1 คือ ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 2 คือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ ในสวนนี้ผูวิจัยจะตองแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงสวนใหญจะเปน
ขอดีของการวิจัยน้ัน ในสวนนี้ถาผูวิจัยไมรูวาจะเขียนอะไรลงไป ใหนําประโยชนของนวัตกรรมน้ันๆ มาเขียน 
โดยสรุปเปนแนวความคิดของผูวิจัยเอง และไมตองอางอิง สวนที่ 3 คือ นําเสนอทฤษฏีหรืองานวิจัยท่ี
สอดคลองหรือไมสอดคลองกับการวิจัยของตนเอง ถาเปนงานวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยที่จะนํามาเสนอควรเปน
งานวิจัยที่มีตัวแปรตนและตัวแปรตามเหมือนกัน แตถาไมมีงานวิจัยดังกลาว ก็ควรเปนงานวิจัยที่มีตัวแปรอิสะ
เหมือนกัน สวนงานวิจัยเชิงสํารวจงานวิจัยท่ีจะนําเสนอ ตองเปนงานวิจัยที่มีตวัแปรท่ีศกึษาเหมือนกัน ถาผูวิจัย
ไมสามารถที่จะนําเสนองานวิจัยที่เก่ียวของไดก็ไมตองนําเสนอ (อนุวัติ คูณแกว, ม.ป.ป.). 

ทัศนะที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัยเปนการประเมินหรือขยายความของผลการวิจัย เพื่อยืนยันวา
ผลการวิจัยท่ีไดนาเชื่อถอื ถูกตอง เปนจริง โดยชี้ใหเห็นวา ผลการวิจัยสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมตฐิาน
การวิจัย ตรงตามขอเท็จจริงท่ีพบ ตรงตามแนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยคนอ่ืนหรือไมอยางไร  ผลการวิจัยน้ัน
เปนไปตามแนวความคิด ทฤษฏีอะไรบาง รวมทั้งมีความขัดแยงหรือไม ถามีความขัดแยงจะตองอธิบายเหตผุล
และหาขอมูลสนับสนุน ชี้แจงความเปนไปไดของผลการวิจัยนั้น การเขียนสวนน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูวิจัยได
แสดงภูมิปญญาเชิงวิพากษ โดยมีหลักการ ดังน้ี  

1. การอภิปรายผลการวิจัย ควรแสดงใหเห็นวาผลการวิจัย สอดคลองหรือขัดแยงกับแหลงอางอิง
ตอไปน้ี (1)  หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของ (2) งานวิจัยที่เก่ียวของ (3) ปญหาหรือขอสังเกตท่ีผูวิจัย
พบระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล          

2. การยกงานวิจัยที่เก่ียวของมาเขยีนอธิบายกบัอภปิรายผลน้ัน ตองเปนงานที่เกี่ยวของกับผลวิจัยเทาน้ัน 
ถาไมเก่ียวของไมควรนํามาเขียนอธิบายใส เพราะจะทําใหขัดแยงหรือสับสน  

3. การอธิบายเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือขัดแยงกับผลการวิจัย ตองเปนเหตุเปนผลที่นาเชื่อถือกับลักษณะ
ผลที่ เกิดดังกลาว รวมทั้งตองอยูบนพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการวิจัยหรือการทํา
วิทยานิพนธอยางชัดเจน เชน ขอบเขตของการวิจัย การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล เปนตน         

4. การอางอิงงานวิจัยที่เกี่ยวของหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัยนั้น สามารถอางเปนรายคนหรืออาง
พรอมหลายคนก็ได  แตทั้งน้ีขึน้อยูกับผลการวิจัยกับผลของงานวิจัยที่เก่ียวของวามีความเกี่ยวของมาก
นอยเพียงใด 



5. การนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชกับอภิปรายผล ควรพึงระวังวา งานวิจัยแตละเร่ืองนั้นมีการสรุปที่ไม
เหมือนกันและในเร่ืองเดียวมีผลการวิจัยหลายขอ การกลาวอางควรดึงเฉพาะบางสวนที่เก่ียวของ
เทานั้นมาใชกับงานวิจัยของตน  

