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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.1 

เร่ือง “ความหมายของการวิจัย และศัพท์ส าคัญเกี่ยวกับการวิจัย ” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
  
ความหมายของการวิจัย  

ค าว่าการวิจัย  ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า research  ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันดังน้ี  
1.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2538 : 756)  ให้

ความหมายของการวิจัยไว้ 2 ประการ คือ 
 1. การสะสม  
 2. การรวบรวม  
2. ความหมายของการวิจัยตามหนังสือ ต าราทางการวิจัย  
    ผู้เขียนหนังสือ ต าราทางการวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ดังต่อไปน้ี  
 Kerlinger (1972 : 13)  ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็นวิธีการคิดค้นที่

เป็นระบบ ระเบียบ มีการควบคุม มีการสังเกตวัดข้อมูล และอาศัยทฤษฎีในการตรวจสอบ
สมมติฐาน เพ่ือสรุปความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

 Best and Kahn  (1986 : 18) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็นวิธีการที่
เป็นระบบ ระเบียบ มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ และจดบันทึกการสังเกตที่มีการควบคุม เพ่ือ
น าไปสู่ข้อสรุปอ้างอิงหลักการหรือทฤษฎี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการท านายและการควบคุม
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 Merler and Charles (2005 : 6)  ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็นการ
สืบสวนสอบสวนอย่างระมัดระวัง เป้นระบบระเบียบ และอดทน  เพ่ือค้นพบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงหล่าน้ัน  

 พนจ์ สะเพียรชัย (2516 : 10) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยเป็นวิธีการ
คิดค้น วิธีการแกปัญหาที่มีระบบแบบแผนที่เชื่อถือได้ เพ่ือน าไปสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  

 บุญเรียง  ขจรศิลป์ (2533 : 5) ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า  การวิจัยเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือตอบปัญหาที่มีอยู่
อย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน  โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

 อุทุมพร จามรมาน (2537 : 85) กล่าวไว้ว่า การวิจัยหมายถึง กระบวนการหาความรู้
ใหม่ภายใต้วิธีการที่เชื่อถือได้  
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จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปเป็นความหมายของการวิจัยอย่างส้ัน ๆ ได้ว่า  
การวิจัยคือ การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบ
และเชื่อถือได้  
 
 
ศัพท์ส าคัญเกี่ยวกับการวิจัย  

 
1.  การวิจัย     

-  เป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่อย่างมีระบบด้วยวิธีที่น่าเชื่อถือหรือวิธีวิทยาศาสตร์  ซ่ึง
ความรู้ที่ได้ถูกต้องกว่าการหาความรู้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ  
 

2.  การวิจัยชั้นเรียน   
 -  เช่นเดียวกับการวิจัย  แต่มีขอบเขต ขั้นตอน กระบวนการ ความเป็นทางการที่น้อยกว่า 
หรือยืดหยุ่นกว่าได้ ท าโดยครูผู้สอนในห้องหรือภายใต้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบเน้นการน าผล
ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน  
 

3.  ประเภทของการวิจัยชั้นเรียน  
 -  แบ่งได้ตามเกณฑ์ เช่น ถ้าแบ่งตามศาสตร์เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ถ้าแบ่งตาม
จุดมุ่งหมายเป็นการวิจัยประยุกต์/ปฏิบัติการ  ถ้าแบ่งตามข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
และถ้าแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  
 

4.  การวิจัยทางสังคมศาสตร์  

 -  เป็นการศึกษาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของคน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงหรือคลาดเคล่ือนได้สูง  
เน่ืองจากเครื่องมือวัดเป็นการวัดทางอ้อม  เช่น แบบสอบ  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น  ผลจากการวัดอาจขาดความชัดเจนและเป็นที่ถกเถียงกันได้ส่วนการวัดทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึง
เป็นการวัดโดยตรงจากเครื่องมือมาตรฐานและเน้นวัดวัตถุ  แม้จะวัดจากคนก็เน้นเรื่องวัตถุหรือสาร
ต่าง ๆ ผลที่ได้จึงชัดเจนกว่า  
 
 

5.  การวิจัยประยุกต์/ปฏิบัติการ  
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 -  การวิจัยประยุกต์เป็นการวิจัยที่เน้นน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
ตามความต้องการของผู้เก่ียวข้องในโอกาสต่อไป  และถ้าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเน้น
ประโยชน์ที่ได้ควบคู่กับการวิจัยหรือเป็นการแก้ปัญหาไปในตัว  
 

6.  การวิจัยเชิงปริมาณ 
 -  เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นตัวเลข  แล้วน ามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยโดยใช้
สถิติต่าง ๆ  
 

7.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 -  เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลเป็นตัวหนังสือ  หรือข้อความแล้วน ามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย
โดยใช้การเชื่อมโยงเหตุผล  
 
8.  การวิจัยเชิงทดลอง  

 -  เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้น  แล้วน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนหรือกลุ่ม
ตัวอย่างว่าได้ผลเป็นอย่างไรซ่ึงถ้าจะเปรียบเทียบผลให้ชัดเจนแล้วควรน าตัวเลขมาเปรียบเทียบกัน
โดยการท าวิจัยเชิงปริมาณ  แล้วใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ช่วยในการสรุปผลการวิจัย  
 
9.  ปัญหาของผู้เรียนที่ต้องแก้ไข  

 -  คือพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน  ซ่ึงมีช่องว่างระหว่างความคลาดหวังกับส่ิงที่มีอยู่
จริง  โดยส่ิงที่มีอยู่จริงต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  ยิ่งต่ ามากก็ยิ่งมีปัญหามาก  ในการท าวิจัยชั้นเรียน  
ปัญหาด้านใดหรือหลายด้านของผู้เรียนเป็นตัวแปรตามเสมอ  
 

10.  นวัตกรรม  
 -  คือส่ิงของหรือเทคนิคและวิธีการที่ผู้วิจัยสร้างหรือพัฒนาขึ้น  และน ามาทดลองในการ
สอนเพ่ือใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง  กาย  และจิตใจ  หรือหลายด้านในการวิจัยชั้น
เรียน  นวัตกรรมเป็นตัวแปรต้นเสมอ  
 

 
 

 
11.  การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
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 -  เป็นการค้นคว้ารวบรวมเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่วิจัยหรือตัวแปร  น ามาเรียบ
เรียง สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยเขียนขึ้นมาใหม่ตามความคิดของผู้วิจัย  ให้สอดคล้องกับเรื่องที่
ท า 
 

12.  แบบวิจัย 
 -  เป็นแผนโครงสร้างการวิจัย  ซ่ึงจะบอกแนวทางเก่ียวกับการวัด  การสุ่ม หรือเลือก
ตัวอย่างจากประชากร จ านวนกลุ่มที่ใช้ทดลอง และสถิติที่จะใช้ในการวิจัยชั้นเรียนมีแบบที่นิยมใช้
กัน 4 แบบ  แต่ละแบบจะท าให้การวิจัยมีความตรงภายในและความตรงภายนอกแตกต่างกัน  
 

13. เคร่ืองมือในการวิจัย  
 -  เครื่องมือในการวิจัยเป็นส่ิงที่จะใช้วัดเพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือวัด
ทางสังคมศาสตร์  ได้แก่ แบบสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  และแบบสังเกต  ซ่ึงในการวัด
มักจะมีความคลาดเคล่ือนอยู่เสมอ  
 
14.  การวัด 

 -  เป็นการก าหนดตัวเลขให้กับพฤติกรรมของผู้เรียนหรือส่ิงอ่ืน ๆ โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้แบบสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  ไปเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขโดยอาจมี
การวัดก่อน วัดหลัง หรือวัดมากกว่า 2 ครั้งก็ได้  
 
15.การวัดก่อน 

 -  เป็นการวัดก่อนจะทดลองใช้นวัตกรรม  
 

16.  การวัดหลัง 
 -  เป็นการวัดหลังจะทดลองใช้นวัตกรรม  
 

17.  ประชากร 
 -  คือจ านวนผู้เรียนที่สอนหรือรับผิดชอบ หรือผู้เรียนที่มีปัญหาหรือต้องการจะพัฒนาใน
ชั้นหรือวิชาที่สอน 
 

 
18.  กลุ่มตัวอย่าง 
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 -  คือจ านวนผู้เรียนที่น ามาทดลองในการท าวิจัยในชั้นเรียน  ถ้าผู้เรียนทุกคนก็เป็นการใช้
ตัวอย่างด้วยการศึกษาจากประชากร  ตัวอย่างอาจได้มาโดยการสุ่มหรือเลือก  
 

19.  ความตรงภายใน  
 -  เป็นส่ิงที่แสดงคุณภาพของการวิจัยว่าความรู้ที่ได้จากการวิจัยถูกต้องหรือไม่การวิจัยชั้น
เรียน ความรู้ที่ได้จะถูกต้องเม่ือตัวแปรต้นเป็นสาเหตุให้เกิดผล หรือตัวแปรตามจริงไม่ใช่เพราะ
สาเหตุอ่ืน  ถ้ามีสาเหตุอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องด้วยจะท าให้ขาดความตรงภายใน น่ันคือพฤติกรรมของ
ผู้เรียนต้องเกิดจากนวัตกรรมเท่าน้ัน  จึงจะมีความตรงภายในและน าผลการวิจัยไปใช้ได้  
 

20.  ความตรงภายนอก  
 -  เป็นการน าผลการวิจัยซ่ึงมีความตรงภายในหรือความรู้ที่ได้อย่างถูกต้องไปใช้ถ้างานวิจัย
ไม่มีความตรงภายในแล้วก็ไม่สามารถน าผลไปใช้  เพราะอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ดังน้ันเรื่อง
ความตรงภายนอกจะต้องดูความตรงภายในก่อน  ถ้างานวิจัยไม่มีความตรงภายในแล้วก็ไม่มีทางจะ
มีความตรงภายนอกได้  ส่วนงานวิจัยที่มีความตรงภายในแล้วอาจจะจะมีความตรงภายนอกหรือไม่
ก็ได้ 
 
21.  การสุ่ม 

 -  เป็นการจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดลองในการวิจัยด้วยวิธีจับสลากโดยบางคนได้รับ
นวัตกรรมและบางคนไม่ได้รับนวัตกรรม  เพ่ือให้น าผลมาเปรียบเทียบกันว่านวัตกรรมได้ผล
หรือไม่  ซ่ึงจะท าให้ผลการวิจัยมีความตรงภายในสูง เพราะทั้งสองกลุ่มมีความเท่าเทียมกัน  
 

22.  การเลือก 
 -  เป็นการจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดลองในการวิจัย  โดยผู้วิจัยเลือกให้บางคนหรือบางกลุ่ม
ได้นวัตกรรม  ในขณะที่บางคนหรือกลุ่มไม่ได้  เพราะเหตุผลต่าง ๆ เช่น สุ่มไม่ได้เพราะมีปัญหา
เรื่องการจัดห้องเรียน  เป็นต้น  ซ่ึงจะท าให้ความตรงภายในต่ า  
 

23.  สถิติพื้นฐาน 
 -  เป็นสถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น  ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่  
  -  ความถ่ี   ใช้เพ่ือแสดงปริมาณของข้อมูล  
  -  ร้อยละ หรือ %  ใช้แสดงสัดส่วนของข้อมูล  
  -  ค่าเฉล่ีย ( X )   ใช้แสดงค่ากลางของข้อมูล  
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  -  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ใช้แสดงค่าการกระจายของข้อมูล  
 
24.  สถิติอ้างอิงหรือทดสอบสมมุติฐาน  

-  เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบหรือพิสูจน์ของนวัตกรรมว่าท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนด้านต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นตัวแปรตามเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาขึ้นได้จริงหรือไม่  ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่  
  -  Wilcoxon  ใช้เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว จ านวนน้อยกว่า 20 คน  
  -  Mann-Whitney ใช้เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีสองกลุ่ม จ านวนกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด  

หรือทั้งสองกลุ่ม  น้อยกว่า 20 คน  
  -  t-Test  แบบไม่อิสระ ใช้เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว จ านวน 20 คนขึ้นไป  

และข้อมูลแจกแจงเป็นปกติ  
  - t-Test  แบบอิสระ ใช้เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ านวน  

20 คนขึ้นไป และข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มแจกแจงเป็นปกติ  
 

25. การทดสอบสมมุติฐาน  
 -  เป็นการเปรียบเทียบตัวเลข 2 ชุด ว่ามีความแตกต่างหรือมากน้อยกว่ากันหรือไม่ โดยใช้
สถิติส าหรับทดสอบสมมุติฐานมาด าเนินการทดสอบ  
 

26.  นัยส าคัญทางสถิติ 
 -  เป็นผลจากการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติต่าง ๆ ว่านวัตกรรมที่ใช้ได้ผลจริงหรือไม่  ถ้า
ได้ผลจริงก็จะใช้ค าว่า “สูงกว่า/ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.... ” หรือนวัตกรรมน้ันได้ผล
จริงไม่ใช่บังเอิญ  โดยผ่านการรับรองจากสถิติแล้ว  แต่ถ้าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็จะใช้ค าว่า “ไม่
แตกต่างกัน” 
 
27.  สถิติหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

 เป็นสถิติกลุ่มที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือด้านต่าง ๆ เช่น ความตรงหรือความแม่นตรง ความ
เที่ยงหรือความเชื่อม่ัน ความยาก และอ านาจจ าแนก ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่  
 -  IOC  ใช้หาความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือ เช่น แบบสอบหรือแบบสอบถาม 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ตรวจหาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม หรือกับ
เน้ือหาหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าที่ได้ต้อง มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไปจึงจะใช้ได้  
 -  KR-20 ใช้หาความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้วัดได้ 2 ระดับ เช่น ถูกได้ 1 คะแนน ผิด
ได้ 0 คะแนน ค่าที่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไปจึงจะใช้ได้  
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 -  Alpha-Coefficient ใช้หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือที่วัดได้มากกว่า  2 ระดับ ขึ้นไป  
เช่น  แบบสอบถามมาตร 3 หรือ 5 ระดับ ค่าที่ได้ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป เช่นกันจึงจะ
ใช้ได้ 
 -  ความยาก   ใช้หาค่าของแบบสอบโดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผู้เรียนที่ตอบถูก
กับตอบผิดของข้อสอบแต่ละข้อ ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 จึงจะใช้ได้ 
 -  อ านาจจ าแนก  ใช้หาค่าของแบบสอบหรือแบบสอบถาม โดยเปรียบเทียบ
สัดส่วนระหว่างผู้เรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงกับกลุ่มที่ได้คะแนนต่ า ว่ากลุ่มใดท าข้อสอบข้อไหนได้
มากกว่า ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 จึงจะใช้ได้ 
 

27.  สถิติหาคุณภาพนวัตกรรม  
 -  เป็นสถิติที่แสดงถึงคุณภาพของนวัตกรรม  ในระหว่างหรือหลังจากทดลองใช้นวัตกรรม
เสร็จแล้ว (กรณีจะหาคุณภาพนวัตกรรมก่อนทดลองใช้โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก็จะใช้วิธีการ
หาค่าเฉล่ีย หรือ ค่า IOC ก็ได้) ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่  
 -  การหาประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบด้วย E1  เป็นกระสิทธิภาพของกระบวนการ  E2  เป็น
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยนวัตกรรมด้านพุทธิพิสัยควรมีค่า E1/E2  = 80/80  และด้านทักษะ
พิสัยควรมีค่า E1/E2  = 70/70  ขึ้นไป  โดย E1/E2  ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ 2.50-5.00  
 -  การหาประสิทธิผล  บางครั้งจะเรียกว่าดัชนีประสิทธิผลหรือ EI  โดยมีทั้งของผู้เรียนราย
คนและเป็นกลุ่มค่าที่ได้ทั้งรายคนและเป็นกลุ่ม ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป  
 
การแบ่งประเภทของการวิจัย  

การวิจัย (Research) หมายถึงกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้หรือความจริง โดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การสรุปและรายงานผลการวิจัย  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยประเภทหน่ึงซ่ึงหมายถึง
กระบวนการศึกษาและ ตรวจสอบเพ่ือการค้นพบ แล้วน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ต่อปัญหาน้ันและในเวลาน้ันเท่าน้ัน 
อาจไม่เกิดประโยชน์ต่อปัญหาอ่ืนก็ได้ และสามารถกระท ากับรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  
 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research) หรือการวิจัยของครู (Teacher Research) หมายถึงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่กระท าในบริบทของชั้นเรียนซ่ึงเป็นขบวนการศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูในชั้นเรียนของตน การวิจัยดังกล่าวให้โอกาสแก่ครูส ารวจและทดสอบความคิดใหม่ๆ 
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วิธีการใหม่ๆ หรือวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ผลจากการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนหลักสูตรและการสอนต่อไป ผู้ที่ท าวิจัยในชั้นเรียนน้ันจ าแนกได้ 3 ประเภท ซ่ึงอาจ
เป็นครูคนเดียว คณะครูท าวิจัยร่วมกันและครูหรือคณะครูร่วมกับบุคคลภายนอก เช่น อาจารย์
มหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัย  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั้นเรียน  

 
ประเภทของการวิจัย  
 การวิจัยในชั้นเรียนสามารถแบ่งตามลักษณะของข้อมูลการวิจัย ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามรายละเอียดดังน้ี  
  
การวิจัยเชิงปริมาณ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) หมายถึงการวิจัยที่มุ่งวัด และวิเคราะห์ข้อมูลที่
เป็นตัวเลขเพ่ือช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผล แบ่งการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองและการวิจัยเชิงทดลองตามรายละเอียด ดังน้ี  
 1.การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง  
 การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง ( Non experimental Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
อธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงมีลักษณะตรงข้ามกับการวิจัยเชิงทดลอง จ าแนกได้ 3 ประเภท 

1. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว (Expost Facto Research)  
เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพ่ือสืบค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปรากฎการณ์น้ัน มีลักษณะ
คล้ายกับการวิจัยเชิงทดลอง เพียงแต่ผู้วิจัยไม่ต้องควบคุมตัวแปรอิสระที่เกิดขึ้น บอกได้แต่แนวโน้ม
ของความสัมพันธ์เท่าน้ัน เช่น ครูสมปอง อยากรู้ว่าทักษะพ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์ ของเด็กในชั้นที่

การวิจัย
วิจัยวิจัย 

การวิจัยในช้ันเรียน  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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ตนเองสอนมีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง ครูสมปองจึงน าผลการประเมิน
ทักษะพ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์ที่ประเมินแล้ว มาจ าแนกระหว่างผลการประเมินของเด็กชายและ
เด็กหญิง น ามาหาค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง  

2. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ (Co relational Research) การศึกษาหา  
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยวัดส่ิงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออดีต เช่น ครู
สมปองหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เด็กปฐมวัยแต่ละคนเล่นมุมเกมการศึกษาและคะแนนจาก
การประเมินทักษะพ้ืนฐานทางมิติสัมพันธ์  

3. การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาเพ่ือรวบรวม  
ข้อมูลในเรื่องหรือลักษณะต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ข้อคิดเห็น เจตคติ หรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย โดยสอบถามเก่ียวกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่น 
ครูสมปองส ารวจความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน  
การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองท าให้ได้ข้อมูลที่มีค่าต่อการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้และ
เป็นการวิจัยที่ได้ข้อเท็จจริงซ่ึงน าไปสู่การวิจัยเชิงทดลอง ดังน้ันผู้เขียนขอเสนอแนะว่าการวิจัยใน
ชั้นเรียนน้ันเพียงแค่ท าวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองเพียงอย่างเดียวคงไม่เกิดประโยชน์มากนักต้องน า
ข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองต่อไป  
 

2. การวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หมายถึง การวิจัยที่มีการจัดกระท าโดย
สร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จะทดลองและควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือ
อาจกล่าวว่าเป็นการศึกษาตัวแปรหน่ึง (สาเหตุ) ซ่ึงเรียกว่าตัวแปรต้น และตัวแปรหน่ึง 
(ผลลัพธ์) ซ่ึงเรียกว่าตัวแปรตาม ซ่ึงมีหลายลักษณะ เช่น  
1.  การวิจัยก่อนทดลอง  (Pre experimental Research)  
 1.1 แบบ One-Shot Case Study Design 
 

กลุ่ม เวลา 
EXP X O1 

สัญลักษณ์ที่ใช้  
 X           แทน    การทดลองหรือใชน้วตักรรม ( Treatment Condition)  
 O1 แทน การสังเกตหรือการวัดผลอย่างอ่ืน  
  (Observational or Type of Measure)   
 EXP     แทน กลุ่มทดลอง ( Experimental Group)  
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 การวิจัยแบบน้ีมีการทดลองหรือใช้นวัตกรรมแล้วประเมินหลังจากเสร็จส้ินและน าผลไป
เปรียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซ่ึงผู้วิจัยต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นมาเหมาะส าหรับ การวิจัยที่มีนักเรียน
เพียงกลุ่มเดียว และเน้ือหาที่ใช้เป็นเรื่องใหม่ส าหรับนักเรียน จึงไม่จ าเป็นต้องประเมินก่อนเรียนรู้ 
เช่น ครูสมศรีจัดประสบการณ์สร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย และท าการประเมินความคิดสร้างสรรค์
หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จส้ิน และน าคะแนนจากการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้   

1.2 แบบ  One- Group Pretest-Posttest  Design 
   

กลุ่ม เวลา 
EXP O1 X O2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้  

 X        แทน    การทดลองหรือใชน้วตักรรม ( Treatment Condition)  
 O แทน การสังเกตหรือการวัดผลอย่างอ่ืน  
  (Observational or Other Type of Measure)   
 EXP    แทน   กลุ่มทดลอง   ( Experimental Group)  
 

 การวิจัยแบบน้ีต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ทดลองใช้นวัตกรรมเรียกว่า กลุ่ม
ทดลอง กลุ่มที่ไม่ใช้นวัตกรรมหรือที่เรียนไปตามปกติแต่ต้องควบคุมสภาพการต่างๆ เรียกว่า กลุ่ม
ควบคุม และส่ิงที่ครูควรตระหนัก คือ ก่อนท าการศึกษาน้ัน ทั้งสอง กลุ่มต้องมีลักษณะในส่ิงที่ศึกษา
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน การวิจัยแบบน้ีอาจตั้งวัตถุประสงค์ได้  3 ข้อ คือ  

1. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมของกลุ่มทดลอง  
2. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบปกติของกลุ่มควบคุม  
3. เปรียบเทียบผลหลังการทดลองและหลังการจัดประสบการณ์แบบปกติ  
เช่น ครูสมปองต้องการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยการจัดประสบการณ์แบบ

โครงงานและจัดประสบการณ์แบบปกติ ดังน้ันจึงแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มเพ่ือ  
1. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงานของ

กลุ่มทดลอง  
2.  เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบปกติของกลุ่ม

ควบคุม 
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3. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงานและ
หลังการจัดประสบการณ์แบบปกติ  

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือ มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากมุมมองของมนุษย์ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยาย  

การวิจัยเชิงคุณภาพน้ันมีหลายประเภทแต่ที่เหมาะน ามาใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน เช่น 
การศึกษารายกรณี (Case Studies) ซ่ึงเป็นวิธีการศึกษาเชิงลึกของหน่วยหรือกลุ่มเดียว เช่น กลุ่ม
เดียว องค์กรเดียว โปรแกรมเดียว เป้าหมายของการศึกษาเพ่ือต้องการทราบรายละเอียดและเข้าใจ
แก่นแท้ของกลุ่มที่ศึกษาตามที่ พนม  (2548) กล่าวคือการศึกษารายกรณีคือการศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับบุคคลอย่างลึกซ้ึง และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเช่นน้ัน หรือมี
พฤติกรรมแปลกไปว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมทั้งแปรความหมายของพฤติกรรมน้ันๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์กับปัญหาและการปรับตัวของบุคคลน้ันอย่างไร มีขั้นตอนดังน้ี  

1. ขั้นรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเก่ียวกับบุคคล ( Collecting of the Necessary Data) ซ่ึงจะช่วย
ให้รู้จักนักเรียนที่ถูกท าการศึกษาตลอดจนช่วยทราบภาวะความเป็นไปในปัจจุบันของนักเรียนผู้น้ัน
อีกด้วย 

2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล    (Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเอาไว้มาวิเคราะห์หา
ข้อเท็จจริงต่างๆ และจ าแนกออกเป็นด้านๆ เพ่ือสะดวกในการตีความหมายของบุคคลน้ัน  

3. ขั้นตรวจวินิจฉัยปัญหา (Diagnosis)  เป็นการน าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 2 เป็น
พ้ืนฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือวินิจฉัยว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาพ้ืนฐานของการ
สังเคราะห์ข้อเท็จจริงในขั้นต่อไป  

4. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลหรือขั้นรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม ( Synthesis) คือการศึกษาข้อเท็จจริง
เก่ียวกับปัญหาน้ันเพ่ิมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ และกลวิธีอ่ืนๆ 
เป็นต้น แล้วน าข้อเท็จจริงที่ได้มาสังเคราะห์เข้าด้วยกันกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว ท าให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละด้านเกิดเป็นภาพรวมทางบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน  

5. ขั้นให้ความช่วยเหลือ (Treatment)  เม่ือผู้ศึกษารายกรณีแน่ใจว่าการตรวจวินิจฉัยปัญหา
ของตนถูกต้องแล้ว ก็ควรจะได้คิดหามาตรการต่างๆ ที่จะน ามาช่วยเหลือ แนะแนวทางนักเรียนใน
การแก้ปัญหา  

6. ติดตามผล (Follow-Up) ทราบว่าการศึกษารายกรณีประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร
มีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร และจะต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
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สรุปว่าการวิจัยในชั้นเรียนจ าแนกตามลักษณะของข้อมูลการวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงแบ่งเป็นการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลองและการวิจัยเชิงทดลอง  และ
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
ชื่อเร่ืองวิจัย 

ชื่อเรื่องวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยควรเขียนให้มีความน่าสนใจ ใช้ภาษาที่
กระชับรัดกุมและชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ไม่ยางเกินไป  ส่วนใหญ่แล้วชื่อการวิจัยมักขึ้นต้นด้วย
ค านาม มีรายละเอียดเดียวกับการเขียนชื่อเรื่องวิจัยทั่วไป ซ่ึงควรประกอบด้วย  

1. วิธีการศึกษา เช่น การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ์ การศึกษา  
2. ตัวแปร ต้องบอก ตัวแปรต้นและตัวแปรตามหรืองานวิจัยบางเรื่องไม่มีตัวแปรต้นและตัว

แปรตามก็บอกเพียงตัวแปรที่ศึกษา  
3. ประชากรที่ศึกษา เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.2 

เร่ือง ตัวอย่างปัญหาการวิจัย  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
ตัวอย่างปัญหาการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย  

แนวทางในการเลือกปัญหาเพ่ือการวิจัยขั้นแรกของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทใด
ก็ตาม นักวิจัยจะต้องเลือกปัญหาเพ่ือศึกษาหรือค้นหาข้อเท็จจริงก่อน ซ่ึงการเลือกปัญหาที่จะท าการ
วิจัยน้ี นับเป็นเรื่องส าคัญมากที่นักวิจัยจะต้องพิจารณาให้รัดกุมเพ่ือให้สามารถท าวิจัยเรื่องน้ันส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี อน่ึง ปัญหาที่ส าคัญส าหรับนักวิจัยใหม่ ๆ ก็คือ ไม่รู้ว่าจะวิจัยเรื่องอะไร หรือไม่มี
เรื่องที่จะวิจัย เพราะคิดว่าเรื่องน้ี ปัญหาน้ีมีคนท ามาแล้วทั้งน้ัน ท าให้รู้สึกว่าการหาเรื่องท าวิจัยน้ัน
เป็นของยาก แต่แท้จริงแล้วยังมีปัญหาที่น่าท าการวิจัยอยู่มากมาย ทั้งน้ีเพราะ  

1. เม่ือเวลา สถานที่ ชุมชน หลักสูตร ฯลฯ   เปล่ียนแปลงจึงเป็นการยากที่จะลงสรุปอย่าง
แน่นอนได้ เพราะปัญหาทางสังคมน้ันไม่คงที่แน่นอนตลอดเวลา ไม่เหมือนกับการสรุปผลทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์  

2. ปัญหาทางสังคมที่เคยศึกษามาแล้ว สามารถน ามาศึกษาใหม่ได้ เม่ือเวลาและ 
สถานการณ์เปล่ียนไป ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หรือเม่ือต้องการเปรียบเทียบกับ ข้อสรุป
เดิม จึงเห็นได้ว่า ปัญหาในการวิจัยน้ันมีอยู่แล้วทั่ว ๆ ไป แต่ผู้วิจัยอาจจะยังมองหาไม่พบก็ได้ ทั้งน้ี
เพราะยังมี จุดบอดในการมองหาเรื่องที่จะท าวิจัย ( Problem blindness)  น่ันเอง แนวทางในการเลือก
ปัญหาเพ่ือการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัยนับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่นักวิจัยต้องตัดสินใจและ
ประเมินผลในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การวิจัยน้ันส าเร็จได้ด้วยดี หากเลือกปัญหาโดยไม่พิจารณาให้ถ่อง
แท้แล้ว อาจท าให้ต้องเลิกล้มหรือเปล่ียนหัวข้อปัญหาใหม่ได้  อันจะท าให้เสียเวลา แรงงาน หรือ
เงินลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ และยังบั่นทอนก าลังใจของผู้วิจัยอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีการเลือกปัญหาใน
การวิจัยจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ และต้องแน่ใจว่าจะท าได้ส าเร็จ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการ
เลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย ดังต่อไปน้ี  

 
1. ควรเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจมากที่สุด โดยมีความสนใจในลักษณะต่อไปน้ีคือ  

1.1 มีความอยากรู้อยากเห็นในเชิงวิชาการ  
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              1.2 มีศรัทธาแรงกล้าที่จะแสวงหาค าตอบในปัญหาน้ัน โดยปราศจากแรงจูงใจ 
ภายนอก เช่น การได้วุฒิบัตร การได้เกรด  เป็นต้น แต่เป็นความสนใจภายในที่เกิดขึ้นจากความ
สนใจของผู้ท าวิจัยเอง  

 
2. ควรค านึงถึงคุณค่าของผลงานวิจัย ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่ามากน้อย

เพียงใดในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี  
              2.1 ในด้านก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจเป็นในลักษณะสนับสนุน หรือคัดค้าน หรือ

สร้างทฤษฎีหรือหลักการขึ้นมาใหม่  
              2.2 ในด้านก่อให้เกิดสติปัญญา คือผลการวิจัยจะช่วยให้บุคคลมีความรู้ที่สมบูรณ์

แบบยิ่งขึ้น และสามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคมได้    
              2.3 ในด้านการน าความรู้ไปใช้ กล่าวคือผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้

ปรับปรุงชีวิตหรือระบบงานให้ดีขึ้น โดยใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุง  
  
3. ควรค านึงถึงความสามารถในการวิจัย หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงความสามารถใน

การท าวิจัยในด้านต่าง ๆ   ต่อไปน้ี  
              3.1 มีความรู้ความสามารถเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมในทุก ๆ   เรื่องที่เก่ียวกับการวิจัย

ในปัญหาน้ัน  
              3.2   สามารถใช้เวลาและมีเงินเพียงพอที่จะท าการวิจัยในปัญหาน้ัน  

                        3.3 ผู้วิจัยสามารถหาข้อมูลในปัญหาน้ัน ๆ ได้ และสามารถวิเคราะห์ได้อย่าง
เที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ  
 

4. ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะเอ้ือต่อการวิจัย ได้แก่ ส่ิงต่อไปน้ีคือ    
             4.1  มีแหล่งวิชาการที่จะสามารถติดต่อหรือค้นคว้าหาความรู้ในปัญหาที่จะวิจัย  
             4.2 มีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล    
             4.3 การได้รับความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องในการวิจัย เช่น    กลุ่มตัวอย่าง ผู้สร้าง

เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูลผู้เก่ียวข้องในการได้มาซ่ึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น  
 
5. ลักษณะของหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย ควรจะมีลักษณะดังน้ี    
             5.1ปัญหาที่จะท าการวิจัยไม่ควรกว้างหรือใหญ่โตครอบจักรวาลเกินไป  ควรให้

พอเหมาะกับเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายที่ตนมีอยู่   
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             5.2 ปัญหาที่จะวิจัยสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการวิจัย และหาข้อมูลได้เพียงพอที่จะ
น ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาน้ัน     

             5.3 ปัญหาที่จะวิจัยมีความส าคัญและมีประโยชน์   ทั้งในแง่ของการน าไปใช้และ
การเสริมสร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ไร้สาระ    

             5.4 ปัญหาที่จะวิจัยไม่ควรเป็นเรื่องซ้ าซ้อนกับของผู้อ่ืน ยกเว้นในกรณีที่ต้องการ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือดูความเปล่ียนแปลงของเรื่องน้ัน  หรือต้องการค้นคว้าวิจัยต่อในเรื่องเดิม   

             5.5  หลีกเล่ียงปัญหาที่เป็นข้อถกเถียงและยังหาข้อยุติไม่ได้  ปัญหาเช่นน้ีไม่ควร
น ามาเป็นหัวข้อปัญหาการวิจัย เช่น การถกเถียงทางปรัชญา หรือความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
ตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด   

             5.6 ปัญหาที่จะวิจัยต้องสามารถสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้  
             5.7 ควรเลือกปัญหาวิจัยที่จะชี้ช่องทางให้ผู้อ่ืนท าวิจัยต่อไปได้ โดยขยายหรือแตก

แขนงปัญหาออกไป อันจะท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น แหล่งของปัญหาส าหรับการวิจัยการเลือก
ปัญหาส าหรับการวิจัยนับเป็นเรื่องยากส าหรับนักวิจัยใหม่    ๆ เพราะไม่ทราบว่าจะท าการวิจัยเรื่อง
อะไรดี หรือจะค้นคว้าหาเรื่องวิจัยได้จากที่ใด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีปรึกษาหารือหรือซักถาม
จากผู้รู้   แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  ปัญหาการวิจัยไม่ได้มาจากผู้รู้เท่าน้ัน นักวิจัยอาจหาได้จากแหล่ง
อ่ืน ๆ ดังน้ี  

                       1) วิเคราะห์ผลงานการวิจัยของคนอ่ืน ๆในเรื่องที่เก่ียวกับปัญหาที่เราสนใจ
และก าลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์และคิดอย่างพินิจพิเคราะห์เพ่ือหาส่วนที่ยังไม่กระจ่าง
หรือยังไม่เข้าใจ หรือหาค าตอบยังไม่ได้ ก็จะได้ปัญหาส าหรับการวิจัย  หรืออาจจะได้ข้อคิดในการ
ตั้งหัวข้อการวิจัยจากข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อของผลงานวิจัยที่เราศึกษาก็ได้    

                        2) ค าพูด ข้อเสนอแนะ ข้อคิด ของผู้รู้ต่าง ๆ  ตลอดจนเรื่องราวที่ถกเถียง
หรือเป็นข้อขัดแย้งที่ยังไม่ได้ท าการตรวจสอบด้วยวิธีการวิจัย   

                        3) วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจากสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงตามเวลา  และความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้น และอาจน า
ปัญหาน้ันมาตั้งเป็นหัวข้อวิจัยได้                   

                        4) สนทนาหรือปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ    แล้วน า
ปัญหาน้ันมาตั้งเป็นหัวข้อการวิจัย   

                        5) อาศัยสถาบันหรือหน่วยงานที่มีการวิจัย   ตลอดจนบุคลากรที่ท าการวิจัย
เพ่ือจะได้ข้อคิดหรือปัญหาที่จะท าการวิจัยต่อไป   

                        6) จากปัญหาต่าง ๆ ทั้งของผู้อ่ืนและที่ประสบด้วยตนเอง   ท าให้ต้องค้นหา
วิธีการที่จะแก้ปัญหาน้ัน โดยน าปัญหามาตั้งเป็นหัวข้อวิจัย    
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การตั้งชื่อเรื่องวิจัย  ชื่อเรื่องวิจัยนับเป็นจุดแรกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน   และท าให้

ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในปัญหารวมทั้งวิธีการด าเนินการวิจัยของผู้วิจัยอีกด้วย   ดังน้ันการตั้งชื่อเรื่อง
วิจัยจึงต้องเขียนให้ชัดเจน    เข้าใจง่าย ไม่เขียนอย่างคลุมเครือ    ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงต้องระมัดระวัง
ในการตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้เหมาะสม   ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี  

1. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ส้ัน โดยใช้ค าที่เฉพาะเจาะจง    หรือส่ือความหมายเฉพาะเรื่อง 
และควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย  กะทัดรัด   แต่ชื่อเรื่องก็ไม่ควรจะส้ันเกินไปจนท าให้ขาดความหมาย
ทางวิชาการ   

2. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นของปัญหา   เม่ือผู้อ่านอ่านแล้วจะได้ทราบว่าเป็น
การวิจัยเก่ียวกับปัญหาอะไรได้ทันที   อย่างตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ท าให้ผู้อ่านตีความได้หลายทิศทาง  
และอย่าพยายามท าให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากเกินความเป็นจริง  

3. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยโดยการใช้ค าที่บ่งบอกให้ทราบถึงประเภทของการวิจัย   ซ่ึงจะท าให้
ชื่อเรื่องชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้น เช่น    

          3.1 การวิจัยเชิงส ารวจ มักใช้ค าว่า การส ารวจ   หรือการศึกษาในชื่อเรื่องวิจัยหรืออาจ
ระบุตัวแปรเลยก็ได้   เช่น การศึกษาการใช้สารเคมีของชาวอีสาน  หรือการส ารวจการใช้สารเคมี
ของชาวอีสาน  หรือการใช้สารเคมีของชาวอีสาน เป็นต้น  
                       3.2 การวิจัยเชิงศึกษาเปรียบเทียบ การตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะน้ี มักจะใช้ค าว่า 
การศึกษา เปรียบเทียบ หรือการเปรียบเทียบ น าหน้า เช่น การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านของนักเรียนในเขตและนอกเขตเทศบาล ของจังหวัดมหาสารคาม  
                       3.3 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยประเภทน้ีจะใช้ค าว่า การศึกษาความสัมพันธ์ 
หรือความสัมพันธ์ น าหน้าชื่อเรื่องวิจัย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งกับพ่อแม่และการ
ปรับตัวของวัยรุ่น   เป็นต้น  
                       3.4 การวิจัยเชิงการศึกษาพัฒนาการ  การวิจัยประเภทน้ีมักใช้ค าว่า  การศึกษา
พัฒนาการหรือพัฒนาการน าหน้าชื่อเรื่องวิจัย เช่น    การศึกษาพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กก่อน
วัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
                        3.5 การวิจัยเชิงทดลอง การตั้งชื่อเรื่องวิจัยประเภทน้ีอาจตั้งชื่อได้แตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะของการทดลอง เช่น อาจใช้ค าว่า การทดลอง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  การศึกษา 
การเปรียบเทียบ ฯลฯ น าหน้า หรืออาจจะไม่ใช้ค าเหล่าน้ีน าหน้าก็ได้ เช่น การทดลองเพาะเล้ียงกุ้ง
ก้ามกรามในจังหวัดอ่างทอง การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอะมิโนที่จ าเป็นในปลายรากข้าวโพด
หลังจากแช่ในสารละลายน้ าตาลชนิดต่าง    ๆ การสังเคราะห์กรดไขมันจากอะเซติลโคเอ  การศึกษา
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องค์ประกอบต่าง ๆ ในยางมะละกอ การเปรียบเทียบการสอนอ่านโดยวิธีใช้ไม่ใช้การฟังประกอบ   
การสกัดสารอินดิเคเตอร์จากดอกอัญชัน ฯลฯ     

4. ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะของค านาม   ซ่ึงจะท าให้เกิดความไพเราะ สละสลวยกว่า
การใช้ค ากริยาน าหน้าชื่อเรื่อง เช่น แทนที่จะใช้ค าว่า ศึกษา เปรียบเทียบ ส ารวจ   ก็ควรใช้ค าที่มี
ลักษณะเป็นค านามน าหน้า เช่น การศึกษา     การเปรียบเทียบ การส ารวจ ฯลฯ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี   
ไม่ดี : ศึกษาวงจรชีวิตของเห็บสุนัข   ดีขึ้น : การศึกษาวงจรชีวิตของเห็บสุนัข   ไม่ดี :   เปรียบเทียบ
ความเกรงใจระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเลย ดีขึ้น :  การ
เปรียบเทียบความเกรงใจระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเลย   

