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การจัดการความรูเร่ืองการจัดทําผลงานวิจัยดานตลาดแรงงาน
บทท่ี 1

การกําหนดหัวขอวิจัย

ในการดําเนินการจัดทําผลงานวิจัยดานตลาดแรงงานนั้น ผูวิจัยจะตองนําระเบียบวิธีการวิจัย
ทางสังคมศาสตรมาปรับใชในการดําเนินการ ซึ่งในการดําเนินการมีข้ันตอนการดําเนินการอยูหลาย
ข้ันตอน ในบทนี้จะกลาวถึงข้ันตอนการกําหนดหัวขอวิจัยโดยมีรายละเอียดใน 6 หัวขอ คือการกําหนด
ประเด็นปญหาในการวิจัย ความเปนมาและวัตถุประสงค สมมติฐานในการวิจัยการทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัยและตัวแปรในการวิจัย

การกําหนดหัวขอเรื่องในการทําวิจัยเปนข้ันตอนแรกและข้ันตอนสําคัญในการทําวิจัย ปญหา
การวิจัยไดมาจากแหลงตาง ๆ กัน บางปญหาอาจจะไดมาจากทฤษฎี ประสบการณสวนตัว บทความ
ผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะในรายงานการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัยจะเขียนเปนประโยค
บอกเลาซึ่งมี 2 ระดับ คือ ปญหาท่ัวไปจะเขียนเปนชื่อเรื่องหรือหัวขอวิจัย และปญหาเฉพาะจะเขียน
เปนวัตถุประสงคของการวิจัยภายใตปญหาท่ัวไปท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึน นอกจากนั้น ตองมีการประเมิน
ปญหาการวิจัย เปนการตัดสินใจวาจะทําหรือไมทําการวิจัยเรื่องนี้ ถาพบวามีปญหาและอุปสรรคมาก
ซึ่งอาจจะทําใหการวิจัยไมสําเร็จ หรืองานวิจัยขาดคุณภาพก็จะตัดสินใจยกเลิก

1.1 การกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัย (Problem Identification)
การกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัย คือ การกําหนดหรือจํากัดขอบเขตและแนวท่ีจะ

ศึกษาวิจัย ซึ่งจะตองกําหนดใหชัดเจนลงไปวา ตองการจะศึกษาคนควาในประเด็นใดบางและประเด็น
ไหนอยูนอกเหนือการทําวิจัยครั้งนี้ โดยปกติมักจะมีการแยกแยะรายละเอียดของปญหาท่ีจะศึกษา
ออกเปนหัวขอยอยๆ

ในการวิจัย เนื่องจากปญหาในการวิจัยท่ีมีผูวิจัยเลือกมานั้นอาจจะไมบอกหรือไมชี้ใหเห็นวา
ผูศึกษาตองการศึกษาเรื่องอะไรบาง ในปญหานั้นหรือเรื่องนั้น จึงจําเปนตองมีการกําหนดประเด็น
โดยระบุใหชัดเจนวา ในปญหาท่ีวิจัยนั้น ผูวิจัยตองการศึกษาเรื่องใดบาง ท้ังนี้เพราะการวิจัยในปญหา
เดียวกันอาจจะแตกตางกันในประเด็นท่ีจะศึกษาก็ได

ในการกําหนดประเด็นในการวิจัยตองคํานึงถึงความชัดเจนของประเด็น ซึ่งผูวิจัยจะตองรู
อยางชัดเจนวา ตนเองตองการศึกษา หรือควรจะศึกษาในประเด็นใดบาง ซึ่งอาจจะแยกเปนประเด็น
ปลีกยอยอีกทีก็ไดเพ่ือความชัดเจน นอกจากนั้นจะตองคํานึงถึงความไมซ้ําซอนกันของประเด็น ซึ่งถา
หากอยูในประเด็นเดียวกันก็ควรยุบรวมเขาดวยกันและในความสัมพันธระหวางประเด็น ซึ่งผูวิจัย
ตองการเสนอประเด็นตางๆ โดยจัดลําดับใหเห็นความสัมพันธหรืออยางนอยท่ีสุดก็ควรใหเห็นถึง
ความลดหลั่นกัน

สวนประโยชนของการกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย มีดังนี้ คือ ประการแรกทําใหผูวิจัยเกิด
ความชัดเจนวาตนตองการศึกษาในเรื่องอะไรบางเก่ียวกับหัวขอนั้น ๆ  ประการท่ีสอง ทําใหผูวิจัย
ทราบวาจะตองเก็บขอมูลท่ีสําคัญในเรื่องอะไรบาง และประการสุดทายทําใหผูอานรายงานผลการวิจัย
สามารถติดตามและประเมินผลการวิจัยได

ในข้ันตอนของการกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตั้งชื่อเรื่องของงานวิจัยใน
ข้ันตอนนี้ โดยการตั้งชื่อเรื่องควรจะเก่ียวของกับปญหาท่ีเลือกวิจัย มีความชัดเจน เขาใจงาย โดยการ
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กําหนดหัวขอวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยใหคํานึงถึง ชื่อหัวขอหรือชื่อเรื่องตองระบุตัวแปร หรือสิ่งท่ีจะวิจัย
และตัวแปรการวิจัยท่ีศึกษาการตั้งชื่อหัวขอหรือชื่อเรื่องอาจจะระบุวิธีการวิจัยไวขางหนาตัวแปรหรือ
ขางหนาสิ่งท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใชในการทดลอง ดวยก็ได เชน การสํารวจ การศึกษา การเปรียบเทียบ
การทดลอง การพัฒนา เปนตน สวนการเลือกปญหาการวิจัย ผูวิจัยจะตองเลือกหรือคิดวาปญหาใดท่ี
ผูวิจัยสนใจและสามารถทําได วิธีการคิดหรือเลือกปญหามาทําการวิจัยอาศัยพิจารณา

1) แนวทางในการเลือกปญหา โดยการหาแหลงของปญหาจากการอานผลงานวิจัย วารสาร
ตลอดจนฟงการบรรยาย  หรือจากการสังเกต

2) เรื่องท่ีควรทํา ตองเปนเรื่องท่ีผูวิจัยสนใจ และมีความรูเก่ียวกับเรื่องนั้น และควรพิจารณา
วาสามารถคนควาขอมูลเพ่ิมเติมไดและสามารถทําเองไดหรือไม เปนเรื่องท่ีมีคุณคาเกิดประโยชน
ตอสังคม และเปนเรื่องท่ีสรางสรรค ท่ีใหมๆ จากของเดิม หรือไม อยางไร

นอกจากนั้น ตองมีการวิเคราะหปญหา เพ่ือใหมีความชัดเจนในสิ่งท่ีจะทํา การวิเคราะห
ปญหาท่ีจะทําวิจัยมีดังนี้

1.2 ความเปนมาและวัตถุประสงคในการวิจัย
การวิเคราะหท่ีมาของปญหา เปนการวิเคราะหเพ่ือหาท่ีมา หรือเหตุผลของการนําปญหา

มาวิจัย โดยพิจารณาวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเปนอยางไร จึงตองทําการวิจัยและจะไดประโยชน
อยางไร การวิเคราะหสวนนี้จะนําไปสูการเขียนรายงานวิจัยในสวนของความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหาและประโยชนท่ีจะไดจากการวิจัย นอกจากนั้น มีการวิเคราะหถึงสิ่งท่ีตองการทราบ
จากการวิจัย เปนการวิเคราะหวาในการวิจัยวาตองการทราบอะไรซึ่งจะเปนวัตถุประสงคการวิจัย
การวิเคราะหสิ่งท่ีตองการทราบจากการวิจัยจะนําไปสูการเขียนคําถามการวิจัย (Research Question)
และวัตถุประสงคในการวิจัย (Research Objective)
1.3 ขอบเขตในการวิจัย

วิเคราะหขอบเขตของการวิจัย เปนการกําหนดกรอบหรือขอบเขตของการวิจัยวา งานวิจัย
ครั้งนี้จะมีขอบเขตและขอจํากัดอยางไร โดยจะตองวิเคราะหวา กลุมเปาหมายท่ีจะเก็บขอมูลคือใคร
หรือเปนอะไร หรือเก็บขอมูลในชวงเวลาใด ตลอดจนเนื้อหาท่ีจะใชในการวิจัยจะกําหนดไวแคไหน
โดยการวิเคราะหขอบเขตของการวิจัยจะกําหนดไว 3 ดาน คือ 1) ขอบเขตดานประชากรเปนสวนท่ี
ผูวิจัยตองระบุวา ประชากร(Population) ท่ีจะเก็บขอมูลคือใคร 2) ขอบเขตดานชวงเวลาเปนสวนท่ี
ผูวิจัยจะตองระบุวาชวงเวลาท่ีดําเนินการเก็บขอมูล หรือชวงเวลาท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยท่ี
เกิดข้ึน 3) ขอบเขตดานเนื้อหา เปนสวนท่ีผูวิจัยจะตองระบุวา เนื้อหาท่ีจะทําการวิจัยมีขอบเขตแคไหน
ขอบเขตดานเนื้อหาอาจะจําแนกตามคุณลักษณะของตัวแปรตนและตัวแปรตาม

1.4 สมมติฐานในการวิจัย
ในการวิจัยจะมีการวิเคราะห หรือคาดคะเนผลการวิจัย ซึ่งเปนการคาดเดาผลของการวิจัย

เม่ือทําเสร็จสิ้นแลว แตการคาดเดาควรมีเหตุผลในการคาดคะเน การคาดเดาผลงานวิจัยนี้ จะเรียกวา
สมมติฐานของการวิจัย การกําหนดหรือตั้งสมมติฐานสําหรับงานวิจัย จะตองสามารถอธิบายวาทําไม
ถึงคาดเดาอยางนัน้ สมมติฐานจะเปนแนวทางในการท่ีจะหาคําตอบของงานวิจัย
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1.4.1 ความหมายของสมมติฐาน
สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง ขอความท่ีผูวิจัยสมมติข้ึนเพ่ือหาความสัมพันธ