6. ขณะเขียน ควรนกึเสมอวากําลังตอบคําถามงานวิจัย วามีความหมายวาอยางไร ผลการวิจัยบอกเราวา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนอยางไร มีความสัมพันธจริงหรือไม และเปน
จริงสําหรับตัวแปรตามบางตัวหรือตัวเดียว                   

7. การอภิปรายผลเปนการเขียนอธิบายผลการวิจัยวามีความสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน ผลการวิจัยยืนยันหรือปฏิเสธทฤษฎี  ในอนาคตควรออกแบบ
อยางไร               

8. ควรคดิเชิงวิพากษ กลาวคือ ผูวิจัยไดใหความหมายหรือตีความผลการงานวิจัยคร้ังน้ีอยางไร และ
แสดงความคลองแคลวทางปญญาในการคดิโตคําวิจารณ ตองชีแ้จงตรรกะอยางชดัเจน อยาสรุปวา
การนําเสนอผลการวิจัยมีความชดัเจนแลว แตตองแสดงความคดิของขอสรุป 

9. อยาใชภาษาท่ีสอไปในเชิงสาเหตุและผล ควรเลือกใชภาษาใหถูกตอง ควรหลีกเลี่ยงคําพูดที่เปนในเชงิ
บงบอกสาเหตุ เชน มีผลตอ มีอิทธิพลตอ กอใหเกิด เปนตน   

10. การอภิปรายผลน้ัน อยานําผลการวิจัยมากลาวซ้ําเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ควรมีการตีความสังเคราะห 
วิเคราะห และวิพากษสิ่งที่ศึกษาพบดวย                    

11. ระมัดระวังการใชภาษาที่สื่อไดวาผูวิจัยเปนผูรายงานเอง 
กรณีมีการตั้งสมมติฐานและผลการวิจัยพบวา สอดคลอง/ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวอาจมีรูปแบบ

ดังน้ี ...ผลการวิจัยเปนเชนไร ท่ีสอดคลอง/ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวน้ัน เปนเพราะ/อาจเปนเพราะ
อะไร อธิบายดวยเหตุผลที่นาเชื่อถือ มีการอางอิงทฤษฏ ีกลาวถึงความสําคัญของผลการวิจัยและความจําเปน
สําหรับการวิจัยเพ่ิมเติม  สอดคลองกับผลงานวิจัยของใครบางจากท่ีเสนอไวในบทท่ี 2”   หรืออาจเปน 
“ผลการวิจัยเปนเชนไร ท่ีสอดคลอง/ไมสอดคลองกับสมมตฐิานท่ีตั้งไวน้ันสอดคลองกับผลงานวิจัยของใครบาง
จากท่ีนําเสนอไวในบทที่ 2  ท้ังน้ีเปนเพราะ/อาจเปนเพราะอะไร อธิบายดวยเหตุผลที่นาเชื่อถือ มีการอางอิง
ทฤษฏ ีกลาวถึงความสําคญัของผลการวิจัยและความจําเปนสําหรับการวิจัยเพ่ิมเตมิ (ทองสงา ผองแผว, 2550) 

ทัศนะที่ 5 ควรพิจารณาในแงของการใชเหตุผลและหลักฐานตางๆ มาอางอิงในสวนที่อภิปราย ไมใช
ความรูสึกหรือความคิดของผูวิจัยสอดแทรกเขาไป เพ่ือไมใหมีสวนโนมนาวใหผลการวิจัยเอนเอียงไปในทางใด
ทางหน่ึงตามที่ผูวิจัยตองการ ควรพิจารณาดวยวาการอภิปรายผลการวิจัยไดมีการเปรียบเทียบกับผลการวิจัย
ของผูอ่ืนท่ีทํามาแลวมากนอยเพียงใด มีการเปรียบเทียบทุกแงทุกมุม ในลักษณะของเคร่ืองมือวัด การวัดตัว
แปร และกรอบทฤษฎีที่ใช รวมท้ังขอจํากัดท่ีระบุไววาเหมือนหรือตางกันอยางไร  