5.  ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ประกอบด้วยข้อความเรียงที่สละสลวยได้ใจความสมบูรณ์ คือเป็น
ชื่อเรื่องที่ระบุให้ทราบตั้งแต่จุดมุ่งหมายของการวิจัย ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาวิจัยด้วย 
เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบคัดเลือกกับเกรดเฉล่ียสะสมและเจตคติต่อ
วิชาชีพครูของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2544 อน่ึง นักวิจัยบางท่าน
ก็นิยมเขียนชื่อเรื่องวิจัยส้ัน ๆ โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดลงไป เช่น บุคลิกภาพของ นักศึกษาครู เป็น
ต้น ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาส าหรับการวิจัยได้กล่าวแล้วว่าการเลือกปัญหาในการวิจัย
นับเป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะหากเลือกโดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ แล้ว ก็อาจท าให้
เกิดปัญหาในการท าวิจัยจนถึงกับต้องล้มเลิกไปก็ได้ ดังน้ันเพ่ือป้องกันความผิดพลาดดังกล่าว  

 
ข้อควรระวังในการเลือกปัญหาส าหรับวิจัยไว้ดังน้ี    
       1. อย่ารวบรวมข้อมูลก่อนที่จะให้ค าจ ากัดความของหัวข้อปัญหาอย่างชัดเจนเสียก่อน  

เพราะข้อมูลที่รวบรวมไว้อาจไม่ครอบคลุมปัญหาน้ันอย่างสมบูรณ์ก็ได้  
       2. อย่าก าหนดปัญหาส าหรับวิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยพยายามตั้งปัญหาให้

เหมาะสมกับข้อมูล เพราะ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วอาจไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนที่จะใช้ท าวิจัยในปัญหา
น้ัน ๆ ก็ได้  

       3. หัวข้อปัญหาและความมุ่งหมายของการวิจัยไม่ชัดเจน ชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะน้ีจะ
ท าให้การก าหนดแหล่งของข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคลาดเคล่ือน เป็นเหตุให้
การสรุปผลผิดพลาดได้  

       4. ตั้งปัญหาส าหรับวิจัยโดยไม่อ่านผลงานวิจัยของคนอ่ืนที่คล้าย ๆ กัน ท าให้ผู้วิจัยมี
ความรู้ไม่กว้างขวาง  ลึกซ้ึงในปัญหาน้ัน  และอาจเกิดความยุ่งยากในการแปลความหมายข้อมูลและ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้  
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                 5. ผู้วิจัยท าการวิจัยโดยไม่มีความรู้ในสาขาวิชาน้ัน หรือไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎี
ของเรื่องที่ท าวิจัยย่อมจะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น การวางแผนการวิจัย การ
ตั้งสมมติฐาน ฯลฯ เป็นต้น           
                 6. มีข้อตกลงเบื้องต้นของปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจนและไม่น่าเชื่อถือ ท าให้การวิจัยน้ันไม่
กระจ่างชัด อาจเป็นเหตุให้การแปลผลการวิจัยผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริงได้  
                 7. การวิจัยที่มีหัวข้อปัญหากว้างมากเกินไป ไม่จ ากัดขอบเขตจะเป็นเหตุให้การท าวิจัยน้ัน
ไม่จบส้ิน เพราะไม่ทราบว่ามีขอบเขตแค่ไหน การเขียนค าจ ากัดความของปัญหาการเขียนค าจ ากัด
ความของปัญหาน้ันเป็นการก าหนดขอบข่ายของเรื่องที่ท าวิจัยให้ชัดเจนขึ้น   อันจะท าให้ผู้วิจัย
มองเห็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน   เช่น แนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น และยังท าให้ผู้วิจัย
สามารถประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย เพ่ือจะได้วางแผนหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า
ได้อีกด้วย  
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นักเรียนขาดทักษะการอ่าน โดยเฉพาะ
หลักการอ่านจับใจความ  

1. ครูเน้นการเรียนรู้ด้านเน้ือหามากกว่าด้าน

กระบวนการเรียนรู้ 
2. ครูไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ค าตอบหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  
3. ครูขาดวิธีการสอนที่หลากหลาย               

ที่สามารถเรียนรู้จากแหล่งความรู้ สื่อ อุปกรณ์ 
วิธีการต่างๆ และกลุ่มเพ่ือนๆ  

 

1. การสอนด้วยการลงมือกระท า (Learning by 
doing) 
2. การสอนด้วยกิจกรรมและประสบการณ์แทน
หนังสือหรือพูดให้ฟังเพียงอย่างเดียว  

3. การสร้างทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจด้วย
วิธีการต้ังค าถาม ใช้แบบฝึกหัด การใช้สื่อการ
สอนแบบแปลกๆ 
4. การสร้างเร่ือง หรือหาบทความที่ไม่มีใน

หนังสือเรียน 
5. การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อใกล้ตัว  

คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อใกล้ตัว  

 
เหตุผลที่เลือก : นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ 
ศึกษา ค้นคว้า และสรุปความรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่นักเรียนพบเห็น

อยู่เป็นประจ า  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
โดยใช้สื่อใกล้ตัว 

ตัวอย่างกระบวนการวิเคราะหป์ัญหาเพ่ือการวิจัย 

ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ

เรียนรู้ 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา 

เลือกที่เหมาะที่สุด 

การน าทางเลือกไปใช้เพ่ือ     การพัฒนา 
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นักเรียนขาดทักษะกระบวนการ  
คิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะ 

1. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจินตนาการด้วยตนเอง  
2. ครูเน้นการเรียนรู้ด้านเน้ือหามากกว่า กระบวนการ 
3. ครูขาดวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ 

1. ครูพัฒนาเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
น่าสนใจ และเร้าความสนใจมากข้ึน  
2. ครูมองเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเป็นสื่อใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้  
3. ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือการ 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเป็นสื่อในการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้
 
เหตุผลที่เลือก :  บรรยากาศนอกห้องเรียน
จะท าให้นักเรียนได้พบกับสภาพแวดล้อมที่
หลากหลายสามารถน ามาใช้ในการร้าง
สรรค์งานศิลปะ เป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะให้กับ
นักเรียนได้เป็นอย่างด ี

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

กระบวนการคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะโดยใช้
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเป็นสื่อ  

ตัวอย่างกระบวนการวิเคราะหป์ัญหาเพ่ือการวิจัย 

ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา 

เลือกที่เหมาะที่สุด 

การน าทางเลือกไปใช้เพ่ือ     การพัฒนา 
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นักเรียนขาดความตระหนักใน 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

1. ครูไม่สามารถเช่ือมโยงสาระการ
เรียนรู้กับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้  
2. ครูขาดวิธีการประเมินที่เป็นสภาพจริง
ที่ครอบคลุมด้านเนื้อหาและทักษะการ
ปฏิบัติต่างๆ 
3. ครูไม่เน้นให้นักเรียนควบคุมวินัยใน
ตนเอง 
4. สถานศึกษาไม่จัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์ข่าวประจ าวันที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้
นักเรียนมีโอกาสสัมผัสกับสภาพและ
ปัญหาตามสภาพจริงของสิ่งแวดล้อม 

คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 
เหตุผลที่เลือก :  เป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนในการร่วมคิดร่วมท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองครูกระตุ้น
ให้นักเรียนมีการวางแผนการท างานที่
น าไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ที่นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

 การจัดการบวนการเรียนรู้วิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของนักเรียน 

ตัวอย่างกระบวนการวิเคราะหป์ัญหาเพ่ือการวิจัย 

ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา 

เลือกที่เหมาะที่สุด 

การน าทางเลือกไปใช้เพ่ือ     การพัฒนา 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.3 

เร่ือง ความหมายของนวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

ความหมายของนวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม  

 เม่ือวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ได้แล้ว ครูนักวิจัยจะต้องเลือกนวัตกรรมหรือ  วิธีการ
แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหาการเรียนรู้ และครูนักวิจัยสามารถสร้างหรือจัดหาได้ด้วยตนเอง 
นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน ( instructional innovation)  หมายถึง 
แนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ซ่ึงอาจแสดง
ได้ดังแผนภาพที่ 1 

ความหมายของนวัตกรรม  
(ดังแผนภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้  

 
 

 

  ที่มาข้อมูล : http://www.watpon.com  

นวัตกรรม 

การเรียนรู้ 

-  แนวคิดใหม่ 
-  วิธีการใหม่  
-  กระบวนการใหม่  
-  สิ่งประดิษฐ์ใหม่  

แก้ปัญหาหรือพัฒนา  

การเรียนรู้/ การสอน  

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 

ผู้เรียนมีคุณภาพ 

 ตามความหมายดังกล่าว แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ อาจเป็นส่ิงที่
มีการใช้ทั่วไปในที่แห่งหน่ึงแล้ว หากน ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในที่อีกแห่งหน่ึงถือได้ว่า เป็น "นวัตกรรม"  
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ประเภทของนวัตกรรม  

 
โดยทั่วไปนวัตกรรมการเรียนรู้  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทผลิตภัณฑ์/

ส่ิงประดิษฐ์  (product/invention)  และประเภทรูปแบบ/เทคนิควิธีสอน (instruction - method) 
ตัวอย่างดังแสดงในแผนภาพที่ 2 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู ้

ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ 
(product/invention) 

รูปแบบ/เทคนิควิธีสอน 

(instruction/method) 

-  แบบฝึก/ชุดฝึก  

-  ชุดการเรียน  

-  ชุดการสอน 

-  เอกสารประกอบการสอน  

-  บทเรียนส าเร็จรูป 

-  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

-  วีดิทัศน์ 

-  เกม/นิทาน/การ์ตูน  

-  สื่อประสม 

ฯลฯ 

 

-  รูปแบบการสอน  

-  รูปแบบการเรียนรู้  

-  เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ  

-  การสอนแบบโครงการ  

-  การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

-  การเรียนแบบร่วมมือ  

-  การสอนแบบบูรณาการ  

-  การสอนแบบเน้นผู้เรียน  

    เป็นส าคัญ  
ฯลฯ 
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แผนภาพที่ 2  การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.4 

เร่ือง การเลือกใช้นวัตกรรม และวิธีการพัฒนานวัตกรรม  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
การเลือกใช้นวัตกรรม  

ตัวอย่างการเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาการเรียนรู้  

ปัญหาวิจัย ชื่อนวัตกรรม 

1.  ขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  

1.  ชุดการสอน 
2.  ชุดการเรียน 
3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
4.  การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
5.  การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2.  ขาดลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  
เช่น  -  ไม่มีนิสัยรักการอ่าน  
        -  ไม่สนใจเรียน  
        -  ไม่รับผิดชอบ  
        -  พฤติกรรมก้าวร้าว  

1.  ชุดกิจกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย  
2.  ชุดกิจกรรมพัฒนา  
3.  เทคนิคการปรับพฤติกรรม  
4.  รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนา  
5.  การสอนโดยใช้ชุดส่ือประสม  

3.  ขาดทักษะต่างๆ เช่น การเขียน          
การอ่าน การค านวณไม่ดี  

1.  ชุดฝึก/แบบฝึก 
2.  ชุดกิจกรรมฝึก  
3.  กิจกรรมพัฒนาทักษะ  
4.  รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ  

4.  ขาดทักษะกระบวนการคิด  1.  รูปแบบการสอนที่พัฒนาการคิดและ
กระบวนการคิด 
2.  การใช้ผังกราฟิก (graphic organization) 
3.  หมวกเพ่ือการคิด 6 ใบ (six thinking hats) 
4.  การสอนแบบโครงงาน  
5.  การสอนแบบบูรณาการ  
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5.  ขาดทักษะการท างานกลุ่ม  1.  การเรียนแบบร่วมมือ  
2.  กระบวนการกลุ่ม 
3.  กลุ่มสัมพันธ์  
4.  การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

วิธีพัฒนานวัตกรรม (จะกล่าวในหน่วยที่ 3) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.5 

เร่ือง ตัวอย่างชื่อเร่ืองวิจัย 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
“ตัวอย่างชื่อเร่ืองงานวิจัย” 

 
1. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอนที่เน้นให้นักเรียนเรียนแบบ

ร่วมมือกับวิธีสอนปกติ เรื่อง......................................ชั้น....................โรงเรียน...................
อ าเภอ................จังหวัด..................... ”  

2. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง.................................... ส าหรับนักเรียนชั้น
................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด.................. ”  

3. “การพัฒนาชุดเสริมประสบการณ์เรื่อง..................................... ส าหรับนักเรียนชั้น
................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด......................... ”  

4. “รายงานผลการเรียนแบบสืบเสาะโดยก าหนดแนวทางกับไม่ก าหนดแนวทางวิชา
.........................เรื่อง..................................... ชั้น................โรงเรียน.......................  อ าเภอ
.....................จังหวัด..................... ”  

5. “ผลการใช้นิทานปลายเปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนชั้น............โรงเรียน
.............. อ าเภอ.....................จังหวัด........................ ”  

6. “ผลการสอนเรื่อง..................ด้วยวิธีการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียน
ชั้น................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด......................... ”  

7. “การพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมชุมนุม........................ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่
...................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด................. ”  

8. “รายงานการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชา..............    ส าหรับนักเรียนชั้น..........
โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด................... ”  

9. “รายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนโมดูล เรื่อง..................................                 วิชา
........................   ส าหรับนักเรียนชั้น...............โรงเรียน............................       อ าเภอ
.....................จังหวัด................................. ”  
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10. “รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ วิชา
............................   ส าหรับนักเรียนชั้น...................โรงเรียน............................  อ าเภอ
.....................          จังหวัด................................ ”  

11. “รายงานการจัดการเรียนรู้  โดยใช้นิทานประกอบภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
..............................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด
............................... ”  

12. “การประเมินโครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4โรง
เรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด........................ ”  

13. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาการงานอาชีพ 301   ส าหรับนักเรียน
ชั้น................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด..................... ”  

14. “การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา..................................... ส าหรับนักเรียน
ชั้น................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด.................... ”  

15. “การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบเรื่อง..................................... ส าหรับนักเรียนชั้น
................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด..................... ”  

16. “การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมวิชา..................................... ส าหรับนักเรียนชั้น................
โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด........................... ”  

17. “การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส าหรับครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................เขต
.........”  

18. “การพัฒนาการสอนผ่านจอภาพ       วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 401 เรื่อง.........................   
ส าหรับนักเรียนชั้น.....................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด
.................................. ”  

19. “รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานวิชา............ ส าหรับนักเรียนชั้น
................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด................. ”  

20. “การพัฒนาชุดบทเรียนอิเลกทอนิก เรื่อง..................................................... ส าหรับนักเรียน
ชั้น................โรงเรียน............................  อ าเภอ..............จังหวัด................. ”  

21. “การพัฒนาชุดการเรียนงานบ้าน ส าหรับนักเรียนชั้น................โรงเรียน............................  
อ าเภอ.....................จังหวัด.................................... ”  

22. “การพัฒนาชุดเสริมความรู้ด้วยตนเอง วิชา................................................ เรื่อง
.....................................        ส าหรับนักเรียนชั้น................โรงเรียน............................  
อ าเภอ.....................จังหวัด........................... ”  
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23. “รูปแบบการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียน : กรณีศึกษาเรื่อง.................................................. โรงเรียน............................  
อ าเภอ.....................จังหวัด............................... ”  

24. “การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง.....................................        ส าหรับนักเรียนชั้น
................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด................... ”  

25. “การจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  วิชา
................................................................ส าหรับนักเรียนชั้น...................                  โรง
เรียน...............................อ าเภอ............จังหวัด................................ ” 

26. “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโรงเรียน
............................  อ าเภอ.....................จังหวัด.................. ”  

27. “รายงานประเมินโครงการเข้าค่าย   อัจริยะภาพทางด้านทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียน
............................  อ าเภอ.....................จังหวัด................. ”  

28. “การพัฒนาระบบประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................... เขต
.......”  

29. “การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชุมนุม...............................ส าหรับนักเรียน
โรงเรียน....................... อ าเภอ.....................จังหวัด................. ”  

30. “การพัฒนาชุดส่ือประสม เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง.....................................ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544   ”  

31. “การพัฒนาชุด e-Learning เรื่อง....................................ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
.......โรงเรียน.....................อ าเภอ.....................จังหวัด.......................... ”  

32. การพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิก ( e-Book ) เรื่อง.....................ส าหรับนักเรียนชั้น ...........
โรงเรียน.....................อ าเภอ.....................จังหวัด............................ ”  

33. “การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง............ ส าหรับนักเรียนชั้น................โรงเรียน.................  
อ าเภอ.....................จังหวัด................... ”  

34. “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้       แบบบูรณาการ  วิชาการงานอาชีพ    ส าหรับนักเรียน
ชั้น................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด.................... ”  

35. “การใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนา............................... ของนักเรียนชั้น
................โรงเรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด................... ”  

36. “การพัฒนาสไลด์ประกอบเสียง วิชา..........................................เรื่อง......................... 
ส าหรับนักเรียนชั้น................โรงเรียน...................  อ าเภอ.....................จังหวัด.......... ”  
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37. การพัฒนาส่ือ ICT วิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง..................................................... ส าหรับนักเรียน
ชั้น................โรงเรียน....................  อ าเภอ.....................จังหวัด................ ”  

38. “การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน    วิชา...................................................  ส าหรับ
นักเรียนชั้น................โรงเรียน...................  อ าเภอ.....................จังหวัด................... ”  

39. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียนทางอินเตอร์เน็ตแบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ ”  

40. “การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาสุขศึกษา เรื่องการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน............................ ”  

41. “การสร้างและพัฒนา(ส่ิงประดิษฐ์)...................................  ส าหรับสอนวิชา.................. โรง
เรียน............................  อ าเภอ.....................จังหวัด................................. ”  

42. “การพัฒนา                    (รูปแบบการสอน)...................................          ส าหรับสอนวิชา
.................................โรงเรียน................................  อ าเภอ...............................จังหวัด
............................. ”  

 
ตัวอย่างชื่อเร่ืองที่มีผู้วิจัยแล้ว  

 

1. “รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ” (วรนารถ กล่ินสอน) 

2. “รายงานการใช้นวัตกรรม แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เพ่ือพัฒนา
ผลการเรียนรู้ด้านการคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ” (ทัศนาพร กันพรหม) 

3. “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ ก่อนและหลัง
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ” (ทัศนาพร กันพรหม) 

4. “การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนวิชา ส 082 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอดแทรกคุณธรรมที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ” (นันทิยา  
คุมพล) 

5. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของ
พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ” (อัจฉรา  รัตนมงคล) 

6. “รายงานผลการใช้กิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง ระบบจ านวนเต็มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดล าปาง ” (บงกช  ปิงเมือง) 
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7. “ผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ร้อยละเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดล าปาง ” 
(แขอุไร  กนกกังวานโรจน์) 

8. “การใช้ชุดการสอนเรื่องบรรยากาศ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป้อม
นาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ” (ยงยุทธ  เนตรน้อย) 

9. “รายงานผลการใช้ส่ือตารางธาตุแสดงผลด้วยแสงและเสียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องตารางธาตุของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
จังหวัดสตูล” (ยุพดี  กาญจนะ) 

10. “การใช้ชุดฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียนบทร้อยกรองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปากดาน จังหวัดชุมพร ” (พรรณี  จันทร์ณรงค์) 

11. “การจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” (สมภาพ  ไชยโย) 
12. “การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

โดยรูปแบบเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ” (สุพจน์  เจียมใจ) 
13. “ผลการพัฒนาการเรียนรู้แบบ 5 E ที่เน้นพัฒนาการคิดขั้นสูง” (สมบัติ  การจนารักพงค์) 
14. “การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องระบบจ านวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 โดยการเรียนแบบร่วมมือ ” (นฤมล  จิตร์มล) 
15. “การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ” (ทวีสิน  ทอน
เกาะ) 

16. “การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเรื่องเอกภพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ” (สุมมนา  ม่ิงขวัญ) 

17. “ผลการจัดกิจกรรม  แนะแนวที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะ
การด าเนินชีวิตและเจตคติต่อการท างานกลุ่มของนักเรียน ” (รวยริน  แก้วแกม)  

18. “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 4 ”  

19.  “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ  เชิงวิเคราะห์โดยใช้การสอนแบบ
ผสมผสานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.
หนองคาย” (เสาวนีย์  ยุทธมานพ) 

20. “การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินลูกรัง เถ้าแกลบ ปูนซีเมนต์ และทรายในการผลิต
อิฐซีเมนต์ ” (สันติชัย  ไชยดี) 
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

21. “การศึกษาการใช้กิจกรรมการฟังเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางไทรวิทยา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ” (สุรีรัตน์  กล่ิน
โกมุท) 

22. “การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนจริงตามแนวพุทธศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4” (ศิริ  แคนสา) 

23. “การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง
การเพาะเห็ดหอม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากช่อง อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา” (สุภพงษ์  วงศ์สมิตกุล)  

 

ตัวอย่างชื่อเร่ืองที่มีผู้วิจัยแล้ว  แยกตามกลุ่ม 
 

บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา  

1. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัดนครราชสีมา 

2. การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  
3. การพัฒนาชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
4. การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
 
คอมพิวเตอร์ 
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของ

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ ส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา
เขตพิษณุโลก 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องค าไทย ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสถานการณ์จ าลอง เรื่อง อุบัติเหตุ วิชา

จราจร ส าหรับนักเรียนพลต ารวจ  
4. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความ พึงพอใจต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดมีข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความที่มี 
การเคล่ือนไหวกับแบบข้อความที่มีเสียงบรรยายประกอบ  

5. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการน าเสนอเน้ือหาแบบอุปนัย วิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเศษส่วน  
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
การงานอาชีพ 

1. การสร้างชุดการสอนส าหรับครูเรื่องกล้วยน้ าว้าตัด กลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ (งาน
บ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 2 

3. รูปแบบการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนวัดหัว ถนน อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

4. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท  

5. ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ของช าร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

6. การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ชุบยางพารา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

7. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเรื่อง การท าบายศรีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชั้นประถมศึกษาปี่
ที่ 6  

 
กลุ่มสาระศิลปะ  

1. การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 
โรงเรียนลับแลพิทยาคม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

2. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  

3. แนวคิดและบทบาททางศิลปะในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของ นาย สังคม ทองมี  
4. การพัฒนาลวดลายศิลปะผ้าทอพ้ืนบ้านจังหวัดนครสวรรค์  
5. การวิเคราะห์เน้ือหาสาระกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546  
 
ปฐมวัย  
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติ ส าหรับเด็กระดับปฐมวัย 
โดยใช้งานจิตรกรรมไทย   ของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  

2. การวิจัยพัฒนาการใช้ค าถามสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์  
3. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบ

เทคนิคการปั้นกับการฟังนิทานแบบปกติ  
4. การศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ใช้นิทานพ้ืนบ้านเป็นส่ือเสริม

ประสบการณ์ 
5. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
6. ผลของการจัดกิจกรรมหลังการฟังนิทาน โดยการเล่า เรื่องนิทานในรูปแบบการวาดภาพที่

เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  
 
ผลงานวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
1. ผลการสอนโดยใช้เทคนิคกราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและความ

คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตริคติวิซึมกับการ
สอนตาม ปกติ  

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องส่ิงเสพติดให้โทษของนักเรียน  
4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ตะกร้อ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ  
5. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
 
ผลงานวิชาการสาระภาษาอังกฤษ  
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะการพูดภาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5 
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 
3. การสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนค าบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา
เขตพิษณุโลก 

5. การพัฒนาชุดการสอนทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
6. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารเรื่อง Food for Health 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
7.การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
ผลงานวิชาการสาระสังคมศึกษา  

1. การสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ส่ิง
เสพติด ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 

2. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แพร่ เขต 1 

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณาญาณและ ทักษะการท างานกลุ่ม ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอน
โดยการบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจกับการสอนตามปกติ  

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบปกติ  

 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

1. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วง
ชั้นที่ 3 สังกัดกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  

2. การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  

3. การพัฒนาชุดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและส ารวจสภาพแวดล้อมระบบ
นิเวศวิทยา ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 

4. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน หน่วยส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
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5. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CCA กับการสอนแบบปกติ  

 

 
 

 
กลุ่มสาระภาษาไทย  

1. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริม
ทักษะ 5 ขั้นเรื่องการผันเสียง  วรรณยุกต์และการเขียนค าที่มีวรรณยุกต์ก ากับส าหรับนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

2. การพัฒนาส่ือประสมร่วมกับการเรียน แบบซี ไอ อาร์ ซี เรื่อง การสะกดค าไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกดแม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

3. การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการปฏิบัติกับวิธีสอนตามคู่มือครู  

4. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนโดยการฝึกทักษะตามคู่มือ
ครู ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 :กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่ือม  

5. รูปแบบกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านหนองผ า อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  

6. การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้น ที่ 1 
ปีการศึกษา 2546 - 2547 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 

7. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดค าภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

8. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดค าภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
9. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
10. ชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4  
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
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1. การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

2. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

3. การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  

4. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วง ชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง อ าเภอทองแสนขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ ความสนใจในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดสามง่าม จังหวัดนครปฐม ที่
ได้รับการสอนแบบ ปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู  

 
สุภพงษ์  วงศ์สมิตกุล  และทัศนาพร กันพรหม  ชุดฝึกปฏิบัติการวิจัย(5 บท) และขยาย
ผลงานวิจัยเด่น(สพฐ.)  อัดส าเนา 2550 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 2.1 
เร่ือง  แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างการวิจัย  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างการวิจัย  

 
มีส่วนประกอบที่ส าคัญ  ดังเช่น  

 
ชื่อเร่ืองการวิจัย( จะท าวิจัยเร่ืองอะไร)  

ชื่อเร่ือง  :  ต้องชัดเจนไม่ส้ันหรือยาวเกินไป  เป็นเรื่องแปลกใหม่  น่าสนใจและมีคุณค่า  
รวมทั้งมีความสามารถที่จะท าการวิจัยได้  

............................................................................................................................ 
ความส าคัญของปัญหา(ท าไมจึงต้องท า) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  : เป็นการบรรยายให้เห็นว่าเรื่องที่จะท าการวิจัยน้ีมี
ความเป็นมาและมีความส าคัญอย่างไรจึงต้องท าการวิจัย มักจะเริ่มต้นการเขียนถึงสภาพแวดล้อม
แบบกว้าง ๆ เข้ามาสู่เรื่องแคบ ๆ แล้วสรุปให้เห็นปัญหาการวิจัยจนท าให้ต้องท าการวิจัยเก่ียวกับ
เรื่องน้ี   ความเป็นมาของการท าวิจัยเรื่องน้ี มีนโยบาย หรือแผนงานอะไร หรือความต้องการของ
หน่วยงานใด การท าวิจัยเรื่องน้ีมีความส าคัญอย่างไร มีข้อสงสัย ปัญหาอะไรที่ต้องแสวงหาค าตอบ  

............................................................................................................................ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย(จะค้นหาค าตอบอะไร)  

วัตถุประสงค์  :  เป็นการบอกจุดมุ่งหมายในการท าวิจัยเรื่องน้ี  ศ .ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย 
บอกไว้ว่าการก าหนดวัตถุประสงค์อย่างแรกที่ใช้  คือ  เพื่อบรรยาย    ต่อมาก็ เพื่อส ารวจ   ซ่ึงเป็น
วัตถุประสงค์ที่ท าได้ง่ายที่สุด   สูงขึ้นมาก็คือ  เพื่อเปรียบเทียบ   สูงขึ้นมาอีกก็คือ  เพื่ออธิบาย 
สูงขึ้นไปอีกก็คือ  เพื่อท านายว่าในอนาคตจะเกิดอย่างไร  สูงขึ้นไปอีกขั้นหน่ึงก็คือ เพื่อสังเคราะห์
ผลการวิจัย  ดีไปกว่าน้ันก็คือ เพื่อประเมิน   และอันสุดท้าย  คือ  เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ  เป็น
วัตถุประสงค์ขั้นสูงสุดที่นักวิจัยอยากจะตั้งวัตถุประสงค์ให้ถึงขั้นน้ี  เป็นการบอกลักษณะต่างๆของ
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ผลการวิจัยที่ต้องการได้ในการวิจัยเรื่องน้ี หรือประเด็นปัญหาต่างๆที่ต้องการแสวงหาค าตอบภายใต้
เรื่องที่ต้องการท าวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัยบางทีเรียกจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่าใน
การวิจัยน้ันๆ  ต้องการจะศึกษาปัญหาอะไรบ้าง การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยหรือความมุ่งหมาย
การวิจัย ท าให้ทราบว่าจะต้องหาค าตอบต่อปัญหาในประเด็นใดบ้าง ซ่ึงจะต้องเขียนให้สอดคล้อง
และครอบคลุมปัญหาการวิจัย และแสดงให้เห็นว่าจะท าอะไร โดยขึ้นต้นด้วยค าว่า “เพ่ือ” และตาม
ด้วยค ากริยาหรือ วิธีการศึกษา เช่น เพ่ือศึกษา เพ่ือส ารวจ เพ่ือเปรียบเทียบ เพ่ือหาความสัมพันธ์ เป็น
แนวทางในการวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายและไม่ให้หลงประเด็น  
 มีผู้วิจัยบางคนเข้าใจผิดและมักเขียนประโยชน์ของการวิจัยในหัวข้อของวัตถุประสงค์การ
วิจัย เพราะมีลักษณะการเขียนที่คล้ายกัน เช่น เพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือเพ่ือแก้ไข
การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยและประโยชน์ของ
การวิจัย คือ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นประโยคที่ต้องการค าตอบหรือผลการวิจัยรองรับ แต่
ประโยชน์ของการวิจัย เป็นประโยคที่บอกกล่าวถึงคุณค่าของการวิจัย โดยไม่ต้องการค าตอบหรือ
ผลการวิจัยรองรับ  

............................................................................................................................  
ตัวแปรที่ศึกษา(ศึกษาตัวแปรใดบ้าง)  

(ตัวแปรต้น  คือ (ให้ระบุส่ือ/นวัตกรรม/วิธีการ)  
 ตัวแปรตาม คือ (ผลสัมฤทธิ์...พฤติกรรมทางด้าน...และเจตคติที่มีต่อ...)  

ตัวแปร(Variable) คือ ส่ิงที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นคุณลักษณะหรือปรากฎการณ์ จ าแนก
ได้ 4 ลักษณะ คือ 

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ตัวแปรที่ท าให้ค่าตัว
แปรตามเปล่ียนไป ซ่ึงผู้วิจัยน ามาศึกษาโดยเฉพาะ ส าหรับตัวแปรอิสระส่วนใหญ่คือ
นวัตกรรมซ่ึงอยู่ในลักษณะของส่ือการเรียนรู้ เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมโดย
เล่นเกมทางภาษา  

ตัวตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ตัวแปรที่มีผลมาจากตัวแปรต้น ค่าของตัว
แปรตามจะเปล่ียนไปตามปัจจัยในตัวแปรต้น เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรตาม คือ พัฒนาทางการพูดของ
เด็กปฐมวัย 

ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) ได้แก่ ตัวแปรซ่ึงอาจจะเป็นส่วนหน่ึง ซ่ึงท าให้
ตัวแปรตามมีค่าเปล่ียนไป (หมายถึงตัวแปรตัวอ่ืนๆ ที่นักวิจัยไม้ได้ให้ความสนใจ แต่อาจมี
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อิทธิพลต่อตัวแปรตาม) เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรเกิน อาจได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียนในการจัด
กิจกรรม ซ่ึงผู้วิจัยต้องควบคุมเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรแทรกซ้อน  (Intervening Variable) ได้แก่ ตัวแปรเกินที่มีบทบาทเป็นเหตุ
ให้ ตัวแปรตามมีค่าเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดขึ้นโดยอยู่เหนือการควบคุมของผู้วิจัยหรือผู้วิจัยไม่
ทราบล่วงหน้า เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดย
เล่นเกมทางภาษา ตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ในขณะที่จัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาเพ่ือ
พัฒนาทางการพูด ผู้ปกครองก็พาเด็กปฐมวัยไปเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาการพูด
ด้วย ท าให้ผลการวิจัยไม่อาจยืนยันได้ว่าการที่เด็กปฐมวัยพัฒนาการพูดน้ันเพราะกิจกรรม
การเล่นเกมทางภาษา หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ  

 โดยทั่วไปในรายงานการวิจัยทั่วไปหรือวิจัยในชั้นเรียนมักจะเขียนเพียงแค่ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม 
 สรุปว่าตัวแปรการวิจัยในชั้นเรียนโดยทั่วไปจ าแนกได้ 4 ลักษณะ คือ 1) ตัวแปรอิสระหรือ
ตัวแปรต้น 2) ตัวแปรตาม 3) ตัวแปรเกิน 4) ตัวแปรแทรกซ้อน 

............................................................................................................................  
สมมติฐานของการวิจัย : เป็นการคาดคะเนผลที่จะได้จากการพิสูจน์ โดยการแสดงความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ทดสอบหรือพิสูจน์ได้  ซ่ึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ในส่วนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพจะไม่เขียนสมมติฐานการวิจัย  

 สมมติฐานเชิงบรรยาย (Descriptive  Hypothesis) เป็นการเขียนการคาดคะเนผลการวิจัย
เป็นข้อความ และเป็นสมมติฐานที่ใช้เขียนในรายงานการวิจัย การเขียนสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะ 
คือ แบบมีทิศทาง เช่น พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทาง
ภาษาสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม และแบบไม่มีทิศทาง เช่น พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาแตกต่างกัน เป็น สมมติฐานทางวิจัย เขียนข้อความที่
คาดคะเนหรือคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหลังใช้นวัตกรรมไปแล้ว  

สมมติฐานทางสถิติ (Statistical  Hypothesis) เป็นการเขียนการคาดคะเนผลการวิจัยอย่างมี
แนวทางชัดเจนตามหลักสถิติ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการทดสอบทางสถิติ  

เช่น   H0:  µ1 = µ2 

            H1:  µ2 > µ1                                                                                                                                   

µ1 แทน คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………………………………… 
µ2 แทน คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………………………………… 

...........................................................................................................................  
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ขอบเขตการวิจัย : ประกอบด้วยขอบเขตด้านเน้ือหาจะศึกษาอะไรบ้าง  และขอบเขตด้านระยะเวลา
ตั้งแต่เม่ือไรถึงเม่ือไร  เขียนตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย  

............................................................................................................................  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ(มีค าศัพท์ใดที่ต้องนิยาม)  

นิยามศัพท์เฉพาะ : เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน  ปกติดูจากค าส าคัญ (key word) ของชื่อเรื่อง  เป็น
ค าศัพท์หรือตัวแปรต่างๆที่น ามาจากปัญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์การวิจัย หรือสมมติฐานการ
วิจัย ที่ผู้วิจัยต้องน ามาให้ความหมายแบบเชิงปฏิบัติการส าหรับในการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือนน าไปเป็น
กรอบหรือแนวทางในการสร้างเครื่องมือต่อไป 

............................................................................................................................  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ(คาดว่าจะได้อะไร)  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  ประโยชน์ที่จะเกิดจากการน าผลการวิจัยไปใช้ต้องสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายในการวิจัย เป็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ภายหลังจากกการ
ท าวิจัยเสร็จแล้ว 

............................................................................................................................  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  : เป็นการทบทวนแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะน ามาเป็นกรอบ
ความคิดในงานวิจัยของเรา หากเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณจะให้ความส าคัญมากเพราะจะน าไปสู่การ
ตั้งค าถามในแบบสอบถาม ส่วนการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องเป็นการทบทวนงานวิจัยที่ใกล้เคียง
กับของเราซ่ึงอาจใกล้เคียงในด้านความส าคัญของปัญหาการวิจัยหรือวิธีในการด าเนินการวิจัยก็ได้  
การเขียนจะต้องเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบ  มีการสรุปในตอนท้ายของแต่ละตอนและให้
เชื่อมโยงกับย่อหน้าต่อไปด้วย  

............................................................................................................................  
วิธีด าเนินการวิจัย(จะท าอย่างไร) 

วิธีด าเนินการวิจัย  :  กล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจัย  โดยปกติอาจแบ่งการวิจัยออกเป็น   2 
ชนิด คือ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  จะเลือกใช้วิธีการใดก็ตามขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของเรื่องที่จะท าการวิจัยและความถนัดหรือความสนใจของผู้วิจัยด้วย  ในปัจจุบันวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาเอกมักใช้ทั้ง 2  รูปแบบควบคู่กันไป  แต่ละรูปแบบมักจะก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี  

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ  :  ให้ระบุถึง 
  1.1 การเข้าพ้ืนที่ท าอย่างไร  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) คือใคร 
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  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  เทป
บันทึกเสียง  การจดบันทึก  ตัวผู้วิจัย 

  1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสาร  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม /ไม่มีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์แบบทางการ /ไม่เป็นทางการ   การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การสนทนากลุ่ม   การ
วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  เป็นต้น 

  1.4 ระยะเวลาในการศึกษา  เริ่มตั้งแต่การเข้าพ้ืนที่จนกระทั่งถอนตัว  
  1.5 การตรวจสอบข้อมูล ได้แก่  การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) 
  1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) 

การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ : ให้ระบุถึง 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิธีการเลือก จ านวน  
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยระบุถึงวิธีการสร้าง

เครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ  
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  วิธีการส่งแบบสอบถาม  จ านวนที่ได้รับคืน  

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
............................................................................................................................  