อันเปนเหตุเปนผลกันและเพ่ือทดสอบขอเท็จจริง หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สมมติฐานเปนการ
คาดคะเนความเก่ียวพัน หรือความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว หรือมากกวา

โดยท่ัวไปแลว สมมติฐานเปรียบเหมือนขอเสนอหรือเงื่อนไขท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัย โดยยังไมทราบวาจะเปนความจริงเพียงใด สมมติฐานจึงเปนเพียงคํากลาวหรือ
คําอธิบายท่ีผูวิจัยตั้งข้ึนเอง ยังไมมีการพิสูจน ถาเม่ือพิสูจนวาเปนจริงแลวสมมติฐานก็จะกลายเปน
สวนหนึ่งของความรูหรือวิชาการใหม ๆ ตอไป

1.4.2 ท่ีมาของสมมติฐาน
สมมติฐานในการวิจัยอาจไดมาจากแหลงตางๆ ดังนี้
1) ไดมาจากความรูหรือประสบการณของผูวิจัยเอง
2) ไดมาจากความเชื่อตางๆ ท่ียึดถือในสังคมนั้นๆ
3) ไดมาจากการศึกษาคนควาจากรายงานวิจัยท่ีมีผูทําไวแลว เพ่ือใหทราบวา

ขอคนพบท่ีผูวิจัยกอนๆ ทําไวนั้น จะสามารถนําไปใชไดผลเพียงใด หรือเปนจริงแคไหนกับเหตุการณ
ปจจุบัน ก็อาจจะนํามาตั้งเปนสมมติฐานใหมเพ่ือทดสอบความถูกตองและความเชื่อม่ัน

4) ไดมาจากการศึกษาเปรียบเทียบกับความจริงตางๆ ท่ีมีอยูตามธรรมชาติหรือ
เปรียบเทียบกับความจริงท่ีคนพบในสาขาวิชาอ่ืนๆ

5) ไดมาจากกฎ ทฤษฎี หรือหลักเกณฑตางๆ ท่ีไดรับการยอมรับวา เปนจริง
สมมติฐานท่ีไดจากสิ่งเหลานี้มีประโยชนมาก เพราะทําใหการวิจัยนั้นมีหลักเกณฑ และมี

น้ําหนัก เนื่องจากสรางข้ึนจากทฤษฎีท่ีไดรับการพิสูจนแลว การสรางสมมติฐานอาจจะสรางโดยวิธีนิรนัย
(Deduction) ซึ่งหมายถึงการใชความรูหรือเหตุผลนั้นมาสรางสมมติฐานเพ่ืออธิบายปรากฏการณ
กอนท่ีจะทําการพิสูจน หรือโดยวิธีอุปนัย (Induction) ซึ่งหมายถึงการสรางสมมติฐานจากขอสรุปตางๆ
ท่ีเปนขอเท็จจริง

1.4.3 ลักษณะของสมมติฐานท่ีดี
สมมติฐานท่ีดีและมีประโยชน มีลักษณะ ดังนี้
1) สมมติฐานนั้น ตั้งข้ึนมาจากการประมวลขอสังเกต และบันทึกขอเท็จจริงไว

อยางเพียงพอ
2) สมมติฐานนั้นมีแนวความคิดท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน ไมคลุมเครือโดยมีลักษณะ

สําคัญคือ (1)กําหนดแนวความคิดไวชัดเจนและใหความหมายในเชิงปฏิบัติการ (2) ใหคําจํากัดความ
ซึ่งเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป และสามารถอานเขาใจได

3) สมมติฐานนั้น มีความหมายท่ีเปนเหตุเปนผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร
สมมติฐานท่ีดีจะตองกําหนดตัวแปรไวอยางชัดเจนและมีความหมายท่ีเปนเหตุเปนผลในแงตรรกวิทยา

4) สมมติฐานนั้น มีขอบเขตกวางขวางพอท่ีจะครอบคลุมประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับปญหาไวไดหมดและในการตั้งสมมติฐานควรตั้งประเด็นไวหลายๆ ประเด็น

5) สมมติฐานนั้น ตองสามารถตรวจสอบได มีขอมูลหรือหลักฐานท่ีจะนํามา
สนับสนุนหรือคัดคานได
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ตัวอยางการตั้งสมมติฐานท่ีดี เชน อัตราเงินเดือนเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหวิศวกรใน
หนวยราชการลาออก จะเห็นไดวา มีระบุทิศทางวา อัตราเงินเดือนเปนตัวแปรสาเหตุท่ีทําใหวิศวกร
ลาออก และยังระบุถึงประชากรท่ีอยูในขายท่ีจะศึกษาอีกดวย คือ วิศวกรในหนวยราชการ และระบุ
ความสัมพันธของตัวแปรวาเปนไปในทางลบ

ในการทําวิจัยแตละเรื่องนั้น ผูวิจัยสามารถเสนอขอสมมติฐานเพียงขอเดียวหรือ
หลายขอก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกรอบแนวคิดหรือวัตถุประสงคของการวิจัย แตอาจจะมีสมมติฐานหลัก
ขอเดียวแตมีสมมติฐานยอยอีกหลายขอก็ได โดยยึดหลักประหยัด ไมสลับซับซอน เทากับประเด็น
ท่ีกําหนดไวเปนสําคัญ

1.4.4 ประเภทของสมมติฐาน
แบงเปน 2 ประเภท คือ สมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ
1) สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) มักจะกลาวในรูปของความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรสองตัวหรือมากกวา โดยทําใหผูวิจัยสามารถทํานายทิศทางของตัวแปรนั้นได หรือเปน
สิ่งท่ีผูวิจัยคาดหวังไว สมมติฐานทางวิจัย มี 2 แบบดวยกัน คือ

(1) สมมติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) เปนสมมติฐานท่ีเขียน
โดยสามารถระบุทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปรไดแนนอนวา สัมพันธในทางบวกหรือลบ ถา
เปรียบเทียบก็สามารถระบุทิศทางไดวามากหรือนอยกวา ดีกวาหรือเลวกวา  สูงกวาหรือต่ํากวา
ตัวอยางเชน คนมีอายุมากใหความสนใจการเลือกตั้งมากกวาคนอายุนอยกวา การเก็บภาษีท่ีดิน
เพ่ิมข้ึนทําใหอัตราการซื้อขายท่ีดินลดลง เปนตน

(2) สมมติฐานแบบไมมีทิศทาง (Non directional Hypothesis) หมายถึง
สมมติฐานท่ีเขียนโดยไมระบุถึงทิศทางของความสัมพันธของตัวแปร หรือทิศทางของความแตกตาง
เพียงแตระบุวา ตัวแปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธกัน เชน  การศึกษามีความสัมพันธกับรายได ควันเสีย
กับโรคปอดมีความสัมพันธกัน เปนตน

2) สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) เปนสมมติฐานท่ีเปลี่ยนรูปจาก
สมมติฐานทางวิจัยใหอยูในรูปคณิตศาสตรโดยใชสัญลักษณแทนลักษณะของประชากร แบงออกได
เปน 2 แบบดวยกัน คือ

(1) สมมติฐานสูญ (Null Hypothesis) แทนดวยสัญลักษณ Ho เปนสมมติฐาน
ทางสถิติท่ีเขียนอธิบายถึงความสัมพันธของตัวแปรโดยระบุวาตัวแปร 2 ตัวนั้นไมมีความสัมพันธกัน
หรือคุณลักษณะของตัวแปรสองกลุมไมแตกตางกัน ตัวอยางเชน ถาตั้งสมมติฐานวา ไมมีความ
แตกตางกันในความคิดเห็นทางการเมืองระหวางผูท่ีอยูในเมืองและผูท่ีอยูในชนบท ก็อาจจะเขียนเปน
สัญลักษณไดดังนี้

H0 : µ1 – µ2 = 0
หรือ H0 : µ1 – µ2

เม่ือ µ1 คือ คาเฉลี่ยของผูอยูในเมือง
µ2 คือ คาเฉลี่ยของผูท่ีอยูในชนบท
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(2) สมมติฐานสลับ (Alternative Hypothesis) แทนดวยเครื่องหมาย H1 เปน
สมมติฐานทางสถิติท่ีเขียนอธิบายถึงความสัมพันธของตัวแปร โดยระบุทิศทางของความสัมพันธวา
สัมพันธกันในทางบวกหรือลบ หรืออธิบายคุณลักษณะของกลุมใดมีลักษณะนั้นหรือสิ่งนั้น ดีกวา หรือ
เลวกวา มากกวาหรือนอยกวาอีกกลุมหนึ่ง ตัวอยางเชน ถาตั้งสมมติฐานไววา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาวิจัยของนักศึกษาท่ีจบทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรแตกตางกัน นั่นก็คือ นักศึกษาท่ีจบ
ทางดานสังคมศาสตรอาจจะสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาวิจัยมากกวาหรือนอยกวานักศึกษาท่ีจบ
ทางดานวิทยาศาสตรก็ได เขียนในรูปสัญลักษณ ดังนี้

H1 : µ1 # µ2

หรือ H1 : µ1 > µ2

หรือ H1 : µ1 < µ2

เม่ือ µ1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีจบทางดานสังคมศาสตร
µ2 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีจบทางดานวิทยาศาสตร

จะเห็นไดวา ผูวิจัยอาจจะแปลงสมมติฐานทางวิจัยเปนสมมติฐานทางสถิติเพ่ือใหสามารถ
ทดสอบสมมติฐานไดวา ผลการวิจัยนั้นมีนัยสําคัญสถิติหรือไม และสมมติฐานทางสถิติอาจไมจําเปนท่ี
จะสะทอนถึงความคาดหวังของผูวิจัยก็ได เพราะในการเขียนสมมติฐานทางสถิติมักจะคาดหวังใหถูก
ปฏิเสธถาปฏิเสธแสดงวาสมมติฐานทางการวิจัยไดรับการยอมรับ