ทัศนะนี้ ไดใหแนวคิดการใหขอเสนอแนะจากการวิจัยดวยวา ...มีการใหขอเสนอเพ่ือการปฏิบัติหรือไม ถา
มีขอเสนอแนะน้ันมีความสมเหตุสมผลหรือไม และปฏิบัติไดจริงหรือไม จุดออนที่สําคัญคือ ขอเสนอแนะมักไม
สัมพันธหรือเก่ียวของกับผลการวิจัยที่ได ลองพิจารณาดูวา ถาสามารถใหขอเสนอแนะน้ันไดเลย โดยไมตองทาํ
วิจัย ก็แสดงวาขอเสนอแนะนั้นไมเก่ียวของกับการวิจัย ขอเสนอแนะที่ดีควรระบุวิธีดําเนินการไปดวยวาจะทํา
อยางไร ไมเสนอแตเพียงวาจะทําอะไรเทาน้ัน แบบแผนของขอเสนอแนะควรเปน “ผลการวิจัยพบวา .......... 
จึงมีขอเสนอแนะวาใครควรทําอะไร.... และควรทําอยางไร...” (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547) 

ทัศนะที่ 6 ทัศนียวรรณ ศรีประดิษฐ (2557) สรุปคําบรรยายของ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช 
ในหัวขอมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนในการทําวิจัย เปรียบเทียบใหเห็นถึงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนกับมโนทัศนที่



ถูกตอง ณ หองประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เม่ือวันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 ดังตาราง 

 

ตารางแสดงมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนและมโนทัศนที่ถูกตองในการทําวิจัย 
มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน มโนทศันทีถู่กตอง 