 แผนปฏิบัติการวิจัย(จะท าเม่ือไร)  

(ตารางก าหนดการท างานตั้งแต่ต้นจน จบ) 
............................................................................................................................  
http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw/Proposal.doc (โดยน.ต.ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw/Proposal.doc
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.2 

เร่ือง  ตัวอย่างการเขียนโครงร่างการวิจัย  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

ตัวอย่างการเขียนโครงร่างการวิจัย  

 โดยทั่วไปก่อนที่นักวิจัยจะท าการวิจัย จะต้องมีการวางแผนงานเก่ียวกับเรื่องที่จะท า
การวิจัยไว้ล่วงหน้า การเขียนโครงร่างการวิจัย ( Research proposal) นอกจากจะท าให้ผู้วิจัยทราบ
ขั้นตอนและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการท าวิจัยแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาขอ
อนุมัติท าวิจัย หรือขอทุนส าหรับท าวิจัยอีกด้วย เพ่ือให้ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่า การวิจัยที่จะท าน้ันมี
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ในการท าวิจัยให้ส าเร็จ และประโยชน์ สมควรได้รับการ
อนุมัติให้ท าการวิจัยได้ 
 ส่ิงส าคัญที่สุดในการเขียนโครงร่างการวิจัยที่ดี ก็คือความรู้และความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ของผู้ที่จะการวิจัยว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร จะใช้ระเบียบวิธีการศึกษาอะไร
และอย่างไร และงานวิจัยน้ันมีประโยชน์อะไรบ้าง ซ่ึงหากผู้ที่ท าวิจัยไม่มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ
เหล่าน้ีแล้ว ก็ยากที่จะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีได้ 

 
องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย  

 โครงร่างการวิจัย ควรมีองค์ประกอบส าคัญดังน้ี  
  1. ชื่อเรื่อง  
  2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
  3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  4. ค าถามของการวิจัย  
  5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย* 
  7. ขอบเขตของการวิจัย 
  8. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย* 
  9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
  10. ระเบียบวิธีวิจัย 
  11. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
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  12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
  13. บรรณานุกรม 
  14. ภาคผนวก* 
  15. ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย 
 

* ไม่จ าเป็นต้องมีทุกงานวิจัย ขึ้นอยู่กับประเภทของงานวิจัย  
 
1. ชื่อเร่ือง (the title) 
 ชื่อเรื่องควรมีความหมายส้ัน กะทัดรัดและชัดเจน เพ่ือระบุถึงเรื่องที่จะท าการศึกษาวิจัย ว่า
ท าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เม่ือใด หรือต้องการผลอะไร ยกตัวอย่างเช่น “ประสิทธิผลของการ
ใช้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันกับทหารในศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  2547” ใน
กรณีที่จ าเป็นต้องใช้ชื่อที่ยาวมากๆ อาจแบ่งชื่อเรื่องออกเป็น 2 ตอน โดยให้ชื่อในตอนแรกมี
น้ าหนักความส าคัญมากกว่า และตอนที่สองเป็นเพียงส่วนประกอบหรือส่วนขยาย เช่น “โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย เพ่ือป้องกันโรคของนักเรียนชาย  : การเปรียบเทียบ
ระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2547” 
 นอกจากน้ี ควรค านึงด้วยว่าชื่อเรื่องกับเน้ือหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมีความ
สอดคล้องกันการเลือกเรื่องในการท าวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ ที่ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ 
หลายประเด็น โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของการวิจัย  ในการเลือกหัวเรื่องของการวิจัย  
มีข้อควรพิจารณา 4 หัวข้อ คือ 
 1.1 ความสนใจของผู้วิจัย ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องที่ไม่
ยากจนเกินไป  
 1.2 ความส าคัญของเรื่องที่จะท าวิจัย ควรเลือกเรื่องที่มีความส าคัญ และน าไปใช้ปฏิบัติหรือ
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ได้  โดยเฉพาะเก่ียวกับงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวหรือเชื่อมโยงกับ
ระบบสุขภาพ 
 1.3 เป็นเรื่องที่สามารถท าวิจัยได้ เรื่องที่เลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะท าวิจัยได้ โดยไม่มี
ผลกระทบอันเน่ืองจากปัญหาต่างๆ เช่นด้านจริยธรรม ด้านงบประมาณ  ด้านตัวแปรและการเก็บ
ข้อมูล ด้านระยะเวลาและการบริหาร ด้านการเมือง หรือเกินความสามารถของผู้วิจัย 
 1.4 ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ท ามาแล้วซ่ึงอาจมีความซ้ าซ้อนในประเด็นต่างๆ ที่ต้อง
พิจารณาเพ่ือหลีกเล่ียง ได้แก่ ชื่อเรื่องและปัญหาของการวิจัย (พบมากที่สุด)  สถานที่ที่ท าการวิจัย 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย วิธีการ หรือระเบียบวิธีของการวิจัย 
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2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (background and rationale) 
 อาจเรียกต่างๆกัน เช่น หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปัญหา ความจ าเป็นที่จะท าการวิจัย 
หรือ ความส าคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มี
ความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่า  และประโยชน์ ที่จะได้
จากผลการวิจัยในเรื่องน้ี โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพ้ืนโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
อย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง  มีปัญหาอะไร
เกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องน้ี 
มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอน้ีจะช่วยเพ่ิมคุณค่า ต่องานด้านน้ี ได้อย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) 

 เป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะท าวิจัย ต้องชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง ส่ิงที่จะท า ทั้งขอบเขต และค าตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งใน
ระยะส้ัน และระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลา
ที่จะใช้ จ าแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
 3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงส่ิงที่ คาดหวัง  (implication) หรือส่ิงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิจัยน้ี เป็นการแสดงรายละเอียด เก่ียวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง  จึงควร
ครอบคลุมงานวิจัยที่จะท าทั้งหมด 
 ตัวอย่างเช่น 
 เพ่ือศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ และความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และชุมชน  
 3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นจริง ในงานวิจัย
น้ี โดยอธิบายรายละเอียดว่า จะท าอะไร โดยใคร ท ามากน้อยเพียงใด ที่ไหน เม่ือไร  และเพ่ืออะไร 
โดยการเรียงหัวข้อ ควรเรียงตามล าดับความส าคัญ ก่อน หลัง ตัวอย่างเช่น 
 3.2.1 เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ครอบครัว และชุมชน 
 3.2.2 เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัว และ
ชุมชน 
 
4. ค าถามของการวิจัย (research question ) 
 เป็นส่ิงส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น (problem identification) และให้นิยามปัญหาน้ัน อย่าง
ชัดเจน เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่
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ส าคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่าน้ันได้ ถ้าผู้วิจัย  ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า 
แม้แต่ตัวก็ยังไม่แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไร ท าให้การวางแผนในขั้นต่อไป เกิดความสับสนได้ 
 ค าถามของการวิจัยต้องเหมาะสม ( relevant) หรือสัมพันธ์ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมี
ค าถาม ที่ส าคัญที่สุด ซ่ึงผู้วิจัย  ต้องการค าตอบ มากที่สุด เพ่ือค าถามเดียว เรียกว่า ค าถามหลัก 
(primary research question) ซ่ึงค าถามหลักน้ี จะน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการค านวณ ขนาดของ
ตัวอย่าง  (sample size) แต่ผู้วิจัย อาจก าหนดให้มี ค าถามรอง ( secondary research question) อีก
จ านวนหน่ึงก็ได้ ซ่ึงค าถามรองน้ี เป็นค าถาม ที่เราต้องการค าตอบ เช่นเดียวกัน  แต่มีความส าคัญ
รองลงมา โดยผู้วิจัย ต้องระลึกว่า ผลของการวิจัย อาจไม่สามารถ  ตอบค าถามรองน้ีได้ ทั้งน้ีเพราะ 
การค านวณขนาดตัวอย่าง ไม่ได้ค านวณเพ่ือตอบค าถามรองเหล่าน้ี 
 
5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (review of related literatures) 
 อาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม ส่วนน้ีเป็นการเขียนถึงส่ิงที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารต่างๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ 
แนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาของผู้วิจัย รวมทั้ง
มองเห็นแนวทางในการด าเนินการศึกษาร่วมไปกับผู้วิจัยด้วย โดยจัดล าดับหัวข้อหรือเน้ือเรื่องที่
เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และในแต่ละหัวข้อเน้ือเรื่องก็จัดเรียงตามล าดับเวลาด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้
เห็นพัฒนาการต่างๆ ที่เก่ียวกับปัญหา นอกจากน้ีผู้วิจัยควรจะต้องมีการสรุปไว้ด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้
เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้งกัน และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็น 
เวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนน้ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานด้วย 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขียน
เรียบเรียงน้ันอีกครั้งหน่ึง ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเน้ือหา ภาษา และความต่อเน่ืองมากน้อยแค่ไหน 
ส าหรับการประเมินการเขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม Polit & Hungler (1983, อ้างใน ธวัช
ชัย วรพงศธร, 2538 ) ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้ โดยการให้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
 5.1 รายงานน้ันได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับปัญหาวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึงศึกษามาก่อน
แล้วหรือไม่ 
  5.1.1 รายงานน้ันได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไม่  ซ่ึง
ตามความเป็นจริงแล้วควรใช้แหล่งเอกสารปฐมภูมิ (ต้นฉบับ) ให้มากที่สุด 
  5.1.2 รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร ที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ศึกษาครบ
หมดหรือไม่ 
  5.1.3 รายงานได้ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆหรือไม่ 
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  5.1.4 รายงานได้เน้นในเรื่องความคิดเห็น หรือการบันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับ
พฤติกรรมมากเกินไป และมีการเน้นผลการวิจัยด้านปฏิบัติจริงๆ น้อยไปหรือไม่ 
  5.1.5 รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเน่ืองสมบูรณ์หรือไม่  หรือเป็น
เพียงแต่ลอกข้อความจากเอกสารต้นฉบับมาเรียงต่อกันเท่าน้ัน 
 5.1.6 รายงานน้ันเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาที่ท ามาแล้วเท่าน้ัน หรือเป็นการ
เขียนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และเปรียบเทียบกับผลงานเด่นๆ ที่ศึกษามาแล้วหรือไม่ 
 5.1.7 รายงานได้เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในความ คิดอย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหน  
 5.1.8 รายงานได้น าผลสรุปของงานวิจัยและข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัย
ไปใช้ทั้งหมด มาเชื่อมโยงกับปัญหาที่จะศึกษามากน้อยแค่ไหน 

5.2 รายงานน้ันได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี หรือ กรอบแนวคิดหรือไม่ 
 5.2.1 รายงานได้เชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ
หรือไม่ 
 5.2.2 รายงานได้เปิดช่องโหว่ให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอ่ืนที่เหมาะสมกว่าหรือไม่  
 5.2.3 รายงานได้เชื่อมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุมีผล
หรือไม่ 
 
6. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 
 การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทายค าตอบอย่างมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ 
การแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น( independent variables) และตัวแปร
ตาม (dependent variable) เช่น การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเส่ียงของโรคเอดส์  สมมติฐานท า
หน้าที่เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้องตอบวัตถูประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วนและ
ทดสอบและวัดได้ 
 นอกจากน้ี ผู้วิจัยควรน าเอาสมมติฐานต่างๆ ที่เขียนไว้มารวมกันให้เป็นระบบและมีความ
เชื่อมโยงกันในลักษณะที่เป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถึง 
พฤติกรรมสุขภาพเม่ือเจ็บป่วยของคนงาน อาจต้องแสดง (นิยมท าเป็นแผนภูมิ) ถึงที่มาหรือปัจจัยที่
เป็นตัวก าหนดในพฤติกรรมดังกล่าว หรือในทางกลับกัน ผู้วิจัยอาจก าหนดกรอบแนวความคิดของ
การวิจัย ซ่ึงระบุว่าการวิจัยน้ีมีตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อน 
แล้วจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะที่เป็นข้อๆ ในภายหลัง  
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7. ขอบเขตของการวิจัย 

 เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เน่ืองจากผู้วิจัยไม่
สามารถท าการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหาน้ัน จึงต้องก าหนดขอบเขตของการศึกษา
ให้แน่นอน ว่าจะครอบคลุมอะไรบ้าง ซ่ึงอาจท าได้โดยการก าหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลง
เฉพาะตอนใดตอนหน่ึงของสาขาวิชา หรือก าหนดกลุ่มประชากร สถานที่วิจัย หรือระยะเวลา  
8. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (operational definition) 
 ในการวิจัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรือค า (terms) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องให้ค า
จ ากัดความอย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (observation) หรือวัด ( measurement) ได้ ไม่เช่นน้ัน
แล้ว อาจมีการแปลความหมายไปได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น ค าว่า คุณภาพชีวิต , ตัวแปรที่เก่ียวกับ
ความรู้ ทัศนคติ , ความพึงพอใจ, ความปวด เป็นต้น 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย(expected benefits and application) 
 อธิบายถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่
ซ่ึงสนับสนุนหรือ คัดค้านทฤษฎีเดิม และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น น าไปวางแผนและก าหนด
นโยบายต่างๆ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุม
ทั้ง ผลในระยะส้ัน และระยะยาว ทั้งผลทางตรง และทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่า  ผล
ดังกล่าว จะตกกับใคร เป็นส าคัญ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการวิจัยเรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัคร ระดับ
หมู่บ้าน ผลในระยะส้ัน ก็อาจจะได้แก่ จ านวนอาสาสมัครผ่านการอบรมในโครงน้ี ส่วนผลกระทบ 
(impact) โดยตรง ในระยะยาว  ก็อาจจะเป็น คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน้ัน ที่ดีขึ้น ส่วนผล
ทางอ้อม อาจจะได้แก่ การกระตุ้นให้ประชาชน ในชุมชนน้ัน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของ
ตนเอง 
 
10. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 
 เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนจ าท าอย่างไร  
โดยทั่วไปเป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปน้ี คือ 
 10.1 วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่น จะใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การ
วิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลายๆ วิธีรวมกัน ซ่ึงก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธี
อะไรบ้าง 
 10.2 แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียน
ราษฎร์ สมุดสถิติรายปี ส ามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจ 
การสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็นต้น 
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 10.3 ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่ต้องการศึกษา และก าหนด
คุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย 
บางครั้งประชากรที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อ าเภอ 
จังหวัด ฯลฯ ก็ได้ 
 10.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมี
จ านวนเท่าใด จะเก็บข้อมูลจากที่ไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 
 10.5 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบ
เครื่องมืออย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมี
แบบสอบถาม การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
 10.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท า
อย่างไร จะใช้เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบ
สมมติฐานจะท าอย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามารถตอบค าถามของ
การวิจัยที่ต้องการได้ 
 
11. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการด าเนินงานวิจัยทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด 
และต้องระบุระยะเวลาที่ใช้ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวข้อน้ี
อาจท าได้ 2 แบบ ตามที่แสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปน้ี (การวิจัยใช้เวลาด าเนินการ 12 เดือน) 
 ตัวอย่างที่ 1 

 ก.   ขั้นตอนการเตรียมการ : ค้นหาชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะท า (3 เดือน) 
 1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง(ขออนุมัติด าเนินการ,ติดต่อผู้น าชุมชน,เตรียม

ชุมชน) และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น 
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย  
 5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ข.   ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (2 เดือน)  
  6. เลือกประชากรตัวอย่าง 
  7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง 
 ค.   ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (3 เดือน)  
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  8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส น าข้อมูลเข้าเครื่อง  และท าการบรรณาธิการด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
  9. เขียนโปรแกรมเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งแปลผลข้อมูล 
 ง.   การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4 เดือน)  
  10.เขียนรายงานการวิจัย 3 เดือน 
  11.จัดพิมพ์ 1 เดือน 
 
 ตัวอย่างที่ 2 ตารางปฏิบัติงานโดยใช้ Gantt Chart 
 

กิจกรรม 

เดือน 

ม.ค

. 

ก.

พ 

มี.ค

. 

เม.

ย 

พ.

ค 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ต.ค

. 
พ.ย 

ธ.ค

. 

ก. การเตรียมการ  
 1.การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
 2.การติดต่อหน่วยงานและรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็น 
 3.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 4.จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย  
 5.ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 
ข. การเก็บข้อมูล  
 6.สุ่มตัวอย่าง  
 7.สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  
ค. การประมวลผลและการวิเคราะห์

ข้อมูล 
   8.ประมวลผลข้อมูล  
   9.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
ง. การเขียนรายงานและการเผยแพร่
ผลงาน 
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   10.เขียนรายงาน 
   11.จัดพิมพ์รายงาน 
 
12. งบประมาณ (budget) 
 การก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัย ควรบ่างเป็นหมวดๆ ว่าแต่ละหมวดจะใช้
งบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายท าได้หลายวิธี ตัวอย่างหน่ึงของการแบ่งหมวด คือ 
แบ่งเป็น 8 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 
 12.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
 12.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับงานสนาม 
 12.3 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 
 12.4 ค่าครุภัณฑ์ 
 12.5 ค่าประมวลผลข้อมูล 
 12.6 ค่าพิมพ์รายงาน 
 12.7 ค่าจัดประชุมวิชาการ  เพ่ือปรึกษาเรื่องการด าเนินงาน หรือเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเม่ือจบ
โครงการแล้ว 
 12.8 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 อย่างไรก็ตาม แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละแห่งอาจก าหนดรายละเอียดของการเขียน
งบประมาณแตกต่างกัน  ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษาวิธีการเขียนงบประมาณของแหล่งทุนที่ตน
ต้องการขอทุนสนับสนุน และควรทราบถึงยอดเงินงบประมาณสูงสุดต่อโครงการที่แหล่งทุนน้ันๆ 
จะให้การสนับสนุนด้วย  เน่ืองจากถ้าผู้วิจัยตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป โอกาสที่จะได้รับการ
สนับสนุนก็จะมีน้อยมาก 
 
13. เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) 

 ตอนสุดท้ายของโครงร่างการวิจัย  จะต้องมี  เอกสารอ้างอิง หรือรายการอ้างอิง อันได้แก่ 
รายชื่อหนังสือ ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ  โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมา เพ่ือประกอบ  การ
เอกสารวิจัยเรื่องน้ัน ๆ รายการอ้างอิง จะอยู่ต่อจากส่วนเน้ือเรื่อง  และก่อนภาคผนวก โดยรูปแบบที่
ใช้ควรเป็นไปตามสากลนิยม เช่น Vancouver Style หรือ APA(American Psychological 
Association) style 
 
14. ภาคผนวก (appendix) 
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 ส่ิงที่นิยมเอาไว้ที่ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บหรือบันทึกข้อมูล 
เม่ือภาคผนวก มีหลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้า
ใหม่ 
 

15. ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย (biography) 
 ประวัติของผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่ผู้ให้ทุนวิจัยมักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซ่ึงถ้ามี
ผู้วิจัยหลายคนก็ต้องมีประวัติของผู้วิจัยที่อยู่ในต าแหน่งส าคัญๆ ทุกคนซ่ึงต้องระบุว่า ใครเป็น
หัวหน้าโครงการ ใครเป็นผู้ร่วมโครงการในต าแหน่งใด และใครเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
 ประวัติผู้ด าเนินการวิจัย ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติ
การท างาน และผลงานทางวิชาการต่างๆ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.1 

เร่ือง  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย  

          ในการท าวจิยัทกุคร้ัง ผู้วจิยัย่อมตอ้งการทีจ่ะไดข้อ้มูลจากทกุหน่วยทีท่ าการศึกษาหรือ
ประชากร แต่การท าเช่นน้ันคงต้องใช้เวลา แรงงานและงบประมาณจ านวนมาก ยิ่งการวิจัยที่มี
ขอบเขตกว้างเท่าใด ยิ่งต้องส้ินเปลืองทรัพยากรเหล่าน้ีมากเท่าน้ัน จนบางทีอาจไม่สามารถท าการ
วิจัยเรื่องน้ัน ๆ ได้เลย แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ีก็คือ การเลือกศึกษาจากบางส่วนหรือตัวอย่าง
ของหน่วยที่จะศึกษาทั้งหมด ได้ผลอย่างไรจึงอ้างอิงผลดังกล่าวไปยังประชากรที่ต้องการศึกษา โดย
อาศัยเทคนิควิธีทางสถิติเข้ามาช่วยในการอ้างอิง ในบทน้ีจะได้กล่าวถึงการเลือกตัวอย่างที่จะน ามา
ท าการศึกษาเป็นส าคัญ  
 
ความหมายของประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และกลุ่มเป้าหมาย 

          ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยที่อยู่ในกรอบที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา หรือ
กลุ่มของคน สัตว์หรือส่ิงของที่เป็นเป้าหมายในการน าผลการศึกษาไปอธิบาย เช่น ถ้าผู้วิจัยสนใจ
ศึกษา  “เจตคติประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ”  ประชากรก็เป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามทุกคน ถ้าผู้วิจัยต้องการศึกษา “ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตในทะเล” ประชากรก็เป็นส่ิงมีชีวิตทุกอย่างในทะเล เป็นต้น โดยทั่วไปการท าการศึกษากับ
ประชากรทั้งหมดน้ันเป็นเรื่องยาก ดังน้ันจึงท าการศึกษาจากตัวแทนของประชากร หรือใช้กลุ่ม
ตัวอย่างแทน 
 
          กลุม่ตัวอย่าง  (Sample) หมายถึง สมาชิกบางส่วนของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเลือก
หรือสุ่มมาเพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษา เช่น ถ้าประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคามทุกคน กลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามบางคนที่
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วย ถ้าประชากรเป็นส่ิงมีชีวิตทุกอย่างในทะเล กลุ่มตัวอย่างจะเป็นส่ิงมีชีวิต
บางส่วนในทะเลที่ผู้วิจัยท าการสังเกต เป็นต้น สมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาน้ันอาจมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกันตามลักษณะของการวิจัยได้ เช่น หน่วยที่ศึกษา ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา
แหล่งข้อมูล เป็นต้น  
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          กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) หมายถึง สมาชิกบางส่วนของประชากรเป้าหมายที่น ามาใช้ใน
การศึกษา โดยที่ผู้วิจัยไม่สามารถเลือกหรือสุ่มจากประชากรทั้งหมดได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อจ ากัดใน
การวิจัย เช่น ครูนักวิจัยจ าเป็นต้องใช้นักเรียนในห้องเรียนที่ตนเองสอนเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
สามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ เป็นต้น ดังน้ัน กุล่มเป้าหมายจึงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชากร เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง เพียงแต่ไม่สามารถเลือกหรือสุ่มมาเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างได้
เท่าน้ัน ซ่ึงโดยทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ (intact group) แต่ต้องไม่ใช่
ประชากรทั้งหมดตามขอบเขตของการวิจัย  
          การใชค้ าวา่ “กลุ่มเป้าหมาย” ในการก าหนดขอบเขตของการวิจัยนิยมใช้ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่
สามารถระบุขอบเขตของประชากรได้ชัดเจน และจ าเป็นต้องใช้กลุ่มที่มีอยู่แล้วเป็นตัวแทน เช่น 
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงไม่สามารถระบุได้ชัดว่านักเรียนที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับกลุ่มที่ผู้วิจัยท าการศึกษาน้ันมีก่ีคน แต่ผู้วิจัยเชื่อว่ายังมีกลุ่มลักษณะน้ีอีกหลายกลุ่ม
การศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยสอน จึงเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างเท่าน้ัน  
          หน่วยที่ศึกษา  (Subject) หมายถึง บุคคลหรือส่ิงที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วย ในการวิจัยเชิง
ทดลอง หน่วยที่ศึกษาก็คือ แต่ละบุคคลหรือส่ิงที่ได้รับส่ิงทดลองและวัดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ 
ในบางการวิจัยหน่วยที่ศึกษาอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับส่ิงทดลองใด ๆ แต่พฤติกรรมของเขาใน
อดีตหรือปัจจุบันถูกน ามาใช้เป็นข้อมูล เช่น ผู้วิจัยอาจใช้คะแนนการทดสอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เม่ือปีที่แล้วมาเป็นข้อมูล ดังน้ัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็เป็นหน่วยที่
ศึกษา  
 
          ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา  (Participant) หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา หรือมี
ความหมายเช่นเดียวกับหน่วยที่ศึกษา เดิมนิยมใช้ค าน้ีในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ แต่
ปัจจุบันนิยมใช้ทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพ และในการวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  
 
ชนิดของประชากร 
          ประชากรอาจแบง่ออกไดห้ลายชนิด ขึน้อยู่กับเกณฑ์ทีน่ ามาใชใ้นการแบง่ ซ่ึงโดยทัว่ไป
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งชนิดของประชากรมีดังน้ี  
          1.  แบ่งตามขอบเขตด้านปริมาณของประชากร  สามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 ชนิดคือ  
                     1.1  ประชากรจ ากัด  (Finite Population) หมายถึง ประชากรที่มีจ านวนหรือปริมาณ
พอที่จะแจงนับได้ถูกต้อง และมีจ านวนที่แน่นอน เช่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2551 ของโรงเรียนแห่งหน่ึงมีจ านวน 350 คน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง มีจ านวน 1,500 คน 
เป็นต้น  
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                     1.2  ประชากรไม่จ ากัด  (Infinite Population) หมายถึง ประชากรเป้าหมายในการศึกษา
น้ันมีจ านวนมากจนไม่สามารถแจงนับได้อย่างถูกต้องแน่นอน เช่น ประชากรของโลกซ่ึงไม่
สามารถระบุได้แน่นอน ต้นไม้สักในเมืองไทย ปลาในแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น  
 
          2. แบ่งตามลักษณะของสมาชิก  สามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 ชนิด คือ  
                     2.1  ประชากรเอกพันธ์  (Homogeneous Population) หมายถึง ประชากรที่สมาชิกมี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยลักษณะที่น ามาพิจารณาน้ันจะต้องเป็นลักษณะที่
ท าการศึกษา เช่น ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหน่ึง นักเรียนมี
ระดับสติปัญญาใกล้เคียงกัน แสดงว่าประชากรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ในเรื่องสติปัญญา เป็นต้น  
                     2.2  ประชากรวิวิธพันธ์  (Heterogeneous Population) หมายถึง ประชากรที่สมาชิกมี
ลักษณะที่หลายหลาย หรือแตกต่างกัน โดยลักษณะที่น ามาพิจารณาน้ัน จะต้องเป็นลักษณะที่
ท าการศึกษา   เช่น  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   เป็นประชากรวิวิธพันธ์เม่ือท าการ 
ศึกษาตามสาขาวิชาที่เรียน เน่ืองจากมีความหลากหลายในสาขาวิชาที่เรียน  
 
          3.  แบ่งตามขอบเขตของการอ้างอิงผลการวิจัย  สามารถแบ่งประชากรออกเป็น 2 ชนิดคือ  
                     3.1  ประชากรเป้าหมาย  (Target Population) หมายถึง ประชากรที่ผู้วิจัยต้องการอ้างอิง
ผลการวิจัยไปถึง ซ่ึงก็คือประชากรที่ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถสรุปอ้าง (generalization) ผลการวิจัยไป
ถึงน่ันเอง  
                     3.2  ประชากรที่เข้าถึง (Accessible Population) หมายถึง ประชากรที่ผู้วิจัยสามารถ
อ้างอิงผลการวิจัยไปใช้ได้จริง หรือสามารถสรุปอ้าง (generalization) ผลการวิจัยไปถึง  
 
ตัวอย่างเช่น 
          ปญัหาการวจิยั  : ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมหาสารคาม  
          ประชากรเป้าหมาย  : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมหาสารคามทุกคน  
          ประชากรที่เข้าถึง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรวิชัย 1 ห้องเรียน (จาก 5 
ห้องเรียน) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 ห้องเรียน (จาก 5 ห้องเรียน) และโรงเรียนสารคามพิทยาคม 
2 ห้องเรียน (จาก 10 ห้องเรียน)  
          จากตวัอย่างน้ีจะเหน็วา่ ประชากรเปา้หมายน้ันจะกวา้งกวา่ประชากรทีเ่ขา้ถึง หรือประชากรที่
เข้าถึง ก็คือประชากรที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาน่ันเอง ส่วนการก าหนดขอบเขตของ
ประชากรในการวิจัยน้ัน นิยมก าหนดประชากรในความหมายของประชากรเป้าหมาย  
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หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

          ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ววา่ กลุ่มตวัอย่างน้ันเปน็ตวัแทนของประชากรทีผู้่วจิยัน ามาใชใ้น
การศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Sampling” หมายถึงการ
ด าเนินการที่ท าให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างหรือ Sample จึงไม่ควรใช้ค าว่า “การสุ่ม” เน่ืองจากการ
ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างน้ันอาจจะสุ่มมาหรือเลือกมาก็ได้ นอกเสียจากว่าการได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมา
น้ันอาศัยหลักของความน่าจะเป็นหรือเลือกมาอย่างสุ่ม (Random Sampling) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
น้ันมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง หากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มา ไม่ได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชากร จะท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ขึ้น ซ่ึงเป็นความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้นจากหน่วยที่ท าการศึกษา 
ดังน้ันการเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงควรเลือกอย่างสุ่ม หรืออาศัยหลักของความน่าจะเป็น เพ่ือกระจาย
ความคลาดเคล่ือนในการเลือกลุ่มตัวอย่าง หรือให้มีความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุด ซ่ึงจะท าให้การ
สรุปอ้างอิง (Infer) ผลการศึกษาไปยังประชากรเป้าหมายโดยวิธีการทางสถิติที่มีความถูกต้องมาก
ที่สุด การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการทางสถิติมีความสัมพันธ์กัน ดังแผนภาพต่อไปน้ี  
                                                                                                                                                                                                                                      
            
 
 
 
                                          อาศัยความน่าจะเป็น 
               ใช้สถิติเชิงพรรณนา                                                           ใช้สถิติเชิงพรรณนา  
                                                           ใชก้ารประมาณคา่หรือ  
                                                  การทดสอบสมมตฐิาน  
 
                                                        การตดัสินใจ  การพยากรณ์  
 
                                                                ใชส้ถิตอ้ิางอิง  
 
          แผนภาพ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับกลุ่มตัวอย่างในเชิงสถิติ  
 
 

ประชากร ตัวอย่าง 
การเลือกตัวอย่าง 

ค่าพารามิเตอร ์
 

ค่าสถิติ 
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ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกมามีความเป็นตัวแทนของประชากร และมีขนาด (Sample Size) มี

เพียงพอแล้วค่าสถิติ (Statistics) ซ่ึงเป็นค่าที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่างจะมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียง
กับค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ซ่ึงเป็นค่าที่ค านวณได้จากประชากรมากที่สุด แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่
ได้มาไม่มีความเป็นตัวแทนของประชากร ค่าพารามิเตอร์ที่อ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างกับ
ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริงของประชากรจะไม่ใกล้เคียงกัน ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน (Sampling 
Error) ขึ้น  ซ่ึงความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างน้ีจะขึ้นอยู่กับแบบแผนการสุ่ม (Sampling 
Design) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการประมาณค่า และความผันแปรของคุณลักษณะที่
ศึกษาภายในกลุ่มตัวอย่างน้ัน ดังน้ันในการเลือกกลุ่มตัวอย่างต้องค านึงถึงหลักใหญ่ ๆ อย่างน้อย 2 
ประการ คือ 
          1.  ความเป็นตัวแทน (Representative) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมาจะต้องมี
คุณลักษณะและคุณสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงกับประชากร ถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว เราถือว่าในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีความล าเอียง (biased) เช่น 
          “ผลการทดลองใช้ส่ือประสมเพ่ือฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1” กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาควรมีทั้งเพศชายและหญิง และทุกระดับความสามารถ คือ 
มีทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็นต้น  
          2.  ความเพียงพอ  (Sufficiency) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะต้องมีมากพอที่จะ
ทดสอบความเชื่อม่ันทางสถิติ และมากพอที่จะสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรที่ศึกษาได้ การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแต่ละครั้งยังขึ้นอยู่กับลักษณะของสมาชิกในประชากรเป้าหมาย
ด้วย ถ้าเป็นประชากรเอกพันธ์ จ านวนกลุ่มตัวอย่างอาจไม่จ าเป็นต้องมาก แต่ถ้าเป็นประชากรวิวิธ
พันธ์จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก เป็นต้น ส่วนในการวิจัยที่ไม่เน้นการสรุปอ้างอิงไปยัง
ประชากร เช่น การวิจัยในชั้นเรียนก็ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี  

          จากทีก่ล่าวมาแล้ววา่ กลุ่มตวัอย่างตอ้งมีความเปน็ตวัแทนของประชากรและมีขนาดมากพอ 
ดังน้ัน ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี มีดังน้ี  
          1.  มีคุณสมบัติตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างที่ดีต้องสามารถให้ข้อมูลได้ตรง
กับค าถามการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนเท่าน้ัน  



 

57 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          2.  เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร  กลุ่มตัวอย่างที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่ศึกษาเหมือนกับ
ประชากรมากที่สุด เช่น ในการศึกษาความคิดเห็นอย่างหน่ึงที่มีความเก่ียวข้องกับอาชีพ ใน
ประชากรมีอาชีพอะไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในกลุ่มประชากร 
เป็นต้น 
          3.  มีจ านวนที่เหมาะสม  คือมีจ านวนไม่มากจนเกินไป จนท าให้มีปัญหาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทั้งปัญหาด้านระยะเวลา แรงงานและงบประมาณที่ใช้ แต่ก็ต้องมีจ านวนไม่น้อยจนเกินไป 
จนท าให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
          4.  ได้มาอย่างมีหลักเกณฑ์หรือปราศจากอคติ  (unbiased) เช่น มีแบบแผนการสุ่มที่ดี สมาชิก
ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน เป็นต้น  
 
ข้ันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

          1.  วิเคราะห์จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน ว่าจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ในเรื่องน้ันจะศึกษากับประชากรกลุ่มใด อยู่ที่ไหน และจะท าการศึกษากับกลุ่มประชากรดังกล่าว
น้ันเม่ือใด  
          2.  นิยามประชากรที่จะศึกษา  โดยผู้วิจัยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ประชากรที่ศึกษาคืออะไร มี
ขอบเขตแค่ไหน และมีคุณลักษณะอย่างไร เช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยต้อง
ให้นิยามประชากรให้ชัดเจนว่า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งประเทศ หรือเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเฉพาะจังหวัด
มหาสารคาม หรือเฉพาะเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเฉพาะโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง เป็นต้น  
          3.  ก าหนดหน่วยการสุ่ม  (Sampling Unit) ในขั้นตอนน้ีจะท าให้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างเหมาะสม และสะดวกในการสุ่มและเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการก าหนดหน่วยการสุ่มก็คือ 
พิจารณาเงื่อนไขเก่ียวกับหน่วยที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าหน่วยที่ศึกษา (subject) แต่ละ
หน่วยเป็นอิสระต่อกันก็ใช้หน่วยที่ศึกษาเป็นหน่วยการสุ่มได้ แต่ถ้าหน่วยที่ศึกษาไม่เป็นอิสระหรือ
อยู่รวมเป็นกลุ่มโดยธรรมชาติ ก็จะใช้กลุ่มของหน่วยศึกษาเป็นหน่วยการสุ่ม เช่น การศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดมหาสารคาม ถ้าจะให้
ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร ควรได้กลุ่มตัวอย่างจากทุกอ าเภอ ซ่ึงแต่ละโรงเรียนภายในอ าเภอน้ัน
เป็นอิสระต่อกัน หน่วยการสุ่มระดับแรกจึงเป็นโรงเรียน โดยแยกสุ่มภายในแต่ละอ าเภอ แต่
เน่ืองจากในโรงเรียนที่สุ่มได้อาจมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่หลายห้อง ถ้าไม่ต้องการศึกษา
กับนักเรียนจากทุกห้องเรียน ก็อาจใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มระดับที่สอง เน่ืองจากภายใน
โรงเรียนหน่ึง ๆ ห้องเรียนจะเป็นอิสระต่อกัน ส่วนนักเรียน (ซ่ึงเป็นหน่วยศึกษา) ภายในห้องที่สุ่ม
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ได้จะไม่เป็นอิสระต่อกัน เน่ืองจากต้องท ากิจกรรมเหมือนกันทุกคน ดังน้ันจึงควรเลือกนักเรียนทุก
คนในห้องเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
          4.  ก าหนดกรอบการสุ่ม  (Sampling Frame) เป็นขึ้นที่ผู้วิจัยต้องท าการรวบรวมหรือก าหนด
หน่วยการสุ่มทั้งหมด ว่าหน่วยการสุ่มคืออะไร อยู่ที่ใดบ้าง โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อให้เรียบร้อย 
เพ่ือสะดวกในการสุ่ม  
          5.  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  (Sample Size) ในขั้นน้ีผู้วิจัยต้องก าหนดว่าในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างน้ัน จะใช้เกณฑ์อะไรจึงจะเหมาะสม เพ่ือให้ได้ตัวอย่างในจ านวนที่เพียงพอ เช่น ใช้
เกณฑ์ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ 5 % เป็นต้น 
          6.  การวางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยวางแผนเก่ียวกับวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามลักษณะและจ านวนที่ต้องการ หรือเป็นการเลือกเทคนิคในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง  
          7.  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  (Sampling) ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือเลือกกลุ่มตัวอย่างตามที่
วางแผนไว้ 
 
เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
          การไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างหรือการเลือกกลุ่มตวัอย่าง (Sampling) โดยทั่วไปแล้ว มี 2 วิธี คือ 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักของความน่าจะเป็น (Probability Sampling) หรืออาศัยการสุ่ม 
(Randomization) และการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักของความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) หรือไม่อาศัยกระบวนการสุ่ม  
          การเลอืกกลุม่ตัวอย่างโดยอาศัยหลกัของความน่าจะเปน็  

                     เปน็การเลือกกลุ่มตวัอย่างทีส่มาชกิทกุหน่วยในประชากรมีโอกาสทีจ่ะถูกเลือกเทา่
เทียมกัน หรือมีความน่าจะเป็นในการถูกเลือกเท่ากัน การที่สมาชิกทุกหน่วยจะมีโอกาสถูกเลือก
เท่ากันน้ันต้องอาศัยการสุ่ม (Randomization) ดังน้ันการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบน้ีจึงเรียกว่าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) เน่ืองจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างน้ีอาศัยหลักของความน่าจะเป็น 
เช่นเดียวกับหลักการของสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ผลการวิจัยที่ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบน้ีจึงสามารถสรุปอ้างอิงไปยังประชากรได้ด้วยวิธีการทางสถิติ และผู้วิจัยสามารถ
ประมาณค่าความคลาดเคล่ือน (error) ที่เกิดขึ้นได้ เทคนิคในการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลัก
ความน่าจะเป็น ได้แก่ 
          1.  การสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) เป็นวิธีการสุ่มที่สมาชิกทุกหน่วยใน
ประชากรมีอิสระและมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกัน หรือเป็นการสุ่มจากประชากรโดยตรง ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจะต้องทราบราบละเอียดเก่ียวกับสมาชิกทุกหน่วยในประชากรน้ันว่ามีก่ีคน ชื่ออะไรบ้าง การ
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สุ่มอย่างง่ายจึงนิยมใช้กับกลุ่มประชากรที่มีจ านวนไม่มากนัก เช่น การสุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ที่ 6 มาจ านวน 41 คน จากผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 129 คน 
เพ่ือท าการสัมภาษณ์ เป็นต้น วิธีการที่ใช้ในการสุ่มอย่างง่ายมีอยู่ 3 วิธี คือ  
                     1.1  การใช้วิธีจับสลาก  โดยเริ่มจากการเขียนสลากรายชื่อ หรือเลขประจ าตัวของ
สมาชิกทุกหน่วยในประชากรใส่กระดาษ 1 แผ่นต่อสมาชิก 1 หน่วย แล้วน าใส่ลงไปในกล่อง เขย่า
กล่องเพ่ือให้สลากคละกัน แล้วจับสลากขึ้นมาทีละใบจนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  
                     1.2  การใช้ตารางเลขสุ่ม  (Table of Random Numbers) วิธีการน้ีต้องอาศัยตารางเลขสุ่ม 
ซ่ึงเป็นตารางที่บรรจุตัวเลขที่เกิดจากสมการทางคณิตศาสตร์ ท าให้ได้ตัวเลขที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่
เป็นระบบจ านวนมาก และได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามีความเป็นเลขสุ่มจริง ตารางเลขสุ่มที่
ปรากฏในอกสารหรือต าราต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไป แต่ก็จะมีคุณสมบัติความเป็นเลขสุ่มเท่าเทียม
กัน ส่วนหน่ึงของตารางเลขสุ่มแสดงในตาราง 5.1 ส่วนวิธีการใช้ตารางเลขสุ่มมีขั้นตอนดังน้ี  
                     1.  ก าหนดหมายเลขให้กับสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากร  
                     2.  ถ้าตารางเลขสุ่มมีมากกว่า 1 หน้าให้จับสลากเลขหน้าที่จะใช้ก่อน  
                     3.  สุ่มจุดเริ่มต้นในหน้าที่จะใช้ โดยอาจจะสุ่มจดดินสอลงในตารางเลขสุ่ม แล้วใช้
ตัวเลขตรงจุดที่จดดินสอลงไปเป็นจุดเริ่มต้น  
                     4.  ก าหนดแนวการอ่านหมายเลขในตารางเลขสุ่มว่าจะอ่านในแนวใด เช่น แนวตั้ง 
แนวนอน หรือแนวทแยง เป็นต้น  
                     5.  ก าหนดจ านวนหลักของเลขสุ่มที่ต้องอ่าน ซ่ึงขึ้นอยู่กับจ านวนประชากร โดยมี
หลักการพิจารณา ดังน้ี  
 
          จ านวนประชากร                     หมายเลขของสมาชกิ                   จ านวนหลักทีอ่่าน  
          ไม่เกิน 10                                     0-9                                             1 หลัก  
          ไม่เกิน 100                                  00-99                                           2 หลัก  
          ไม่เกิน 1000                               000-999                                         3 หลัก  
          ไม่เกิน 10000                            0000-9999                                       4 หลัก  
          ไม่เกิน 100000                         00000-99999                                     5 หลัก  
 
                     6.  อ่านเลขสุ่มในตาราง โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปตามแนวที่ก าหนด เม่ืออ่านเลขสุ่ม
แล้วพบหมายเลขที่อยู่ในกรอบของหมายเลขสมาชิก แสดงว่าสมาชิกหมายเลขน้ันจะเป็นสมาชิกใน
กลุ่มตัวอย่าง ให้จดบันทึกหมายเลขน้ันไว้ แต่ถ้าหมายเลขที่อ่านพบเกินกรอบหมายเลขสมาชิกก็ให้
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ข้ามไปอ่านจ านวนต่อไป จนกว่าจะพบจ านวนที่อยู่ในกรอบหมายเลขของสมาชิก และไม่ซ้ ากัน
หมายเลขที่จดบันทึกไว้แล้ว ท าเช่นน้ีเรื่อยไปจนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ  
                     7.  ถ้าหากอ่านจนจบแถว (หรือจบคอลัมน์) แล้วยังได้จ านวนตัวอย่างไม่ครบก็ให้อ่าน
ในแถว (หรือคอลัมน์) ถัดไปเรื่อย ๆ จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ  
 