1.4.5 การตั้งสมมติฐาน
การตั้งสมมติฐานจะชวยเสนอแนะวาจะไปหาขอความจริงไดจากท่ีใด และจะหา

ความสัมพันธระหวางขอความจริงนั้นไดอยางไร เนื่องจากตัวแปรบางตัวในสมมติฐานเปนท่ีรูจักกันดี
แตบางตัวก็เปนสิ่งใหมและยังไมเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง ดังนั้นจึงเปนการเอาขอเท็จจริงท่ีรูแลวมา
ใชในการเดากับตัวแปรหรือความสัมพันธท่ียังไมรู จึงทําใหความรูขยายวงกวางออกไปอีก

1.4.6 การทดสอบสมมติฐาน
เปาหมายการทดสอบสมมติฐาน คือ การตัดสินความนาจะเปน ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจากขอความจริงหรือหลักฐาน แตเนื่องจากสมมติฐานเปนการคาดคะเนเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร มีสถานการณท่ีอยูเบื้องหลังท่ีสามารถทดสอบได แตบางครั้งก็เปนการ
ยากท่ีจะหาเหตุผลมาสนับสนุนไดท้ังหมด ซึ่งในกรณีนี้อาจจะนําสถิติมาใชในการทดสอบ

1) ข้ันตอนสําคัญในการทดสอบสมมติฐาน
(1) วิธีทดสอบดวยการหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ
(2) การทดสอบสมมติฐานดวยการเลือกกระบวนการทดสอบ การเลือก

กระบวนการทดสอบท่ีเหมาะสมและสมบูรณตองทําอยางระมัดระวัง เชนการสรางแบบสอบถาม
การสุมตัวอยาง หรือการควบคุมการทดลอง เพราะถาแบบทดสอบไมสามารถวัดสิ่งท่ีตองการวัด
แบบสอบถามนั้นก็ไมมีคุณคาอะไร ดังนั้นกอนนําแบบสอบถามมาใช ควรจะนําแบบสอบถามนั้นไปหา
คาความเชื่อถือได ความเท่ียงตรง และสามารถท่ีจะทําใหไดรับขอมูลท่ีตองการได ซึ่งการเลือก
กระบวนการทดสอบท่ีถูกตองและเหมาะสมจะทําใหผลการทดสอบสมมติฐานเปนไปอยางถูกตองดวย
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(3) การทดสอบสมมติฐานดวยการยืนยัน การยืนยันสมมติฐานนั้น ผูวิจัยตองหา
หลักฐานขอความจริงมาสนับสนุนสถานการณทุกสถานการณ ถาขาดไปเพียงอันใดอันหนึ่งก็จะทําให
การยอมรับสมมติฐานมีความคลาดเคลื่อน หรือไมสามารถยอมรับได

1.5 การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย

1.5.1 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ หมายถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาการวิจัย หรือตัวแปรการวิจัยท่ีผูวิจัยกําลังจะทําวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะตองไปศึกษาคนความากอนท่ี
จะลงมือทําวิจัย ซึ่งบางทานก็เรียกวา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แนวคิด หรือ
บทความซึ่งมีท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในแตละ
สาขาวิชาไดเขียนแสดงความคิดเห็นไวในสื่อตางๆ เชน วารสาร บทความในหนังสือพิมพ ตําราหรือใน
เว็บไซตตางๆ

ทฤษฎี เปนขอความท่ีใชในการอธิบายปรากฏการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม หรือท่ี
เกิดข้ึนในธรรมชาติ ท้ังในประเทศและตางประเทศไดผานการพิสูจนมาแลวเปนท่ียอมรับในแตละ
สาขาวิชาและไดใชกันอยางแพรหลาย

งานวิจัย หรือถาเปนการวิจัยของนักศึกษาจะเรียกวา วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ
ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีไดพิมพเผยแพรไวตามหองสมุดของสถาบันการศึกษาวารสารการวิจัย
และในเว็บไซตตางๆ

1.5.2 แหลงของวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย แหลงของวรรณกรรมท่ีเก่ียวของมีท้ัง
แหลงท่ีเปนปฐมภูมิและแหลงทุติยภูมิ แหลงท่ีดีท่ีสดุในการนํามาใชควรเปนแหลงปฐมภูมิ แตถาผูวิจัย
ไมสามารถจะหาจากแหลงปฐมภูมิไดจําเปนตองใชแหลงทุติยภูมิก็ควรใชใหนอยท่ีสุด แหลงคนควา
วรรณกรรมตางๆท่ีจะนํามาใชในการวิจัยมีดังนี้

1) หนังสือหรือตําราตางๆตามหองสมุดในสถาบันการศึกษา
2) หนังสืออางอิงในหองสมุดของสถาบันการศึกษา ไดแก สารานุกรม พจนานุกรม

อักขรานุกรม หนังสือรายป เปนตน
3) วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธของนักศึกษา
4) รายงานการวิจัยตามหนวยงานตางๆ
5) วารสารของหนวยงานตางๆ
6) หนังสือพิมพรายวันหรือรายสัปดาห
7) เอกสารทางราชการ
8) ไมโครฟลม
9) เว็บไซตตางๆ

1.5.3 วิธีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การทบทวนวรรณกรรมหรือการศึกษาคนควา
เอกสารตางๆ ผูวิจัยควรปฏิบัติดังนี้

1) ผูวิจัยตองศึกษาปญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงคของการวิจัยและสมมุติฐานการ
วิจัยใหเขาใจกอน
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2) กําหนดรายการชื่อเรื่องหรือหัวขอท่ีเก่ียวของกับปญหาการวิจัย หรือตัวแปร
การวิจัย

3) เลือกเรื่องท่ีทันสมัยหรือท่ีจัดพิมพใหม
4) เลือกสรรเรื่องท่ีจะศึกษาใหตรงตามประเด็นปญหาการวิจัย หรือตรงตามตัว

แปรการวิจัย
5) ขณะท่ีอานหรือศึกษา ผูวิจัยควรมีความคิดท่ีเปนกลางไมมีอคติตอเรื่องท่ีอาน

หรือผูเขียน
6) ขณะท่ีอานตองพยายามจับประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีอาน
7) ขณะท่ีอานผูวิจัยควรมีการประเมินเรื่องท่ีอานไปดวย โดยใชเกณฑการประเมิน

ดังนี้
(1) ความเก่ียวของกับปญหาการวิจัยหรือวัตถุประสงคของการวิจัย
(2) ความนาเชื่อถือของขอความโดยพิจารณาความเปนเหตุเปนผล หรือ

หลักฐาน
(3) ขอความท่ีเขียนมีความสอดคลองหรือขัดแยงกันเองหรือไม
(4) ขอความท่ีเขียนเปนความคิดของผูเขียนเองหรือคัดลอกจากของคนอ่ืนมา
(5) คําศัพทตางๆในขอความ ถาผูเขียนกําหนดข้ึนเองเปนท่ียอมรับของ

นักวิชาการในสาขาวิชานั้นๆหรือไม
(6) ขอมูลตางๆท่ีนํามาเขียน มีความนาเชื่อถือไดมากนอยแคไหน
(7) กรณีงานวิจัยมีความนาเชื่อถือไดมากนอยแคไหน ตามเกณฑการประเมิน

งานวิจัย
(8) บันทึกขอความตางๆของวรรณกรรมท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนความา โดย

จัดเก็บเปนเรื่องๆหรือตามตัวแปรการวิจัย พรอมแหลงท่ีคนความาเพ่ือนําไปเขียนเชิงอรรถและ
บรรณานุกรมตอไป

1.5.4 ประโยชนของวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ในการนําไปใชอางอิง (เชิงอรรถ) ซึ่งสามารถ
นําไปใชในการอางอิงหัวขอตางๆของการวิจัยดังนี้

1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย วรรณกรรมหรือขอความท่ีจะ
นํามาอางอิงหรือเขียนในหัวขอนี้ควรสอดคลองหรือสนับสนุนวาการวิจัยเรื่องนี้มีความเปนมาอยางไร
หรือทําไมจึงทําวิจัยเรื่องนี้

2) สมมุติฐานการวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัยจะตองมีเหตุผล คือแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของสนับสนุน

3) นิยามคําศัพทเฉพาะ การนิยามหรือการใหความหมายของตัวแปรการวิจัย
4) การสุมตัวอยาง การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และเทคนิคการสุมตัวอยาง

ผูวิจัยใชหลักการหรือทฤษฎีของใครก็ตองเขียนอางอิง
5) การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยบางคนนําเครื่องมือวิจัยของคนอ่ืนมาใชท้ังหมด

หรือบางสวน หรือใชแนวทางการสรางเครื่องมือของคนอ่ืนก็ตองเขียนอางอิง
6) การวิเคราะหขอมูล ลักษณะขอมูลอยางนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการอะไรบางในการ

วิเคราะหขอมูล ตามแนวคิด ทฤษฎี ท่ีผูวิจัยไดไปศึกษามา
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7) การอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งเปนการใหเหตุผลของผูวิจัยวา ผลการวิจัยออกมา
อยางนี้สอดคลอง หรือตรงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของใครบาง ในสวนนี้ผูวิจัยก็ตองใชแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของมาอางอิง

ประโยชนท่ัวๆไปของวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ นอกจากประโยชนท่ีใชในการอางอิง
ท่ีกลาวมา 7 ขอขางตนแลว การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของยังมีประโยชนในดานอ่ืนๆอีกดังนี้

1) ชวยใหผูวิจัยมีความเขาใจในเรื่องท่ีวิจัย หรือปญหาการวิจัยมากข้ึน วาคําตอบ
หรือผลการวิจัยจะมีลักษณะอยางไร

2) ชวยไมใหเกิดความซ้ําซอนในการทําวิจัย การศึกษาวรรณกรรมในสวนของ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของจะทําใหผูวิจัยทราบวางานวิจัยท่ีกําลังจะทําซ้ําซอนกับของคนอ่ืน หรือมีงานวิจัยท่ี
คนอ่ืนทําไวกอนหรือไม

3) ชวยทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจในการเขียนหัวขอตางๆของรายงานการ
วิจัย เชนการสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือวิจัย การเลือกใชวิธีการทางสถิติในการวิจัย การแปลผล
การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
หมายถึงแนวความคิดของผูวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ  ท่ีผูวิจัยได

กําหนดไวเปนขอสมมติฐานในการวิจัยแตละครั้ง ดังนั้นจะเห็นวากรอบแนวคิดในการวิจัยแตกตางจาก
ขอบเขตการวิจัย เพราะขอบเขตของการวิจัยหมายถึงประเด็นตางๆ ท่ีผูท่ีจะทําการวิจัยตองการ
จะศึกษา รวมท้ังขอบขายของประชากรท่ีเปนเปาหมายของการศึกษา

ในการวิจัยบางประเภท เชน การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กรอบแนวความคิด
ของการวิจัยจะระบุเฉพาะวามีตัวแปรอะไรบางท่ีจะนํามาศึกษา เชน ในการวิจัยเก่ียวกับชุมชนแออัด
ในกรุงเทพฯ ผู ศึกษาอาจจะศึกษาตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการเมือง
การปกครอง ตัวแปรตางๆ เหลานี้รวมกันเปนกรอบแนวความคิด ซึ่งจะสอดคลองกับเปาหมาย
ประเด็น และปญหาของการวิจัย กรอบแนวความคิดสําหรับงานวิจัยประเภทนี้ จะชี้ใหเห็นวาผูวิจัย
จะตองทําการเก็บขอมูลอะไรบาง

สําหรับการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) ซึ่งเปนการวิจัยท่ีจะอธิบายการ
เกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณท่ีตองการศึกษา ดังนั้นกรอบแนวความคิดดังกลาว
นอกจากจะระบุวามีตัวแปรอะไรบางแลวยังตองระบุวาตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางไรอีก
ดวย ดวยเหตุนี้การศึกษาวิจัยแมจะเปนเรื่องเดียวกัน แตกรอบแนวความคิดท่ีจะศึกษา ปญหาและ
ประเด็นการวิจัยอาจแตกตางกันได เพราะมีทฤษฏีหรือแนวคิดในการมองปญหามากมายหลาย
รูปแบบ การระบุกรอบแนวคิดจึงเปนการชวยใหผูวิจัยและผูอ่ืนไดทราบวาผูวิจัยมีแนวคิดอยางไร
เก่ียวกับปญหาท่ีตองการศึกษา ตัวอยางเชนในการวิจัยเชิงอรรถาธิบายเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมการ
บริโภคของชาวชนบทไทยท่ีจะศึกษาดูวามีปจจัยหรือสาเหตุอะไรบาง ท่ีทําใหชาวชนบทมีพฤติกรรม
การบริโภคเชนท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ เปนตน แตไมวาจะเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยแบบใด
ก็ตามจะตองคํานึงถึงความมีพ้ืนฐานทางทฤษฏี ซึ่งหมายความวาตัวแปรแตละตัวท่ีจะนํามาศึกษา
จะตองมีพ้ืนฐานทางทฤษฏีวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะตองศึกษา ไมใชวาจะเลือก
ตัวไหนมาก็ได การท่ีตัวแปรในกรอบแนวคิดตองมีพ้ืนฐานทางทฤษฏีจะชวยเพ่ิมพูนความรูท่ีมีอยูแลว
ใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน เพราะจะไดทดสอบทฤษฏีท่ีระบุถึงตัวแปรนั้นๆ วาถูกตองหรือไม
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1.6.1 ปจจัยท่ีทําใหเกิดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยท่ีทําใหเกิดกรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังนี้
1) ทฤษฎีตางๆ
2) ผลงานวิจัยตางๆ
3) แนวความคิดของผูวิจัยเอง

1.6.2 หลักในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัย มีหลักการ ดังนี้
1) ความตรงประเด็น
2) ความงายและไมสลับซับซอน
3) ความสอดคลองกับความสนใจ
4) ความมีประโยชนเชิงนโยบาย

1.6.3 หลักการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
เปนการนําเสนอแนวคิด ทฤษฏีท่ีผูวิจัยใชเปนหลักของการอางอิงงานวิจัยของตน

โดยตองเขียนอางอิงใหชัดเจนวาไดแนวคิดเหลานั้นมาจากใคร นํามาใชอยางไร โดยตองมีการบูรณาการ
ความคิดท่ีไดมาอยางหลากหลายและเชื่อมโยงระหวางแนวคิดและทฤษฏีหลักกับประเด็นงานวิจัย
ของผูวิจัยใหผูอานไดเห็นความเชื่อมโยงอยางชัดเจน

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ในการวิจัยทางสังคมศาสตร
หมายถึง แนวความคิดของผูวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ มักแสดงดวยภาพ
โดยเปนแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือความเก่ียวของสัมพันธระหวางประเด็น
สําคัญท่ีนักวิจัยตองการศึกษาและเชื่อมความสัมพันธดวยลูกศร แผนภาพดังกลาวจะมีลักษณะ
แตกตางกันไปตามแบบแผนการวิจัยท่ีผูวิจัยใชตอบคําถามวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยไดมาจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและทฤษฏีตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ประกอบกับแนวความคิดของผูวิจัยเองหลังจากทบทวนผลงานวิจัยและทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของแลว

1.7 ตัวแปรในการวิจัย

สิ่งท่ีเราจะศึกษาคนควาหรือทําวิจัยตามจุดประสงคของการวิจัย หรือปญหาการวิจัยในทาง
ภาษาของการวิจัยเราเรียกวา ตัวแปร หัวขอวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยเรื่องเดียวอาจจะมีตัวแปร มากกวา
หนึ่งตัวก็ได ข้ึนอยูกับประเด็นปญหาหรือขอสงสัยของผูวิจัย ตัวแปรแตละตัวจะมีลักษณะแตกตางกัน
ซึ่งข้ึนอยูกับหลักเกณฑในการจัดประเภทของ ตัวแปร ตัวแปรแตละตัวมีคาท่ีวัดออกมาจะมีระดับของ
การวัดท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับการแปรคาวามีมากนอยแคไหน และมีคุณสมบัติอยางไร แตกอนท่ีผูวิจัย
จะวัดคาของตัวแปรแตละตัวจําเปนจะตองนิยามตัวแปรใหชัดเจนกอนทุกครั้งเพ่ือใหผลของการวัด
ตรงกับคุณลักษณะของตัวแปรนั้น

ตัวแปร (Variable) เปนสิ่งท่ีมีบทบาทสําคัญมากในกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนไมวาจะเปน
การวิจัยทางวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร ซึ่งตามความจริงแลว การวิจัย ก็คือการศึกษา วิเคราะห
เก่ียวกับตัวแปรนั่นเอง เชน ถาเราตองการจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกท่ี
มีตอความรูสึกนึกคิดของคนไทย ก็หมายความวาเรากําลังวิเคราะหความเปนเหตุเปนผลระหวางตัวแปร
สองตัว คือ วัฒนธรรมตะวันตก และความรูสึกนึกคิด
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1.7.1 ความหมายของตัวแปร
ความหมายของตัวแปร ตัวแปร หมายถึง ลักษณะ คุณสมบัติของหนวยตางๆ

เชน มนุษย พืช สัตว สังคม กลุม หรือครอบครัวท่ีอาจทําใหสมาชิกของหนวยนั้นๆ แตกตางกัน ดังนั้น
ถาหากหนวยนั้นเปนมนุษย ตัวแปรของมนุษยก็หมายความรวมถึง น้ําหนัก ความสูง อายุ ทัศนคติ
ระดับการศึกษา ฐานะ ฯลฯ ซึ่งมนุษยแตละคนก็จะมีลักษณะของตัวแปรดังกลาวแตกตางกัน และใน
ทํานองเดียวกันถาหากหนวยนั้นเปน สังคม สิ่งท่ีเปนตัวแปร คือ ชนชั้น อัตราเพ่ิมชองประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งก็เปนเชนเดียวกับลักษณะของบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน ระหวางสังคม
แตละสังคม จะเห็นวาอะไรก็ตามเม่ือเปนตัวแปรของสิ่งใดหรือหนวยใดแลวก็จะตองสามารถมีคาหรือ
มีลักษณะแตกตางกันระหวางสมาชิกของหนวยนั้น

ตามความหมายและตัวอยางของตวัแปรดังกลาวขางตน อาจจะสรุปไดวา ตัวแปรก็คือ
ตัว ท่ีสามารถแปรเปลี่ยนได  แตถาลักษณะหรือคุณสมบัติ ใด ท่ีไมสามารถจะแปรเปลี่ยนได
เราเรียกวา ตัวคงท่ี (Constant) เชน จํานวนของแขนหรือมือของแตละคนมีจํานวนเทากันหมด เปนตน
ตัวอยางของตัวแปร มีดังนี้

หนวย ตัวแปร ลักษณะของการแปร
มนุษย ความสูง บางคนสูง บางคนต่ํา

น้ําหนัก บางคนหนัก บางคนเบา
บุคลิกภาพ บางคนเยือกเย็น บางคนใจรอน
ฐานะ บางคนฐานะดี บางคนฐานะไมดี
การศึกษา บางคนมีการศึกษาสูง บางคนต่ํา
อาชีพ แตกตางกันมากมาย
รายได รายไดสูง รายไดต่ํา
ฯลฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สังคม ชนชั้น ชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ํา

อัตราการเพ่ิมของประชากร  อัตราการเพ่ิมสูง อัตราเพ่ิมต่ํา
ฯลฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบัน คุณภาพของอาจารย อาจารยคุณภาพสูง คุณภาพต่ํา
การศึกษา ขนาด ขนาดใหญ กลาง เล็ก
ฯลฯ
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1.7.2 ประเภทของตัวแปร
ปกติตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตรสวนใหญจะเปนตัวแปรเก่ียวกับคุณลักษณะ