นักวิจัยควรเขยีนสรุปผลวิจัยเรียงตามผลการ

วิเคราะหขอมูลที่นําเสนอในบทท่ี 4 และควร

เรียงตามขอคําถามที่ปรากฏในแบบสอบถาม 

เพ่ือไมใหเกิดความสบัสน 

การเขียนสรุปผลวิจัยควรเรียงตามวัตถปุระสงค

วิจัย ไมใชเรียงตามขอความท่ีอยูในแบบสอบถาม 

แมเปนการสรุปผลการวิจัยที่นําเสนอในบทที ่5 

แตตองมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห

ขอมูล ควรนําเสนอผลการวิจัยตามโครงสราง

ของเน้ือหาสาระที่นําเสนอในบทท่ี 4 การ

นําเสนอสรุปผลการวิจัยในบทท่ี 5 ตางจากผล

การวิเคราะหขอมลูในบทที่ 4 ตรงท่ีไมตอง

นําเสนอตารางผลการวิเคราะหขอมูลเสนอเปน

ความเรียง และเสนอคาสถติเิปนขอมูล

ประกอบดวย 

สรุปผลการวิจัยตองเขยีนใหกระชับและสั้นๆ 

ไมใชนําขอคนพบท้ังหมดในบทที่ 4 มานําเสนอ

เปนความเรียง สรุปผลการวิจัยสวนใหญเกดิจาก

การสังเคราะหผลการวิจัยหลายสวนเขาดวยกัน 

และมักนําเสนอผลวิจัยเปนรายองค ประกอบ

ของตัวแปร ไมใชสรุปผลวิจัยเปนรายขอยอย 

ขอมูลท่ีนําเสนอในสวนของการสรุปผลวิจัยอาจ

นําเสนอคาสถติท่ีิจําเปนและสําคัญ เพ่ือใหผูอาน

เขาใจไดเร็ว 

เอกสารที่นําเสนอในการอภปิรายผลการวิจัย

ตองมาจากเนื้อหาในเอกสารท่ีเกีย่วของกับการ

วิจัย ไมควรนําเอกสารอ่ืนท่ีไมไดกลาวถงึในบท

ท่ี 2 มาใชในบทที ่5 หากตองการใชเอกสารน้ัน

ตองไปเพ่ิมเตมิใน  บทที่ 2 ดวย 

เอกสารที่นําเสนอในสวนของการอภิปราย

ผลการวิจัยไมจําเปนตองมาจากเน้ือหาท่ีนําเสนอ

ในเอกสารทีเ่ก่ียวของกบัการวิจัยเทาน้ัน สามารถ

นําสาระอ่ืนมาอางอิงสนับสนุนหรือใชในการ

อภิปรายผลการวิจัยได 

การจัดทําขอเสนอจากการวิจัย ใหแนะนําวาจะ

ใหหนวยงานใดหรือบุคคลใดนําผลการวิจัยไป

ใช หลงัจากอภปิรายผลการวิจัย นักวิจัย

สามารถใชตรรกะของตนเองในการจัดทํา

ขอเสนอแนะไดดวย ไมจําเปนตองอิง

ผลการวิจัยอยางเดยีว นอกจากน้ีการจัดทํา

ขอเสนอแนะจากการวิจัยควรเสนอแนะใหใช

ประโยชนจากผลการวิจัยทีป่ระสบความสําเร็จ

เทาน้ัน ขอคนพบใดที่ไมเปนไปตามสมมติฐาน

การวิจัย ควรเสนอแนะใหทําการศึกษาวิจัยใน

คร้ังตอไป 

การจัดทําขอเสนอแนะจากการวิจัยจําเปนตองอิง

ผลวิจัย ไมควรใหขอเสนอแนะลอยๆ โดยไมอยู

บนฐานของผลวิจัย นักวิจัยไมควรเสนอใหใช

ประโยชนจากการวิจัยเกินขอบเขตของขอคนพบ 

เชน ทําการวิจัยกับกรณีศึกษาทีมี่ลกัษณะเฉพาะ 

ควรเสนอแนะใหนําผลไปใชกับกลุมเปาหมาย ที่มี

บริบทเหมือนกรณีศึกษา ไมใชเสนอแนะใหใชผล

วิจัยครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ในกรณีขอ

คนพบจากการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานวิจัย

หรือไมเปนไปตามทฤษฎ ีนักวิจัยสามารถ

เสนอแนะใหใชประโยชนจากผลการวิจัยไดตามที่



มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน มโนทศันทีถู่กตอง 

คนพบ แตอาจมีการชีเ้ตือนหรือระบุขอควรระวัง

ในการนําผลไปใช เนื่องจกขอคนพบแตกตางไป

จากงาน วิจัยกอนหนา และมีความเปนไปไดท่ีจะ

เสนอแนะใหทําการศึกษาวิจัยซํ้า 

การทําใหงานวิจัยมีคุณภาพ ในการจัดทํา

ขอเสนอจากการวิจัย จําเปนตองมี

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไปดวย เพ่ือให

เกิดการวิจัยตอยอด โดยนักวิจัยตองระบุสิ่งที่

ตนเองยังไมไดวิจัยใหผูอ่ืนทราบและนําไปวิจัย

ตอ สําหรับปญหาอปุสรรคที่นักวิจัยพบในการ

วิจัยไมควรนําเสนอในขอเสนอแนะจากการวิจัย 

แตควรนําเสนอเปนขอจํากัดของการวิจัย 

หลงัจากทําวิจัยเสร็จ นักวิจัยมกัเห็นจุดออนที่พบ

ระหวางการทําวิจัย และเกิดการเรียนรูจาก

ขอบกพรองในการวิจัยของตนเอง ดังน้ัน 

งานวิจัยโดยทั่วไปจึงมีสวนของขอเสนอแนะเพ่ือ

การวิจัยคร้ังตอไปดวย โดยอาจระบุสิ่งท่ีเปน

ปญหาสําหรับการทําวิจัยในประเด็นน้ันขอเสนอ 

แนะควรบอกใหผูอานไดรับรู เพ่ือใหเกดิ

ประโยชนกับบคุคลอื่นท่ีตองการทําวิจัยตอยอด

หรือตอเนื่องตอไป 
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