ตาราง 1  ส่วนหน่ึงของตารางเลขสุ่ม 
 
 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

01 
02 
03 
04 
05 

 
06 
07 
08 
09 
10 

31029 
32523 
32583 
48311 
48330 
 
27029 
90550 
51196 
84139 
20903 

06183 
12774 
11050 
48739 
55592 
 
84103 
11864 
58271 
44510 
60663 

99462 
38432 
57972 
12240 
86849 
 
49752 
95353 
96648 
11397 
33610 

19110 
44957 
47826 
93542 
05570 
 
03871 
58366 
80587 
73395 
85630 

47747 
00239 
22106 
17272 
08034 
 
33664 
78868 
25938 
31364 
60323 

04594 
55803 
62920 
91821 
96564 
 
03330 
89790 
15622 
25098 
57960 

88481 
19896 
58068 
09232 
66367 
 
45981 
48340 
28934 
62917 
26380 

83684 
94644 
91618 
76833 
96903 
 
36170 
28687 
97087 
56070 
51285 
 

29002 
49252 
21196 
60835 
65679 
 
22702 
10422 
73593 
86760 
41386 

80860 
20199 
24960 
37899 
23045 
 
29952 
59344 
31378 
64126 
26321 

 
 
          ตวัอย่างเชน่ ผู้วจิยัตอ้งการกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน จากประชากร 150 คน ก็ก าหนด
หมายเลขให้กับสมาชิกของประชากรเป็น 000 ถึง 149 จ านวนหลักที่อ่านจะเป็น 3 หลักแรก และ
ผู้วิจัยเลือกอ่านในแนวนอน (แถว) โดยสุ่มจุดเริ่มต้นได้ที่หมายเลข 48739 (คอลัมน์ที่ 2 แถวที่ 4)
ตัวเลข 3 หลักแรกมีค่าเป็น 487 ซ่ึงเกินกรอบหมายเลขสมาชิกที่มีอยู่ก็ข้ามไป ตัวเลขถัดไปคือ 122 
ซ่ึงอยู่ในกรอบของหมายเลขสมาชิกก็เลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตัวเลขถัดไปคือ 935, 172 และ 918 
ซ่ึงเกินกรอบหมายเลขสมาชิกจึงข้ามไป ถัดไปเป็นเลข 092 ซ่ึงอยู่ในกรอบหมายเลขสมาชิกก็เลือก
ไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าเช่นน้ีเรื่อยไปจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยสมาชิกหมายเลข 122, 092, 
055, 080, 039, ...  เป็นต้น 
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                     1.3  การใช้คอมพิวเตอร์สุ่ม  ในกรณีที่ประชากรมีจ านวนมาก และผู้วิจัยต้องการสุ่ม
อย่างง่าย ผู้วิจัยอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสุ่มก็ได้ ซ่ึงปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมายที่
สามารถสร้างเลขสุ่มในกรอบของจ านวนประชากรที่มีอยู่ เช่น ผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 
คนจากประชากร 500 คน ผู้วิจัยอาจใช้โปรแกรมสร้างเลขสุ่ม (Random Numbers Generator) สร้าง
เลขสุ่มขึ้นมาจ านวน 50 ตัว โดยให้มีค่าต่ าสุดเป็น 000 และค่าสูงสุดเป็น 499 โปรแกรมก็สร้างเลข
สุ่มตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ อย่างเช่น โปรแกรมสร้างเลขสุ่มของ Stat Trek 
(http://stattrek.com/Tables/Random.aspx) สร้างเลขสุ่มตามเงื่อนไขที่กล่าวมาได้ดังน้ี 218, 266, 
489, 054, 124, 415, 040, 033, 188, 223, 250, 170, 410, 056, 485, 332, 158, 180, 378, 152, 196, 
330, 296, 131, 260, 005, 006, 268, 350, 471, 241, 430, 230, 462, 134, 383, 136, 244, 186, 362, 
200, 419, 262, 366, 423, 385, 497, 161, 303 และ 377 ผู้วิจัยก็สามารถเลือกสมาชิกที่มีหมายเลขตาม
เลขสุ่มที่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น  
          2.  การสุ่มอย่างเป็นระบบ  (Systematic Random Sampling) เป็นการสุ่มที่เลือกสมาชิกใน
ประชากรที่ได้จัดเรียงรายชื่อ หรือท าบัญชีไว้แล้วอย่างมีระบบ ดังน้ันการสุ่มแบบน้ีจึงใช้กับ
ประชากรที่รู้จ านวนแน่นอน เช่น รายชื่อนักเรียนที่เรียงตามเลขประจ าตัว รายชื่อประชาชนที่เรียง
ตามเลขที่บ้าน หรือเรียงตามตัวอักษร เป็นต้น โดยเลือกสมาชิกทุก ๆ ตัว n จากสมาชิกทั้งหมดของ
ประชากร โดยมีขั้นตอนในการสุ่ม ดังน้ี  
                     1.  นับจ านวนประชากรในบัญชีรายชื่อที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบแล้ว  
                     2.  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
                     3.  ค านวณหาช่วง (Interval) หรือระยะห่างในการสุ่มของแต่ละหน่วย  
                     4.  น าหมายเลขภายในช่วงมาสุ่มหาจุดเริ่มต้น (หา n) โดยการจับสลาก 
                     5.  ท าการเลือกสมาชิกทุกตัวที่ n ในทุกช่วงของประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 
          ตวัอย่างเชน่ นักเรียนหอ้งหน่ึงมี 40 คน (เลขที่ 1 – 40) ถ้าต้องการกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน 
ก็ค านวณหาช่วงได้จาก 40/10 = 4 จากน้ันท าการสุ่มหาจุดเริ่มต้น (n) ว่าจะเป็น 1, 2, 3 หรือ 4 สมมติ
ว่า จับสลากได้ 3 ดังน้ันคนที่ 3 ในแต่ละช่วงจะถูกเลือกเป็นตัวอย่าง น่ันคือ นักเรียนเลขที่ 3, 7, 11, 
15, 19, 23, 27, 31, 35 และ 39 จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น  
          3.  การสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling) ในกรณีที่ประชากรมีลักษณะที่
หลากหลาย และผู้วิจัยต้องการตัวแทนของสมาชิกในแต่ละลักษณะน้ันมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ันจึง
ต้องแยกสมาชิกในประชากรออกเป็นชั้น (Strata) หรือกลุ่มย่อยเสียก่อน โดยสมาชิกภายในแต่ละ
ชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) และระหว่างชั้นจะมีลักษณะแตกต่างกัน 
(Heterogeneous) จากน้ันจึงท าการสุ่มสมาชิกภายในแต่ละชั้นตามจ านวนที่ต้องการ โดยใช้การสุ่ม

http://stattrek.com/Tables/Random.aspx
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อย่างง่ายหรือการสุ่มอย่างเป็นระบบก็ได้ การใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นมีเหตุผลที่ส าคัญในการสุ่มอยู่ 2 
ประการ คือ  
                     1.  เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับตัวแปรตามทุก
คุณลักษณะในประชากร (ซ่ึงก็คือคุณลักษณะที่ใช้ในการแบ่งชั้นน่ันเอง) เช่น เม่ือสถานะทางเศรษฐ
สังคม (Socioeconomic) เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการศึกษา
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะทางเศรษฐสังคมทุกระดับ 
เป็นต้น  
                     2.  เพ่ือให้แน่ใจว่าได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้น (หรือแต่ละคุณลักษณะใน
ประชากร) มาอย่างเพียงพอ เช่น ผู้วิจัยต้องการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปวิชา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผู้วิจัยรู้ว่าประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเร็จรูปขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้เรียนด้วย จึงต้องการกลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนน้ีส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า ถ้าใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายอาจได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับต่ าทั้งหมด หรือได้นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับอ่ืน ๆ น้อยมาก ไม่เพียงพอในการศึกษา แต่ถ้าใช้การ
สุ่มแบบแบ่งชั้นจะท าให้ได้ตัวแทนจากทุกกลุ่มในจ านวนที่เพียงพอด้วย  
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากรเป็นวิวิธพันธ์                        แยกประชากรเป็นชั้น ภายในชั้นเป็น                  กลุ่มตัวอย่าง  
                                                      เอกพันธ ์ระหวา่งชัน้เปน็ววิธิพันธ ์                      สุ่มจากแตล่ะชัน้  
                                   

 



 

63 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนภาพ  2   แนวคิดการสุ่มแบบแบ่งชั้น  
 
           

ในการก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาจากแต่ละชั้นหรือแต่ละกลุ่มย่อยน้ัน อาจ
ใช้การก าหนดตามสัดส่วนของประชากร หรือไม่ก าหนดตามสัดส่วนก็ได้ โดยอาจพิจารณาว่า ถ้า
จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มย่อยใกล้เคียงกัน ก็ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร
หรือเลือกมาในร้อยละที่เท่ากัน ซ่ึงเรียกการสุ่มแบบน้ีว่า การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน  
(Proportional Stratified Random Sampling) เช่น สมมติว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 
300 คน มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงจ านวน 80 คน ระดับ
ปานกลาง 120 คน และระดับต่ า 100 คน ต้องการสุ่มมาใช้ในการศึกษาร้อยละ 27 จะได้นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงจ านวน 80 x0.27 = 21.6 หรือ 22 คน ระดับปาน
กลางจ านวน 120x0.27 = 32.4 หรือ 32 คน และระดับต่ าจ านวน 100x0.27 = 27 คน รวม 81 คน แต่
ถ้าจ านวนประชากรในแต่ละชั้นมีจ านวนแตกต่างกันมาก การเลือกกลุ่มตัวอย่างมาในสัดส่วนที่
เท่ากันอาจท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในบางชั้น ไม่เพียงพอต่อการศึกษา จึงควรเลือกกลุ่มตัวอย่างจากแต่
ละชั้นมาในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน โดยไม่สนใจสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่ม ซ่ึงเรียกว่า การสุ่ม
แบบแบ่งชั้นไม่ตามสัดส่วน  (Disproportional Stratified Random Sampling) เช่น นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 300 คน มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับสูง จ านวน 45 คน ระดับปานกลาง 75 คน และระดับต่ า 180 คน ต้องการกลุ่มตัวอย่างมากลุ่ม
ละ 27 คน ในกลุ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะคิดเป็นร้อยละ 60 ระดับปานกลางร้อยละ 36 
และระดับต่ าร้อยละ 15 เป็นต้น 
          นอกจากน้ีการสุ่มแบบแบง่ชัน้อาจใชค้ณุลักษณะทีน่ ามาแบง่ชัน้ไดม้ากกวา่ 1 คุณลักษณะก็
ได้ เช่น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาสถิติเพ่ือการวิจัย ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยมีความเชื่อว่า อายุและเพศของนักศึกษาน่าจะเก่ียวข้องกับระดับความคิดเห็น
ดังกล่าว การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  จึงใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นสองชั้น  ซ่ึงมีแบบแผนการสุ่ม ดัง
แผนภาพ 3 
 
ประชากร               แบ่งตามอายุ                      แบ่งตามเพศ                         เลือกตัวอย่าง  

                           (แบ่งชั้นครั้งที่ 1)                (แบ่งชั้นครั้งที่ 2)  
 
            
 

อายุ 21-25 ปี 

อายุ 26-34 ป ี

ชาย อายุ 21-25 ปี 

หญิง อายุ 21-25 ป ี

ชาย อายุ 26-34  ปี 
 

หญิง อายุ 26-34 ป ี
 

ชาย อายุ 35 ปีข้ึน 
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แผนภาพ 3 การสุ่มแบบแบ่งชั้นสองชั้น (Stratified Random Sampling with Two Strata)  

          4.  การสุ่มแบบยกกลุ่ม หรือการสุ่มแบบพื้นที่  (Cluster or Area Random Sampling) ถ้า
ประชากรประกอบไปด้วยกลุ่มย่อย ๆ ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นเอกพันธ์ แต่ภายในกลุ่มย่อยมี
สมาชิกที่มีลักษณะแตกต่างกันหรือเป็นวิวิธพันธ์ เช่น การจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
ภายในแต่ละห้อง (ภายในกลุ่มย่อย) จะมีทั้งนักเรียนเก่ง ปากกลาง และอ่อน ซ่ึงมีลักษณะเป็นวิวิธ
พันธ์ แต่ระหว่างห้องเรียนด้วยกัน (ระหว่างกลุ่ม) จะมีลักษณะเหมือนกัน คือจัดแบบคละ
ความสามารถเหมือนกัน จึงมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ การเลือกตัวอย่างจึงสามารถเลือกห้องเรียนใด ๆ 
มาเป็นตัวแทนของประชากรก็ได้ การสุ่มมาทั้งห้องหรือทั้งกลุ่มเรียกว่า การสุ่มแบบยกกลุ่ม หรือ
การสุ่มแบบพ้ืนที่ เช่น ในการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากสภาพปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชน จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยพบว่า สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันทุกจังหวัด ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา
เพียง 4 จังหวัด โดยการสุ่มแบบยกกลุ่ม เป็นต้น  
          จะเหน็วา่ การสุ่มแบบแบง่ชัน้ กับการสุ่มแบบยกกลุ่มน้ันมีความแตกตา่งกันตรงที ่การสุ่ม
แบบยกกลุ่มน้ัน แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเหมือนกัน จึงสุ่มมาเพียงบางกลุ่มหรือเป็นการสุ่มอย่างง่าย
หรือสุ่มอย่างเป็นระบบที่มีหน่วยงานการสุ่มใหญ่ขึ้น ส่วนการสุ่มแบบแบ่งชั้น แต่ละกลุ่ม (ชั้น) มี
ลักษณะต่างกัน จึงต้องสุ่มมาทุกกลุ่ม (ชั้น)  
          ลักษณะการสุ่มแบบยกกลุ่ม  อาจแสดงกรอบแนวคดิการสุ่มไดด้งัแผนภาพ 4  
                     
        
 
 
 

นักศึกษา 

บัณฑิตศึกษา 
ทั้งหมด 
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                     ประชากรเปน็ววิธิพันธ ์                                             กลุ่มตวัอย่างเปน็ววิธิพันธ์  
                    ภายในกลุ่มเปน็ววิธิพันธ ์                                             หน่วยการสุ่มเปน็กลุ่ม  
                   ระหวา่งกลุ่มเปน็เอกพันธ์  

แผนภาพ 4  แนวคิดการสุ่มแบบยกกลุ่ม 
          5.  การสุ่มแบบหลายข้ันตอน  (Multi – stage Random Sampling) เป็นวิธีการสุ่มส าหรับ
ประชากรที่มีขนาดใหญ่และมีกลุ่มย่อย ๆ ลดหล่ันกันหลายระดับ จึงต้องวางแผนการสุ่มเป็นหลาย
ขั้นตอนหรือมีการสุ่มหลายครั้ง ในแต่ละครั้งจะใช้การสุ่มแบบใดก็ได้ เพ่ือจะให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนของประชากรมากที่สุด ข้อดีของวิธีการสุ่มแบบน้ีคือ ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนมาก
ขึ้น และช่วยประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณด้วย การสุ่มแบบหลายขั้นตอนเป็นการสุ่มแบบ
ผสมตั้งแต่วิธีที่ 1 ถึงวิธีที่ 4 เช่น ในการศึกษาระดับเชาว์อารมณ์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของประเทศไทย อาจวางแผนการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังน้ี  
                     1.  สุ่มจังหวัดมาจากแต่ละภาคของประเทศไทยคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยสุ่มอย่างง่ายมาภาคละ 4 จังหวัด รวม 16 จังหวัด  
                     2.  ในแต่ละจังหวัดสุ่มพ้ืนที่เขตการศึกษามาจังหวัดละ 1 เขต โดยการสุ่มอย่างง่ายได้ 
16 พ้ืนที่เขตการศึกษา  
                     3.  สุ่มโรงเรียนแต่ละขนาด (ใหญ่ กลาง เล็ก) ในแต่ละพ้ืนที่เขตการศึกษามาขนาดละ 1 
โรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ได้โรงเรียนขนาดใหญ่ 16 โรง ขนาดกลาง 16 
โรง และขนาดเล็ก 16 โรง รวม 48 โรงเรียน  
                     4.  สุ่มห้องเรียนจากแต่ละโรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ สุ่มมา 3 ห้อง โรงเรียน
ขนาดกลางสุ่มมา 2 ห้อง โรงเรียนขนาดเล็กสุ่มมา 1 ห้อง โดยใช้นักเรียนในแต่ละห้องเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด การสุ่มในขั้นตอนน้ีจึงเป็นการสุ่มแบบยกกลุ่ม ได้ห้องเรียนทั้งหมด 96 ห้องเรียน  
          ลักษณะของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ะเปน็ตวัแทนโรงเรียนทกุขนาดและจากทกุภาคของประเทศ 
และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายและสะดวก  
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          การสุ่มแบบหลายขัน้ตอนแตกตา่งจากการสุ่มแบบแบง่ชัน้หลายชัน้ตรงทีก่ารสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอนมีการสุ่มในทุก ๆ ขั้นตอน แต่การสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายชั้นเป็นการแบ่งประชากรออกเป็น
ชั้น ๆ จนครบคุณลักษณะที่ต้องการแล้วท าการสุ่มเพียงครั้งเดียว  
 
          การเลอืกกลุม่ตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลกัของความน่าจะเปน็  

                     การเลือกตวัอย่างโดยไม่อาศัยหลักของความน่าจะเปน็น้ัน เปน็การเลือกตวัอย่างที่
ไม่ได้ค านึงว่าสมาชิกทุกหน่วยของประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะ
งานวิจัยบางเรื่องไม่สามารถเลือกตัวอย่างโดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็นได้ หรือสามารถเลือก
ได้แต่จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาในระดับ 
ประเทศ แต่เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเจาะจงเลือกผู้ที่จะมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีโอกาสถูกเลือกไม่เท่ากัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบน้ีจึงไม่
สามารถสรุปอ้าง (generalize)  ไปยังประชากรที่ใหญ่ว่าได้ งานวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงทดลอง หน่วยที่ศึกษามักจะไม่ได้เลือกมาจากประชากรขนาดใหญ่ 
อย่างเช่น งานวิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนที่จะท าการวิจัยไม่สามารถที่จะเลือกตัวอย่างโดยอาศัยหลัก
ของความน่าจะเป็นได้ เพราะอาจจะมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ห้องเรียนถูกจัดไว้แล้ว (intact 
group) ไม่สามารถจัดห้องเรียนตามเงื่อนไขการสุ่มได้ ความไม่สะดวกในการเก็บข้อมูล เป็นต้น ซ่ึง
ถ้าใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็นแล้วจะท าให้มีปัญหาตามมาอีกมาก 
ดังน้ันการวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่จึงใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักของความน่าจะเป็น 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักของความน่าจะเป็น มีหลายวิธี ได้แก่  
          1.  การเลือกตัวอย่างตามความสะดวก  (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยเลือกเองตามความสะดวกและง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล เช่น นักเรียนในโรงเรียนหรือในชั้น
เรียนที่ตนเองสอน เป็นต้น การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบน้ีมีข้อเสียคือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้อาจจะไม่เป็น
ตัวแทนที่ดีของประชากรก็ได้ ซ่ึงจะท าให้ผลการวิจัยมีความล าเอียง (biased) เช่น การวิจัยเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการสอนที่ขึ้นกับการมีส่วนร่วมของครู ซ่ึงในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน การเลือก
กลุ่มตัวอย่างในบางพ้ืนที่มาศึกษา ผลการวิจัยที่ได้อาจแตกต่างจากผลการวิจัยในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เป็นต้น  
ส่วนข้อดีก็คือ ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ประหยัดและสะดวก  
          การเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสะดวกน้ีจะมุ่งท าความเขา้ใจปรากฏการทีเ่กิดขึน้ในพ้ืนทีใ่ดพ้ืนที่
หน่ึงมากกว่ามุ่งสรุปอ้างผลการวิจัยยังประชากรโดยรวม สมมติว่าผู้วิจัยท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับระดับสติปัญญา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษาเพียง
โรงเรียนเดียว เม่ือท าการวิจัยเสร็จส้ิน ผลปรากฏว่า ความคิดสร้างสรรค์กับระดับสติปัญญามี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง หรือเด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะมีความคิด
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สร้างสรรค์สูงกว่าเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ ากว่า แต่เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดย
ไม่อาศัยหลักของความน่าจะเป็น จึงอาจท าให้มีข้อสงสัยว่า ผลการศึกษาดังกล่าวจะมีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และสามารถสรุปอ้างอิงได้หรือไม่ ค าตอบก็คือ ผลการวิจัยดังกล่าวมีความถูกต้องใน
บริบทที่ท าการศึกษาหรือคล้ายคลึงกัน เช่น ถ้าโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีสภาพ
ทางเศรษฐสังคมระดับต่ า ผลการวิจัยที่ได้ก็สามารถสรุปอ้างไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มี
สภาพทางเศรษฐสังคมระดับต่ าเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างได้ แต่จะไม่สามารถสรุปอ้างไปยังโรงเรียน
ที่มีสภาพทางเศรษฐสังคมระดับกลางหรือสูงได้ ดังน้ันผลการวิจัยดังกล่าวจึงมีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ เพียงแต่มีข้อจ ากัดในการสรุปอ้างอิงเท่าน้ันเอง  
          2.  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ชี้
เฉพาะลงไปว่าต้องการใครหรือกลุ่มไหนบ้างที่สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษาได้ เป็น
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้วิจัยเก่ียวกับประชากร เพราะผู้วิจัยเป็นผู้ตัดสินว่าใคร
เป็นผู้ที่มีสารสนเทศที่ผู้วิจัยต้องการมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างเหล่าน้ีก็จะถูกเลือกมาศึกษาในเชิงลึก 
เช่น ในการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอน การศึกษาหรือสังเกตจากครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
ครูต้นแบบน่าจะได้สารสนเทศที่ถูกต้องและดีกว่าศึกษาจากครูทั่ว ๆ ไป หรือในการศึกษา
ประสิทธิภาพของโรงเรียน การศึกษาหรือการสัมภาษณ์จากผู้บริหารหรือครูที่มีประสบการณ์มา
ยาวนานก็น่าจะได้สารสนเทศที่ดีกว่า เป็นต้น การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงน้ีหากผู้วิจัยไม่มี
ความรู้เก่ียวกับประชากรมากนัก ก็อาจจะอาศัยผู้รู้ช่วยให้ค าแนะน าว่าควรเก็บข้อมูลกับใครบ้าง โดย
ให้ผู้รู้แนะน าต่อเป็นทอด ๆ จนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ เทคนิคน้ีเรียกว่า เทคนิคก้อน
หิมะ (Snow Ball Technique) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจะไม่ค่อยใช้กันในการวิจัยเชิง
ปริมาณส่วนใหญ่จะใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่า  
          3.  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยไม่ได้มีเจตนาว่าจะเก็บข้อมูลกับใคร แต่ขึ้นอยู่กับความบังเอิญของปรากฏการณ์ เช่น 
การศึกษา ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการอย่างหน่ึง ผู้วิจัยต้องการได้ข้อมูลจากผู้ที่ได้ชม
นิทรรศการจริง ๆ จึงใช้วิธีน าแบบสอบถามไปเฝ้าแจกตามจุดต่าง ๆ ที่มีการจัดนิทรรศการ ผู้ที่เข้า
ชมนิทรรศการในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันก็จะได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ซ่ึงจะเห็นว่าผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างที่ถูกเลือกเป็นเพราะความบังเอิญที่
เข้ามาชมนิทรรศการในช่วงเวลาน้ัน เป็นต้น  
          4.  การเลือกตัวอย่างแบบก าหนดสัดส่วน  (Quota Sampling) เป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยไม่สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็นได้ แต่ยังต้องการกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดอยู่ จึงมีการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตาม
คุณลักษณะที่ส าคัญของประชากร แล้วก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ จากน้ันท า
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การเลือกตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยน้ัน โดยวิธีการเลือกที่ไม่อาศัยหลักของความน่าจะเป็นเพ่ือเป็น
ตัวแทนของประชากรแต่ละกลุ่มย่อยน้ันตามจ านวนที่ต้องการ เช่น ผู้วิจัยต้องการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ านวน 45 คน ที่มาจากคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย โดยคิดตามสัดส่วนของอาจารย์ในแต่ละคณะ ได้ตัวแทนจาคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จ านวน 14 คน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 10 คน คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 12 คน คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 6 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 3 คน ใน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวนน้ีผู้วิจัยต้องการผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาการท าวิจัยได้ ผู้วิจัยจึงใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นต้น  
 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

          การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) น้ันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มี
จ านวนเพียงพอ (Sufficiency) ต่อการลงข้อสรุปของการวิจัย นอกจากผู้วิจัยจ าเป็นต้องเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรแล้ว จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอก็จะช่วยท าให้ความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มลดลงเหลือน้อยที่สุดได้อีกด้วย นอกจากน้ีการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่พอเหมาะจะท าให้สามารถประหยัดงบประมาณ เวลาและก าลังคน การก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างให้มีจ านวนมากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปน้ี  
          1.  ลักษณะของประชากร  ผู้วิจัยต้องพิจารณาว่า ลักษณะของประชากรมีความแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด ถ้าแต่ละหน่วยมีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นเอกพันธ์ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้จะ
น้อยกว่าประชากรที่มีลักษณะต่างกันมาก หรือเป็นวิวิธพันธ์  
          2.  ลักษณะของงานวิจัย  งานวิจัยบางประเภทไม่จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก เช่น 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น ส่วนการวิจัยเชิงส ารวจจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวนมาก เน่ืองจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความคลาดเคล่ือนมากกว่า  
          3.  ขนาดของประชากร  ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ก็ควรใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก แต่ถ้า
ประชากรขนาดเล็ก จ านวนกลุ่มตัวอย่างก็ควรจะน้อยลงตามล าดับ  
          4.  ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้  ในการวิจัยบางเรื่องผู้วิจัยอาจตั้งระดับความ
คลาดเคล่ือนสูงสุดที่สามารถยอมรับได้แตกต่างจากระดับความคลาดเคล่ือนทั่ว ๆ ไป เช่น การวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์ อาจยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 1 ใน 100,000 (.00001) หรือ 1 ใน 10,000 (.0001) เป็นต้น ถ้าก าหนด
ความคลาดเคล่ือนน้อยลง จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จะมากขึ้น ส่วนการวิจัยทางการศึกษา ซ่ึงเป็น
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ความคลาดเคล่ือนที่สามารถยอมรับได้ ส่วนใหญ่จะ



 

69 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ใช้ 5% (0.05) ถึง 10% (.10) เพราะความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้น ไม่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ถึงขึ้น
เสียชีวิต 
          5.  งบประมาณ เวลา และแรงงานที่ใช้  เพ่ือให้การวิจัยสามารถด าเนินไปได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ เวลาและแรงงานที่มีอยู่ในการท าวิจัยเรื่อง
น้ันๆ หากใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากเกินไป อาจมีงบประมาณ เวลาและแรงงานไม่เพียงพอในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้ไม่สามารถท าการวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้  
          ในการวจิยัน้ัน ผู้วจิยัตอ้งการทีจ่ะศึกษาคณุลักษณะของประชากร ดงัน้ันถ้าสามารถท าไดก็้
ควรจะท าการศึกษากับประชากรทั้งหมด แต่ถ้าท าเช่นน้ันไม่ได้ก็ควรจะศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะจะท าให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องมากที่สุด แต่อย่างไรก็
ตาม เม่ือผู้วิจัยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ าเป็นต้องท าการอ้างอิงผลการวิจัยไปยังประชากร
เป้าหมาย โดยใช้วิธีการทางสถิติหรือใช้สถิติอ้างอิง ดังน้ันการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการทางสถิติเช่นเดียวกัน น่ันคือสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จะต้องใช้กับการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยหลักของความน่าจะเป็นเช่นเดียวกับวิธีการ
ทางสถิติ 
          วธิกีารก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีหลายวธิ ีแตท่ีนิ่ยมกันมากในหมู่นักวจิยั ก็คอื วธิกีาร
ของเครจซีและมอร์แมน (1970) และวิธีการของยามาเน (1967) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  
          1.  วิธีการของเครจซีและมอร์แกน  (Krejcie & Morgan. 1970 : 608) ได้เสนอสูตรในการหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ดังน้ี  
                                                            X 2  Np(1 – p) 
                                         n = 
                                                   d 2 (N – 1) + X 2 p(1 – p) 
          เม่ือ  n        เปน็ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  
                X 2       คอื คา่ไคสแควร์ทีร่ะดบัขัน้แหง่ความเสรี (degree of freedom) เท่ากับ 1 
                           ณ. ระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนด  
                N         เปน็ขนาดของประชากร  
                p         เปน็สัดส่วนของตวัแปรในประชากร (ถ้าต้องการกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่  
                                 ทีสุ่ดใช ้.5)  
                d         เปน็ความคลาดเคล่ือนทีย่อมรับไดเ้ปน็สัดส่วน  
 
          ตวัอย่างการค านวณหาขนาดของของกลุ่มตวัอย่างตามวธิกีารของเครจซีและมอร์แกน เชน่ ถ้า
มีประชากรอยู่จ านวน 1,000 คน ต้องการความเชื่อม่ันที่ระดับร้อยละ 95 หรือมีระดับนัยส าคัญ 
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(Significant Level) .05 และความคลาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
เท่าใด 
          จากสถานการณท์ีก่ าหนด N   = 1000 , p = 0.5, d = 0.05 ส่วน X 2 ที่ df = 1 และระดับ
นัยส าคัญ (a) .05 มีค่าเป็น 3.841 (ดูตารางการแจกแจงแบบไคสแควร์ในภาคผนวก  
                                          1000 x 3.841 x 0.5 x 0.5 
                     n  =                                                               = 277.71 
                                    (0.05)2  x 999 + 3.841 x 0.5 x 0.5 
ดังน้ัน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 278 คน  
          การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามวธิกีารของเครจซีและมอร์แกนน้ีใชสั้ดส่วนของตวัแปรใน
ประชากร (p) มาร่วมในการก าหนด ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวน้ีมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สัดส่วนการสุ่ม 
(Sampling Fraction) ซ่ึงนิยมใช้ในการออกแบบการทดลอง ดังน้ันการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีน้ีจึงเหมาะส าหรับการวิจัยเชิงทดลอง  
 
          2.  วิธีการของยามาเน  (Yamane. 1967 : 725) ยามาเนได้เสนอสูตรในการค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเม่ือทราบจ านวนประชากรไว้ดังน้ี  
                                                                      N 
                                                           n =   
                                                                  1 + Ne2 

          เม่ือ           n         เปน็ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  
                         N         เป็นขนาดของประชากร  
                         e          เปน็ความคลาดเคล่ือนทีย่อมรับไดเ้ปน็สัดส่วน  
 
          ตวัอย่างเชน่ ประชากรจ านวน 1,000 คน และความคลาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 
จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าใด  
                                                            1000  
                                     n  =                                         = 285.71    
                                                   1 + (1000 x .052) 
 
น่ันคือกลุ่มตัวอย่างควรจะเป็น 286 คน  
          จะสังเกตเหน็วา่ การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารของยามาเนน้ี พิจารณาขนาด
ประชากรและความคลาดเคล่ือนเป็นหลัก ดังน้ันที่ระดับความคลาดเคล่ือนค่าหน่ึง ขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างจะขึ้นกับขนาดประชากรเท่าน้ัน ดังน้ัน วิธีก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเนจึงเหมาะ
ส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ 
          วธิกีารค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองวธิน้ีี ไดมี้การค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ประชากรมีขนาดต่าง ๆ กัน แล้วจัดท าเป็นตารางส าเร็จรูปเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ซ่ึง
มักจะปรากฎในต าราเก่ียวกับสถิติและวิจัย โดยเรียกชื่อว่า ตารางของเครจซีและมอร์แกน และ
ตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เป็นต้น 
          3.  วิธีการของรอสโก  (Roscoe. 1975 : 183) นอกเหนือจากวิธีการของเครจซีและมอร์แกน 
(1970) และวิธีการของยามาเน (1967) ซ่ึงใช้กับกรณีที่ทราบจ านวนประชากรแน่นอนแล้ว ในกรณีที่
ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน เพียงรู้แต่ว่าประชากรมีจ านวนมาก รอสโกได้เสนอสูตร
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ดังน้ี  
                                                          Z c S      2 

                               n =        em   

 

     เม่ือ n          เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
           Z c        เปน็คะแนนปกตมิาตรฐานทีส่อดคล้องกับระดบัความเชือ่ม่ันทีก่ าหนด หรือ  
                       สอดคล้องกับระดบันัยส าคญัทีก่ าหนด ซ่ึงทีร่ะดบัความเชือ่ม่ันร้อยละ 95 หรือ  
                       ระดบันัยส าคญั .05 ค่า  Z c = 1.96 ส่วนที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 หรือที่  
                       ระดบันัยส าคญั .01 ค่า Z c = 2.58 
          S           เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
          em          เป็นความคลาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นสัดส่วน  
 
 
          ตัวอย่างเช่น ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนสูงสุดที่ยอมรับได้
เป็น 1 ใน 10 ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าใด  
          จากสถานการณท์ีก่ าหนด em =   1

1
0   S , Z c = 1.96 ดังน้ัน 

                                                        
                                                          1.96 S     2 
                                               n =          S           = (1.96 x 10)2 = 384.1 
                                                             10 
            
  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในกรณีน้ี คือ  385 คน  
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ข้อเสนอแนะในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  
          1.  ควรจะบรรยายลักษณะของหน่วยที่ศึกษาหรือผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาให้ชัดเจน และมี
รายละเอียดเพียงพอ  
          2.  ควรจะนิยามประชากรให้ชัดเจน  
          3.  ควรอธิบายวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน  
          4.  ควรระบุและวิเคราะห์อัตราการตอบกลับหรือข้อมูลที่ได้กลับคืนมา เช่น กลุ่มตัวอย่าง
เท่าใด ตอบคืนมาเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  
          5.  การเลือกตัวอย่างควรจะปราศจากความล าเอียง  
          6.  วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างควรมีความเหมาะสมกับปัญหาที่ท าการศึกษา  
          7.  กลุ่มตัวอย่างควรจะมีจ านวนที่เพียงพอ หรือมีขนาดที่เหมาะสม  
          8.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพควรเป็นบุคคลที่มีความรู้หรือมีสารสนเทศในเรื่องที่
ศึกษามากพอ  
 
ตัวอย่างการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  
          ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัตอ้งก าหนดวา่ กลุ่มตวัอย่างเปน็ใคร อยู่ทีไ่หน มีจ านวน
ทั้งหมดเท่าใด เลือกมาโดยวิธีใด มีขั้นตอนในการเลือกอย่างไร และเลือก / สุ่มมาแล้วมีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างก่ีคน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
 
           ตัวอย่างที ่1  

        กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 โรงเรียนผดุงนารี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 94 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่มโดยมีขั้นตอนการสุ่มดังน้ี  
                  1.  สุ่มห้องเรียนมา 2 ห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้องเรียน โดยวิธีจับสลาก  
                  2.  สุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีจับสลากจาก 2 ห้องเรียน โดยกลุ่มทดลอง
สอนด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา และกลุ่มควบคุมสอนตามคู่มือครู 

ในตัวอย่างน้ีมีการสุ่ม 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) ส่วนการสุ่ม
วิธีสอนให้กับกลุ่ม (ห้องเรียน) ในครั้งที่สองเรียกว่า การก าหนดแบบสุ่ม (Random Assignment)  
        

ตัวอย่างที่ 2 



 

73 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        กลุ่มตวัอย่างเปน็นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนหลัก
เมือง สังกัดส านักงานเชตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการ
คัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ร้อยละ 
60 ของแบบทดสอบวัดจุดประสงค์ของโรงเรียน ที่ท าการทดสอบกับนักเรียนจ านวน 5 ห้อง รวม 
200 คน 
 

          ตัวอย่างที่ 3 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 180 คน  
           2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 80 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)    
 
ประโยชน์ของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
          เน่ืองจากประชากรมีจ านวนมาก ผู้วจิยัไม่สามารถทีจ่ะเก็บขอ้มูลจากประชากรทัง้หมดได ้จงึ
จ าเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรและมีความเหมาะสม ดังน้ันการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงมีประโยชน์ต่องานวิจัย ดังน้ี  
          1.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อยกว่า
ประชากร ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะน้อยลงด้วย  
          2.  ประหยัดเวลาและแรงงาน บางครั้งในการวิจัยต้องท าให้ส าเร็จภายในช่วงเวลาที่จ ากัด ถ้า
ศึกษาจากประชากรอาจต้องใช้แรงงานมากเกินไป หรืออาจใช้เวลานานเกินไป หรือไม่อาจท าการ
วิจัยน้ันให้ส าเร็จได้  
          3.  ลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าต้องเก็บข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด อาจจะมีปัญหาตามมาคือ ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อาจจะสูญหาย ไม่อยู่ในขณะน้ัน หรือไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น ดังน้ันเราก็ไม่ควรเลือก
กลุ่มตัวอย่างคนที่มีปัญหาดังกล่าว มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
          4.  ท าให้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เพราะการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างช่วยให้การเก็บ
ข้อมูลมีความยืดหยุ่น ผู้วิจัยไม่ต้องเกิดความพะวงว่าจะไม่ได้ข้อมูลครบถ้วน หรือในบางครั้งการ
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เก็บข้อมูลมีความเส่ียงหรือเป็นอันตรายในการเดินทางไปเก็บข้อมูล ผู้วิจัยอาจจะเปล่ียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  
          5.  ท าให้มีผู้วิจัยมีเวลาพอเพียงที่จะตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ เน่ืองจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีน้อย ซ่ึงจะท าให้ผลการวิจัยถูกต้องและเชื่อถือได้มากขึ้น  
          6.  ช่วยท าให้มีการวิจัยได้กว้างขวางขึ้น ไม่มีข้อจ ากัดด้านข้อมูล เช่น การวิจัยเชิงทดลอง
จ าเป็นต้องทดลองกับกลุ่มเล็ก ๆ ท าให้สามารถท าการวิจัยในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้อย่าง
กว้างขวาง ถ้าไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างอาจท าให้การท าวิจัยลดน้อยลง เพราะข้อจ ากัดด้านข้อมูล เป็นต้น  
 
บทสรุป 

          ถึงแม้การท าวจิยัเราควรจะท ากับประชากรทัง้หมด แตก็่เปน็ไปไดย้าก จงึจ าเปน็ตอ้งใชก้ลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาแทนประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างน้ัน ต้องมีลักษณะความเป็นตัวแทนของ
ประชากรและมีจ านวนที่เพียงพอส าหรับการวิจัยในครั้งน้ัน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างควรให้ทุก
หน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
น้ัน ผู้วิจัยต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณ เวลา และแรงงานจ านวนมาก กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่อาจท าให้ได้ผลการวิจัยที่
ผิดพลาดคลาดเคล่ือน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะ จึงนับว่ามีความส าคัญเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม การศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนับเป็นทางเลือกที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการวิจัย 
เพราะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และงบประมาณ ตลอดจนท าให้เกิดงานวิจัยขึ้นมากมาย  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.2 

เร่ือง  การออกแบบการวิจัย  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 
การออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน 
ความหมายของการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน  
 การออกแบบการวิจัยคือการวางแผนเพ่ือพิสูจน์ว่านวัตกรรม/วิธีการที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ
หรือไม่ โดยการน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์  
และประเมินผลว่านวัตกรรม/วิธีการน้ันสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสามารถพัฒนาการเรียน  
การสอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การออกแบบวิจัยน้ีจะเก่ียวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง   
วิธีการ  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยด้วย  
 
 ความส าคัญของการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน  

 การออกแบบการวิจัยเป็นการวางแผนก าหนดวิธีการและเทคนิคในการวิจัย  ถ้าครูผู้สอน
ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจท าให้เกิดปัญหาระหว่างด าเนินการวิจัย และหลังการวิจัยในช่วงการ
วิเคราะห์ผลการแปลผลได้  นอกจากน้ันการออกแบบวิจัยยังท าให้รู้ว่านวัตกรรม/วิธีการที่สร้างขึ้น  
มีทฤษฎีรองรับมากน้อยเพียงใด มีความม่ันใจว่าจะพัฒนาการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่ อย่างไร 
การออกแบบการเก็บข้อมูลก็เป็นส่วนส าคัญ  ถ้าไม่ได้มีการออกแบบไว้ว่าจะเก็บข้อมูลอะไร  เก็บ
อย่างไร เก็บกับใคร เก็บเม่ือใด ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซ่ึงจะส่งผลการสรุปผลการทดลอง
ผิดพลาดด้วย ดังน้ันการออกแบบการวิจัย จึงเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงที่ส าคัญในการวิจัยในชั้นเรียน  ที่
จะช่วยให้ผลการวิจัยมีความแม่นย าเชื่อถือได้มากขึ้น  
 