ของมนุษย ซึ่งถาพิจารณาในแงของลักษณะก็แบงตัวแปรเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ ตัวแปรท่ีแสดง
ความหมายในลักษณะท่ีคนท่ัวไปรับรูไดตรงกันหรือสอดคลองกัน (Concept Variable) เชน เพศ
อายุ ความสูง ระดับการศึกษา อาชีพ เปนตน และตัวแปรท่ีแสดงความหมายในลักษณะเฉพาะบุคคล
ท่ีคนท่ัวไปอาจรับรูไดตรงกันหรือไมตรงกันก็ได (Construct Variable) บางครั้งก็เรียกตัวแปรชนิดนี้
วา ตัวแปรสมมติฐาน (Hypothetical Variable) เชน ความพอใจ ความวิตกกังวล ทัศนคติ เปนตน
ตัวแปรท้ังสองลักษณะดังกลาวยังแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดหลายประเภท ดังนี้

1) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Independent and Dependent Variable)
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม บางครั้งก็เรียกวา ตัวแปรเหตุและตัวแปรผล

เปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการวิจัย ในการเลือกตัวแปรเพ่ือทําวิจัยนั้น ผูวิจัยตองกําหนดให
ชัดเจนวา ตัวแปรแตละตัวจะทําใหทําหนาท่ีอะไร  คือตัวแปรไหนจะเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรไหน
จะเปนตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ หมายถึง ตัวแปรท่ีใชเปนตัวกําหนด ตัวทํานาย ตัวเปนเหตุหรือ
เสมือนกับเปนเหตุของตัวแปรอ่ืน สวนตัวแปรตามเปนตัวแปรท่ีผูวิจัยกําหนดใหเปนตัวแปรถูกทํานาย
ถูกกําหนด เปนตัวแปรผล หรือเสมือนเปนผลของตัวแปรอ่ืน ตัวอยางเชน ถาเราตองการจะวิเคราะห
วาฐานะของครอบครัวมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของคนในสังคมหรือไม ก็หมายความวาเรา
กําหนดใหฐานะของครอบครัวเปนตัวแปรอิสระ และการเลือกอาชีพเปนตัวแปรตาม ซึ่งถาจะใช
สัญลักษณแทนตัวแปรท้ังสองแลวโดยปกติจะใชอักษร X แทนตัวแปรอิสระ และ อักษร Y แทนตัว
แปรตาม หลักในการพิจารณาก็คือ ตัวแปรใดเกิดกอนเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรใดเกิดท่ีหลังเปน
ตัวแปรตาม เพราะสิ่งท่ีเปนเหตุตองเกิดกอนสิ่งท่ีเปนผลเสมอ

2) ตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative
Variables)

ตัวแปรบางตัวสามารถแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณคือ สามารถบอกคาของแตละ
หนวยออกมาเปนตัวเลขได ซึ่งเรียกตัวแปรแบบนี้วาตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable)
และความแตกตางระหวางสมาชิกของหนวยตางๆ ตามตัวแปรเชิงปริมาณนี้เรียกวาคาแปร (Variable)
สําหรับตัวแปรท่ีไมสามารถใหคาออกมาเปนตัวเลขได เพียงแตสามารถใหชื่อหรือบรรยายลักษณะ
เชน เพศ หรือศาสนา นั้นเรียกวา ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative  Variable) และความแตกตาง
ระหวางสมาชิกของหนวยตางๆ ตามตัวแปรเชิงคุณภาพนี้เรียกวา  ลักษณะแปร (Attribute)

3) ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable)
ตัวแปรเกินมีลักษณะเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง ท่ีผูศึกษาไมตองการศึกษาแต

ตัวแปรเกินนี้จะสงผลมารบกวนตัวแปรอิสระท่ีทําการศึกษา ทําใหการวัดคาตัวแปรตามคลาดเคลื่อน
ไปได จึงตองควบคุมใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด ตัวแปรนี้ผูวิจัยสามารถคาดการณไดวามีอะไรบาง จึงสามารถ
ควบคุมไดลวงหนา
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ตัวอยางเชน ในการศึกษาผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยวิธี
บรรยายอยางเดียวกับโดยวิธีบรรยายสลับกับการอภิปรายวา วิธีใดจะมีผลสัมฤทธิ์ดีกวากัน ในเรื่องนี้
วิธีการสอนเปนตัวแปรอิสระและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเปนตัวแปรตาม สิ่งท่ีจะเปนตัวแปรเกิน
ไดแกผูบรรยาย ถาหากใชผูบรรยายแตละคนในแตละวิธีจะทําใหผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา
ตางกันได ดังนั้นจึงตองควบคุมโดยใชผูสอนคนเดียวกัน

4) ตัวแปรแทรก (Intervening Variable)
ตัวแปรแทรกเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่งท่ีจะสงผลกระทบตอตัวแปรตาม

มีลักษณะคลายตัวแปรเกิน แตตางกันตรงตัวแปรชนิดนี้ ผูวิจัยไมสามารถคาดการณไดวาจะมีอะไรบาง
และจะเกิดข้ึนเม่ือใด จึงไมสามารถหาทางควบคุมได

ตัวอยางเชน ถาตองการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานข้ึนอยูกับระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนง โดยท่ีดํารงตําแหนงนานกวามีแนวโนมท่ีจะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวา
ใชหรือไมนั้น จะเห็นวาระยะเวลาเปนตัวแปรอิสระสวนประสิทธิภาพเปนตัวแปรตาม แตอาจไมใช
ระยะเวลาแตเพียงอยางเดียว อาจจะมีอิทธิพลตัวอ่ืนแทรกอยูดวยก็ได เชน สภาพแวดลอม
เพ่ือนรวมงาน ขวัญและกําลังใจ ความรับผิดชอบ สุขภาพอนามัย ความวิตกกังวล ทัศนคติ ฯลฯ
ซึ่งตัวแปรตางๆ ดังกลาวเรียกวา ตัวแปรแทรก

5) ตัวแปรคุม หมายถึงตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่งท่ีผูวิจัยทําการควบคุมไวเพ่ือท่ีจะ
ทดสอบหาความสําคัญของตัวแปรอิสระวาตัวไหนกันแนท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม เชนในการวิจัย
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยกําหนดตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง กับ
ความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา ผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง ไมวาจะอยูในตําแหนงเปนเวลานาน
หรือไมนานก็มีอัตราประสิทธิภาพในการทํางานสูงมาก

1.7.3 การนิยามตัวแปร
ในการวิจัยเม่ือมีตัวแปรแลว ผูวิจัยจะตองหาขอมูลตามแนวความคิดท่ีระบุไวในการ

วิจัยแตละเรื่อง เชน ตัวแปรในการวิจัย คือ ทัศนคติตอวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยตองหาขอมูลเก่ียวกับ
ทัศนคติของบุคคลตางๆ มิฉะนั้นผูวิจัยจะวิเคราะหอะไรไมไดเลย

1) การนิยามท่ัวไป (General Definition) เปนนิยามตามความหมายของศัพทปกติ
อาจกลาวอางถึงนิยามตามท่ีระบุไวในพจนานุกรม สารานุกรม ตามตําราหรือตามท่ีผูวิจัยอ่ืนๆ ได
นิยามไว การนิยามลักษณะนี้ไมไดแสดงใหเห็นวาสามารถวัดได สังเกตไดเชนเดียวกับการนิยามเชิง
ปฏิบัติการ

2) การนิยามปฏิบัติการ (Operation Definition) เปนการนิยามความหมายของ
คําศัพทท่ีผูวิจัยตองการใหความหมายเฉพาะของสิ่งท่ีตองการศึกษาเฉพาะงานวิจัยเรื่องนี้เทานั้น
ซึ่งอาจจะแตกตางจากงานวิจัยของคนอ่ืนได ท้ังๆ ท่ีเปนคนลักษณะเดียวกัน คํานิยามลักษณะนี้
นอกจากจะใหความหมายของคําศัพทนั้นๆ แลว ยังบอกใหทราบวาผูวิจัยสามารถตรวจสอบหรือ
สังเกตไดดวย
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ตัวอยางในการจัดทําผลงานวิจัยดานตลาดแรงงาน เรื่อง ชองทางการรับขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร

การกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัย
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงานเปนสวนสําคัญท่ีทําใหคนหางานมีความรู มีขอมูลในการตัดสินใจ

หางานทํา โดยหนาท่ีของตลาดแรงงาน คือ การทําใหแรงงานกับตําแหนงงานวางมีความสอดคลองกัน
ซึ่งความจริงแลวแรงงานกับตําแหนงงานวางไมอาจสอดคลองกันไดโดยงาย การหางานทําของคนงาน
และหาคนมาบรรจุเขาทํางานเปนเรื่องท่ีซับซอน ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดขาวสารเก่ียวกับ
ตลาดแรงงาน หรือแรงงานมีคุณสมบัติไมเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีวางอยู และตลาดแรงงานใน
ความเปนจริงขอมูลขาวสารตลาดแรงงานไมไดสมบูรณ  มีตนทุนในการไดรับขอมูลขาวสาร ตองมีการ
แสวงหา หนวยผลิตแสวงหาตลาดแรงงานเพ่ือท่ีจะหาคนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในขณะท่ีคนงาน
ตองการขอมูลขาวสารเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับโอกาสของงาน ดังนั้น การรับขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงานของคนหางาน ตองมีสื่อในการเปนตัวกลางสงขาวสารถึงคนหางาน เพ่ือใหคนหางาน
ตัดสินใจท่ีจะหางานทํา และการท่ีแรงงานจะไดรับขอมูลขาวสารนั้นจะตองผานชองทางการรับ
ขาวสารซึ่งกรมประชาสัมพันธ(2555) ไดกลาววา ชองทางของการสื่อสาร (Channel) เปนเครื่องมือ
หรือสื่อท่ีใชสงขาวสารไปยังผูรับขาวสาร ซึ่งประกอบดวย 6 ชองทางคือ (1) การสื่อสารระหวาง
บุคคล เชน การใหสัมภาษณ การประชุม การพูดคุย (2) การสื่อสารโดยใชสื่อมวลชน เชน
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ (3) การสื่อสารแบบสองข้ันตอนคือใชท้ังคนและสื่อรวมกัน (4) การ
จัดกิจกรรมพิเศษ (5) สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องโทรสาร อินเตอรเน็ต โทรศัพท (6) เอกสารตาง ๆ
เชน จดหมายขาว วารสาร แผนพับ ใบปลิวซึ่งเม่ือแรงงานไดรับขอมูลขาวสารจากชองทางตางๆแลว
จะมีการเลือกรับรูขาวสารนั้นๆ