 เป้าหมายของการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน  

 การออกแบบการวิจัยมีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือให้การวิจัยน้ันได้ข้อค้นพบที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยมีความตรงภายในและมีความตรงภายนอก  

1)ความตรงภายใน ( Internal Validity) การวิจัยที่มีความตรงภายในสูงหมายถึง  
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การวิจัยที่มีตัวแปรเกินที่มีผลกระทบต่อการวิจัยน้ันน้อยหรือไม่มีเลย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัย
ที่สามารถออกแบบการวัด เพ่ือวัดค่าตัวแปรและควบคุมตัวแปรได้อย่างเหมาะสม และรวมความไป
ถึงการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องอีกด้วย ตัวอย่าง เช่น ตัวอย่าง  
  ครูอัจฉราต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบปกติกับวิธีสอนโดย  
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูอัจฉราจะต้องควบคุม
ตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ไม่ให้มีผลต่อตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
เพ่ือที่จะให้ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามน้ันเป็นผลเน่ืองมาจากวิธีสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่าน้ัน โดยจะต้องควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ที่เป็นตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรก
ซ้อน เช่น ระดับสติปัญญาของนักเรียน ความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียน เป็นต้น ให้เท่า
เทียมกันเพ่ือมิให้มีผลต่อตัวแปรตามได้ ถ้าครูอัจฉราสามารถออกแบบการวิจัยเพ่ือควบคุมตัวแปร
เกินหรือตัวแปรแทรกซ้อนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ก็ถือว่างานวิจัยในชั้นเรียนของครูอัจฉรามี
ความเที่ยงตรงสูง 
  2)ความตรงภายนอก ( External Validity) 
  การวิจัยที่มีความตรงภายนอกสูง หมายถึงการวิจัยที่มีการคัดเลือกหรือสุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง สามารถจะสรุปผลอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่าง
ไปหากลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องหรือน าไปสรุปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันได้
อย่างถูกต้องตัวอย่างเช่น  
 
ตัวอย่าง 

 ครูอัจฉราต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จ านวน 2 ห้องเรียน)  
โดยที่ครูอัจฉรา ท าการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้งหมด จ านวน 10 ห้องเรียน) 
ให้มีความเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  ซ่ึงเม่ือผลการวิจัยพบว่าวิธีการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบปกติ  ครูอัจฉราสามารถ
อ้างอิงผลการวิจัยน้ันไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดได้  
  
หลักการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน  

 เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความแม่นย าและมีความน่าเชื่อถือได้สูงการออกแบบการวิจัยควร
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  
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 1) นวัตกรรม / วิธีการที่จะน ามาทดลองใช้ควรมีความเด่นชัดมีทฤษฎีรองรับเพ่ือให้มีความ
ม่ันใจว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนได้จริง หรือสามารถบอกได้อย่างชัดเจน
ว่าแตกต่างจากวิธีการเดิม 
 2) พยายามลดความคลาดเคล่ือนของการวิจัยให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีความ
ตรง (Validity) มีความเชื่อม่ัน (Reliability) คือผลการวัดมีความคงที่ไม่ว่าจะวัดก่ีครั้งก็ตาม  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษาและสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและเหมาะสมกับนะดับของข้อมูลที่รวบรวมได้  
 3) พยายามควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่รบกวนผลการทดลองให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่าง  
ตัวแปรแทรกซ้อน เช่น สภาพนักเรียนที่แตกต่างกันในทางสติปัญญา การเรียนพิเศษเพ่ิมเติมของ
นักเรียนบางคน อาจส่งผลกระทบต่อผลการวิจัยในชั้นเรียนได้ ในกรณีเช่นน้ีครูควรคัดนักเรียน
เหล่าน้ีออกโดยไม่น าผลคะแนนการสอบวัดของนักเรียนดังกล่าวน้ีมาวิเคราะห์ผล  
 4) ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง เช่น การเลือกกลุ่มตัวอย่างครูควรเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ที่เป็นห้องเรียนที่จัดสภาพเดิมอยู่แล้วไม่ควรมีการจัดชั้นเรียนใหม่เพ่ือการทดลอง ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความวุ่นวายในการจัดการ และยังท าให้นักเรียนรู้ตัวว่าก าลังถูกทดลอง ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการวิจัยก็
ได้ 
 5) ไม่ควรให้นักเรียนบางส่วนเสียเปรียบหรือเสียโอกาส เช่น ให้นักเรียนกลุ่มหน่ึงเรียน  
โดยใช้ส่ือการสอน อีกกลุ่มหน่ึงเรียนโดยไม่ใช่ส่ือการสอน เป็นต้น  
 
ตัวแปรส าหรับการวิจัยในชั้นเรียน  
 ในการวิจัยในชั้นเรียนหรือในการวิจัยโดยทั่วไปจะมีการกล่าวถึง  “ ตัวแปร” อยู่เสมอ  
ซ่ึงความหมายของตัวแปรก็คือส่ิงที่สนใจจะท าการศึกษาน่ันเอง ซ่ึงอาจจะสนใจศึกษาเพียงตัวแปร
เดียวหรือมากกว่า 1 ตัวแปรก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัย ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนก็
เป็นกระบวนการศึกษาตัวแปรน่ันเอง ตัวแปรมีการจัดแบ่งประเภทของตัวแปรตามความสัมพันธ์
ของตัวแปร ซ่ึงเป็นการแบ่งรูปแบบของตัวแปรที่นิยมใช้และเป็นแบบที่รู้จักกันในการวิจัยในชั้น
เรียนโดยทั่วไป  
  
ประเภทของตัวแปร 
 1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ( Independent variable) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลหรือส่งผล
ต่อตัวแปรอ่ืน 
 2) ตัวแปรตาม ( Dependent variable) เป็นตัวแปรผลที่เกิดขึ้นจากการส่งผลตัวแปรอิสระ  
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 3) ตัวแปรเกิน ( Extraneous variable) เป็นตัวแปรอิสระที่ไม่ต้องการศึกษาหรือไม่ได้
คัดเลือกมาศึกษาผล แต่อาจส่งผลกระทบต่อการวิจัยได้ถ้าผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมหรือก าจัดออกไป  
เช่น อายุของนักเรียน พ้ืนความรู้เดิมของนักเรียน สภาพครอบครัวของนักเรียน ฯลฯ  
 4) ตัวแปรแทรกซ้อน ( Intervening variable) เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้จัดการ
ควบคุมที่ดีพอเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อไปยังตัวแปรตามท าให้
ผลการวิจัยพลาดไปได้ เช่น นักเรียนไปเรียนพิเศษเพ่ิมเติม  
 
ตัวอย่าง 

โครงการวิจัย 1 
ผลการใช้ชุดการสอนจริยธรรม กับความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ตัวแปรอิสระ  : ชุดการสอนจริยธรรม  
ตัวแปรตาม  : ความรับผิดชอบ 
 
โครงการวิจัย 2 
 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีระดับพ้ืน
ความรู้ต่างกัน 
ตัวแปรอิสระ  : เพศ (ชาย , หญิง) ระดับความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ปีที่  2 , ปีที่ 3 ) 
ตัวแปรตาม  : เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ตัวแปรเกิน  : อายุของนักเรียน  
 
โครงการวิจัย 3 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเรียนแบบปกติ  
ตัวแปรอิสระ   : รูปแบบการเรียน (คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเรียนแบบปกติ) 
 ตัวแปรตาม   :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตัวแปรเกิน   : อายุของนักเรียน , พ้ืนฐานความรู้เดิมของนักเรียน  
ตัวแปรแทรกซ้อน  : ความตั้งใจเรียน , นักเรียนเรียนพิเศษเพ่ิมเติมระหว่างวิจัย  
 

ตัวแปรของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับนักเรียนครูผู้สอน นวัตกรรม
วิธีการสอน ส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ิงแวดล้อมของชั้นเรียนน่ันเอง ซ่ึงตัวแปร
ดังกล่าว อาจเขียนแบ่งได้ 3 ส่วนตามลักษณะของระบบ คือ ปัจจัย กระบวนการผลผลิตดังน้ี  



 

79 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 1) ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับปัจจัย ได้แก่  
  * นักเรียน (อายุ เพศ สติปัญญา ฐานะทางครอบครัว ฯลฯ) 
  * ครู (วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน เพศ อายุ ฯลฯ)  

* วิธีการสอน (แบบโครงการ แบบศูนย์การเรียน แบบสืบเสาะ แบบร่วมมือร่วมใจ 
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฯลฯ)  

* หลักสูตร (เวลาเรียน รายวิชาที่เรียน ฯลฯ)  
* ส่ือการสอน (ประเภทของส่ือ คุณภาพของส่ือ ฯลฯ)  
* การวัดผลประเมินผล (ลักษณะของการวัดผล วิธีการวัดผล ฯลฯ)  

2)ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ ได้แก่  
* กิจกรรมการเรียนการสอน (วิธีสอน เทคนิคการสอน ส่ือการสอน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม/ส่ือการสอน
ฯลฯ) 
3)ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับผลผลิต ได้แก่  

* คุณภาพของการเรียนการสอน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการ เจต
คติที่ได้รับจากการเรียน คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิงปฏิบัติ การ
แก้ปัญหา ฯลฯ) 

 
การก าหนดตัวแปรตามของการวิจัยในชั้นเรียน  
 ในการทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการต้องมีการก าหนดว่าหลังจากการทดลองส้ินสุดลงแล้ว
จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรในตัวนักเรียนบ้าง  ซ่ึงส่ิงที่คาดหวัง  
ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่ียนแปลงหลังการทดลองน้ีเองเรียกว่าตัวแปรตาม  
 ตัวอย่าง  เช่นคาดหวังว่าหลังจากการทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูป นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ตัวแปรตาม  
 การก าหนดตัวแปรตามควรก าหนดจากคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลเน่ืองมาจากการใช้นวัตกรรม/วิธีการน้ัน ตัวอย่างตัว
แปรตาม เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ....... ทักษะการอ่านคุณธรรมในด้านจริยธรรมนิสัยใน
การเรียนเจตคติต่อวิชา ..... ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

 
รูปแบบการวิจัยและแนวทางการวิเคราะห์ผล  
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 รูปแบบการวิจัยมีหลายรูปแบบ  แต่ละแบบจะมีลักษณะเฉพาะบางรูปแบบสามารถ
น าไปใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนได้จริง  แต่บางรูปแบบก็ไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิจัยในชั้น
เรียนโดยทั่วไป รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนอาจแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  คือการวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา การวิจัยส ารวจและการวิจัยหาความสัมพันธ์ ซ่ึงแต่ละประเภทมี
ลักษณะและรูปแบบดังต่อไปน้ี  

  
1. การวิจัยเชิงทดลอง 

 การวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยที่ประกอบลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ   
คือการจัดกลุ่มควบคุม (Control group) และการสุ่ม (Randomization)  
การวิจัยเชิงทดลองมีรูปแบบการวิจัยที่หลากหลายบางครั้งอาจแบ่งย่อยออกไปอีก  
 เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น การวิจัยเชิงก่ึงทดลองและการวิจัยเชิงทดลองแท้จริง  
 ในที่น้ีจะน าเสนอเพียงรูปแบบที่สามารถน ามาใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนได้จริง สามารถท า
ได้พร้อมกับกิจกรรมการเรียนการสอนเปล่ียนไปจากเดิม และไม่เพ่ิมภาระ  
ให้กับครูผู้สอนมากนัก  

 
ตัวอย่างที่นิยมใช้ 

 รูปแบบที่ 1 กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง  
 
ลักษณะ   : ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 1 ครั้ง  
รูปแบบ   : X O1  
X   : การทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ  
O1   : การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ  
การวิเคราะห์ผล  : ใช้วิธีการบรรยายข้อมูลจากการวัดผลหลังการทดลองเท่าน้ัน  
จุดเด่น : ง่ายไม่ซับซ้อน มีการวัดหลังการทดลองเพียงครั้งเดียวและใช้

กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว  
จุดด้อย : 1) ไม่มีเกณฑ์เปรียบเทียบว่า ก่อนใช้นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้

อยู่ระดับใด เน่ืองจากวัดผลเพียงครั้งเดียว  
   2) ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ท าให้ไม่แน่ใจว่าหลังใช้นวัตกรรมแล้ว

นักเรียน จะมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยวิธีเดิมหรือไม่  
 

ตัวอย่างรูปแบบการวิจัยที่ 1 



 

81 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 
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เลือกห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียน ท าการสอนโดยใช้นวัตกรรม/  
วิธีการที่สร้างขึ้น เม่ือจบการทดลองแล้วให้ท าการสอบวัดด้วยข้อสอบหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ  
  การวิเคราะห์ผล รูปแบบการวิจัยแบบน้ีควรก าหนดเกณฑ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ถ้า
นวัตกรรม/วิธีการของตนมีคุณภาพ นักเรียนจะต้องได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 หรือ
อาจก าหนดเป็นสัดส่วนของจ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์สูงกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น  
………………………………………………………………………………………………………  
 
รูปแบบที่ 2 กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง  

ลักษณะ   : ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง  
     คือ ก่อนและหลังการทดลอง 
รูปแบบ   : O1 X O2  
X   : การทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ  
O1   : การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ   (ครั้งที่ 1 ) 
O2   : การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ   (ครั้งที่ 2 ) 
การวิเคราะห์ผล  : เปรียบเทียบระหว่างการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง  

 โดยใช้ t-test 
จุดเด่น : มีความตรงภายใน 
จุดด้อย : 1) ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามอาจมาจากตัวแปรอิสระหรือตัว

แปรเกินก็ได้  
 : 2) การวัดครั้งที่ 2 อาจได้รับผลกระทบมาจากการวัดครั้งแรกท า

ให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้  
 

ตัวอย่างรูปแบบการวิจัยที่ 2   

เลือกห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียน ก่อนทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการท าการ
ทดสอบวัดตัวแปรด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพที่สร้างขึ้นและหลังจากทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ แล้ว
ท าการสอบวัดด้วยข้อสอบหรือเครื่องมือชุดเดิม  

การวิเคราะห์ผล รูปแบบการวิจัยแบบน้ี ท าได้โดยน าผลการวัดก่อนและหลังการทดลอง
เปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติ t-test (ส าหรับกรณี dependent group) 

………………………………………………………………………………………………. 
รูปแบบที่ 3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแท้จริงวัดผลหลังการทดลอง  
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะ  : ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีลักษณะเท่าเทียมกันใช้เป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่มมีการวัดผลทดลอง 1 ครั้ง 
เฉพาะหลังการทดลองเท่าน้ัน  

รูปแบบ   : R X O2 ......... กลุ่มทดลอง  
   : R - O2 ……. กลุ่มควบคุม 
X   : การทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ  
R   : กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเท่าเทียมกัน 
O2   : การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ  
การวิเคราะห์ผล         : เปรียบเทียบระหว่างการวัดผลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ 

t-test (ส าหรับกรณี independent group)  
จุดเด่น : มีความเที่ยงภายในมาก ง่าย สะดวก 
จุดด้อย : ท าได้ยากส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในการเลือกห้องเรียนที่มี

ลักษณะเท่าเทียมกัน 2 ห้อง  
 

ตัวอย่างรูปแบบการวิจัยที่ 3  
เลือกห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมา 2 ห้องเรียน ที่มีความเท่าเทียมกัน โดยสุ่มให้ห้องหน่ึง

เป็นกลุ่มควบคุมท าการสอนโดยวิธีเดิมและอีกกลุ่มหน่ึงสอนโดยใช้นวัตกรรม/วิธีการใหม่ หลังการ
สอนครบตามก าหนด ท าการทดสอบวัดตัวแปรทั้งสองกลุ่มด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพที่สร้างขึ้นชุด
เดียวกัน 

การวิเคราะห์ผล รูปแบบการวิจัยแบบน้ี ท าได้โดยน าผลการวัดหลังการทดลองของทั้ง 2 
กลุ่ม มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้สถิติ t-test (ส าหรับกรณี independent group) 

…………………………………………………………………………………………… 
รูปแบบที่ 4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแท้จริงวัดผลก่อนและหลังการทดลอง  
ลักษณะ   : ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 
1 กลุ่มมีการวัดผลทดลอง 2  ครั้ง คือก่อนการทดลองและหลังการทดลองเท่า  
รูปแบบ   : R O1 X O2 ......... กลุ่มทดลอง  
   : R O1 - O2 ……. กลุ่มควบคุม 
X   : การทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ  
R   : กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเท่าเทียมกัน  
O1   : การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ 
O2   : การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรม/วิธีการ  
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การวิเคราะห์ผล  : น าคะแนนเฉล่ียของผลต่างก่อนและหลังการทดลองของแต่ละ
กลุ่มมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test  

จุดเด่น : มีความเที่ยงภายในมาก ง่าย สะดวก 
จุดด้อย : ท าได้ยากส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในการเลือกห้องเรียนที่มี  
 เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยเฉพาะถ้าทั้งสองห้องเรียนมี

ความแตกต่างกันมากความเชื่อม่ันจะมีค่าน้อยลง 
 

 
 

ตัวอย่างรูปแบบการวิจัยที่ 4 
เลือกห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมา 2 ห้องเรียน ที่มีคุณลักษณะต่าง ๆใกล้เคียงกัน ก่อน

ด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบวัดตัวแปรของการทดลองด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพชุดเดียวกัน
กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมท าการสอนโดยวิธีเดิมและอีกกลุ่มหน่ึงสอนโดยใช้นวัตกรรม/วิธีการใหม่ 
หลังการสอนครบตามก าหนด ท าการสอบวัดตัวแปรทั้งสองกลุ่มด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพที่สร้าง
ขึ้นชุดเดิม 

การวิเคราะห์ผล รูปแบบการวิจัยแบบน้ี ท าได้โดยน าคะแนนเฉล่ียของผลต่างก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มที่ทดลองสอนโดยใช้นวัตกรรม/วิธีการใหม่ สูงกว่ากลุ่มที่ท าการสอนโดยวิธี
เดิม แสดงว่านวัตกรรม/วิธีการมีคุณภาพ  

…………………………………………………………………………………………… 
 

2.การวิจัยทดลองและพัฒนา 
การวิจัยแบบน้ีเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียนหรือพัฒนาการ

เรียนการสอนมากที่สุด วิธีน้ีไม่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้นักเรียนเพียงกลุ่มเดียว  
ค าว่ากลุ่มเดียวไม่ได้หมายถึงห้องเดียว แล้วแต่ว่าจะท าก่ีห้องก็ได้ แต่ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่ม ไม่ต้องเปรียบเทียบสอนแบบดั้งเดิมกับวิธีสอนแบบใหม่แต่จะใช้นวัตกรรม  
หรือวิธีการสอนใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพียงวิธีเดียวเท่าน้ันกับนักเรียนกลุ่มเดียว ใช้ครั้งที่ 1  
แล้วปรับ น าไปใช้ครั้งที่ 2 แล้วปรับใช้ครั้งที่ 3 แล้วปรับ ซ่ึงถ้าใช้ในแต่ละครั้ง ใช้เวลา 1 เทอม 
อาจจะเป็นการเสียเวลามาก เพราะอาจต้องใช้เวลาถึง 3 เทอมหรืออาจเป็น 3 ปี ถ้าต้องการทดลอง
สอนในรายวิชาเดิม  

 ในเชิงปฏิบัติจริงสามารถท าได้ใน 1 เทอมโดยการการน าวิธีการหรือนวัตกรรม
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนกลุ่มหน่ึงจะสอนก่ีห้องก็ได้ โดยเริ่มทดลองใช้
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สอนกับบทเรียนในบทที่หน่ึง ก่อนสอนก็มีการทดสอบพ้ืนฐานของนักเรียน สอนเสร็จแล้วก็
ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ดูว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ ดูปัญหาต่าง ๆ ในการสอน เม่ือ
พบปัญหาหรือข้อบกพร่องก็ปรับบทเรียนที่หน่ึงและเอาวิธีที่ปรับกับบทเรียนที่หน่ึงไปใช้กับ
บทเรียนที่สองด้วย เม่ือสอนจบบทเรียนที่สองพบปัญหาหรือข้อบกพร่องอีกก็ไปปรับใช้กับบทเรียน
ที่สามและขณะเดียวกันก็ปรับบทเรียนที่หน่ึงและสองไปด้วย ท าอย่างน้ีไปเรื่อย ๆ จนจบบทเรียน
ทั้งหมดเม่ือสอนจบก็จะได้เทคนิควิธีการสอนวัตกรรม แผนการสอน ส่ือการสอน ที่เราปรับทุก
บทเรียนเรียบร้อยพร้อมกัน แต่ถ้าทดลองยังไม่เป็นผลที่พอใจอาจจะทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหม่
ในเทอมต่อไปอีกก็ได้ ซ่ึงท าให้นวัตกรรมหรือวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม่ พัฒนาไปเรื่อย ๆ ซ่ึงวิธี
น้ีเป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะกับการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนมากที่สุด  
 
 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา  

 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา เป็นการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าวน้ี
อาจเป็นนวัตกรรมที่เป็นชิ้นงาน เช่น แผนการสอน ส่ือการสอนประเภทต่างๆ ชุดการสอน เป็นต้น 
หรืออาจเป็นนวัตกรรมที่เป็นวิธีการ กระบวนการหรือรูปแบบที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนก็ได้ 
 

ตัวอย่างนวัตกรรมแบบต่าง ๆ  
* แผนการสอน  
* เอกสารประกอบการสอน  
* คู่มือครู 
* หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ / ต ารา  
* ชุดการสอน 
* บทเรียนส าเร็จรูป  
* ส่ือการเรียนการสอน เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ แบบจ าลอง อุปกรณ์การสอน  
* แบบฝึกทักษะ  
*โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (  CAI) 
*โปรแกรมฐานข้อมูลการเรียนรู้ ( CBL) 
* การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ  
* การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
* หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์  
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ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม  

 1. ขั้นเตรียมการ : ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา  
 2. ขั้นสร้างเครื่องมือ : ออกแบบและสร้างนวัตกรรม  
 3. ขั้นทดลองใช้ : ทดลองใช้นวัตกรรมเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไข  
 4. ขั้นน าไปใช้จริง : น าไปใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ   

   และประเมินผล  ปรับปรุงนวัตกรรม  
 5. ขั้นรายงานผล  : สรุปผลและเผยแพร่  

 
 

 

ตัวอย่างการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา  
เร่ืองการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  

วิชาวิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ข้ันตอนการพัฒนา  

 1.ขั้นเตรียมการ  
  * วิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนชีววิทยา  
  * ก าหนดจุดประสงค์ของการวิจัย  
  * วิเคราะห์จุดประสงค์ เน้ือหาวิชาชีววิทยา  

 * ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมฐานข้อมูล  
การเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  
 

 2.ขั้นสร้างเครื่องมือ  
  * ออกแบบนวัตกรรมฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับ  

   จุดประสงค์ของการวิจัย 
* สร้างนวัตกรรมฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  
* ทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  

 
3.ขั้นทดลองใช้  

  * ทดลองใช้ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  
     เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ครั้งที่ 1 (แบบหน่ึงต่อหน่ึง)  



 

86 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  * ทดลองใช้ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  
     เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ครั้งที่ 2 (แบบกลุ่มเล็ก)  
  * ทดลองใช้ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  
     เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ครั้งที่ 3 (แบบกลุ่มใหญ่)  
 
 4. ขั้นน าไปใช้จริง  
  * น าไปใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆที่ต้องการศึกษา 
  * วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและประเมินผล เพ่ือปรับปรุง นวัตกรรมฐานข้อมูลการ  

    เรียนรู้แบบมัลติมีเดีย  
 

 5. ขั้นรายงานผล 
  * จัดท ารายงานการวิจัย/เผยแพร่ 
 3.การวิจัยส ารวจ  
  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ส ารวจดูส่ิงที่เป็นปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน 
เช่น * ส ารวจความประพฤติของนักเรียน  
 * ส ารวจเจตคติของนักเรียนที่มีต่อครู / วิชาที่สอน / โรงเรียน  
 * ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
 * ส ารวจอาชีพ / รายได้ผู้ปกครองนักเรียน  
 * ส ารวจการเดินทาง / ระยะทาง จากที่พักของนักเรียนมายังโรงเรียน ฯลฯ  
 
 การวิจัยแบบน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่มีการคาดคะเนหรือตั้งสมมุติฐานล่วงหน้า อยากรู้เรื่อง
ใดก็หาค าตอบในเรื่องน้ัน ๆ ซ่ึงอาจใช้วิธีการให้ตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดก็ได้
ที่ให้ค าตอบมา การวิจัยส ารวจเป็นเพียงการวิจัยเพ่ือให้ค าตอบที่อยากรู้เท่าน้ัน อาจไม่ได้ประโยชน์
มากนักในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นเพียงได้ข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นเท่าน้ัน  
 
 4. การวิจัยหาความสัมพันธ์  
 เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวนักเรียนว่ามี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร เช่น  
  * อาชีพของผู้ปกครองกับผลการเรียน / พฤติกรรมของนักเรียน  
  * ระยะทาง / การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนกับการมาสายของนักเรียน  
  * พฤติกรรม / วิธีสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน  
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  * อายุ / เพศ ของนักเรียนกับผลการเรียน  
  * ปัจจัยทางครอบครัวกับพฤติกรรมการติดยา / สูบบุหรี่ / ความก้าวร้าวของ
นักเรียน 
 การวิจัยแบบน้ีเป็นเพียงการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ์เท่าน้ันโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจมาดูความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน เม่ือพบความสัมพันธ์แล้วก็ใช้เป็นเพียงข้อมูลพ้ืนฐานเท่าน้ัน 
เป็นการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนน้อย  
 
 การเลือกใช้รูปแบบการวิจัย .... เลือกใช้อย่างเหมาะสม  
  การเลือกใช้รูปแบบการวิจัย ควรพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 

1) ค านึงถึงจุดเด่นจุดด้อยของแบบการทดลองแต่ละแบบ  
2) สภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการทดลองหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก

อาจใช้รูปแบบการทดลองแบบที่ 1 และ 2 ซ่ึงใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 
ห้องเรียนไม่ได้  

3) การวิจัยสอดคล้องกับการเรียนการสอนมากที่สุดคือการวิจัยเชิงทดลองและ
พัฒนา 

4) การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนาใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวไม่มีการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบการพัฒนาในกลุ่มเดียว 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.3 

เร่ือง   เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย  
 การวิจัยมีขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน ซ่ึงอาจมีการแบ่งจ านวนขั้นตอนต่างกันออกไป  
อย่างน้อยที่สุด 5 ขั้น ส่วนที่แบ่งมากที่สุด มี 11 ขั้น  สาเหตุที่มีขั้นตอนมากก็เน่ืองมาจากน าขั้นตอน
ใหญ่ ๆ บางขั้นตอนมาแบ่งย่อยด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพ่ือให้ผู้สนใจเห็นภาพได้ชัดเจน  หรือ
ท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
 นอกจากน้ี การวิจัยแต่ละประเภทก็อาจแบ่งขั้นตอนการวิจัยแตกต่างหรือเหล่ือมกันออกไป
บ้าง เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยชั้นเรียนก็มีขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม เพ่ิมขึ้นมาด้วย  ในขณะที่การวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงส ารวจจะไม่มีขั้นตอนน้ี  
หรือการวิจัยเชิงปริมาณจะมีการตั้งสมมุติฐานไว้ล่วงหน้า  ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพอาจมีการตั้ง
สมมุติฐานหลังจากด าเนินการวิจัยไประยะหน่ึงแล้ว  เป็นต้น ในที่น้ีจะยกตัวอย่างขั้นตอนของการ
วิจัยทั่วไปเชิงปริมาณกับการวิจัยและพัฒนา  หรือการวิจัยชั้นเรียนและขั้นตอนการประเมิน ดังภาพ
ที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
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2.0 การค้นคว้าและทบทวนเอกสาร  

 

7.0 การวิเคราะห์ข้อมูล  

6.0 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บข้อมูล  

8.0 การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย  

1.0 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อวิจัย  

3.0 การก าหนดตัวแปรและสมมุติฐาน  

 

4.0 การเลือกแบบวิจัย(ถ้ามี)  
 

5.0 การสุ่มหรือเลือกตัวอย่าง  

 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการวิจัยทั่วไป  
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหรือวิจัยชั้นเรียน  
 

 จากขั้นตอนในภาพที่ 1 และ2 จะเห็นว่าการวิจัยเริ่มต้นด้วยการก าหนดปัญหาเพ่ือก าหนด
เรื่อง  จนกระทั่งส้ินสุดด้วยการสรุปและเขียนรายงานเหมือนกัน  ส่วนขั้นตอนอ่ืน ๆ ก็จะเหมือน
หรือแตกต่างกันบ้างดังกล่าวมาแล้ว  ซ่ึงแต่ละขั้นตอนก็มีความส าคัญและส่งผลต่อคุณภาพของการ
วิจัยทั้งส้ิน  บางขั้นตอนเม่ือพบว่ามีข้อบกพร่องหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น  ก็สามารถแก้ไขให้หมด
ไปหรือปรับปรุงให้ทุเลาลงได้  แต่บางขั้นตอนก็แก้ไขหรือปรับปรุงได้ยากหรือไม่ได้เลย  เน่ืองจาก
มีข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาก   
 
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนน้ัน มีหลายวิธีด้วยกัน บางวิธีได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพ บางวิธีก็ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ บางวิธีก็ได้ข้อมูลทั้ง 2 ประเภทแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้สอนต้อง
มีความแน่ใจว่าเครื่องมือน้ันมีคุณภาพก่อนน าไปใช้ผู้วิจัยอาจน าเครื่องมือที่สร้างและหาคุณภาพ

2.0 การค้นคว้าและทบทวนเอกสาร  

 

7.0 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

6.0 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บข้อมูล  

 

8.0 การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย  

 

1.0 การส ารวจและก าหนดปัญหาเพ่ือเตรียมเร่ืองวิจัย  

 

3.0 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  

 

4.0 การก าหนดตัวแปรและสมมุติฐาน  

 

5.0 การเลือกแบบวิจัยและก าหนดตัวอย่าง  
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มาแล้ว หรือ น าเครื่องมือการประเมินทุกประเภท ควรมีลักษณะส าคัญ คือ ความตรง ( Validity) 
หมายถึง สามารถวัดได้ตรงกับส่ิงที่ต้องการจะวัด และความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง สามารถ
วัดได้คงที่แน่นอนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงวิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเบื้องต้นที่ครูสามารถน าไปใช้
ได้ คือการให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือเพ่ือนครูที่มีประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ ช่วยกันตรวจสอบ ต่อไป
ผู้เขียนขอเสนอวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ตามรายละเอียด ดังน้ี  
 
การสังเกต 

 การสังเกต ( Observation)  คือการเฝ้าดูต่อส่ิงที่ต้องการจะศึกษา เป็นวิธีที่ใช้ได้ทั้งใน
ระหว่างการสอนปกติและขณะที่นักเรียนท างานเดี่ยวหรือนอกเวลาเรียน ค าถามที่ช่วยวางแผนการ
สังเกต เช่น จะสังเกตอะไรพฤติกรรมหรือผลงานจะสังเกตพฤติกรรมด้านไหน จะสังเกตเป็น
รายบุคคล เป็นกลุ่มเล็ก หรือทั้งชั้นสังเกตก่ีครั้งจึงจะเหมาะสม จะบันทึกการสังเกตอย่างไร และจะ
ใช้เครื่องมืออะไรในการสังเกต  
 การสังเกตมีหลายวิธี เช่น 1) การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์
เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน  
 
การสัมภาษณ์  

 การสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นการสนทนาอย่างมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ต้องสอบสวนตรวจสอบสังเกตสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงจะท าให้
ได้ค าตอบส าหรับการวิจัยแนวลึก การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี  
 1.  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีที่ผู้สัมภาณ์มีรายการของ
ค าถามที่เฉพาะเจาะจง และจัดการสอบถามตามที่วางแผนไว้ และไม่ถามนอกเหนือจากที่ก าหนดมา
ก่อน 
 2.  การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นวิธีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มี
โครงสร้างค าถามที่ชัดเจนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยว่าจะ ยกประเด็นหรือปัญหาอ่ืนๆ 
ขึ้นมาอีกที่มีประโยชน์ต่อการวิจัย และไม่ท าให้แนวทางของการวิจัยเบี่ยงเบนประเด็นไป โดย
ค าถามจะเน้นการถามแบบปลายเปิดให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น  
 3.  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นวิธีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น
ผู้หยิบยกประเด็นและปัญหาต่างๆ ขึ้นมา ในขณะที่พูดถึงประเด็นที่เก่ียวกับค าถามการวิจัยผู้
สัมภาษณ์จะถามเพ่ือให้อธิบายเพ่ิมเติม  
 
การทดสอบ 
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 การทดสอบ ( Test) เป็นวิธีที่ครูคุ้นเคยและนิยมใช้มากที่สุดในการประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยทั่วไปใช้วัดความสามารถทางด้านสติปัญญาจิตใจ และด้านทักษะการปฏิบัติ ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิจัยในชั้นเรียนได้ดีเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะแบบทดสอบที่ครู
ออกแบบขึ้นเอง (Classroom and Teacher-Designed Test) 
 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยให้มีคุณภาพ  

 การจะสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ  มีลักษณะส าคัญที่สุดคือ ต้องมีที่มา  
หมายความว่า ข้อค าถามต้องมีที่มา  เพราะว่าข้อค าถามจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเครื่องมือกับผู้ให้
ข้อมูล  เข้าท านองต้องนับญาติกันได้จึงจะคุยกันรู้เรื่อง  เพราะต้องมีที่มาตามวัตถุประสงค์  เน้ือหา  
หรือหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะเอาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล  โดยมีข้อค าถามเป็นตัวเชื่อมส่วนแหล่งของ
ที่มาหากเป็นแบบสอบหรือแบบวัดทักษะต้องมาจากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  หรือเน้ือหาของ
ความรู้ที่จะวัดหากเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ต้องมีที่มาจากทฤษฎี  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเสมอ   
 
 ส่ิงที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือ  อย่าใช้วิธีสร้างค าถามด้วยการเปิดหนังสือ ดูเน้ือหา  หรือใช้
ความรู้สึกมาออกข้อค าถามเป็นอันขาด  เพราะข้อค าถามที่ได้ขาดที่มาเหมือนคนจรจัดไม่มีต้น
ตระกูล  สืบหาบรรพบุรุษไม่ได้  และถ้าหวังว่าใช้ความรู้สึกออกข้อค าถามแล้วอาจโชคดีไปตรงกับ
ทฤษฎีก็คงเป็นไปได้ยาก  เพราะว่าผู้คิดค้นทฤษฎีทั้งหมดต้องใช้เวลาค้นคว้าวิจัยเป็นเวลานาน  จึง
จะได้ข้อสรุปและแม้ว่าได้ข้อสรุปแล้ว  ก็ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลง
ไปด้วย 
 
 คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  

 เครื่องมือวิจัยจะมีคุณภาพดีเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสร้างและพัฒนาต้องมี
ตัวชี้วัดแสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือ 10 ประการ คือ ความตรง  ความเที่ยง ความยาก อ านาจ
จ าแนก เป็นปรนัย ยุติธรรม  จ าเพาะเจาะจง  ลุ่มลึก  มีประสิทธิภาพ และยั่วยุ สรุปได้ดังน้ี  
 

1. ความตรง 

ความตรง (Validity)  หรือความถูกต้องของเครื่องมือถือว่าเป็นคุณสมบัติมีความส าคัญที่สุด 
คือ สามารถวัดได้ในส่ิงที่จะวัด  หรือได้ผลตามจุดมุ่งหมาย  จากความถูกต้อง  แม่นย าของเครื่องมือ 
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เช่น ถ้ามีน้ าหนัก 80 กิโลกรัม และชั่งได้ 80 กิโลกรัมหรือใกล้เคียง ถือว่ามีความตรง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ  

 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity )คือสามารถวัดเน้ือหาที่ก าหนดไว้ได้
อย่างครอบคลุม  หรือข้อค าถามเป็นตัวแทนของเน้ือหาทั้งหมด  

 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)  คือสามารถวัดลักษณะที่วัดได้
ตามโครงสร้างทฤษฎี  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา  

 ความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ ( Criterion  Related Validity)  ซ่ึงแบ่งย่อยเป็น
ความตรงเชิงสภาพ คือสามารถวัดลักษณะที่สนใจในสภาพปัจจุบันได้  และ
ความตรงเชิงพยากรณ์หรือเชิงท านาย  คือสามารถวัดลักษณะที่สนใจใน
อนาคตได้ 

 
เก่ียวกับความตรงทั้ง 3 ประการ น้ัน เครื่องมือแต่ละฉบับไม่จ าเป็นต้อมีความตรงครบทั้ง 3 

ประเภท ความตรงมีค่าระหว่าง 0 -1.0 ค่ายิ่งสูงยิ่งดี  ค่าที่ได้อย่างน้อยไม่ควรต่ ากว่า 0.50 ยกเว้นกรณี
หาโดยใช้การค านวณค่าเฉล่ียก็ต้องก าหนดค่าเหมาะสม  เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 จากมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ 
 
 ค่าความตรง หมายความว่าเครื่องมือวัดน้ันสามารถวัดตรงกับส่ิงที่ต้องการจะวัดน้ันได้ ไม่
ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไร เครื่องมือวัดน้ันสามารถที่จะวัดในเรื่องที่ต้องการจะวัดน้ันได้
เสมอไป ถือว่าเครื่องมือวัดมีความตรง ในการวัดเก่ียวกับตัวบุคคล ค่าความตรงเป็นค่าความตรงที่จะ
ได้รับจากการใช้เครื่องมือวัด ไม่ใช่ค่าความตรงของเครื่องมือวัด ความตรงแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆคือ 

1. ความตรงในเชิงเหตุผล ( Rational) ได้แก่ 
1.1 ความตรงในแง่เน้ือหา (Content) หมายถึง เครื่องมือวัด ครอบคลุมประเด็น  

สาระส าคัญได้ครบถ้วน สาระเน้ือหาของเครื่องมือวัดเป็นตัวแทนของส่ิงที่จะวัดได้ทั้งหมดตลอดจน
ความเพียงพอของการสุ่มตัวอย่างของเน้ือหาของเครื่องมือวัด  

1.2 ความตรงในแง่ความคิด (Construct) หมายถึง เครื่องมือวัดต้องประกอบด้วยการ  
วิเคราะห์แนวความคิดต่างๆ ที่ต้องการจะวัดออกมาในรูปของนามธรรม หรือแสดงออกในรูปของ
การอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการ การวิเคราะห์ให้เครื่องมือวัดมี เน้ือหาสาระตรงกันกับ
แนวความคิดที่ต้องการจะวัด จ าเป็นต้องแปลความหมายของแนวความคิดน้ันออกมาให้ตรงกันใน
ประเด็นใหญ่ๆเสียก่อน แล้วจัดส่วนของความคิดโดยใช้ถ้อยค าที่เหมาะสม  

2. ความตรงในเชิงสถิติ (Statistical) แบ่งเป็น 
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2.1 ความตรงกับเครื่องมือวัดอ่ืนๆ ประเด็นเดียวกัน ( Congruent) ผู้สร้างเครื่องมือวัด
หาความตรงโดยใช้วิธีสถิติ โดยน า เครื่องมือวัดประเด็นเดียวกันมาทดลองเทียบค่าสหพันธ์กับผล
การวัดของเครื่องมือที่ก าลังสร้างขึ้น กรณีที่ไม่มีเครื่องมือวัดประเด็นเดียวกันที่ตรงอยู่แล้วน้ัน ให้
น ามา เปรียบเทียบกับผลงานวิจัย เช่น ในการ สร้างเครื่องมือวัดความกังวล ผู้วัดอาจท าการวิจัยความ
กังวลโดยตั้งสมมติฐานว่า บุคคลที่จะรับการผ่าตัดจะมีความกังวลมากว่าปกติ ในการน้ีได้สร้าง
เครื่องมือที่เรียกว่า จานหมุน ซ่ึงประกอบด้วยสีด าและสีขาว ซ่ึงเม่ือหมุนเร็วๆ แล้วจะเห็นเป็นสีเทา 
ในการทดลองได้น าบุคคลหน่ึงที่ก าลังจะได้รับการผ่าตัดมาเพ่งดูจานหมุน ซ่ึงหมุนในอัตรา
ความเร็วต่างกัน 

2.2 ความตรงกับการวัดอ่ืนๆ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นกับ  
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับส่ิงที่จะถูกวัด  

2.3 ความตรงในการคาดคะเนเครื่องมือวัดสามารถคาดคะเนหรือสามารถท านายใน
เฉพาะเรื่องการวัดความส าเร็จของงานของบุคคลเท่าน้ัน  
 ความตรงแต่ละประเภทที่กล่าวไปแล้วน้ัน แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะท าให้เครื่องมือวัดมี
ความถูกต้องแม่นย าในการวัดด้วย นับตั้งแต่วิธีการที่ยากที่สุดในการใช้เทคนิคทางสถิติมาช่วยสร้าง
เครื่องมือวัดแล้ว วิลเลียม กู๊ด และพอล แฮตต์ ( Goode & Hatt) ยังได้เสนอวิธีการที่ง่ายที่สุดในการ
ท าให้เครื่องมือวัดมีความตรงในเรื่องของมาตราวัดด้วย กล่าวคือ  

1. Logical Validation หรือ Face Validity วิธีน้ีเป็นการท าให้เครื่องมือวัดมีความ
ตรงโดยวิธีการของตรรกวิทยา หรือโดยหลักการของเหตุผล ซ่ึงหมายถึงการวิเคราะห์ความตรงใน
แง่ของเน้ือหา โดยใช้ Common Sence และวิธีการวิเคราะห์ความตรงในแง่ของ แนวความคิดตาม
ทฤษฎี (Theoretical Analysis) เช่น ถ้าต้องการวัดในเรื่อง “อนุรักษนิยม”  (ต่อต้านการเปล่ียนแปลง 
ต่อต้านความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์ ให้คุณค่าประเพณีมากกว่าเหตุผลของมนุษย์ รัฐบาล
สนใจยกฐานะประชาชนน้อย รัฐให้จ ากัดเสรีภาพแก่ประชาชน) ค าถามจะต้องประกอบด้วยการ
ถามถึง ทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สิน การแต่งงาน ระบบการเมือง และในขณะเดียวกันต้องถามถึงการ
ยอมรับความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และการพิจารณาถึงความเคล่ือนไหวแนวความคิดของ
คอมมิวนิสต์  

2. Jury Opinion การพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือวัดโดยใช้กลุ่มบุคคลผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาน้ันๆ เช่น การวัดความเพียงพอของที่อยู่อาศัยต้องให้วิศวกร สถาปนิก นายหน้าซ้ือขายบ้าน 
แม่บ้าน ผู้ดูแลที่อยู่อาศัย เป็นผู้ตัดสินว่ามาตรวัดน้ันตรงหรือไม่  

3. Know Groups วิธีการสร้างเครื่องมือวัดให้มีความตรงโดยวิธีน้ี คือใช้มาตรวัดใน
เรื่องเดียวกันกับกลุ่ม 2 กลุ่ม ที่มีลักษณะตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัด มาตรวัดสามารถจ าแนกกลุ่มทั้ง 
2 ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกันน้ีออกจากกันไม่ได้  แสดงว่ามาตรวัดไม่มีความตรง เช่น การวัดทัศนคติ
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ที่มีต่อวัด จะต้องทดสอบกับ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกพวกที่สนใจเอาใจใส่กับวัดกิจกรรมของวัด หรือค า
สอนทางศาสนา กลุ่มที่สองพวกที่ไม่สนใจคัดค้านค าสอนหรือกิจกรรมทางศาสนา  

4. Independent Criteria วิธีการน้ีไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด แต่เป็นเทคนิคทางความคิด
โดยการบรรยายแนวความคิดเน้ือหาสาระที่จะวัดออกมาในรูปของนามธรรมหลายๆ แบบที่เป็น
อิสระต่อกัน การใช้กฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียวในการวัดหรือในการตั้งค าถามน้ัน จะท าให้การก าหนด
มาตรวัดท าได้ยากมาก วิธีการเช่นน้ี เช่นในการวัดมาตรฐานทางสังคม ส่ิงที่ควรจะตรวจวัด เช่น ค่า
เช่าบ้าน ระดับการศึกษา สถานที่อยู่อาศัย รายได้ พ้ืนฐานทางสังคม และปัจจัยอ่ืนๆ อีกในลักษณะ
เดียวกัน โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ันจะสามารถวัดได้ถึงมาตรฐานทางสังคมที่
แท้จริง ระดับความสัมพันธ์ของมาตรวัดจะเป็นเครื่องชี้ถึงความตรงของมาตรวัด  

 
2. ความเชื่อม่ัน 

ความเชื่อม่ัน (Reliability) หรือความเที่ยง  คือ  วัดได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับ
ของเดิม  เช่น เครื่องชั่งวัดน้ าหนักได้ 80 กิโลกรัม หรือใกล้เคียงทุกครั้งถือว่ามีความเที่ยง  ซ่ึงความ
เที่ยงน้ีแม้วัดได้ไม่ตรงก็มีค่าความเที่ยงได้  เช่น มีน้ าหนัก 80 กิโกกรัม แต่เครื่องชั่งวัดได้ 40 
กิโลกรัม ทุกครั้งถือว่าเครื่องชั่งมีความเที่ยง  ค่าความเที่ยงของเครื่องมือมีค่าระหว่าง 0.00-1.00 ยิ่ง
สูงยิ่งดี  ค่าที่ใช้ได้อย่างน้อยไม่ควรต่ ากว่า 0.50 เช่นเดียวกับค่าความตรง  
 ความเชื่อม่ัน หมายความว่า เครื่องมือวัดสามารถที่จะ วัดในส่ิงเดียวกันได้ผลเหมือนกันทุก
คร้ังที่ท าการวัด สามารถวัดได้อย่างแม่นย า (Accurate) ส่ิงที่ถูกวัด (Same thing) และผลของการวัด
มีค่าตรง (Precision) คือ เม่ือ วัดซ้ าอีกหลายๆคร้ังก็จะได้ผลเหมือนกันทุกคร้ังที่วัด  ในความเป็นจริง
แล้ว ไม่มีเครื่องมือวัดในทางวิทยาศาสตร์แบบใดเลยที่มีความเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งในทาง
สังคมศาสตร์แล้วยิ่งยากมาก เพราะการวัดจะต้องเก่ียวข้องกับเครื่องมือวัดและบุคคลผู้ท าการวัด ฮิว
เบริต์ บลาล็อค (Blalock) 
ได้กล่าวถึงความเชื่อถือของเครื่องมือวัดขึ้นอยู่กับข้อมูลดังน้ี  

1. เง่ือนเวลาบุคคลผู้ท าการวัด หมายถึง การวัดในทางสังคมศาสตร์มักจะต้องท าการเก็บข้อมูล
จากบุคคลโดยเฉพาะในทางพฤติกรรม ฉะน้ันบุคคลผู้ให้ข้อมูลจะผูกพันอยู่กับพฤติกรรมในอดีต 
และความทรงจ า ซ่ึงกาลเวลาอาจท าให้ข้อมูลคลาดเคล่ือนไป เช่น ถามถึงการมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ให้ข้อมูลจะให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริงแต่ไม่ใช้ความจริง  

2. เงื่อนไขจากตัวเลขบุคคลผู้ให้ข้อมูล จะให้เป็นคะแนนดิบที่เป็นตัวเลขเดี่ยวๆ ( Single 
Score) แต่เป็นตัวเลขที่ได้ในค่าเฉล่ีย (Mean) ทั้งหมด คือ เป็นการกะประมาณพอคร่าวๆเท่าน้ันเป็น
ค่าถัวเฉล่ีย เป็นค่าประมาณจากความจริง 
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3. การวัดที่ต้องการทราบถึงลักษณะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกวัดกับส่ิงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  จะ
ได้ผลของการวัดในลักษณะที่เป็นการตีความประเด็นที่ชัดเจนมากที่สุดหรือเป็นการให้คะแนนใน
ส่ิงที่น ามาเข้าคู่กันของลักษณะทั้งหมด เช่นถามว่า ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปอย่างไรบ้าง ถ้าคน
ที่เคยไปแล้วหลายครั้งก็อาจจะตอบว่า ไปรถบ้าง (กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งรถมารับ) และเดินไป
บ้าง (กรณีสถานที่เลือกตั้งอยู่ใกล้ๆบ้าน เช่น ไปเลือกหัวหน้ากลุ่มย่อยๆ)คู่ของลักษณะในที่น้ี
หมายถึง ไปรถและเดินไป แต่บางครั้งอาจจะน่ังเกวียนไป พายเรือไป แต่ทั้ง 2 ประการหลังมีความถ่ี
น้อยมาก จึงไม่ได้น ามาพิจารณาให้เป็นคะแนน เป็นต้น  

4. ผู้ท าการวัดพยายามที่จะวิเคราะห์ว่า  เครื่องมือวัดแบบใดที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้ถูกวัด
ขณะเดียวกันผู้ถูกวัดจะพยายามที่จะให้ผลการวัดจะพยายามที่จะให้ผลการวัดออกมาในรูปที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปด้วย  
 ทั้งส่ีประการข้างต้นน้ัน เป็นเหตุให้เครื่องมือวัดในทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะที่ต้อง
เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ของมนุษย์ขาดความเชื่อถือได้ จะเห็นได้ว่า บลาล็อคกล่าวถึงความ
เชื่อถือได้ในความหมายเดียวกันกับความตรงของการวัด  
 ความเชื่อม่ันในการวิจัยเป็นการวิจัยเป็นการตรวจสอบเครื่องมือวัดเช่นเดียวกัน แต่เป็นการ
ตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดน้ีมีความเชื่อม่ันและวางใจได้มากน้อยเพียงใดในการน าไปใช้ กล่าวอีกนัย
หน่ึงได้ว่า เครื่องมือวัดตัวแปรมีความแน่นอนไม่กวัดแกร่งไปมาอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบความ
เชื่อม่ันในการวิจัยท าได้หลายวิธี โดยเฉพาะวิธีการที่นิยมมี 3 วิธี คือ  

1. การวัดซ้ า (Test – retest Method) เป็นการตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ
วิจัย โดยน าเครื่องมือวัดตัวแปรไปวัดหน่วยที่ศึกษาสองครั้ง (หรือมากกว่าน้ัน) ในระยะเวลาห่าง
พอสมควรคือเพียงพอที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการวัดครั้งแรก หากการวัดในครั้งที่สอง
ได้ผลการวัดไม่แตกต่างไปจากครั้งแรก ก็กล่าวได้ว่า เครื่องมือวัดมีความเชื่อม่ันต่อการท าวิจัย  

2. การใช้เคร่ืองมือวัดคู่ขนาน (Parallel Method) เป็นการตรวจสอบความเชื่อม่ัน
ของเครื่องมือวัดตัวแปร โดยสร้างเครื่องมือวัดใหม่ที่เป็นเครื่องมือวัดคู่ขนานกับเครื่องมือที่ใช้วัด
จริงอยู่เดิม โดยส่ิงที่วัดต้องมีนัยอย่างเดียวกันน าไปวัดหน่วยที่ศึกษาหรือตัวอย่างในระยะเวลา
เดียวกัน หากผลของการวัดตัวแปรไม่แตกต่างกัน ก็กล่าวได้ว่า เครื่องมือวัดมีความเชื่อม่ันต่อการท า
วินัย 

3. การตรวจวัดทีละคร่ึง (Split – half Method) เป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้นต่อการ
ประหยัดงบประมาณและเวลาเม่ือเปรียบกับสองวิธีแรก วิธีการน้ีน าเครื่องมือไปทดสอบหน่วยที่
ศึกษาหรือตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวและในเวลาเดียวกัน แต่น าเครื่องมือวัดมาแบ่งออกเป็นสองส่วน
โดยการสุ่มหรอโดยแยกเป็นข้อคู่และข้อคี่ ผลการวัดระหว่างข้อคู่กับข้อคี่ไม่น่าจะแตกต่างกัน ถ้า
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หน่วยวัดมีความเสมอปลายในการตอบ หากผลการวัดไม่แตกต่างกัน ก็กล่าวได้ว่าเครื่องมือวัดมี
ความเชื่อม่ันต่อการท าวิจัย  
 ทั้งความถูกต้องแม่นย าและความเชื่อม่ันในเครื่องมือวัดเป็นส่ิงที่ส าคัญที่ท าให้ผลของการ
วิจัยได้รับความเชื่อม่ันและเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ โดยปราศจากความคลาดเคล่ือน 
(ดังเช่นนาฬิกาที่ชี้บอกเวลาตรงกับเวลามาตรฐานของทางราชการและเดินตรงกันทุกครั้งที่เทียบ
เวลา) หากความถูกต้องแม่นย าค่อนข้างสูงในขณะที่ความเชื่อม่ันในเครื่องมือวัดสูง ก็จะส่งผลให้ไม่
แน่ใจในส่ิงที่วัด อย่างไรก็ตาม ความไว้ใจในเครื่องมือวัดเป็นส่ิงส าคัญเม่ือเทียบกับความถูกต้อง
แม่นย า ทั้งน้ีเพราะว่าความถูกผิดในปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ไม่ใช่ส่ิงสากล เน่ืองจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมศึกษาศาสตร์เป็นเรื่องของความคิดเห็น ความเหมาะสม หรือค่านิยมมากกว่า  

 

 
 
 
  

ภาพที่ 1 ระดับความเชื่อม่ันและความถูกต้องแม่นย า  

 
ไม่เชื่อม่ันและ             เชื่อม่ันและ  เชื่อม่ันแต่  ไม่เชื่อม่ันแต่ 
ไม่ถูกต้องแม่นย า           ถูกต้องแม่นย า           ไม่ถูกต้องแม่นย า ค่อนข้างถูกต้อง       
                                                                                            แม่นย า 

  
3. ความยาก  
ความยาก (Difficulty)  เป็นสัดส่วนของการตอบถูกผิด ของข้อสอบแต่ละข้อในแบบสอบ  

ข้อค าถามใดที่มีคนตอบถูกมากถือว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย จะได้ค่าความยากมาก  ข้อใดที่คนตอบถูก
น้อยถือว่ามีความยากมาก แต่จะได้ค่าความยากน้อย  ซ่ึงอาจท าให้งงได้  ถ้าจะเรียกว่าความง่ายจะ
เข้าใจดีกว่า ค่าความยากระหว่าง 0.00-1.00   สรุปว่าค่าความยากยิ่งสูงข้อสอบยิ่งง่าย  ค่าที่ใช้คือ ค่า
ระหว่าง0.20-0.80  ค่าที่ดีที่สุด คือค่าปานกลาง หรือ 0.50 

 
4. อ านาจจ าแนก 

อ านาจจ าแนก (Discrimination Power)  เป็นความสามารถของเครื่องมือที่จะจ าแนกกลุ่ม
คนออกจากกัน  เช่น คนเก่ง อ่อน คนแรงจูงใจสูง ต่ า ค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือมีค่าระหว่าง -
1.00-1.00 ย่ิงสูงย่ิงดี  ค่าที่ใช้อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 
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5. มีความเป็นปรนัย 

ความเป็นปรนัย (Objectivity)  เป้นความสามารถของเครื่องมือที่ท าให้ทุกคนเข้าใจ วัดและ
แปลผลตามเกณฑ์ได้ตรงกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือมีน้อยที่สุด  

 
6. มีความยุติธรรม  
ความยุติธรรม (Fair)  เป็นความสามารถของเครื่องมือที่เป็นกลาง  ไม่มีข้อค าถามที่เอ้ือหรือ

จ ากัดให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ตอบกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด  ทั้ง ๆ ที่มีความสามารถเท่ากันแต่
ได้คะแนนต่างกัน   

 
 7.  มีความจ าเพาะเจาะจง 

 ความจ าเพาะเจาะจง ( Specificity)  เป็นความสามารถของเครื่องมือในการวัดเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงโดยเฉพาะอย่างชัดเจน  
 

8. มีความลุ่มลึก 

ความลุ่มลึก (Searching)  เป็นความสามารถของเครื่องมือในการจะดึงหรือล้วงหรือค้นหา
ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมระดับสูง ๆ ได้  

 
9. มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นความสามารถของเครื่องมือในการสามารถด าเนินการวัดได้

อย่างประหยัดทรัพยากร สะดวกรวดเร็ว  
 

10. มีความย่ัวยุ 
ความยั่วยุ(Exemplary)  เป็นความสามารถของเครื่องมือในการกระตุ้น ชักน า  จูงใจต่อผู้ให้

ข้อมูล ต้องการตอบโดยอาจเรียงล าดับจากง่ายไปยาก และจัดท าด้วยการพิมพ์รูปเล่มให้สวยงาม
น่าสนใจ 

 
สรุปคุณสมบัติ 10 ประการ ที่เป็นตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดถึงคุณภาพและความสามารถของ

เครื่องมือที่จะเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ   ส่วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ จะต่างกันออกไปบ้าง
แล้วแต่ประเภท ชนิด และสภาพการณ์ที่จะใช้เครื่องมือน้ัน ๆ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย  

 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เม่ือได้จัดระเบียบของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analysis) 
และการตีความข้อมูล (Data Interpretation) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เพ่ือสรุป
ผลการวิจัยส าหรับให้ค าตอบของโจทย์วิจัยที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ก็คือ การพิสูจน์สมมติฐาน ส่วน
การตีความข้อมูลเป็นกระบวนการวิจัย ( The research process) ขั้นตอนหน่ึงในการท าวิจัย ซ่ึงมี
กิจกรรมหลายอย่างที่นักวิจัยจะต้องท าอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ว่าเพ่ืออะไร เพ่ือพรรณนาเก่ียวกับส่ิงที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ว่า “คืออะไร” และเพ่ืออธิบาย
เหตุผลว่า “ท าไม” จึงเป็นอย่างน้ัน ( Explanation) จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ และ
สรุปผลการศึกษา  
 หลังจากที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยก็จะน าข้อมูลน้ันมาท า
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องใหญ่มาก นักวิจัยส่วนมากมักจะมี
ปัญหาอยู่ในขั้นตอนน้ี ท าให้ผลงานออกมาล่าช้า ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันจะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับขั้นตอนอ่ืนๆ คือ มีความเก่ียวพันกับขั้นตอนอ่ืนๆ ด้วย ดังจะได้อธิบายตามล าดับ
ต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ในหนังสือเล่มน้ีขอน าเอาค าจ ากัดความ
ของผู้รู้เก่ียวกับเรื่องน้ีมาอธิบาย ดังน้ี  
 จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา (2530 :  129) ให้ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลให้ว่าการ
วิเคราะห์ข้อมูล “คือ การวิเคราะห์ค่าของตัวแปรได้มาจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือที่จะทราบลักษณะ
ของตัวแปรพ้ืนๆ แล้วน าผลจากการวิเคราะห์น้ันมาตีความเพ่ือหาค าตอบให้กับปัญหาการวิจัยน้ัน 
จุดส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเรื่องต่างๆ ที่เก็บมา ข้อมูล
จะเป็นหลักฐานยืนยัน หรือพิสูจน์ว่า x กับ Y สัมพันธ์กันหรือไม่”  
 พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว (2543 : 558) ให้ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลว่า “การวิเคราะห์
ข้อมูลหมายถึง การพินิจข้อค้นพบต่างๆ ในขั้นต้นว่า จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ในเงื่อนไขใดบ้าง
โดยการน าตัวแปรอ่ืนๆ ที่คิดว่าเก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษามาร่วมกันพิจารณาพร้อมกันไป 
กล่าวคือ จะต้องวิเคราะห์เพ่ิมเติมว่า จากการน าตัวแปรตัวที่สาม ตัวที่ส่ี หรือตัวที่ห้า มาท าการ
ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่พบในชั้นแรกน้ันเป็นจริงหรือไม่ ถ้ายังเป็นจริงอยู่ก็แสดงว่า
ความสัมพันธ์ที่พบในชั้นแรกน้ันไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรตัวอ่ืนๆ ที่น ามาร่วมวิเคราะห์ ใน
ท านองเดียวกัน เม่ือไม่พบความสัมพันธ์ตั้งแต่แรก นักวิจัยก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มี
ความสัมพันธ์กัน เพราะยังไม่ได้พิจารณาถึงอิทธิพลของตัวตัวแปรอ่ืน ตัวแปรอ่ืนๆอาจทับ
ความสัมพันธ์น้ันไว้ไม่ให้ปรากฏก็ได้”  
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 ดังน้ัน จากความหมายดังกล่าว ขอสรุปกว้างๆได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง “การ
วิเคราะห์ค่าตัวแปรที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ตีความเพ่ือหาค าตอบที่เรา
สงสัย” 
 หน่วยของการวิเคราะห์ (Umit of Analysis) 

 กวี  รักษ์ชน และคณะ (2543) ได้สรุปหน่วยของการวิเคราะห์ หมายถึง ส่ิงที่นักวิจัยต้องการ
ศึกษาวิเคราะห์ ซ่ึงอาจจ าแนกหน่วยของการวิเคราะห์ทางด้านสังคมศาสตร์ออกได้เป็น 4 ประเภท 
คือ 

1. บุคคล (Individuals) 
2. กลุ่ม (Groups) 
3. องค์การ (Organizations) 
4. ส่ิงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น (Social Artifacts) เช่น บทกวี ภาพเขียน ฯลฯ  
นลินี  ตันธุวนิตย์ (2545) ได้สรุปว่า หน่วยในการวิเคราะห์ หมายถึง หน่วยที่ใช้ในการวัด

ตัวแปร หน่วยที่เราไปเอาข้อมูล หน่วยที่เราดูพฤติกรรม หรือความสัมพันธ์ โดยหน่วยที่เราวิเคราะห์
มีดังน้ี 

1. ปัจเจก 
2. กลุ่มทางสังคม เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนๆ กลุ่มเชื้อชาติ เป็นต้น  
3. องค์กร เช่น มหาวิทยาลัย บริษัท พรรคการเมือง เป็นต้น  
4. วัตถุทางสังคม เช่น ภาพเขียนจีนในชุดหน่ึง รถยนต์รุ่นใดรุ่นหน่ึง บทกวีสมัยใดสมัยหน่ึง  

เน้ือหาข่าวหนังสือพิมพ์ช่วงการเคล่ือนไหวประชาธิปไตย 14  ต.ค.  2516 และ 6  ต.ค.  2519 เป็น
ต้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนหน่ึงของการประเมินผลและการวิจัยประเมินผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ส่วน ส่วนแรกเก่ียวข้องกับ การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวางแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจ าเป็นต้องก าหนดว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบไหน ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับการเลือกวิธีการประเมินผล และการวิจัยประเมินผล เครื่องมือ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 
 ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้สถิติ  เช่น 
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จะใช้ในการวิจัยเอกสาร  
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(Documentary Research) โดยวิเคราะห์เก่ียวกับเน้ือหา (Content) ในเอกสาร เช่น หนังสือหรอ
เอกสารของทางราชการ  
  ส่วนการศึกษาและวิจัยจากเอกสารอาจแบ่งได้เป็นหลายชนิด เช่น การวิเคราะห์
กฎหมาย การวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ การวิเคราะห์รายงานประจ าปี การวิเคราะห์แบบเรียน การ
วิเคราะห์หลักสูตร และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรอแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบตอบโดย
เสรี (Openended Questionnaire) เป็นต้น 

1.2 การวิเคราะห์โดยสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน
สังคมหรือหน่วยงาน แล้วนักวิจัยจะท าการวิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปความออกมาโดยไม่
ใช้วิธีการทางสถิติช่วย แต่เป็นการใช้การสังเกตและวิเคราะห์ของนักวิจัยเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าสนใจ
ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยอาจจะเข้ามาสังเกตการณ์ในคณะ
บริหารธุรกิจสักระยะหน่ึง แล้ววิเคราะห์สรุปผลออกมาว่า คณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจมี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร เป็นต้น  

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  

เป็นการใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ โดยใช้การประมวลผลข้อมูล
และใช้ความรู้ทางด้านสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล จึงท าให้สามารถสรุป
และวิเคราะห์ผลได้ถูกต้องและแม่นย า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ 

2.1 สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายลักษณะของ
ข้อมูลกลุ่มน้ันด้วยค่าสถิติต่างๆ เช่น  

- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( Means) มัธยฐาน 
(Median) 

 ฐานนิยม (Mode) 
- การวัดการกระจาย (Range) ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ความเบี่ยงเบนเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น 
- การวัดสัดส่วน (Proportion) 
- การวัดความสัมพันธ์ เช่น สหสัมพันธ์ ( Correlation) เป็นต้น 

สถิติบรรยายน้ีอาจจะท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหรือมวลประชากรก็ได้ แต่ผลที่
ได้จะอธิบายได้เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาน้ันเท่าน้ัน  
 

2.2 สถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง ( Inferential Statistics) หรือ สถิติอุปนัย  
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(Inductive Statistics) เป็นสถิติที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แต่ผลที่ได้สามารถน าไปอ้างอิง
หรอสรุปความไปยังมวลประชากรได้ หรอเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสถิติพรรณนาที่ศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ให้สามารถน าผลจากการศึกษามาอ้างอิง หรือสรุปความไปยังมวลประชากรได้ ตัวอย่างของสถิติ
อนุมาน ได้แก่ 

- การวิเคราะห์ไค – สแควร์ (Chi – Square Analysis) 
- การวิเคราะห์การกระจาย หรือความแปรปรวน (Variance Analysis) 
- การวิเคราะห์เส้นแสดงความสัมพันธ์ (Regression Analysis) 

 
สถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจัยไม่ได้ก าหนดว่าผู้วิจัยจะต้องเป็นคนเดียวกับนักสถิติ คนที่เก่งทางวิจัยอาจรู้สถิติ
เพียงเล็กน้อย และคนเก่งทางสถิติอาจไม่รู้วิจัยเลยก็ได้ แต่ถ้าหากว่านักวิจัยเป็นผู้ที่รู้ทั้งเรื่องวิจัยและ
เข้าใจระเบียบวิธีทางสถิติด้วยก็เป็นส่ิงที่ดีจะยังประโยชน์ให้สูงขึ้นเสียอีก จะท าให้การวางแผนวิจัย
เป็นไปอย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทราบทราบได้อย่างชัดแจ้งว่า จุดไหนใน
แบบวิจัยที่สามารถทดสอบทางสถิติได้ และจุดไหนไม่สามารถทดสอบได้ ความรู้ทางด้านสถิติจะ
ท าให้นักวิจัยใช้ตัวแปรได้อย่างถูกต้อง และมีประโยชน์ในการสรุป หรือบรรยายลักษณะของ
ประชากร ตลอดจนแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ของประชากรน้ันอีกด้วย  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.4 

เร่ือง  การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  

ลักษณะของข้อมูล  
 ข้อมูล  ( data)  หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสารสนเทศ ( information) เก่ียวกับเรื่องต่างๆ ที่ครู
นักวิจัยสนใจจะศึกษาซ่ึงรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย โดยใช้
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการต่างๆ ข้อมูลอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังตารางที่ 6 - 1  
 
ตารางที่  1 เปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

    เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของจ านวนหรือตัวเลข เช่น  
 คะแนนการสอบ  
 ระดับผลการเรียน  
 คะแนนพฤติกรรมการเรียนหรือการท างาน  
 จ านวนครั้ง 
 จ านวนคน 

ฯลฯ 

     เป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปของจ านวนหรือตัวเลข เช่น  
 พฤติกรรมการเรียน  
 พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 บรรยากาศในการเรียนการสอน  
 ปัญหาในการเรียนรู้  
 สาเหตุที่นักเรียนไม่รักการอ่าน  

ฯลฯ 
 
มาตรวัดข้อมูล  

ความหมายและความส าคัญของการวัด  
การวิจัยเป็นงานที่ต้องอาศัยข้อมูลควบคู่ไปกับแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนส าคัญของการ

วิจัยจึงอยู่ม่ีการเชื่อมโยงข้อมูลกับแนวคิดที่ใช้วิจัยเข้าด้วยกัน ขั้นตอนน้ันคือ การวัด ( Measurement) 
หรือการรวบรวมข้อมูล  

การวัดหรือการรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่เปล่ียนแนวคิด หรือตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาตามที่ระบุไว้ในแนวความคิดให้เป็นข้อมูล โดยทั่วไป มักจะหมายถึงการก าหนดค่าเป็น
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สัญลักษณ์หรอตัวเลขให้กับส่ิงที่ต้องการวัดตามกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นที่ยอมรับเชิงเหตุ
ผลได้ การวัดบอกให้ทราบว่า มีมากเท่าใด ( How mach) ซ่ึงใช้แทนด้วยสัญลักษณ์หรือตัวเลข  

สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ได้จากการวัดจะมีคุณสมบัติประจ าอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 3 อย่าง
พร้อมกันดังน้ี  

1. คุณสมบัติของความเหมือน  (The Property of Identity) หมายถึง สัญลักษณ์หรือ
ตัวเลขใดๆ ก็ตาม ถ้าก าหนดให้กับตัวแปรหรือส่ิงที่ต้องการวัดด้วยสัญลักษณ์หรือตัวเลขเดียวกัน
จะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน ตัวเลขแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่มีตัวเลขอ่ืนจะใช้แทนได้ ถ้าใช้
แทนกันต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน  

2. คุณสมบัติของการเรียงล าดับ (The Property of Order) หมายถึง ในระบบของ
สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ให้ ต้องมีความมากน้อยเรียงกัน ตามล าดับได้ หรือน ามาเรียงกันตามล าดับ
ว่าตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดมีค่ามากน้อยกว่ากัน เช่น ตัวเลข 9 จะมีค่ามากกว่าเลข 6 หรือน้ าครึ่งตุ่ม
จะมีน้ าน้อยกว่าน้ าเต็มตุ่ม  

3. คุณสมบัติของความเป็นบวก  (The Property of Additively)  หมายถึง ในระบบ
ของการให้สัญลักษณ์หรือตัวเลข เม่ือให้แล้ว สัญลักษณ์หรือตัวเลขน้ันสามารถจะน ามา บวก ลบ 
คูณ หาร กันได้ และบอกปริมาณตามสภาพความเป็นจริงด้วย  
 ข้อมูลทั้งหมดที่น ามาใช้ในการท าวิจัยจะต้องผ่านขั้นตอนของการวัด ซ่ึงในการวิจัยเรียกว่า
การรวบรวมข้อมูล ดังน้ัน การรวบรวมข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อความถูกต้อง และต่อ
คุณภาพของงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ผลของการวิจัยจะถูกต้อง เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
เทคนิค วิธีการรวบรวมข้อมูล และคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ใช้ ถ้าใช้เทคนิควิธีการ
รวบรวมข้อมูลไม่เหมาะสม วิธีการไม่รัดกุม ไม่มีการควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บ รวมทั้ง
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ใช้ หากมีคุณภาพต่ า มีความตรง ( Validity) และความเที่ยง (Reliability) 
น้อยด้วยแล้ว ข้อมูลที่เก็บรวมรวบมาได้ก็ขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือไม่ค่อยได้ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อผลการวิจัยโดยตรง เปรียบเสมือนใช้ตาชั่งเก๊ชั่งของ ผลการชั่งที่ได้ก็เชื่อถือไม่ได้ ไม่
ตรงตามความเป็นจริง ถ้าน าไปค านวณหรือคิดราคาค่าของต่อไปก็ย่อมผิดไปจากความเป็นจริง ทั้งน้ี
เน่ืองจากถ้าหากได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่บกพร่องมาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือชดเชยให้ถูกต้อง
ได้ด้วยการใช้สถิติวิเคราะห์ และไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขให้
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เลย  
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ระดับของการวัดข้อมูล  

 ระดับของการวัดจะแบ่งมาตราวัด ( Scale) ออกเป็น 4 ระดับ คือ มาตราวัดแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) มาตราวัดแบบอันดับ (Ordinal or Ranking Scale) มาตราวัดแบบช่วง (Interval 
Scale) และมาตรวัดแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 

1. มาตราวัดแบบนามบัญญัติหรือมาตรนาม ( Nominal Scale)  
เป็นการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพ่ือจ าแนกวัตถุหรือบุคคลหรือลักษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึงว่ามีความแตกต่างกัน 
 ตัวอย่างเช่น หมายเลขประจ าตัวของนักฟุตบอล เช่น หมายเลข 7,9,10,13 เป็นต้น  
         เพศ แบง่ออกเปน็ ชาย หญงิ โดยใหช้าย = 1 หญิง = 2 
 การวัดตามมาตราวัดน้ีเป็นการวัดที่หยาบที่สุด ตัวเลขที่ใช้เป็นรหัส ( Code) แทนค าน้ันไม่มี
ความหมายเป็นเชิงปริมาณว่ามากน้อยต่างกัน ตัวเลขน้ันแสดงบอกเพียงว่า ลักษณะของตัวแปรน้ัน
แตกต่างกัน แต่ไม่สามารถน ามาบวกคูณหารกันแล้วมีความหมายได้  
  
 ตารางที่ 2 ตัวแปรที่ใช้วัดด้วยมาตราวัดแบบนามบัญญัติ  

ตัวแปร มาตรวัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 
ศาสนา 
คณะ 
อาชีพ 

กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ , สงขลา ฯลฯ  
บ้านโป่ง , สองพ่ีน้อง , หาดใหญ่ ฯ,ฯ  
พุทธ , คริสต์ , อิสลาม ฯลฯ  
นิติศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , รัฐศาสตร์ , วิทยาศาสตร์  
รับราชการ , ธุรกิจ , รัฐวิสาหกิจ , เกษตรกร , รับจ้าง ฯลฯ  

 
สถิติที่เหมาะสมได้แก่ ความถ่ี อัตราส่วนร้อย ฐานนิยม การทดสอบแบบไค-สแควร์ เป็นต้น  
  

2. มาตราวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale) 

เป็นมาตราวัดที่ใช้จัดอันดับ หรือเรียงล าดับให้กับส่ิงที่จะวัด เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียบ
วัดออกมาเป็น G = Good หรือ P = Pass หรือ ผ่าน F = Fail  หรือ ตก สถานภาพทางเศรษฐกิจวัด
ออกมาเป็น ยากจน ปานกลาง รวย หรือล าดับที่ของการสอบ เช่น สอบได้ล าดับที่ 1, 2, 3 , ฯลฯ เป็น
ต้น 
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 ในการวัดตามมาตราวัดน้ี บอกได้มากหรือน้อยกว่า แต่ไม่สามารถบอกปริมาณความ

แตกต่างว่าแตกต่างกันมากน้อยเท่าใด  เช่น คนที่ได้เกรด G บอกไม่ได้ว่าได้คะแนนมากกว่าคนที่ได้ 
P ก่ีคะแนน คนรวยก็บอกไม่ได้ว่ามีเงิน หรือทรัพย์สินมากกว่าคนฐานะปานกลางเท่าใด  
 

ตารางที่ 3 ตัวแปรที่ใช้วัดด้วยมาตรวัดแบบอันดับ  

ตัวแปร มาตรวัด 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ยากจน 
ปานกลาง 
รวย 

วัย ทารก 
เด็ก 
วัยรุ่น 

หนุ่ม / สาว  
วัยกลางคน 

ทัศนคติ เห็นด้วย 
เฉยๆ 

ไม่เห็นด้วย 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ มัธยฐาน เปอร์เซ็นต์ไทล์ และการทดสอบค่า
ความสัมพันธ์แบบให้เรียงล าดับ  

 
3. มาตราวัดแบบช่วงหรืออันตรภาค ( Interval Scale) 
เป็นมาตราวัดที่ สามารถทราบถึงความแตกต่างระหว่าง 2 จ านวนที่ใช้วัดได้แน่นอนแต่ว่า

จะไม่มีศูนย์แท้ ศูนย์ (0) ที่ใช้วัดเป็นศูนย์สมมติ ตัวอย่างเช่น เข็มชาติสอบได้คะแนนวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเท่ากับ 0 ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความรู้ เพียงแต่เขาท าข้อสอบที่เป็นตัวแทน
ในการวัดความรู้น้ันไม่ได้เลยสักข้อเดียว เขาอาจจะมีความรู้ในการวิจัยในเรื่องอ่ืนๆ แต่ว่าข้อสอบ
น้ันไม่ได้น ามาถาม ค่าตัวเลขตามมาตราวัดน้ีสามารถน ามาบวกลบคูณหารกันได้แต่ไม่สามารถ
น ามาหาอัตราส่วน (Ratio) ได้ 
 

ตารางที่ 4 ตัวแปรที่ใช้วัดด้วยมาตราวัดแบบช่วง  
ตัวแปร มาตรวัด 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  A = 4 , B = 3 , C = 2 . D = 1 , F = 0 
2. ทัศนคติ เห็นด้วยอย่างยิ่ง        =  5 

เห็นด้วย                  =  4 
ไม่แน่ใจ                  =  3 
ไม่เห็นด้วย               =  2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     =  1  

    
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงอยู่ในจ าพวกของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 

สถิติพวกค่าเฉล่ีย การกระจาย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ เป็นต้น  
 
4. มาตราวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) 
เป็นระดับของการวัดสูงสุด เป็นมาตราวัดที่เป็นตัวเลข แต่มีศูนย์แท้หรือศูนย์สัมบูรณ์ 

ตัวอย่างเช่น อายุ เป็น 20 ปี 23 ปี 50 ปี ตัวเลขดังกล่าวสามารถน ามาบวก ลบ คูณ หาร และหา
อัตราส่วนได้ เช่น ผู้ที่มีอายุ 40 ปี มีอายุเป็น 2 เท่าของผู้ที่มีอายุ 20 ปี ผู้ที่มีอายุ 60 ปี จะมีอายุเป็น 3 
เท่าของผู้ที่มีอายุ  20 ปี เป็นต้น มาตราวัดแบบน้ีจะมีศูนย์แท้ทุกอายุ ซ่ึงจะสามารถหาได้จากเวลาที่
เริ่มคลอดจากครรภ์มารดา  
 การวัดในระดับน้ีไม่จ าเป็นต้องใช้รหัส เหมือนการวัดแบบนามบัญญัติและมาตราวัดแบบ
อันดับเพราะสามารถน าค่าน้ันมาใช้ได้เลย เช่น อายุ 20 ปี ค่าของอายุ = 20 เป็นต้น 
 
 

ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ใช้วัดด้วยมาตรวัดแบบอัตราส่วน  

ตัวแปร มาตรวัด 

1. มวลสาร 
2. รายได้ต่อปี 
 
3. จ านวนบุคคลในองค์การ  

หน่วยเป็นกิโลกรัม หรือปอนด์ เช่น 20 กก. 53 กก. เป็นต้น  
หน่วยเป็นบาท เช่น 36,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท เป็นต้น  
เช่น 500 คน 650  คน  1,010 คน เป็นต้น 

 

 
ปัญหาในการวัดข้อมูล  

ความเชื่อที่ว่าการวัดในทางวิทยาศาสตร์สามารถจะวัดได้อย่างจริงแท้แน่นอน เพราะเป็น
การวัดโดยตรง (Direct) กับวัตถุส่ิงของหรือปรากฏการณ์ที่จะวัด ซ่ึงต่างกันกับการวัดในทาง
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สังคมศาสตร์ ซ่ึงไม่สามารถจะวัดได้โดยตรง ต้องใช้วิธีการแบบทางอ้อม ( Indirect) เพราะเก่ียวข้อง
อยู่กับเงื่อนไขของมนุษย์ปุถุชน ซ่ึงจะหลีกเล่ียงการมีอคติ ( Prejudice) เสียไม่ได้น้ัน ในความเป็น
จริงแล้ว การวัดทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างก็ไม่อาจจะเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็น
จริง (True Essence) ได้ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงกระบวนการวัดแล้วจะพบสาเหตุเหมือนกันอยู่หลาย
ประการ คือ 

1. สาเหตุเน่ืองจาก เน้ือหาสาระของส่ิงที่จะท าการวัด เช่น ในการวัดขนาดของวัตถุ 
ส่ิงที่เป็นเน้ือหาสาระของวัตถุน้ันก็คือ มวลสารของวัตถุ ( The mass of the body) ในทาง
สังคมศาสตร์ก็ได้แก่ เน้ือหาของส่ิงที่จะวัด ( Content of the subject) ซ่ึงต้องอยู่บน ข้อสมมุติที่ว่า
ขนาดของวัตถุน้ัน หรือเน้ือหาสาระของเรื่องน้ัน ไม่มีตัวแปรอ่ืนใดมาเก่ียวข้อง  