กรมการจัดหางานซึ่งเปนองคกรหลักท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการมีงานทํา คุมครอง
คนหางาน และใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานท่ีทันสมัย ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ
การใหบริการจัดหางานในประเทศ เพ่ือใหแรงงานมีงานทําและนายจางไดจางแรงงานตามท่ีตองการ
ซึ่งการท่ีจะทําใหคนหางานตัดสินใจสมัครงาน จําเปนตองไดรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและการท่ี
คนหางานจะมาใชบริการ จําเปนตองมีขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดของตําแหนงงานวาง ดังนั้น
การศึกษาถึงชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการจัดหางาน
เพ่ือคนไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนศูนยบริการฯ แหงแรกในการบริการและอํานวยความสะดวก
ดวยระบบเทคโนโลยีใหประชาชนคนไทยทุกคนภายใตคําวา“บริการดวยใจ เพ่ือคนไทยมีงานทํา”
การศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใหสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานแกแรงงานไดตรงตามกลุมเปาหมาย
ผูวางงานสามารถหางานทําไดเร็วข้ึน แกปญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจางและภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ สามารถดําเนินการผลิตไดอยางราบรื่น เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมดีข้ึน ทําให
ประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึนเพียงพอกับการดํารงชีพ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการ

จัดหางานเพ่ือคนไทย  กรุงเทพมหานคร
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและชองทางการรับขอมูลขาวสาร

ตลาดแรงงาน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ไดแก ผูมาใชบริการ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทยกรุงเทพมหานคร

ในระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2558
2. ขอบเขตเนื้อหา เปนการศึกษาชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของแรงงาน

ท่ีมาใชบริการศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทยและความตองการของผูมาใชบริการ ศูนยบริการจัดหางาน
เพ่ือคนไทย ณ กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจัยไว ดังนี้
จากแนวคิดองคประกอบของการสื่อสาร ท่ีกลาววา องคประกอบของการสื่อสารท่ีสําคัญ

ประกอบดวย (1) ผูสงสาร (Source หรือ Sender) (2) สาร (Message) (3) ชองทาง/สื่อ (Channel)
(4) ผูรับสาร (Receive) โดยกระบวนการสื่อสารจะมีจุดเริ่มตนท่ีผูสงสาร มีการสงสารไปยังผูรับสาร
ทําใหเกิดความรู ความเขาใจ ซึ่งชองทางของการสื่อสาร (Channel) เปนเครื่องมือหรือสื่อท่ีใชสง
ขาวสารไปยังผูรับสาร ซึ่งประกอบดวย 6 ชองทาง คือ (1) การสื่อสารระหวางบุคคล (2) การสื่อสาร
โดยใชสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ (3) การสื่อสารแบบสองข้ันตอน คือ ใชท้ังคนและ
สื่อรวมกัน (4) การจัดกิจกรรมพิเศษ (5) สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องโทรสาร อินเตอรเน็ต โทรศัพท
(6) สิ่งพิมพ เชน จดหมายขาว วารสาร แผนพับ ใบปลิว (กรมประชาสัมพันธ, 2553) การเผยแพร
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงานจําเปนตองใชชองทางหรือสื่อ (Channel) โดยขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
เชน รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงงานวาง แหลงการรับสมัครงาน เปนสารที่สงใหคนหางาน
ตามชองทาง หรือสื่อ เพ่ือเปนขอมูลใหคนหางานสมัครงาน และหางานทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดกรอบแนวคิดในการศึกษาชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ
ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย กรุงเทพมหานคร ตามแผนภูมิขางลาง

ตัวแปรในการวิจัย
กรอบแนวทางในการวิจัย

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ลักษณะสวนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. สถานภาพการทํางาน

5. ประเภทผูมาใชบริการ

ชองทางการสื่อสาร

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

2. สื่อสารมวลชน

3. สื่อสิ่งพิมพ

4. สื่อบุคคล
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ตัวแปรตน ประกอบดวยลักษณะสวนบุคคล  เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตัวแปรตาม ประกอบดวยชองทางการสื่อสาร 3 ชองทางคือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสารมวลชน และ
สื่อสิ่งพิมพ
การนิยามปฏิบัติการ

ไดมีการกําหนดนิยามปฏิบัติการในการวิจัยไว ดังนี้
1. ชองทางการรับ หรือชองทางการคนหาขอมูลของกลุมเปาหมาย ไดแก

1) สื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง เว็บไซต (Website) ไลน (Line) เฟสบุค (Facebook)
2) สื่อมวลชน หมายถึง วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
3) สิ่งพิมพ หมายถึง แผนปาย/ใบปลิว วารสาร
4) สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลผูใหขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน แกผูมาใชบริการ ไดแก

เพ่ือน ญาติ เจาหนาท่ีของรัฐ
2. ระดับอายุ หมายถึง ชวงอายุตามการบันทึกรายละเอียดของผูสมัครงานในระบบ

สารสนเทศ การจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน
3. ประเภทของผูมาใชบริการ หมายถึง ผูรับบริการตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ไดแก

1) ผูประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับประโยชนทดแทน กรณีวางงาน
2) นักศึกษาจบใหม
3) ผูพิการ
4) ผูรับงานไปทําท่ีบาน
5) ผูสูงอายุ
6) ผูวางงาน
7) ประชาชนท่ัวไป

4. การใหบริการ หมายถึง การใหบริการดานการสมัครงานท้ังรับสมัครงานผานเจาหนาท่ี
กรมการจัดหางานและสมัครงานผานอิน เตอรเน็ต ลงทะเบียนผู ประสงคจะทํางานทาง
อินเตอรเน็ตคนหาขอมูลขาวสารตลาดแรงงานทางอินเตอรเน็ต เชน ขอมูลตําแหนงงานวาง ขอมูล
เก่ียวกับอาชีพตาง ๆ การใหคําปรึกษาดานการมีงานทํา
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บทท่ี2

การกําหนดวิธีวิจัย

2.1 การออกแบบการวิจัย

2.1.1 ความหมายของการออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึง การวางแผนการวิจัยให

ครอบคลุมโครงการท่ีจะทําการวิจัยท้ังหมด และกําหนดเคาโครงหรือโครงการหรือโครงสรางของตัว
แปรตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสรางตัวแบบ (Model) เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธของตัวแปร
เหลานั้นกับการกําหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) เพ่ือท่ีจะใหไดคําตอบท่ีประสงคจะ
ทราบจากการวิจัย การออกแบบการวิจัยเปนการวางแผนเพ่ือกําหนดสิ่งตางๆ ไวเพ่ือสะดวกแกการ
ควบคุมใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว

การออกแบบการวิจัย  ประกอบดวยแนวคิด จินตนาการ ซึ่งเรียกวา การวิจัยหรือตัว
แบบการทดลอง (Experimental Model)

ขอท่ีควรจําก็คือ ปญหาหรือประเด็นในการวิจัยจะเปนตัวเสนอแนะการออกแบบ
การวิจัย มิใชการออกแบบการวิจัยเปนตัวเสนอแนะปญหาหรือประเด็นในการวิจัย นอกจากนั้น
การออกแบบการวิจัยข้ึนอยูกับสมมติฐานและทฤษฎีท่ีดีอีกดวย

2.1.2 วัตถุประสงและประโยชนของการออกแบบการวิจัย
มีวัตถุประสงคใหญ ๆ 2 ประการ คือ
1) เพ่ือหาคําตอบใหกับคําถาม หรือประเด็นของการวิจัยไดอยางถูกตอง แมนยํา

เท่ียงตรงและประหยัด
2) เพ่ือควบคุมคาผันแปรตางๆ (Variance) เพ่ือใหสามารถสรุปไดวา ตัวแปร

ตามนั้นเกิดจากตัวแปรอิสระทีใชในการศึกษาจริงหรือไม ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมหรือขจัดอิทธิพล
ของตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกท่ีจะสงผลมารบกวนการวิจัยใหการวัดคาตัวแปรคลาดเคลื่อนไป

2.1.3 ประโยชนของการออกแบบการวิจัย  มีดังนี้
1) ทําใหสามารถตัดสินใจเลือกวิธีวิจัยและการควบคุมคาความผันแปรตางๆ ได

ถูกตอง
2) เปนตัวเสนอแนะวิธีการจัดเก็บขอมูลและประเภทของขอมูลเพ่ือนํามาสรุปตอบ

คําถาม หรือทดสอบสมมติฐานตามท่ีกําหนดไว
3) ชวยในการสรางและกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในแงของความเท่ียงตรง

(Validity) และในแงของความเชื่อถือได (Reliability)
4) ชวยใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณ กําลังคนและเวลา
5) ชวยเสนอแนะรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะหและการตีความหมาย

ของขอมูล เพ่ือหาขอยุติ
6) ชวยใหผูวิจัยแนใจข้ึนมาไดอีกวา ผลท่ีไดจะสามารถนํามาสรางเปนหลักท่ัวไป

(Generalization) ไดมากนอยเพียงใด
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2.1.4 หลักการออกแบบการวิจัย
ในการทําวิจัย สิ่งท่ีผูวิจัยตองใหความสําคัญเปนอยางมากก็คือการควบคุมหรือขจัด