2. สาเหตุเน่ืองมาจาก อิทธิพลจากส่ิงภายนอก  หรือสาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น ใน
การวัดขนาดของวัตถุส่ิงที่มีอิทธิพลต่อวัตถุจากภายนอก คือ แรงดึงดูดของโลก ที่มีต่อมวลสารน้ัน 
(The gravitational force of the earth) ในทางสังคมศาสตร์อิทธิพลจากภายนอกควรจะค านึงถึง
ปัจจัยรอบด้านทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสภาวะแวดล้อมโดยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และอ่ืนๆ  
 อีกมากมายที่เป็นปัจจัยแปรเปล่ียนแทรกซ้อนอยู่มาก ปัญหาข้อน้ีต้อง อาศัยสมมติหรือ
แนวคิดทางทฤษฎีมาช่วยควบคุม อาศัยข้อสมมติทางทฤษฎีมาประกอบ  
 
   ความคาดหวัง 

 
 

 
   ผลผลิตงานเพิ่ม   

(Motivation) 
 
                                        ความสามารถ (Ability)  

   
3. สาเหตุเน่ืองมาจาก คุณสมบัติของมาตรการวัด  เป็นปัญหาในเรื่องมาตรการวัดน้ัน

ว่ามีคุณสมบัติม่ันคง คงที่ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ในการวัดทางวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่า
เครื่องมือวัดน้ันมีคุณสมบัติที่แน่นอน ในความเป็นจริงแล้วหากสปริงตัวหน่ึงในเครื่องมือวัดคลาย
ตัวลงก็จะท าให้เครื่องมือวัดน้ันไม่คงที่ได้โดยง่าย  

ความต้องการความก้าวหน้า  

ความต้องการความรับผิดชอบ  
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4. สาเหตุเน่ืองมาจาก คุณสมบัติของผู้ท าการวัด  ความสามารถในการอ่านมาตรการ
วัดเงื่อนไขน้ีขึ้นอยู่กับ คุณภาพทางสรีระและจิตใจของผู้วัด ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
มาตรการวัดของ ผู้วัดว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่  

5. สาเหตุเน่ืองมาจากข้อผิดพลาดเก่ียวกับตัวเลขซ่ึงมีอยู่หลายระบบหลายชนิด ปัจจัย
น้ีขึ้นอยู่กับความไม่เข้าใจทฤษฎีทางตัวเลข หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้ทฤษฎีในทาง
ตัวเลข เช่น การใช้ Probability Theory , Sampling Theory 
 ปัญหาทั้ง 5 ประการที่กล่าวไปแล้วข้างต้นน้ี เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างการวัดทาง
วิทยาศาสตร์ และการวัดทางสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ดี การวัดทางสังคมศาสตร์ยังมีปัญหาเฉพาะของ
ตัวเองอีก คือ 

1. การขาดความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี ซ่ึงจ าเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติเพ่ือระบุ หรือ
วิเคราะห์ว่าในเรื่องที่จะวัดน้ันจะประกอบด้วย mass or content ที่ส าคัญๆอย่างไร การขาดความรู้
ทางทฤษฎีเป็นปัญหาหลักในวิชาการทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไป  

2. ปัญหาความไม่ม่ันใจว่าเครื่องมือการวัดเป็นส่ิงที่จะวัดได้ดีจริง หรือสามารถวัด
เน้ือหาสาระของคุณสมบัติน้ันได้ เพราะในทางปฏิบัติรูปแบบจ าลองเดียวกัน ผลของการวัดแต่ละ
ครั้งจะแตกต่างกัน เป็นการยากที่จะแยกว่าข้อผิดพลาดเกิดจากกระบวนการวัด มาตรการวัด หรือ
เกิดจากผู้วัดเอง  

3. ปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ในเรื่องที่เก่ียวกับมนุษย์น้ัน การวัดซ้ าจะท าให้ได้ผลไม่
เหมือนกัน และกระท าได้ยากแม้ว่าจะวัดซ้ าได้โดยง่าย ผลของการวัดจะมีประโยชน์น้อยเพราะ
กาลเวลา และส่ิงแวดล้อมเปล่ียนไป  
 ดังน้ันจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้ง 8 ประการน้ัน พอจะสรุปเพ่ิมเติมอีก 2 ประการ ดังน้ี  
 ประการแรก ปัญหาความยุ่งยากของการวัดในทางสังคมศาสตร์ คือ ปัญหาการตีความหมาย
ของมาตรวัด (Scale) ที่ใช้วัดต่างกัน การวัดทางกายภาพถึงแม้จะใช้มาตรการวัดต่างกันก็สามารถจะ
แปลงเป็นอีกมาตรหน่ึงได้ แต่ในทางสังคมศาสตร์ เป็นการยากที่จะตีความให้ถูกต้องตรงกันกับ
ความเป็นจริง ขณะเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของส่ิงที่วัด มาตรการวัดท าให้ได้ผลลัพธ์ที่
ไม่เหมือนกัน 
 ประการที่สอง มาตรส่วนในการวัดน้ัน ไม่ทราบว่าคุณลักษณะที่แน่นอนเก่ียวกับ ความเป็น
จริงที่เท่ากัน ของหน่วยการวัด คือ เชื่อไม่ได้ว่าความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละช่วงจะแทน
ความแตกต่างที่แท้จริงของส่ิงที่วัดได้เท่ากัน และคะแนนศูนย์ที่แท้จริงน้ันไม่ได้หมายความว่าไม่มี
ส่ิงน้ันเลนในความเป็นจริง ในทางสังคมศาสตร์เราสมมติว่าความแตกต่างระหว่างคะแนนจะแทน
ความ แตกต่างระหว่างความเป็นจริงที่เท่ากันในทุกระดับของคะแนน ซ่ึงไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน  ครูนักวิจัยอาจใช้วิธีการเก็บรวบรวมและ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องเหมาะสมกับชนิดของข้อมูลได้ดังตารางที่ 6 - 2  
 
ตารางที่  6  แสดงตัวอย่าง เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล ะ

ชนิดของข้อมูล  

ชนิดของข้อมูล  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ การทดสอบ แบบทดสอบ 
2. ข้อมูลด้านความสามารถทักษะการ

ปฏิบัติงานและผลงาน 
การทดสอบ 
การประเมินทักษะ  
การประเมินพฤติกรรม  
การประเมินผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินทักษะ  
แบบประเมินพฤติกรรม  
แบบประเมินผลงาน 

3. ข้อมูลด้านพฤติกรรม                   
      -  พฤติกรรมการเรียน  
      - ลักษณะนิสัยในการเรียน  
      -  พฤติกรรมการท างาน  
      -ลักษณะนิสัยในการท างาน 

การสังเกต  
การตรวจสอบประวัติ 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์  
การประเมินพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
แบบบันทึก/ตรวจสอบรายการ  
แบบสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินพฤติกรรม 

4. ข้อมูลด้านความคิดเห็นความรู้สึก  
       -  ความคิดเห็น  
       -  ความรู้สึก  
       -  เจตคติ  
       -  ค่านิยม 

 
 
การสอบถาม 
การวัดเจตคติ 
การวัดค่านิยม 
การสัมภาษณ์ 

 
 
แบบสอบถาม 
แบบวัดเจตคต ิ
แบบวัดค่านิยม 
แบบสัมภาษณ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลที่ครูนักวิจัยรวบรวมมาได้โดย
น ามาจัดระเบียบ จ าแนกหมวดหมู่ แยกประเภท ค านวณค่า สรุปและน าเสนอให้อยู่ในรูปที่
เหมาะสม และส่ือความหมายได้ เพ่ือตอบปัญหาวิจัยหรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน อาจใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 2 วิธี ดังตารางที่ 7  
 
ตารางที่  7 แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล  

ลักษณะของข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  
     -  คะแนนจากการทดสอบ  
     -  คะแนนจากการสังเกต  
     -  คะแนนจากกาปฏิบัติงานหรือผลงาน  
     -  คะแนนจากการประเมินพฤติกรรม  
     -  จ านวนครั้ง/จ านวนคน/ 
        จ านวนส่ือ  

ฯลฯ 

โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
- ความถ่ี 
- ร้อยละ 
- ค่าเฉล่ีย 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
- สหสัมพันธ์  
- สัมประสิทธิ์การกระจาย  (CV) 
- การเปรียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t - test 

ฯลฯ 
2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิง คุณลักษณะ  
     -  ข้อมูลที่รวบรวมจาก เอกสาร บันทึกต่างๆ  
     -  ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก        การสังเกต 
การสัมภาษณ์  
     -  ข้อมูลที่เป็นบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  
     -  ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด  

ฯลฯ 

     โดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analyis)  โดยน าเอาข้อมูลที่อยู่ใน
ประเด็นหรือเรื่องราวเดียวกันมาพิจารณาแยกแยะหา
ความส าคัญ ส่ิงที่แตกต่างกัน ส่ิงที่คล้ายคลึงกันหรือหาส่วนที่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันแล้วจึงสรุปเป็นผลการวิเคราะห์ในแต่ละ
ประเด็นหรือแต่ละเรื่อง 

 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงผู้วิจัยควรตั้ง
ค าถามว่าจะวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร จะสรุปข้อมูลอย่างไรและจะน าเสนอข้อมูล
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อย่างไร ต่อไปผู้เขียนขอน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งการน าเสนอข้อมูล ตามรายละเอียด ดังน้ี  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 ข้อมูลเชิงปริมาณซ่ึงเป็นข้อมูลที่สามารถประมวลผลเป็นตัวเลข ส่ิงที่ส าคัญในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือผู้วิจัยต้องมีความรู้เก่ียวกับประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ 
รวมทั้งการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักการ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มี
ความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในปัจจุบันน้ันคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วย
อ านวยความสะดวกอย่างยิ่งเพราะสามารถประมวลผลได้ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว แต่ถึงอย่างไรก็
ตามผู้วิจัยก็ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเองเพราะสถิติที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนไม่มีความ
ซับซ้อนมากนัก  

 
ระดับของข้อมูล  

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่  
1. ข้อมูลในมาตรานามบัญญัติ ( Nominal Scale)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการจ าแนก  

ประเภทให้เห็นความแตกต่างเท่าน้ัน ตัวเลขที่ก าหนดไว้ไม่ได้มาความหมายเชิงปริมาณเลย เช่น เพศ 
ศาสนา ฯลฯ ประมวลผลโดยการแจกแจงความถ่ี ( Frequency) แล้วแปลผลออกมาในรูปของร้อยละ  

2. ข้อมูลในมาตราจัดอันดับ (Ordinal Scale) เป็นข้อมูลที่สามารถเห็นทิศทางว่า  
อะไรมากกว่าอะไร หรือน้อยกว่าอะไร แต่ไม่ทราบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไร เช่น ความ
น่าสนใจต่อส่ือการสอน (มาก ปานกลาง ต่ า) ไม่ทราบว่ามากห่างจากปานกลางเท่าไร และปานกลาง 
ห่างจากต่ าเท่าไร เป็นต้น ประมวลผลโดยการแจกแจงความถ่ีในแต่ละอันดับและวิเคราะห์ออกมา
ในรูปของร้อยละ เช่น เดียวกับมาตรานามบัญญัติ  

3.  ข้อมูลในอันตรภาค ( Interval Scale) เป็นข้อมูลต่อเน่ืองสามารถบอกได้ว่า  
อะไรมากกว่าอะไร และยังบอกได้อีกว่ามากกว่าอยู่เท่าไรเพราะช่วงห่างระหว่างค่าเท่ากัน แต่ไม่มี
ศูนย์แท้ (True Zero) เช่น อุณหภูมิ 0 องศา ไม่ได้แปลว่า ไม่มีความร้อน และคนทีได้คะแนน 0 
ไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้เลย ดังน้ันอุณหภูมิ คะแนนจากการสอบ จึงจัดอยู่ในมาตราน้ี ซ่ึงสามารถ
น าสถิติทุกประเภทมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่ากลาง การทดสอบ
สมมติฐานที่เก่ียวกับค่าเฉล่ีย  

4. ข้อมูลในมาตราอัตราอัตราส่วน ( Ratio Scale) เป็นข้อมูลต่อเน่ืองเช่นเดียวกับ  
ข้อมูลในมาตราอันตรภาค แต่มีศูนย์แท้ เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก รายได้ เป็นต้น เช่น น้ าหนัก 0 
กิโลกรัม แปลว่า ไม่มีน้ าหนักเลยการวิเคราะห์จึงสามารถใช้สถิติได้ทุกประเภท  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.5 

เร่ือง   สถิติที่เกี่ยวกับการวิจัย  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
สถิติที่เกี่ยวกับการวิจัย 

 1  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  
                          การวเิคราะหห์าประสิทธภิาพของ ......(ส่ือ/นวัตกรรม)  ได้หาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  85/85  จากสูตร E1/E2  (ชัยยงค์  พรหมวงศ์  สมเชาว์  เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล  
2520:  136-137) 

 สูตร 1001 



A

N

X

E   

  
 เม่ือ   E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  
  X คือ คะแนนรวมของงานที่ก าหนดให้ท า  

   A คือ คะแนนเต็มของงานที่ก าหนดให้ท า  
   N คือ จ านวนนักเรียน  
 

  สูตร 1002 



B

N

F

E  

 
        เม่ือ E2   คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

         F คือ คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียน 
                    B คือ คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
           N คือ จ านวนนักเรียน  
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       2  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียน  โดยใช้ t-test  (t-Dependent)(ล้วน  สายยศ  2540 : 301) 

  สูตร t   =  

1

)( 22



 



N

DDN

D
           เม่ือ df = n-1 

  เม่ือ D  เป็นความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   N  เป็นจ านวนคู่ 
 

4  การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ  
  4.1  การหาความยากง่าย(P)และอ านาจจ าแนก(r) ของแบบทดสอบ  (พวงรัตน์  ทวี
รัตน์ 2540:  129-130) 

1) การหาความยากง่ายของแบบทดสอบ  

 สูตร
lh

lh

nn

pp
P




  

2) การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

 สูตร  
lh

lh

nn

pp
r




  

    เม่ือ P     คือ  ดัชนีความยากง่ายของข้อสอบรายข้อ  
  r      คือ  ดัชนีอ านาจจ าแนกของข้อสอบรายข้อ  
  Ph    คือ จ านวนนักเรียนกลุ่มคะแนนสูงที่ตอบข้อสอบถูกต้อง  
  Pl     คือ จ านวนนักเรียนกลุ่มคะแนนต่ าที่ตอบข้อสอบถูกต้อง  
  Nh    คือ จ านวนนักเรียนกลุ่มคะแนนสูง  
  Nl     คือ จ านวนนักเรียนกลุ่มคะแนนต่ า  

 
 4.2 การหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ     ค านวณจากสูตรของคูเดอร์  

ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson)  น าข้อมูลจากการสอบเพียงครั้งเดียว  แล้วหาค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว น ามาเข้าสูตร  (ล้วน  สายยศ 2540:  249) 

 สูตร 




















2

)(
1

1 ns

xnx

n

n
r  

 เม่ือ r   คือ  ค่าความเชื่อม่ัน 
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  n   คือ  จ านวนข้อสอบ 
  x   คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนทั้งหมด 
  s

2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนน 
  
5.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ.....(ส่ือ/นวัตกรรม)  

    การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบ
อิงประสบการณ์  โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X )   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) (ล้วน  สายยศ 2540:  
270-273) 

5.1 การหาค่าเฉลี่ย 

สูตร X  = 
N

fx  

เม่ือ X      คือ  ค่าเฉล่ีย 

x   คือ  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 f       คือ  จ านวนผู้ตอบแต่ละข้อค าถาม  
 N      คือ  จ านวนทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

 

 
 5.2   การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สูตร SD. =
)1(

)( 22



 
NN

fXfXN
 

         เม่ือ  SD. คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2fx  คือ  ผลรวมยกก าลังสองของคะแนนทุกจ านวน  
   2)( fx  คือ  ผลรวมของคะแนนทุกจ านวนยกก าลังสอง  
   N  คือ  จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม  
 
  การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ.....(ส่ือ/นวัตกรรม)  
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  ดังต่อไปน้ี  

  ความหมาย   ค่าเฉลี่ย 

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4.50-5.00 
  เห็นด้วย   3.50-4.49 
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  ไม่แน่ใจ    2.50-3.49 
  ไม่เห็นด้วย   1.50-2.49 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   1.00-1.49 
(ล้วน  สายยศ 2540:  233) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตราวัดแบบอัตราส่วนเป็นไปตามสถิติที่ใช้กับมาตร
วัดแบบช่วงหรืออันตรภาค 

 

ตารางที่ 1 สถิติพื้นฐานส าหรับข้อมูลระดับต่างๆ  

สถิติ ระดับข้อมูล  

นามบัญญัติ จัดอันดับ ช่วงคะแนน อัตราส่วน 

1.ความถ่ี / / / / 
2.ร้อยละ / / / / 
3.ฐานนิยม (Mode) / / / / 
4.มัธยฐาน (Median) × / / / 
5.ค่าเฉล่ีย (Mean) × × / / 
6.พิสัย (Range) × / / / 
7.พิสัยควอไทล์ × / / / 
8.ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์  × / / / 
9.ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  × × / / 
10.ความแปรปรวน ×  / / 

หมายเหตุ : / หมายถึง ใช้ได้  × หมายถึง ใช้ไม่ได้  
 

ตารางที่ 2 สถิติส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

สถิติ ระดับข้อมูล  

นามบัญญัติ จัดอันดับ ช่วงคะแนน อัตราส่วน 

1.Chi-Square (r2) / × × × 
2.Binomial test / × × × 
3.Me Nemar test / × × × 
4.Cochran Q test / / × × 
5.Runs test × / × × 
6.Sign test × / × × 
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7.Wileoxon test × / × × 
8.U test × / × × 
9.Mann Whitney test × / × × 
10.t-test × × / / 
11.Z-test × × / / 
12.F-test × × / / 
13.ANOVA × × / / 
14.ANCOVA × × / / 

 หมายเหตุ : / หมายถึง ใช้ได้  × หมายถึง ใช้ไม่ได้ 
 
การเลือกใช้สถิติส าหรับการวิจัยน้ันพอจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ  

1. ใช้เพ่ืออธิบายลักษณะ รายละเอียด และลักษณะการแปรผันของข้อมูล สถิติที่นิยม
ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉล่ีย หรือตัวกลางเลขคณิต หาลักษณะความแปรผันของข้อมูล ส่วนใหญ่จะ
นิยมใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ค่าความแปรปรวน ( S²) หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ซ่ึงเป็นค่าที่
หาได้จากการยกก าลังสองของความแปรปรวนน้ันเอง  

2. การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นการศึกษาโครงสร้าง หรือธรรมชาติ
ของตัวแปรว่ามีความเก่ียวข้องมากน้อยกับตัวแปรอ่ืนๆ หรือไม่ อาจกล่าวได้ว่า การศึกษา
ความสัมพันธ์ คือ การดูลักษณะความแปรผันร่วมกันของคะแนน 2 ชุดว่า แปรตามกัน ( Positive) 
หรือแปรผกผันกัน (Negative) การหาค่าความสัมพันธ์น้ันจะใช้สูตรในการหา r (Correlation) กับ
คะแนนกลุ่มน้ัน หรืออาจน าคะแนนเหล่าน้ันมาจัดอันดับในแต่ละชุดของข้อมูล แล้วน าอันดับน้ัน
มาหาสหสัมพันธ์แบบ Rank Correlation โดยใช้สูตรดังน้ี 

3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในประชากรที่แตกต่างกัน เช่น กรณีมี
ประชากร 2 กลุ่ม สถิติที่นิยมใช้คือ Z – test  และ t –โดยใช้สูตรที่เหมือนกัน ดังน้ี  
  นอกจากน้ียังมีการทดสอบที่เรียกว่า F – test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียเม่ือประชากรมีตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป  
  และยังมีการทดสอบอีกประเภทหน่ึงคือ Chi – Square test (X²) ที่นักวิจัยนิยมใช้ 
จะใช้ตรวจสอบในกรณีข้อมูลเป็นความถ่ี จึงจัดได้ว่าใช้ส าหรับทดสอบข้อมูลในลักษณะกลุ่ม และ 
สามารถทดสอบได้ทั้งความแตกต่างและความสัมพันธ์ หลักใหญ่ๆของการศึกษาคือ ตรวจสอบ
ความถ่ีของข้อมูลว่าสอดคล้องกับความคาดหวังหรือไม่  
  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นการวิจัย ในหนังสือเล่มน้ีจะขออธิบายเพ่ือเป็น
แนวในการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน เพ่ือให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านสถิติ ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
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สถิติ คือ การวิจัยเท่าน้ัน ผู้เขียนขอหยิบยกเฉพาะวิธีการทางสถิติเบื้องต้นแบบง่ายๆ เท่าน้ันมากล่าว 
โดยเริ่มอธิบายภาพรวมตั้งแต่อัตราส่วนร้อยหรือร้อยละ การแจกแจงความถ่ี การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย ดังน้ี  
 

1. อัตราส่วนร้อย  (Percentage) หรือร้อยละ 

อัตราส่วนร้อยเป็นอัตราส่วนหรือสัดส่วนชนิดหน่ึง แต่เป็นการเปรียบเทียบที่
ก าหนด 

ใต้ฐาน (Base) เป็น 100 เพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ ละสะดวกในการเปรียบเทียบ  
   ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยมีทั้งหมด 20 คน แบ่งออกเป็น  
ชาย  =  15 คน  หญิง  =  5  คน จงหาอัตราส่วนร้อยของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง  
   วิธีท า  
   N  =  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด    =  20 
   M  =  นักศึกษาชาย (Male)       =   15 
   F   =   นักศึกษาหญิง (Female)  =   5 

   เราจะได้อัตราส่วนของนักศึกษาชายต่อนักศึกษาทั้งหมด =   =   

 
  ท าให้ฐานเปล่ียนจาก 20 เป็น 100  โดยการใช้บัญญัติไตรยางศ์ จะได้  
   ถ้านักศึกษาทั้งหมด = 20 คน จะเป็นนักศึกษาชาย     =  15  คน 

   ถ้านักศึกษาทั้งหมด =  100  คน  จะเป็นนักศึกษาชาย  =   ×100 

           

             =   ×100 

 
             =  0.75 × 100 
 
             =  75% 
 
 ดังน้ัน นักศึกษาชายมีอัตราส่วนร้อย =  75 ของนักศึกษาทั้งหมด หรือมีนักศึกษาชายเท่ากับ
ร้อยละ 75 หรือ 75% 
 จะเห็นได้ว่า ถ้าน าเอา 100 ไปคูณอัตราส่วนหรือสัดส่วน จะได้ค่าออกมาเป็นอัตราส่วนร้อย
หรือร้อยละเสมอ ตัวอย่างเช่น  
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 อัตราส่วนของนักศึกษาหญิงต่อนักศึกษาทั้งหมด  

  =     =   

 
 แปลงให้เป็นอัตราส่วนร้อยโดยเอา 100 คูณเข้าไปจะได้  

  =   × 100 

 

  =   × 100 

 
  =  0.25 × 100 
 
  =  25% 
 

2.  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการ
วิเคราะห์และเพ่ือเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลว่า คะแนนที่เก็บมาได้เป็นข้อมูลชนิด
ไหน ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าจะน าข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางใดบ้าง ดังน้ัน
จึงน าข้อมูลใส่ลงไปในตารางอย่างมีระเบียบตารางน้ันเรียกว่าตารางแจกแจง
ความถ่ี 

  สมมติว่ามีข้อมูลอยู่ชุดหน่ึงดังต่อไปน้ี  
  45 74 69 64 59 86 86 82 92 69 
  77 49 75 70 75 70 78 54 66 84 
  72 93 64 75 58 96 97 69 80 77 
 
  การสร้างตารางแจกแจงความถ่ีอาจท าเป็นขั้นตอนได้ดังน้ีคือ  

 สร้างตาราง 3 สดมภ์ (Column) แต่ละสดมภ์มีหัวเรื่องดังน้ี  
 

ตารางที่ 3 การสร้างตารางสดมภ์  

คะแนน รอยคะแนน ความถี่ 
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(Score) (Tally Marks) (Frequency) 
- - - 
- - - 

 
 หาอันตรภาคชั้น (Class Interval Size) หรือ i เป็นช่วงห่างของข้อมูลแต่ละชั้น 

ซ่ึงแต่ละชั้นจะกว้างเท่าๆกัน อันตรภาคชั้นหาได้โดยใช้พิสัยหารด้วยจ านวน
ชั้นที่กะประมาณ เพราะฉะน้ันจึงต้องหาค่าพิสัยเสียก่อน  

  พิสัย ( Range = R) เป็นผลต่างของคะแนนสูงสุดและต่ าสุดของคะแนนในชุดน้ัน
ในที่น้ีพิสัยของข้อมูลชุดน้ีคือ 52 (97 - 45)  
  จ านวนชั้น ( Class = C)  มักจะชั้นอยู่กับนักสถิติที่จะก าหนดขึ้นมาเอง ซ่ึงจ านวน
ชั้นไม่ควรต่ ากว่า 5 ชั้น และไม่ควรเกิน 20 ชั้น ในที่น้ีสมมติให้มีจ านวน 10 ชั้น  

  เพราะฉะน้ันอันตรภาคชั้น (1) คือ 5.2 (มาจากการค านวณตามสูตร  i =  ) 

   
  เพ่ือสะดวกในการค านวณ อันตรภาคชั้นควรเป็นเลขคี่ เพราะจุดก่ึงกลาง 
(Midpoint) ของแต่ละชั้นจะเป็นเลขจ านวนเต็ม และสามารถน าไปใช้กับสถิติอ่ืนๆ ได้สะดวก คือไม่
มีจุดทศนิยมให้ยุ่งยาก ถ้าอันตรภาคชั้นเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ทางแก้เพ่ือให้สะดวกในการ
ค านวณ คือ ปัดเศษเพ่ิมขึ้นให้เป็นเลขจ านวนเต็ม หรืออาจตัดเศษน้ันทิ้งไปได้ แต่ถ้าตัดเศษออกไป 
จะมีผลท าให้มีจ านวนชั้นเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนดไว้ อาจจะเพ่ิมมากกว่าที่ก าหนดเอาไว้หลายๆชั้น แต่
ส าหรับตัวเลขชุดน้ีจะเพ่ิมอีก 2 ชั้น น้ันคือ เม่ืออันตรภาคชั้นเท่ากับ 5 จ านวนชั้นจะมี 12 ชั้น และถ้า
ใช้อันตรภาคชั้นเท่ากับ 6 จ านวนชั้นจะเท่ากับ 10 ชั้นตามที่ต้องการ ในการค านวณหาอันตรภาคชั้น
น้ัน เม่ือค่าออกมาเป็นจ านวนเต็มคือค านวณได้ลงตัวพอดี เช่น มีค่าเท่ากับ 4 โดยไม่ต้องมีการปัด
เศษหรือตัดเศษแล้ว จะต้องเพ่ิมค่าอันตรภาคชั้น ( i) อีก 1 และผลที่ได้คือ จ านวนชั้นจะลดลงจากที่
ประมาณไว้เสมอ เช่น ถ้าพิสัย ( R) เท่ากับ 52 แต่ต้องการจ านวนชั้นเท่ากับ 13 ชั้น อันตรภาคชั้นจะ
เท่ากับ 4 ซ่ึงต้องบวกเพ่ิมอีก 1 เท่ากับ 5 เม่ือน าอันตรภาคชั้นไปบวกกับตัวเลขที่ต่ าสุดหรือไปหัก
จากตัวเลขสูงสุดของข้อมูลน้ันแล้ว จะท าให้จ านวนชั้นลดลง คือถ้า i=4 จะจัดได้ถึง 14 ชั้น แต่ถ้า i= 
5 แล้วจะจัดได้ 12 ชั้น 
 

 จัดข้อมูลเป็นช่วงๆ ลงในสดมภ์ ( Column) ซ่ึงท าได้โดยใช้คะแนนต่ าสุดหรือ
สูงสุด 
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ของข้อมูลชุดน้ันมาตั้งเป็นขีดจ ากัดล่าง หรือขีดจ ากัดบนก็ได้ ในที่น้ีถ้าน าคะแนนสูงสุดมาเป็น
ขีดจ ากัดล่าง ก็จะบวกจาก 97 ลงไป (97-101, 92-96, 87-91, 82-86, 77-81, 72-76, 67-71, 62-66, 57-
61, 52-56, 47-51,   42-46) และแต่ละชั้นห่างกันเท่ากับค่าของอันตรภาคชั้น เท่ากับ 12 ชั้น  

 บันทึกความถ่ี โดยการขีดคะแนนลงให้ตรงกับชั้นของคะแนนในแต่ละชั้นลง
ในช่อง  

รอยคะแนน และเขียนตัวเลขบันทึกความถ่ีลงในช่องความถ่ี  
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Tendency) 

หมายถึง การหาค่ากลางๆ หรือค่าตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุด เพ่ือให้ทราบว่ามี
คุณลักษณะเบื้องต้นอย่างไร มีหลายชนิด แต่ในที่น้ีจะขอน าเสนอ 3 ชนิดที่นิยมใช้
กันมาก ดังน้ี  

3.1 การหาค่าเฉลี่ย (Mean or Average - ) หรือมัชฌิมเลขคณิต
เป็นตัวเลขที่มีค่ากลางๆ ของชุดข้อมูลชุดน้ัน โดยการน าเอาค่าคะแนนมารวมกันแล้วหารด้วย
จ านวนข้อมูลทั้งหมดและใช้เป็นตัวแทนของตัวเลขทั้งกลุ่ม หรือนิยมเรียกส้ันๆว่า Mean (มีน) ซ่ึง
ตรงกับภาษาไทยว่าค่าเฉล่ีย แทนด้วยสัญลักษณ์ (  ) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง และแทนด้วยสัญลักษณ์ 

 มีวิธีการค านวณได้หลายลักษณะ การหาค่าเฉล่ียแบ่งได้เป็น 1) การหาค่าเฉล่ียโดยไม่แจกแจง
ความถ่ี 2) การหาค่าเฉล่ียโดยมีการแจกแจงความถ่ี      3) การหาค่าเฉล่ียโดยการรวมกลุ่มข้อมูล  

ตัวอย่างการหาค่าเฉล่ียโดยไม่แจกแจงความถ่ี เช่น คะแนนการสอบวิชาระเบียบวิธี  
วิธีของนักศึกษา 5 คน เป็นดังน้ี  
   8 12 16 19 24 (เป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง)  
  
  =  15.8 
 การหาค่าเฉล่ียโดยมีการแจกแจงความถ่ี และการหาค่าเฉล่ียโดยการรวมกลุ่มข้อมูลและ
คุณสมบัติบางประการของการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหนังสือเก่ียวกับสถิติในการ
วิจัย 
 แปลความหมายได้ว่า นักเรียน 5 คน โดยเฉล่ียมีความสามารถในการสอบวิชาระเบียบวิธี
วิจัย คิดเป็นคะแนนได้ 15.8 คะแนน 
 

3.2 การหาค่ามัธยฐาน (Median)  แทนด้วยสัญลักษณ์ Md. หมายถึง 
ค่าที่อยู่ตรงต าแหน่งก่ึงกลางของข้อมูลแต่ละชุด  

 
   ข้อมูลมีจ านวนเป็นจ านวนคี่ เช่น มี 5 จ านวน  
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   3 5 7 9 11  ค่ามัธยฐาน = 7 
 
   ข้อมูลมีจ านวนเป็นจ านวนคู่ เช่น มี 6 จ านวน  
   3 5 7 9 11 13 
 
 (ค่ามัธยฐาน คือ ผลบวกของตัวเลขที่อยู่ระหว่างจุดกลางหารด้วยสอง)  
  7+9    =    8 
    2  
 ค่ามัธยฐาน  =   8 
 

3.3การหาฐานนิยม (Mode)  เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของข้อมูล
ที่มีจ านวนเหมือนๆกันหลายๆค่า ค่าไหนที่ซ้ ากันบ่อยที่สุด ถือว่าตัวเลขน้ันเป็นตัวแทนของคะแนน
กลุ่มน้ัน เช่น อายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉล่ียจะมีอายุประมาณ 53 ปี มากกว่าเลขอ่ืน 
ดังน้ันจึงถือว่า 53 เป็นตัวแทนของอายุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ันได้ โดยมีวิธีหาฐานนิยมดังน้ี  

 ดูจากคะแนนดิบ หรือคะแนนที่ไม่ได้จัดหมู่ ถ้าซ้ ากันมากๆ ตัวเลขที่ซ้ ากัน
บ่อยๆถือว่า 

เป็นฐานนิยมของข้อมูลชุดน้ัน  
 จากการประมาณค่าของฮิสโตแกรม  
 การใช้ความสัมพันธ์ของมัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม โดยใช้สูตร  

สูตร M – Mo =    3(M + Mdn) 
        Mo =     3Mdn – 2M 

 ในการใช้วิธีของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ส าหรับข้อมูลชุดเดียวกัน ค่าของมัชฌิม
เลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม จะมีค่าใกล้เคียงกัน และถ้าหากว่าข้อมูลน้ันมีการแจกแจงปกติแล้ว  
มัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมจะเป็นค่าเดียวกันด้วย การวัดการกระจายมี 2 ชนิดสามารถ
แยกออกเป็นการวัดการกระจายสมบูรณ์ และการวัดการกระจายสัมพันธ์ แต่ในหนังสือเล่มน้ีจะ
อธิบายการวัดการกระจายสมบูรณ์ดังน้ี คือ ค่าพิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

4. การวัดการกระจาย (Measure of Dispersion) 
หรือความผันแปร (Variation) ของข้อมูล 
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เป็นการศึกษาลักษณะข้อมูลอีกวิธีหน่ึง เป็นการวัดที่ท าให้เข้าใจลักษณะของ
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ยังมีความจ าเป็นต้องวัดลักษณะของข้อมูลในลักษณะอ่ืนมาประกอบน้ันคือ 
การวัดการกระจาย หรอการแปรผันของข้อมูล อาจใช้การกระจายในการอ่านข้อมูลควบคู่ไปกับการ
วัดแนวโน้มเข้าสู้ส่วนกลางได้ด้วย  
  4.1  พิสัย (Range) คือ ความแตกต่างของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุด หรือเป็น
การน าข้อมูลหัวและท้ายของข้อมูลชุดน้ันมาพิจารณาหาช่วงของความห่าง เป็นการวัดค่าการ
กระจายของข้อมูลอย่างหยาบๆ และง่ายที่สุดเพ่ือเทียบกับพิสัยของข้อมูลอีกชุดหน่ึงก็ได้ นับว่าเป็น
การศึกษาการกระจายอย่างคร่าวๆ เช่น จากตารางแสดงค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ในตารางที่ผ่านมา พบว่า 
ค่าจ้างต่ าสุด คือ 58 สูงสุด คือ 97 
  ก าหนดให้ 
   R  = พิสัย  (Range) 
   Max  = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดของข้อมูลชุดน้ัน  
   Min  = ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุดของข้อมูลชุดน้ัน  
  ดังน้ัน Range  = Max – Min 
            พิสัย (Range) = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด  
     = 97 – 58 
     =  39 
 

4.2 ส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์ (Q.D ) เป็นการศึกษาข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลที่ได้
เป็น 4 ส่วน ส่วนละ 25% น าไปเทียบกับค่าในโค้งของควอไทล์ เพ่ือหาต าแหน่ง ( Rank) ว่าที่ Q1 
และ Q3 ของข้อมูลชุดน้ันเบี่ยงเบนออกไปจ่ากมัธยฐานเป็นจ านวนเท่าใด  
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ระดับข้อมูล ตัวอย่างการวัด ตัวอย่างสถิติที่เหมาะสม  

นามบัญญัติ 

 Nominal Scales  
เพศ ศาสนา เชื้อชาติ ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส หมายเลขเส้ือของนัก
ฟุตบอล อาชีพ  
ภาคภูมิศาสตร์ 
ห้องเรียน โรงเรียน หมู่บ้าน ต าบล  

จ านวนนับ  
การแจกแจงความถ่ี 
ฐานนิยม  
ค่าร้อยละ  

เรียงล าดับ 

Ordinal Scales 
ผลการประกวดนางงาม ยศทางทหาร  
ล าดับความสูง  
ล าดับความน่าสนใจ 
ล าดับความส าคัญ  
ล าดับความชอบ 

จ านวนนับ  
การแจกแจงความถ่ี 
ฐานนิยม  
มัธยฐาน  
ค่าร้อยละ  

อันตรภาค  

Interval Scales 

ระดับอุณหภุมิ  
คะแนนจากแบบทดสอบ คะแนนจาก
แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating Scales)  

จ านวนนับ  
การแจกแจงความถ่ี 
ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉล่ียเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ การเปรียบเทียบด้วย
สถิติทดสอบ  

อัตราส่วน  

Ratio Scales 

ส่วนสูง น้ าหนัก เวลา อายุ ความเร็ว  
(เป็นศูนย์แท้)  

ใช้สถิติดังที่กล่าวมาข้างต้นได้
ทุกชนิด 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.1 
เร่ือง  การเขียนรายงานการวิจัย(ส่วนน า)  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย  (ส่วนน า) 

องค์ประกอบของส่วนน า ประกอบด้วย  
1. ปกนอก 
2. ปกใน 
3. บทคัดย่อ(ภาษาไทย) 
4. บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ)  
5. กิตติกรรมประกาศ  
6. สารบัญ 
7. สารบัญตาราง 
8. สารบัญภาพ 
 

ปกนอก 
  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่องวิจัย  ชื่อผู้วิจัย  ชื่อหน่วยงานหรือชื่อสถาบันการศึกษาของ
ผู้วิจัย และปีที่ท าวิจัยเรื่องน้ันส าเร็จ  
 

ปกใน 

 ปกใน จะเหมือนปกนอก  
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) 

บทคัดย่อจะ กล่าวถึง กระบวนการวิจัยโดยสรุป ครอบคลุม วัตถุประสงค์  วิธีวิจัย 
และผลการวิจัย  

บทคัดย่อ (Abstract) เป็นส่วนที่แสดงเน้ือหาส าคัญของเอกสารโดยย่อบทคัดย่อ
มักจะมีลักษณะดังน้ี คือ  
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1. เม่ือผู้อ่าน ๆ บทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมการวิจัยออก ส่วนรายละเอียด
น้ัน ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ ในรายงาน    

2. บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกินไป   เพราะอาจท าให้เวลาในการอ่านส่วนอ่ืน ๆ 
ลดลง  ในบทคัดย่อต้องไม่มีตาราง รูปภาพ หรือการอ้างอิงใด ๆ   

3. ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือแนวคิดอ่ืน ที่อยู่นอกเหนือจากในเน้ือหา  
เน้ือหาบทคัดย่อดังน้ี   คือ  
1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose or   Objective) เป็นการอธิบายให้ทราบถึง

จุดมุ่งหมายในการศึกษาน้ันว่ามุ่งในเรื่องใดบ้าง และหากจ าเป็นต้องกล่าวถึงปัญหาส าคัญ
หรือการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลการศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิด ก็อาจกล่าวไว้โดยย่อ    

2. วิธีการ (Methodology)   เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนิค อุปกรณ์   เครื่องมือ ที่
ส าคัญในการศึกษาวิจัยน้ันโดยย่อ ประกอบด้วย ประชากร                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     คุณภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      

3.  ผลและบทสรุป (Result and Conclusions) เป็นการกล่าวถึงผลการค้นคว้า
ทดลอง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย   โดยการเขียนอย่าง
กะทัดรัด และให้ความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด หากมีข้อก าหนดใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
เที่ยงตรงของผลการวิจัย จะต้องชี้แจงไว้ด้วยส่วน  
 
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ)  

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ จะแปลความมาจากบทคัดย่อภาษาไทย  
 
กิตติกรรมประกาศ  

เป็นส่วนที่ผู้วิจัยเขียนแสดงความขอบคุณบุคคลที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ จนงานวิจัยส าเร็จ 
 

สารบัญ 
สารบัญหรือสารบัญเน้ือหาเป็นการแสดงโครงสร้างหัวข้อเรื่องในรายงานวิจัย

ทั้งหมด ตามล าดับเน้ือหา พร้อมระบุหมายเลขหน้าก ากับ   
 
สารบัญตาราง 

แสดงรายการตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานวิจัย ระบุเลขที่และชื่อตาราง
ตามล าดับ พร้อมระบุหมายเลขหน้าก ากับ   



 

127 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สารบัญภาพ 
สารบัญภาพหรือภาพประกอบเป็นการแสดงภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการวิจัย ซ่ึง

ครอบคลุมรูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ แผนภาพทางสถิติ วิธีเขียนเช่นเดียวกับสารบัญตาราง   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.2 

เร่ือง  การเขียนรายงานการวิจัย(บทที่ 1)  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
บทที่ 1 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 หมายถึง ความเป็นมาของการท าวิจัยเร่ืองน้ี มีนโยบาย หรือแผนงานอะไร หรือความ

ต้องการของหน่วยงานใด การท าวิจัยเร่ืองน้ีมีความส าคัญอย่างไร มีข้อสงสัย ปัญหาอะไรที่ต้อง
แสวงหาค าตอบ 

 น าเสนอความส าคัญของวิชาที่ท ารายงานมีความส าคัญ/มีคุณค่า/มีประโยชน์/มีความจ าเป็น
อย่างไรพร้อมเหตุผลประกอบ(พร้อมกับอ้างอิง พ.ร.บ.นโยบาย กระแสพระราชด ารัส  หลักสูตร 
หรือค ากล่าวของบุคคลต่างๆ หรือหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะท า)  
 น าเสนอความส าคัญของส่ิงที่จะแก้ปัญหา/พัฒนา/เรื่องที่ท ารายงานมีความส าคัญ/มีคุณค่า/มี
ความจ าเป็น/มีประโยชน์อย่างไรพร้อมเหตุผลประกอบ(พร้อมกับอ้างอิง พ.ร.บ.นโยบาย กระแส
พระราชด ารัสหลักสูตร หรือค ากล่าวของบุคคลต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะท าน้ัน)  
 น าเสนอถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ พร้อมน าเสนอข้อมูลเชิง  
เปรียบเทียบเพ่ือชี้ให้เห็นสภาพปัจจุบันหรือปัญหา ในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบัน  
 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหามีรูปแบบหรือวิธีการหลายแนวทาง ประกอบด้วย โดย
น าเสนอส่ือ/นวัตกรรม ที่ผู้รายงานน ามาแก้ปัญหาในครั้งน้ีพร้อมเหตุผลประกอบ  
 เช่น  คุณภาพของการศึกษาขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้  ในปัจจุบันอาจมีปัจจัย
ต่างๆที่ท าให้คุณภาพของการศึกษาไปไม่ถึงจุดที่ต้องการ  .................................  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
มาตราที่  

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2544-2549) ยังได้กล่าวถึง.................  
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าปัญหาของการวิจัยน้ันคืออะไร..........  
เหตุใดผู้วิจัยจึงต้องท าเรื่องน้ัน..............  
ใช้โครงเรื่อง (Theme) ของผู้วิจัยเอง.........  



 

129 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อ้างถึงทฤษฎี กฎเกณฑ์ หรือค ากล่าวที่เชื่อถือได้ของคนอ่ืน.......(มีการอ้างอิง)....  
ระบุประโยชน์ที่จะได้รับ...... 

 (ท่อนสุดท้าย) จากความส าคัญของการที่ครูต้องปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ต้องจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของชาติ และตามยุคของ
สังคมปัจจุบัน ผู้วิจัยจึง.....................................................  
 
2. วัตถุประสงค์ของการรายงาน/วิจัยเพื่อ  

 หมายถึง ลักษณะต่างๆของผลการวิจัยที่ต้องการได้ในการวิจัยเร่ืองน้ี หรือประเด็นปัญหา
ต่างๆที่ต้องการแสวงหาค าตอบภายใต้เร่ืองที่ต้องการท าวิจัย  

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ...(ระบุชื่อส่ือ/นวัตกรรม)  
 2. (ส าคัญที่สุดเช่น) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้าน...(ให้ระบุปัญหาที่ท าวิจัย)ก่อนและ
หลังการใช้..(ให้ระบุนวัตกรรมที่ใช้)ของนักเรียนชั้น....  
 3. (ส าคัญรองจากข้อ 1 เช่น) ศึกษาพฤติกรรมด้าน...ของนักเรียนชั้น....หลังการใช้....(ให้
ระบุนวัตกรรมที่ใช้)  
 4. (ส าคัญรองจากข้อ 2 เช่นเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนชั้น...ที่มีต่อ...(ให้ระบุวิชาหรือ
นวัตกรรมที่ใช้) ก่อนและหลังการใช้...(ระบุนวัตกรรมที่ใช้)  
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อ...(ส่ือ/รูปแบบการจัดกิจกรรม)  
 
3. ค าถามการวิจัย 
 หมายถึง การต้ังค าถามเพื่อเป็นประเด็นไปสู่ค าตอบที่เป็นผลการวิจัย  
 น าวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อมาเขียนอยู่ในรูปแบบค าถาม  
 
4. สมมติฐานของการวิจัย  (ถ้าจ าเป็นต้องมี) 

สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง เป็นค าตอบสรุปของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยคาดเดาไว้
ล่วงหน้า ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล เกิดจากการไตร่ตรองโดยใช้หลักเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 
และสามารถทดสอบได้  เป็นการการคาดคะเนผลการวิจัยอบย่างมีหลักการว่าผลของการวิจัยน่าจะ
เป็นอย่างไร อันจะน าไปสู่การพิสูจน์ต่อไป ซ่ึงสมมติฐานสามารถแบ่งป็น 2  ประเภท คือ  

 
4.1 สมมติฐานเชิงบรรยาย (Descriptive  Hypothesis) เป็นการเขียนการคาดคะเน

ผลการวิจัยเป็นข้อความ และเป็นสมมติฐานที่ใช้เขียนในรายงานการวิจัย การเขียนสามารถเขียนได้ 
2 ลักษณะ คือ แบบมีทิศทาง เช่น พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยเล่น
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เกมทางภาษาสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม และแบบไม่มีทิศทาง เช่น พัฒนาการทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาแตกต่างกัน เป็น สมมติฐานทางวิจัย 
เขียนข้อความที่คาดคะเนหรือคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหลังใช้นวัตกรรมไปแล้ว  
 

4.2 สมมติฐานทางสถิติ (Statistical  Hypothesis) เป็นการเขียนการคาดคะเนผลการวิจัย
อย่างมีแนวทางชัดเจนตามหลักสถิติ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการทดสอบทางสถิติ  

เช่น   H0:  µ1 = µ2 

            H1:  µ2 > µ1                                                                                                                                   

µ1 แทน คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………………………………… 
µ2 แทน คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ………………………………………… 

 
5. ขอบเขตการวิจัย 

 หมายถึง กรอบของการท าวิจัยกว้างๆ โดยระบุประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเป็นใคร มีจ านวน

เท่าไร เน้ือหาสาระอะไรที่จะวิจัย หรือมีตัวแปรอะไรบ้าง ระยะเวลาที่ใช้ กี่ปี กี่เดือน  
 ในการรายงาน...ผู้รายงานได้ก าหนดขอบเขตของการรายงาน ดังน้ี  
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร หมายถึง ส่ิงที่จะท าการวิจัย หรือส่ิงที่จะไปเก็บข้อมูลทั้งหมดตามปัญหา
ของการวิจัย โดยระบุว่าเป็นใคร หรืออะไร มีจ านวนเท่าไร อยู่ที่ไหน 
   เช่น ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้น...โรงเรียน...ปีการศึกษา..  
  กลุ่มตัวอย่าง  หมายถึง จ านวยย่อย หรือส่วยย่อยของประชากร มีจ านวนเท่าไร 
ก าหนดจ านวนอย่างไร และใช้วิธีการอย่างไรให้ได้มาซ่ึงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 5.2 ตัวแปรที่ศึกษา  

  ตัวแปรต้น  คือ (ให้ระบุส่ือ/นวัตกรรม)  
  ตัวแปรตาม คือ (ผลสัมฤทธิ์...พฤติกรรมทางด้าน...และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ...)  
  ตัวแปร(Variable) คือ ส่ิงที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นคุณลักษณะหรือปรากฎการณ์ จ าแนก
ได้ 4 ลักษณะ คือ 

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ตัวแปรที่ท าให้ค่าตัว
แปรตามเปล่ียนไป ซ่ึงผู้วิจัยน ามาศึกษาโดยเฉพาะ ส าหรับตัวแปรอิสระส่วนใหญ่คือ
นวัตกรรมซ่ึงอยู่ในลักษณะของส่ือการเรียนรู้ เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมโดย
เล่นเกมทางภาษา  
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ตัวตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ตัวแปรที่มีผลมาจากตัวแปรต้น ค่าของตัว
แปรตามจะเปล่ียนไปตามปัจจัยในตัวแปรต้น เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรตาม คือ พัฒนาทางการพูดของ
เด็กปฐมวัย 

ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable) ได้แก่ ตัวแปรซ่ึงอาจจะเป็นส่วนหน่ึง ซ่ึงท าให้
ตัวแปรตามมีค่าเปล่ียนไป (หมายถึงตัวแปรตัวอ่ืนๆ ที่นักวิจัยไม้ได้ให้ความสนใจ แต่อาจมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม) เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ตัวแปรเกิน อาจได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียนในการจัด
กิจกรรม ซ่ึงผู้วิจัยต้องควบคุมเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรแทรกซ้อน  (Intervening Variable) ได้แก่ ตัวแปรเกินที่มีบทบาทเป็นเหตุ
ให้ ตัวแปรตามมีค่าเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดขึ้นโดยอยู่เหนือการควบคุมของผู้วิจัยหรือผู้วิจัยไม่
ทราบล่วงหน้า เช่น การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดย
เล่นเกมทางภาษา ตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ในขณะที่จัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาเพ่ือ
พัฒนาทางการพูด ผู้ปกครองก็พาเด็กปฐมวัยไปเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาการพูด
ด้วย ท าให้ผลการวิจัยไม่อาจยืนยันได้ว่าการที่เด็กปฐมวัยพัฒนาการพูดน้ันเพราะกิจกรรม
การเล่นเกมทางภาษา หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ  

 โดยทั่วไปในรายงานการวิจัยทั่วไปหรือวิจัยในชั้นเรียนมักจะเขียนเพียงแค่ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม 
 สรุปว่าตัวแปรการวิจัยในชั้นเรียนโดยทั่วไปจ าแนกได้ 4 ลักษณะ คือ 1) ตัวแปรอิสระหรือ
ตัวแปรต้น 2) ตัวแปรตาม 3) ตัวแปรเกิน 4) ตัวแปรแทรกซ้อน 
 5.3 เน้ือหาหรือเร่ืองที่ท าวิจัย (เน้ือหาที่วิจัย บทไหน เรื่องอะไร)  
 5.4 เวลาที่ใช้ในการศึกษา (เป็นคาบ ภาคเรียน ปีการศึกษา สัปดาห์)  
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หมายถึง ค าศัพท์หรือตัวแปรต่างๆที่น ามาจากปัญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์การวิจัย 

หรือสมมติฐานการวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องน ามาให้ความหมายแบบเชิงปฏิบัติการส าหรับในการวิจัยคร้ังน้ี 
เพื่อนน าไปเป็นกรอบหรือแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือต่อไป 

  (น าค าศัพท์ที่มีในรายงานวิจัยมาเขียนให้ความหมายหรือค าจ ากัดความเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดการสับสน เช่น)  
 ระบุชื่อนวัตกรรม...แบบฝึกทักษะ หมายถึง...  
 ระบุตัวแปรตาม...ผลสัมฤทธิ์ทางด้าน...หมายถึง...  
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 ความพึงพอใจ หมายถึง...  
 นักเรียน หมายถึง....  
 
7. ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้าจ าเป็นต้องมี) 
 หมายถึง  ส่ิงหรือตัวแปรเกิน ตัวแปรสอดแทรก ที่ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมได้ด้วย

กระบวนการวิจัย และอาจจะมีผลกระทบต่อข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย หรืออาจมีผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือได้ของการวิจัย  

 เช่น สติปัญญา เพศ ความถนัด อายุ แรงจูงใจ ความเหน่ือยล้า ความวิตกกังวล ฯลฯ  
 
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 หมายถึง การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ภายหลังจากการท าวิจัยเสร็จแล้ว  

 เขียนข้อความที่เป็นผลต่อยอดจากความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานการรายงาน
ครั้งน้ี (เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน/ต่อครู/ต่อหน่วยงาน)  
 1. นักเรียน...  
 2. ได้แนวทางการพัฒนา...  
 3. ได้ค้นพบ....  
 
9. กรอบแนวคิดการวิจัย  

เป็นการก าหนดกรอบตัวแปรของการวิจัยในเรื่องน้ันๆ ซ่ึงระบุว่าการวิจัยน้ีมีตัวแปร
อะไรบ้าง และตัวแปรเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.3 

เร่ือง  การเขียนรายงานการวิจัย(บทที่ 2)  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

1. แนวคิด ทฤษฎี  
(เป็นการน าเสนอส่ิงที่ได้ไปศึกษามา เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เก่ียวข้อง เช่น)  

หลักสูตรกลุ่มสาระ… 

 ให้เขียนน าเสนอ วิสัยทัศน์  ค าอธิบายรายวิชา คุณภาพของผู้เรียน มาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พร้อมกับการอ้างอิงเอกสารที่ท าการศึกษา  
แนวคิดเกี่ยวกับส่ือ/นวัตกรรม(ตัวแปรต้น)ที่ใช้ในการรายงาน  

 เขียนน าเสนอ โดยน ามาจากหน่วยงาน/บุคคลต่างๆที่ได้เขียนหรือแต่ง/กล่าวไว้ พร้อม
อ้างอิงเช่น (หัวข้อที่ส าคัญ) 
 ความหมาย   ความส าคัญ  ขั้นตอนการผลิตการสร้าง  องค์ประกอบ ประเภท   ประโยชน์  
จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับส่ือ/นวัตกรรม  
แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือส่ิงที่จ าเป็นต้องพัฒนา (ตัวแปรตาม)ที่ใช้ในการรายงาน  
 เขียนน าเสนอโดยน ามาจากหน่วยงาน/บุคคลต่างๆ ที่ได้เขียนหรือแต่งกล่าวไว้ พร้อม
อ้างอิงเช่น (หัวข้อที่ส าคัญ) 
 ความหมาย   ความส าคัญ  ลักษณะ  องค์ประกอบ   การส่งเสริม/การพัฒนา  การประเมิน  
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 แบ่งเป็นงานวิจัยภายในประเทศ หรืองานวิจัยในต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษา  
 น าเสนอผลงานวิจัยที่บุคคล/หน่วยงานอ่ืนได้ท าไว้ ที่สอดคล้องกับส่ือ/นวัตกรรม ที่ได้
จัดท ารายงานครั้งน้ี เน้นความสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ท าครั้งน้ี พร้อมกับมีการอ้างอิง  
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แหล่งข้อมูลในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 แหล่งข้อมูลส าคัญที่นิยม คือ ห้องสมุด และสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย การ
ค้นคว้าห้องสมุดควรท าเป็นระบบเพ่ือช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้า เอกสารในห้องสมุด
ประกอบด้วยหนังสือ ต าราวิชาการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารทางวิชาการ และหนังสืออ้างอิง 
เป็นต้น นอกจากน้ีการค้นคว้ายังสามารถใช้รายการพิมพ์ ( Print Out)  จากซีดีรอม (CD-ROM)  จาก
หน่วยบริหารค้นคว้าในห้องสมุดหรือศึกษาค้นคว้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็ยิ่งจะได้ข้อมูลที่ทันสมัย  
วิธีการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 วิธีการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแบ่งได้ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ  
 1.  การค้นคว้าจากห้องสมุดซ่ึงส่วนใหญ่มีการจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบหนังทศนิยม
ของดิวอ้ีแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่างๆ โดยแบ่งตาม
ประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ 10 หมวด  โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้  
 000  เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities) 
 100 ปรัชญา   (Philosophy) 
 200 ศาสนา     (Religion) 
 300 สังคมศาสตร์    (Social Sciences) 
 400 ภาษาศาสตร์     (Language) 
 500 วิทยาศาสตร์     (Science) 
 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี  (Technology) 
 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง    (Arts and Recreation) 
 800 วรรณคดี    (Literature) 
 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์   (History and Geography) 
 ส าหรับเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวด 
300 ซ่ึงอยู่ในหมวดย่อย 370 การศึกษา  
 2.  การค้นคว้าจากเว็ปไซต์ต่างๆ  และฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย เช่น 
เว็ปไซต์ของส านักวิทยาการ/หอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น  
 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
 http://.lib.swu.ac.th/ 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 http://.lib.tsu.ac.th/ 
 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 http://www.car.chula.ac.th/ 

http://.lib.swu.ac.th/
http://.lib.tsu.ac.th/
http://www.car.chula.ac.th/
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หมายเหตุ 
1. เน้ือหาในบทที่ 2 ต้องเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยเท่าน้ัน  
2. เน้ือหาต้องสามารถน าไปใช้อภิปรายผลในบทที่ 5 ได้  
3. ทุกเรื่องที่ไปสืบค้นมาหลังจากน าเสนอแล้ว ต้องสรุปให้เป็นแนวคิดของผู้วิจัยที่เก่ียวข้อง

กับเรื่องที่ท าวิจัย การสรุปนิยามค าส าคัญที่ได้ในบทที่ 2 ต้องสอดคล้องกับนิยามศัพท์
เฉพาะในบทที่ 1  

4. การอ้างอิงอ้างอิงในเน้ือหา บทที่ 2 ต้องปรากฏในบรรณานุกรม   
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.4 
เร่ือง   การเขียนรายงานการวิจัย(บทที่ 3 ) 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 หมายถึง ข้ันตอนต่างๆในการวิจัย โดยระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย การ

เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการรายงาน/วิจัย...ผู้รายงาน/วิจัย ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  2. การออกแบบการวิจัย  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  4. การสร้างและการคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  5. วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
  6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  7. เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 1. ประชากรในการรายงานครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้น...โรงเรียน...ปีการศึกษา...จ านวน..คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากประชากร ได้
นักเรียนห้อง...จ านวน...คน  
 

2. การออกแบบการวิจัย  
ข้อเสนอเฉพาะการวิจัยเชิงทดลอง 

 

รูปแบบที่ 1 กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลหลังการทดลอง  
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ลักษณะ ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 1 ครั้ง  
 
รูปแบบ    

 X  คือ การ ทดลองใช้
นวัตกรรมหรือวิธีการ  

 O1 คือ การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ  
 
จุดเด่น ง่าย ไม่ซับซ้อน  
จุดด้อย 1)ไม่มีเกณฑ์เปรียบเทียบว่าก่อนใช้นักเรียนมีพ้ืนความรู้ระดับใด 2)ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบท า

ให้ไม่ทราบว่าหลังใช้นวัตกรรมนักเรียนจะมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยวิธีเดิม  
การวิเคราะห์ผล อาจก าหนดเกณฑ์ผ่านไว้ล่วงหน้า เช่น ได้คะแนนร้อยละ 70 หรือ 80  ขึ้นไปผ่าน 
 

รูปแบบที่ 2 กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง  
 ลักษณะใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว และมีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง  คือวัดผลก่อนการ
ทดลอง และวัดผลหลังการทดลอง 

 
    รูปแบบ   

 
 

 O1 คือ การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ   
 X   คือ การทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ  
 O2 คือ การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ  

จุดเด่น มีความตรงภายใน คือการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามเป็นผลมาจากสภาพการทดลอง
จริง ไม่ได้เกิดจากตัวแปรแทรกซ้อน  

จุดด้อย 1)ผลที่เกิดขึ้นอาจจะตัวแปรอ่ืน  2)การวัดครั้งที่สองอาจได้รับผลกระทบจากการวัดครั้ง
แรกท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้  

การวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบระหว่างการวัดก่อนและหลังทดลองโดยใช้ t-test dependent 
 

รูปแบบที่ 3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดผลหลังการทดลอง  
ลักษณะ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีลักษณะเท่าเทียมกันใช้เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่ม

ควบคุม 1 กลุ่ม และมีการวัดผลการทดลอง 1 ครั้งเฉพาะหลังการทดลอง  

 X     O1 

O1                X                 

O2 
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รูปแบบ   E 

C 
• R คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเท่าเทียมกัน  
• X  คือ การทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ  
• O2 คือ การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ  
• E  กลุ่มทดลอง  
• C  กลุ่มควบคุม 

จุดเด่น มีความตรงภายในมาก ง่าย สะดวก  
จุดด้อย ท าให้ยากส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเท่ากัน 2 ห้อง 
การวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบระหว่างการวัดผลหลังการทดลอง ของนักเรียน 2 กลุ่ม โดยใช้ t-
test independent group 

 
รูปแบบที่ 4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดผลก่อน และหลังการทดลอง  

ลักษณะ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีลักษณะเท่าเทียมกันใช้เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม                  
กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม และมีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง คือ วัดผลก่อนการทดลอง และวัดผลหลัง
การทดลอง 

 
รูปแบบ   E 

C 
 

• R คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเท่าเทียมกัน  
• X  คือ การทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ  
• O1 คือ การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ 
• O2 คือ การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ 
• E  กลุ่มทดลอง  
• C  กลุ่มควบคุม 

จุดเด่น มีความตรงภายในมาก ง่าย สะดวก  
จุดด้อย ท าให้ยากส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในการเลือกห้องเรียนที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม โดยเฉพาะถ้าทั้งสองห้องมีความแตกต่างกันมากความเชื่อม่ันจะมีค่าน้อยลง  

R    O1 X    O2    
R      O1 -     O2 

R     X    O2    
R       -     O2 
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การวิเคราะห์ผล  เปรียบเทียบระหว่างผลต่างของค่าเฉล่ียก่อนและหลังการทดลองแต่ละกลุ่มมา
เปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติ t-test independent group 

 
 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 หมายถึง ส่ิงที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นแบบทดสอบ แบบสอถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต หรือุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ต่างๆ  

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน/วิจัย  ประกอบด้วย 
1. ให้ระบุส่ือ/นวัตกรรม  
2. ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกประเภท  
 

4. การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการรายงาน/วิจัย  

 1. การสร้างส่ือ/นวัตกรรม มีขั้นตอนดังน้ี  
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ...แนวคิด...ทฤษฏี เอกสารที่เก่ียวกับเรื่อง...  
  1.2 ศึกษาวิธีการสร้างนวัตกรรม...(ให้ระบุ)  
  1.3 จัดหมวดหมู่ของเน้ือหาจากง่ายไปยาก (ใกล้ตัวไปหาส่ิงที่ไกลตัว)  
  1.4 ลงมือสร้าง/ผลิต  
  1.5 ตรวจสอบคุณภาพครั้งน้ี โดยเน้นความตรงเชิงเน้ือหาจากการตรวจโดย

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน...คน 
  1.6 น าไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียน.../ห้อง...(ให้ระบุวิธีการ)  
  1.7 ปรับปรุงแก้ไข  
  1.8 จัดท าส่ือ/นวัตกรรมด้วยรูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม  
 2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล(ให้แยกเครื่องมือเป็นรายฉบับ ถ้ามีหลายฉบับ)  
  2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง....  
  2.2 ก าหนดตัวแปรที่ท าการศึกษา  
  2.3 นิยามตัวแปร  
  2.4 เลือกประเภทของเครื่องมือเพ่ือให้สอดคล้องกับการนิยาม  
  2.5 เขียนข้อความ/รายการ/สร้างข้อสอบ (ให้สอดคล้องกับประเภทเครื่องมือ)  
  2.6 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยครั้งน้ีโดยเน้นความตรงเชิงเน้ือหาจากการ

ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน..คน 
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  2.7 น าไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียน.../ห้อง...(ให้ระบุวิธีการ) (ให้ระบุวิธีการ)ค่า
ทางสถิติที่วิเคราะห์ เช่น ค่าความยากง่าย (ผลเป็นอย่างไร) ค่าอ านาจจ าแนก (ผลเป็น
อย่างไร) น ามาปรับปรุงแก้ไข  

  2.8 น าไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียน.../ห้อง...(ค่าความเชื่อม่ัน) (ผลเป็นอย่างไร)  
  2.9 จัดท าแบบ...ฉบับสมบูรณ์  
 
5. วิธีด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 หมายถึง วิธีการใช้เคร่ืองมือในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานส าหรับใช้ใน
การตอบปัญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งวิธีการจะสอดคล้องกับเคร่ืองมือวิจัย 

ส าหรับการวิจัยเชิงทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการทดลอง พอทดลองเสร็จแล้วจึงวัดผล
จากการทดลอง 

 ผู้รายงาน/วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่...ปีการศึกษา...ตามขั้นตอนดังน้ี  
 1. ผู้รายงาน/ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัด...ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนใช้...  
 2. ผู้รายงาน/ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช่ส่ือ/นวัตกรรม...ตาม

แผนที่วางไว้(จ านวน...คาบ/ครั้ง)ดังน้ี... 
  2.1 ...  
 3. ผู้รายงาน/ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัด...ไปทดสอบกับนักเรียนเม่ือส้ินสุดการจัดกิจกรรม

โดยใช้ส่ือ/นวัตกรรม...  
 4. ผู้รายงาน/ผู้วิจัยได้น าแบบ...ไปทดสอบ/สอบถามนักเรียน...  
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 หมายถึง  การจ าแนกข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาได้จ านวนหน่ึง น าไปจ าแนกเพื่อตอบประเด็น

ปัญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือทดสอบสมมติฐานให้ครบทุกข้อ ถ้าเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ วิธีการสถิติต่างๆจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้รายงานวิเคราะห์ด้วยตนเอง โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที ( t-test) 

 
7. เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน  
 
 ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์  
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การน าคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
น าค่าเฉล่ีย (Mean) ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  3.50 – 4.00 หมายถึง มากที่สุด  
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  2.50 – 3.49 หมายถึง มาก  
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  2.00 – 2.49 หมายถึง น้อย  
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  1.00 – 1.99 หมายถึง น้อยที่สุด  
 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะที่
ใช้มาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert’s Rating  Scale)  มี 5 ระดับ ดังน้ี  

เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าน้ าหนัก     5  
เห็นด้วยมาก  มีค่าน้ าหนัก     4  
เห็นด้วยปานกลาง มีค่าน้ าหนัก     3  
เห็นด้วยน้อย มีค่าน้ าหนัก     2  
ไม่เห็นด้วย  มีค่าน้ าหนัก     1 
 
การน าคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

น าค่าเฉล่ีย (Mean)  ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
 ค่าเฉล่ีย ( Mean)  1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  
 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ ( Best, 1970 อ้างถึงในบุญมี พันธุ์ไทย, 2545 : 60) 
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.5 
เร่ือง    การเขียนรายงานการวิจัย(บทที่ 4)  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 หมายถึง ผลการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จ านวนหน่ึงน าไปตอบประเด็นปัญหาหรือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือทดสอบสมมติฐานการวิจัยให้ครบทุกข้อ ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
จะน าเสนอในรูปของสถิติในตารางต่างๆ หรือในรูปของกราฟต่างๆตามความเหมาะสมของ
ประเด็นปัญหา  
 (การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ควรน าเสนอเป็นตอนๆที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การรายงาน/วิจัย ดังน้ี) 
 
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพ....  

ตัวอย่าง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ..............(ชื่อนวัตกรรม)............................  ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของคะแนนจากงานที่ก าหนดให้ท าและคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียน  (n=45) 
 

 คะแนนจากงานที่ก าหนดให้ท า  คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  E1/E2 
       
   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
   84.61    85.23        
84.61/85.23 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า  คะแนนจากงานที่ก าหนดให้ท า ได้ร้อยละ  84.61 คะแนนจาก
การทดสอบหลังเรียน ได้ร้อยละ  85.23  ผลการเปรียบเทียบค่า  E1/E2 ได้ 84.61/85.23 
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ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางด้าน...   

 
ตารางที่ 2  แสดงคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉล่ียจากกลุ่มตัวอย่าง  ที่เรียนจาก............................ (n=45) 
 

 คะแนนการประเมินก่อน   คะแนนการประเมินหลัง   t-test 
 เรียนด้วย..............  เรียนด้วย.....................  
  X       SD.  X   SD. 

    12.84      1.63  25.58  1.97           48.80* 

 *p<  .05 t (.05, df 44) =1.703 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรม...  

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ที่เรียนจาก.............................. ................. (n=45) 
 
ข้อ รายการประเมิน 

X  SD. 
ระดับ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1  3.24 0.83 มาก 
13  3.33 0.67 มาก 

14  3.29 0.76 มาก 

15  3.73 0.45 มากที่สุด 

ภาพรวม 3.39 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า………………………………………………………………………. 
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หมายเหตุ  การน าเสนอผลการวิจัยเป็นตาราง ต้องมีค าอธิบายใต้ตารางทุกตาราง  และเป็นการ
อธิบายไม่ใส่ความคิดเห็นใดๆ  อธิบายข้อมูลที่ปรากฏบนตารางเท่าน้ัน  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.6 

เร่ือง   การเขียนรายงานการวิจัย(บทที่ 5)  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
  

การวิจัยครั้งน้ีน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ................................................................... การวิจัย
สามารถสรุปได้ตามหัวข้อ ดังน้ี 

1.  สรุปผล 
2.  อภิปรายผล 
3.  ข้อเสนอแนะ  

 

1.  สรุปผล 
 หมายถึง  ผลของการวิจัยหรือค าตอบของปัญหาการวิจัย ซ่ึงจะเขียนสรุปเป็นข้อๆ ตาม
จ านวนประเด็นปัญหา หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.1 วัตถุประสงค์ของการรายงาน/วิจัยเพ่ือ  
 1.2  วิธีการด าเนินการ  
  1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ......  
  1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1.2.3 การด าเนินวิจัย  
  1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล........  
  1.2.5 สรุปผลการวิจัย  (สรุปเป็นข้อๆ ตามวัตถุประสงค์)  

 
2.  อภิปรายผล 
 หมายถึง เหตุผลของผู้วิจัยที่น ามาสนับสนุนผลการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น ซ่ึง
อาจเป็นแนวคิด ทฤษฎี กฎ หรืองานวิจัยของคนอ่ืนๆที่สอดคล้อง หรือแตกต่างไปจากผลการวิจัย
ของผู้วิจัย 
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รหัส UTQ-106: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.  ข้อเสนอแนะ  

 3.1 ข้อเสนอแนะจากการรายงานครั้งน้ี  
 หมายถึง การน าผลการวิจัยไปใช้ควรต้องท าอะไรบ้าง หรือควรต้องค านึงถึงอะไรบ้าง หรือ
น าไปใช้อะไรได้บ้าง  
 3.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 หมายถึง ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยเพ่ิมเติมจากเรื่องน้ี หรือท าการวิจัยต่อจากเรื่องน้ีว่าควร
ท าวิจัยในเรื่องใดบ้าง  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.7 

เร่ือง    การเขียนรายงานการวิจัย (ส่วนอ้างอิง)  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย  (ส่วนอ้างอิง) 

องค์ประกอบของส่วยอ้างอิง ประกอบด้วย  
1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก  
3. ประวัติผู้วิจัย 

 
บรรณานุกรม  

ยึดรูปใดแบบหน่ึง หรือสถาบันใดสถาบันหน่ึงตลอดทั้งเล่ม 
 

ภาคผนวก  
ควรแบ่งเป็นส่วนๆ เช่น  
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  

ต้องระบุ  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใด(เน้ือหา-นวัตกรรม-วัดผล)  
ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วม การสนทนากลุ่ม หรือ กล่ันกรองงานวิจัย 
หรืออ่ืน ๆ ให้ครบ 

ฯลฯ 
 
 ภาคผนวก ข เครื่องมือวิจัย  

ต้นแบบนวัตกรรม 
แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
ฯลฯ 
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 ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
ค่าประสิทธิผล 
ค่าความตรง 
ค่าอ านาจจ าแนก  
ความยาก 
ค่าความเชื่อม่ัน 
การทดสอบที หรืออ่ืนๆ 
ฯลฯ 

 ภาคผนวก ง ภาพประกอบ  
 ภาคผนวก จ การเผยแพร่งานวิจัย  
 ภาคผนวก ฉ .......................  
 ภาคผนวก ช .......................  
 

ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ-สกุล อาย ุ
ต าแหน่ง 
ที่อยู่หรือที่ท างานที่ติดต่อได้ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง  ประโยชน์ของงานวิจัย  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
ประโยชน์ของงานวิจัย  

การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ใน
การค้นคว้าหาความรู้ความจริงของนักวิจัยน้ันก็เพ่ือจุดมุ่งหมายดังต่อไปน้ี  

1. เพื่อใช้ในการท านาย  
ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้พยากรณ์หรือท านายเหตุการณ์ในอนาคตได้ว่า จะ

อะไรเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มอย่างไร ทั้งน้ีก็เพ่ือจะได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น การ
วิจัยเรื่องการส ารวจราคาสินค้าสามารถน าผลมาท านายได้ว่า แนวโน้มของราคาสินค้าในอนาคตจะ
เป็นอย่างไร  และยังสามารถท านายสภาพเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้อีกด้วย  

2. เพื่อใช้ในการอธิบาย  
จุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อน้ีก็เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้อธิบายปัญหาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยัง

ไม่ทราบสาเหตุว่า ส่ิงใดเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลหรือส่ิงใดเป็นผลที่ท าให้เกิดสาเหตุน้ัน ๆ เช่น 
การวิจัยหาสาเหตุที่ท าให้ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ า ผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน ามาอธิบาย
ได้ว่า มีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ า  

3. เพื่อใช้ในการบรรยาย   
เป็นการมุ่งน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้บรรยายสภาพและลักษณะของปัญหาว่าปัญหาที่

เกิดขึ้นน้ันมีสภาพและลักษณะอย่างไร เช่น การวิจัยเพ่ือการส ารวจความต้องการของนิสิตที่มีต่อ
การจัดบริการของมหาวิทยาลัย การวิจัยในลักษณะน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยมา
บรรยายสภาพและลักษณะความต้องการของนิสิต ซ่ึงการน าผลที่ได้จากการวิจัยมาบรรยายจะท าได้
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากกว่าการบรรยายสภาพและลักษณะของปัญหาที่เกิดจากความ
คิดเห็นหรือการวิเคราะห์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

4. เพื่อใช้ในการควบคุม  
จุดมุ่งหมายการวิจัยประการน้ีก็เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนหรือก าหนดวิธีการใน

การควบคุมส่ิงต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น  การวิจัยหาสาเหตุที่ท าให้ผลการเรียนของ
นักเรียนตกต่ า เม่ือพบสาเหตุก็สามารถหาทางควบคุมหรือป้องกันได้  
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5.  เพื่อใช้ในการพัฒนา 
ผลการวิจัยอาจน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้ เช่น การพัฒนาบุคคล พัฒนาระบบ

การท างาน พัฒนาอาคารสถานที่ ฯลฯ ดังผลการวิจัยที่พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมโดยวิธีบรรยายมากกว่าการทดลอง ดังน้ันอาจารย์และผู้บริหารของโรงเรียนก็ควร
ที่จะได้หาทางปรับปรุงวิธีการสอนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชามากขึ้น  

ถ้าจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัยอย่างกว้าง ๆ แล้วอาจกล่าวได้ว่า ในการท าการ
วิจัยใด ๆ ก็ตาม ผู้ท าการวิจัยจะมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงใน 2 ประการน้ีคือ  

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่  

เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทราบเหตุผลและปรากฏการณ์
ของส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงท าการวิจัยเพ่ือค้นหาค าตอบ ส่ิงใดที่พอรู้อยู่บ้างก็ท าให้รู้และเข้าใจดี
ยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางลึกซ้ึง   

2. เพื่อน าผลไปประยุกต์หรือใช้ให้เป็นประโยชน์   
จุดมุ่งหมายของการวิจัยน้ีเกิดขึ้นเม่ือมีปัญหาที่จะต้องค้นคว้าหาความจริงเพ่ือน าผลที่ได้

จากการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป จุดมุ่งหมายของการวิจัยทั้ง 2 
ประการน้ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันทั้งน้ีเพราะจุดมุ่งหมายประการแรกมุ่งวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ใหม่ท าให้ค้นพบกฎหรือทฤษฎี ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยในข้อ 2 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 5.2 

เร่ือง  การประยุกต์งานวิจัยสู่ห้องเรียน(จากห้ิงสู่ห้อง)  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
การประยุกต์งานวิจัยสู่ห้องเรียน  

กระบวนการวิจัย สอดคล้องกับกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างไร  
 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัย 
1. ขั้นปัญหา 
คือการที่มนุษย์ประสบกับปัญหาอาจขึ้นอยู่กับ
กรณีตังต่อไปน้ี 
-การไม่มีความรู้ที่จะแก้ปัญหาได้ตลอด  
-ไม่สามารถชี้บ่งหรือบอกคุณลักษณะของ
ปัญหาได้ 
-ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดฝัน 

1. เลือกหัวข้อปัญหา  
ขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดขอบเขต ขอบข่ายของ
งานว่า เป็นงานที่อยู่ในสาขาใด ลักษณะการวิจัย
เป็นไปในท านองเดียวกัน  
2.ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
เป็นการหาข้อมูลพ้ืนฐานทางทฤษฎี เพ่ือให้เกิด
ความแจ่มชัดในปัญหา 

2. ขั้นวิเคราะห์และนิยามปัญหา 
ขั้นน้ีเป็นขั้นพยายามท าให้ปัญหากระจ่างขึ้น 
อาจจะโดยการสังเกต เก็บรวบรวมข้อเท็จจริง 
เพ่ือช่วยในการนิยามปัญหาให้ชัดเจนขึ้น 

3. การตั้งสมมุติฐาน  
เม่ือได้ปัญหาที่ต้องการวิจัยแล้ว ขั้นตอนน้ีเป็น
การคาดเดาค าตอบของปัญหาว่า ควรจะเป็นไป
ในลักษณะใด โดยอาศัยเหตุผลซ่ึงอาจจะได้จาก
การใช้ประสบการณ์ หรือเอกสารงานวิจัยที่
ค้นคว้ามาอนุมานว่าปัญหาน้ันควรจะตอบได้
อย่างไร ค าตอบที่ได้จากการเดาน้ีเรียกว่า 
สมมุติฐาน 

3.ขั้นเสนอแนะการแก้ปัญหาคือสร้างสมมุติฐาน  
ขั้นน้ีได้จากการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงแล้วใช้
ปัญญาของตนเดาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ขั้นน้ีจะเรียกว่าขั้นตั้งสมมุติฐาน 

4.การพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล  
ขั้นตอนน้ีจะต้องพิจารณาว่า ก าลังท าเรื่องอะไร 
อะไรคือตัวแปร ข้อมูลคืออะไรจะมาจากไหน 
และจะได้ข้อมูลอย่างไรซ่ึงเป็นการค านึงถึงแบบ
แผนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างน้ัน 
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4.ขั้นการให้เหตุผลเบื้องหลังสมมุติฐาน  
ขั้นน้ีเป็นขั้นรวบรวมข้อมูล หรือหลักฐาน
ทั้งหลายน่ันเอง เป็นการให้เหตุผลประกอบ
สมมุติฐานว่า เหตุใดจึงตั้งสมมุติฐานเช่นน้ัน 

5. เครื่องมือในการวิจัย  
ผู้วิจัยต้องออกแบบการวิจัยและสร้างเครื่องมือ
วิจัย ให้ตรงตามสมมุติฐานที่วางไว้และ
เหมาะสมกับประเภทของการวิจัยอีกด้วย 

 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัย 

5. ขั้นทดลองสมมุติฐาน  
ขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจะทดสอบดูว่า 
สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นมาน้ันเชื่อถือได้หรือไม่ ใน
ขั้นน้ีจะค้นพบข้อความจริงที่จะน ามาใช้อธิบาย
ปัญหาของเขา 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเครื่องมือไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย ถ้าหากเป็นการ
วิจัยแบบทดลอง ก็คือเริ่มต้นลงมือทดลอง  
7.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ข้อมูลเหล่าน้ีจะต้อง
น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือจะสรุปผลหรือ
กฎเกณฑ์ออกมา  
8. การเขียนรายงานการวิจัย  
ขั้นตอนน้ีเป็นการเขียนรายงานข้อเท็จจริงที่
ค้นพบเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน การเขียน
รายงานการวิจัยมีขั้นตอนโดยเฉพาะ ผู้วิจัยควร
จะด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนน้ัน ๆ  

จะเห็นได้ว่า กระบวนการวิจัย มีกระบวนการเป็นขั้น ๆ คล้ายคลึงกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบมีแบบแผน  ท าให้ข้อค้นพบเป็น
ความรู้ที่น่าเชื่อถือได้ดีกว่าวิธีการอ่ืน ๆ  

 
 
 
 