อิทธิพลของตัวแปรท่ีไมตองการศึกษาออกไป เพ่ือใหผลการวัดคาตัวแปรนั้นมาจากการกระทําของตัว
แปรอิสระท่ีตองการศึกษาเพียงอยางเดียว ดวยเหตุนี้ หลักในการออกแบบการวิจัยจึงคํานึงถึงการ
ควบคุมการผันแปร (Variance) ของตัวแปรนัน้เอง โดยยึดหลัก Max Min Con เปนสําคัญ

หลัก Max Min Con ก็คือหลัก Maximization Minimization และ Control
ซึ่งหมายความวา การออกแบบการวิจัยท่ีดีจะตองเอ้ืออํานวยใหคาความผันแปรระหวางกลุมท่ีศึกษามี
คาสูงสุด (Maximization) ในขณะเดียวกันจะตองเอ้ืออํานวยใหคาความผันแปรภายในกลุมท่ีศึกษา
หรือคาความผันแปรอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถควบคุมไดมีคาต่ําสุด (Minimization) นอกจากนั้นการวิจัยท่ีดี
จะตองมีการวางแผนควบคุม (Control) ตัวแปรอิสระและปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอ
การแปลความหมายหรือการสรุปผลอีกดวย

1) การทําใหตัวแปรในการศึกษามีความผันแปรมากท่ีสุด (Maximization)
2) การทําใหตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถควบคุมได มีความผันแปรต่ํ า ท่ีสุด

(Minimization)
3) การควบคุมความผันแปรอันเกิดจากตัวแปรภายนอกอ่ืนๆ (Control)

2.1.5 ประเภทของการออกแบบในการวิจัย
การออกแบบในการวิจัยทางสังคมศาสตรแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือการ

ออกแบบการวิจัยแบบทดลอง (experimental Design) การออกแบบวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental Design) และการออกแบบการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-experimental Design)
ซึ่งในสามแบบนี้ท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในการวิจัยทางสังคมศาสตรก็คือ การออกแบบการวิจัยแบบไม
ทดลอง

2.2 ประชากรและตัวอยางในการวิจัย

ในการวิจัยหรือการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ นั้น ผูวิจัยไมสามารถท่ีจะศึกษา หรือเก็บจาก
ประชากร (Population) ท้ังหมดได จึงตองมีการสุมตัวอยาง (Sampling) เพ่ือใหไดตัวอยาง
(Sample) ท่ีเปนคาตัวแทนของประชากรท่ีจะศึกษา หรือเพ่ือใหไดตัวอยางท่ีเปนท่ีเชื่อถือและถูกตอง
ดังนั้น การสุมตัวอยางจึงนับวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการวิจัยเพราะถาเลือกตัวอยางท่ีไมถูกตอง
ตรงกับเปาหมายในการวิจัยแลวก็จะทําใหขอมูลหรือผลการวิจัยผิดพลาดไปจากขอเท็จจริงได

2.2.1 หลักการสุมตัวอยาง ท่ีตองคํานึงถึง 2 ประการ
1) ตัวแทน (Representative) หมายความวา ผูท่ีจะถูกเลือกมาเปนตัวอยางใน

การศึกษานั้นจะตองมีลักษณะเปนตัวแทนท่ัวๆ ไป ของประชากรจริงๆ และในการสุมเพ่ือใหได
ตัวอยางหรือตัวแทนท่ีดีท่ีสุด ผูวิจัยควรจัดใหทุกคนในกลุมบุคคลท่ีทําการศึกษามีโอกาสท่ีจะเขามา
เปนผูแทนโดยเทาเทียมกัน

2) ขนาดตัวแทน (Size) ในการวิจัยเรื่องของขนาดหรือจํานวนตัวแทนจะมากนอย
เพียงใด ข้ึนอยูกับลักษณะของเรื่องท่ีจะวิจัยเปนเรื่องๆ ไป ถาเรื่องใดตองการความสมบูรณถูกตอง
มากก็ควรใชจํานวนตัวแทนใหมาก แตถาตองการสํารวจเพียงคราวๆ ถึงขอมูลจะผิดพลาดไปบางก็ไม
กระทบกระเทือนการปฏบิัติหรือตัดสินใจมากนัก ก็อาจใชจํานวนตัวแทนนอยลงได
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2.2.2 ประเภทของการสุมตัวอยาง
แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ การสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน และการ

สุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน
1) การสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Sampling)

การสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน หมายถึง การสุมตัวอยางท่ีแตละ
หนวยของประชากร (element) มีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเขามาเปนกลุมตัวอยางเทาเทียมกัน แบงออก
ไดเปน 6 ประเภท ดังนี้

(1) การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) หมายถึงการสุม
ตัวอยางท่ีทุกๆ คนหรือทุกๆ สิ่งมีโอกาสเทาเทียมกันในการท่ีจะถูกเลือกมาเปนตัวอยางในการศึกษา
วิธีการสุมตัวอยางแบบนี้ แบงออกไดเปน 2 วิธี คือ

(1.1) วิธีการจับสลาก (Lottery Method) คือ การเขียนชื่อแตละหนวย
ลงในฉลากลูกบอลใสลงในภาชนะ ทําการเลือกหรือหยิบข้ึนมาทีละอันจนไดจํานวนท่ีตองการ เม่ือจับ
ข้ึนมาอันหนึ่งแลวใสลงไปใหมผสมกันแลวจับอันตอไปจนกวาจะไดครบตามจํานวนท่ีตองการ เรียกวิธี
สุมนี้วาการเลือกแบบมีการแทนท่ี (Selection with Replacement) แตถาจับแลวไมใสกลับลงไปท่ี
เดิมจับอันตอไปเลยเรียกการสุมนี้วา การเลือกแบบท่ีไม มีการแทนท่ี (Selection Without
Replacement)

(1.2) วิธีใชตารางเลขสุมกระจาย (Random Numbers Method) เปน
การใชตารางเลขสุมท่ีนักสถิติไดจัดทําไวเปนชุด จัดทําข้ึนจากตัวเลขท่ีไดมาจากการสุม โดยเรียงไวเปน
แถวและเปนสดมภ โดยผูใชตองกําหนดระบบการอานตารางเลขสุมใหชัดเจนวาจะอานวนแบบใด เชน
อานจากบนลงลาง หรืออานจากดานซายมือไปทางขวามือโดยใชหลักเกณฑนั้นตลอดการสุมและตอง
กําหนดจํานวนเลขหลักท่ีตองใชกอนวาจะเปน 2 หลัก 3 หลัก 4 หลัก ซึ่งข้ึนอยูกับจํานวนประชากร
ในบัญชี เชน ถามีประชากรท้ังหมด 85 หนวยก็ใช 2 หลัก ถามี 550 หนวย ก็ใชเลขในตาราง 3 หลัก
เปนตน

(2) การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling ) การสุมแบบนี้ตอง
ทําบัญชีประชากรข้ึนกอน แลวจึงทําการแบงประชากรออกเปนชวงๆ ชวงละเทาๆ กัน แลวทําการสุม
ประชากรในชวงแรกเพียงชวงเดียว จากนั้นก็บวกดวยตัวเลขจํานวนชวง ความถ่ี หรือขนาดของอันตรภาค
ชั้น ก็จะไดหมายเลขของตัวอยางตอไปและทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดจํานวนตัวอยางครบตามท่ี
ตองการ

ตัวอยางเชน มีประชากร 5,000 คน และตองการตัวอยาง 500 คน เราก็
จะแบงจํานวนประชากร 5,000 คนออกเปน 50ชวง และในแตละชวงจะมีความถ่ีหรืออันตรภาคชั้น
10 คน ใหเลขอันดับประชากรแตละคนตั้งแต 1-5000 และสุมเลือกหนวยแรกจาก 10 คนแรก
(เลขท่ี 1-10 ) สมมติวาคนแรกไดคนท่ี 6 คนถัดไปก็จะเปนคนท่ี 6+10 =16 เพราะฉะนั้นคนท่ีสอง
คือคนท่ี 16 และคนท่ีสามคือ 16+10 = 26 เพราะฉะนั้นคนท่ีสามคือคนท่ี 26 ตัวอยางท่ีไดก็จะเปน
คนท่ี 6 ,16 ,26,36,46 แบบนี้เรื่อยไปจนถึงคนท่ี 4,996 ซึ่งครบจํานวนตัวอยางท่ีตองการ คือ 500
ตัวอยาง
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(3) การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) การสุม
ตัวอยางแบบนี้ทําไดโดยแยกประชากรออกเปนกลุมยอยเสียกอน หรือแยกประชากรออกเปนชั้นภูมิ
(Strata) เชน แยกตามเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ รายได ฯลฯ แลวทําการสุมตัวอยางซึ่งอาจจะใช
การสุมแบบงายหรือแบบมีระบบก็ได โดยสุมจากกลุมท่ีจําแนกไวเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีตองการ
ในการสุมแบบนี้หากเลือกกลุมตัวอยางมาเปนอัตราสวนกับจํานวนประชากรในชั้นภูมิจะเรียกวา
Proportional Stratified Sampling แตถาหากไมเปนอัตราสวนกับจํานวนประชากรเรียกวา
Unproportional Stratified Sampling ตัวอยาง เชน ตองการทราบความคิดเห็นของนักศึกษา
ก็อาจจะแบงประเภทของนักศึกษาตามชั้นเรียน อยางเชนชั้น ป 1- 4 ,ปริญญาโท ปริญญาเอก
ชั้นละ10 % ของจํานวนนักศึกษาแตละชั้นป การเลือกแบบนี้เปนการเลือกแบบ Proportional
Stratified Sampling เพราะในแตละชั้นภูมิเลือกมารอยละ 10 เทากันหมด

(4) การสุมตัวอยางโดยการแบงกลุม (Cluster Sampling) การสุมตัวอยาง
แบบนี้ทําในกรณีท่ีผูวิจัยไมสามารถหาบัญชีรายชื่อประชากรท่ีตองการสุมตัวอยางได หรือถึงแมจะมี
บัญชีแตก็สิ้นเปลืองคาใชจายสูงหรือไมก็เกินขีดความสามารถของผูวิจัยท่ีจะหามาได ดังนั้น การสุม
แบบนี้จะตองมีการแบงประชากรออกเปนกลุมกอน โดยใชเสนแบงเขตตามภูมิศาสตรหรือการ
ปกครองหรือวิธีอ่ืนๆ แลวจึงเลือกกลุมตางๆ ออกมาตามวิธีการสุมแบบใดก็ได เม่ือไดกลุมออกมาแลว
ก็ทําการศึกษาทุกหนวยของประชากรในกลุมท่ีเลือกมานั้น

ในการแบงกลุม สวนใหญมักจะใชขอบเขต แมน้ํา ลําคลอง หรือเขตการ
ปกครองทองท่ีเปนเครื่องแบงหรือกําหนดขอบเขตของกลุม ดังนั้นใน บางครั้งก็เรียกการสุมตัวอยาง
แบบนี้วา การตัวอยางพ้ืนท่ี (Area Sampling)

(5) การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) หมายถึง
การสุมตัวอยางประชากรท่ีมีความแตกตางกัน หรือตองการศึกษาในเรื่องท่ีมีประชากรท่ีจะตองศึกษา
เปนจํานวนมาก แตมีความจําเปนตองเลือกตัวอยางเพียงจํานวนนอย เชน ตองการสํารวจภาวะ
โภชนาการของประชาชนในประเทศไทย โดยใชตัวอยางเพียง 5,000 ราย ในการนี้จะตองเลือกหรือ
กําหนดตัวบุคคลท่ีจะศึกษาเสียกอน ( Unit of Analysis ) และเพ่ือไมใหเกิดอคติในการเลือกตัวอยาง
ก็ควรสุมตองอยางแบบหลายข้ันตอน โดยวิธีการดังนี้

(5.1) เลือกตัวอยางภาคจากภาคตางๆ ท่ัวประเทศ
(5.2) เลือกตัวอยางจังหวัด จากภาคท่ีไดรับการสุมในขอ 5.1
(5.3) เลือกตัวอยางอําเภอ จากจังหวัดท่ีไดรับการสุมในขอ 5.2
(5.4) เลือกตัวอยางตําบล จากอําเภอท่ีไดรับการสุมในขอ 5.3
(5.5) เลือกตัวอยางหมูบาน จากตําบลท่ีไดรับการสุมในขอ 5.4
(5.6) เลือกตัวอยางประชากรภายในหมูบานตามจํานวนตัวอยางท่ี

ตองการในการสุมตัวอยางแตละข้ันตอนดังกลาวจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไหนก็ไดแตควรจะเปน
การสุมตัวอยางท่ีใชหลักความนาจะเปน

(6) การสุมตัวอยางแบบผสม (Mixed Sampling) เปนการสุมตัวอยางโดย
วิธีผสม ซึ่งอาจจะเปนการผสมระหวางการสุมตัวอยางแบบท่ีใชหลักความนาจะเปนหรือโดยไมใช
หลักความนาจะเปน หรืออาจจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ผสมกับแบบมีระบบหรือแบบแบงชั้นก็ได
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและสภาพการณ ตลอดจนความสะดวกของผูวิจัยเปนสําคัญ
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2) การสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน
การสุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน หมายถึงการสุมตัวอยางท่ีไมสูจะ

มีหลักเกณฑหรือหลักประกันวาทุกหนวยของประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเปนตัวอยาง บางครั้ง
จึงเปนการเลือกโดยลักษณะตามยถากรรม ท้ังนี้เพราะคาดวาลักษณะของขอมูลสําคัญ ๆ ท่ีตองการ
กระจายอยูอยางสมํ่าเสมอในกลุมประชากรหรอืกระจายอยูอยางไมมีระเบียบ การเลือกตามยถากรรม
ก็จะทําใหไดขอมูลท่ีมีลักษณะเปนกรณีท่ัวๆ ไป หรือแบบฉบับท่ัวไปของประชากร การสุมตัวอยาง
ประเภทนี้ แบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ

(1) การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เปนการสุมตัวอยาง
ท่ีไดมาจากการเลือกหนวยประชากรข้ึนมาตามบุญตามกรรม สักแตวาเปนหนวยในกลุมประชากรท่ี
เราตองการก็พอ ตัวอยางเชน ถาตองการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของผูขับข่ีรถยนตเก่ียวกับปญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ ผูวิจัยจะออกสัมภาษณคนขับรถยนต จะเปนชนิดใดหรือใครก็ไดตามท่ีตางๆ
ในกรุงเทพฯ จนไดจํานวนตัวอยางตามท่ีตองการ ใครใหสัมภาษณก็สัมภาษณ ใครไมใหสัมภาษณก็ไม
สัมภาษณ การสุมตัวอยางแบบนี้มักจะคํานึงถึงการท่ีจะไดขอมูลมาวิเคราะหศึกษาเปนสําคัญ และไม
คอยระมัดระวังในเรื่องความเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางนัก

(2) การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) หมายถึง การสุมตัวอยาง
ท่ีนําเอาสัดสวนขององคประกอบของประชากรมาพิจารณาดวย ดังนั้น ความสําคัญของการสุม
ตัวอยางแบบนี้จึงข้ึนอยูกับการระบุลักษณะ หรือองคประกอบของประชากรท่ีตองการศึกษาวาถูกตอง
ตรงกับความเปนจริงแคไหน เชน ถาตองการเก็บขอมูลเพ่ือทราบความคิดเห็นของผูขับข่ีรถยนต
เก่ียวกับปญหาจราจรในกรุงเทพฯ ก็จะตองทราบคุณสมบัติหรือลักษณะของประชากร ดังนี้

(2.1) ประเภทรถยนตท่ีขับ (รถรับจาง รถบรรทุก สวนบุคคล)
(2.2) อัตราสวนเพศ ชายและหญิง
(2.3) ภูมิลําเนา กรุงเทพฯ หรือ ตางจังหวัด
(2.4) อาชีพ ฯลฯ

เม่ือทราบจํานวนหรืออัตราสวนประชากรเปาหมายแลว ผูวิจัยก็อาจกําหนดสัดสวน
(Quota) ไดเลยวา จะตองถามจากผูขับข่ีในแตละประเภทก่ีคน โดยแยกเปนเพศชายเทาไร เพศหญิง
เทาไร หรือถามผูท่ีมีภูมิลําเนาผูในกรุงเทพฯ หรือตางจังหวัดเทาไร ตามสัดสวนท่ีกําหนด ในการเก็บ
ขอมูลก็ไมตองมีกฎเกณฑอะไร คือ ถาพบผูขับข่ีรถยนตคนใดมีคุณสมบัติตามท่ีตองการดังกลาวขางตน
ก็ถามไดเลยจนครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว

จะเห็นไดวาการสุมตัวอยางแบบโควตานี้ดีกวาการสุมแบบบังเอิญ เพราะวามีโอกาส
ท่ีจะไดตัวอยางตรงตามลักษณะใหญๆ ของประชากรท่ีตองการทราบขอมูล เนื่องจากมีการระบุ หรือ
จําแนกลักษณะของประชากรไวกอนแลว

(3) การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการสุมตัวอยาง
โดยผูวิจัยเลือกตัวอยางเอง เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ตัวอยางแบบนี้ใชกันมากในการ
ศึกษาวิจัยประเภทเจาะลึกท่ีใชตัวอยางไมมาก และผูวิจัยเปนผูกําหนดกฎเกณฑในการเลือกเองวามี
อะไรบาง

อยางไรก็ตาม หลักท่ัวไปในการสุมตัวอยางแบบเจาะจงก็คือการเลือก
ตัวอยางท่ีสามารถเปนตัวแทนของประชากรเปาหมายได และควรจะมีการกําหนดคุณสมบัติ
หรือกฎเกณฑตางๆ ไวเสียกอน เพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางในการตัดสินใจเลือกตัวอยางตอไป
นอกจากนี้ในการเลือกตัวอยางหากทําโดยบุคคลหลายๆ คนก็อาจชวยลดความลําเอียงลงได หรือหาก
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พยายามสรางความคุนเคยหรือหาขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจ ก็จะทําใหการ
เลือกตัวอยางไมคอยผิดพลาดและใกลเคียงกับประชากรเปาหมาย

2.2.3 ขนาดของตัวอยาง (Sample Size)
ในการกําหนดขนาดของตัวอยางวาควรจะมีจํานวนเทาใดนั้นมีปจจัยหลายประการ

ท่ีจะตองนํามาพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาดูความแตกตางของกลุมประชากรท่ีจะศึกษาวามีความแตกตางกัน

มากนอยแคไหน หากไมมีความแตกตางกันเลย (Homogeneity) ไมวาจะเปนความตองการหรือความ
คิดเห็นหรืออ่ืนๆ ตัวอยางในการศึกษาจะใชเพียงคนเดียวก็ได แตในความเปนจริงแลวคนเรายอมจะ
แตกตางกันไมวาจะเปนเพศ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนเรื่องท่ี
แตกตางกัน และมีผลทําใหเกิดความแตกตางกันในเรืองอ่ืนๆ อีกดวย ดังนั้น หากประชากรท่ีจะศึกษา
ยิ่งมีความแตกตางกันในเรืองตางๆ มากเทาไหร จํานวนตัวอยางก็จะยิ่งมีมากเทานั้น

2) พิจารณาจากวิธีการสุมตัวอยาง ซึ่งการสุมตัวอยางแตละวิธีมีผลทําใหจํานวน
ตัวอยางไมเทากัน เชน ถาการวิจัยนั้นใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น จํานวนตัวอยางท่ีจะใชก็จะนอย
กวาการวิจัยท่ีใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ซึ่งถือเปนการสุมตัวอยางท่ีตองใชจํานวนตัวแทนมาก
ท่ีสุดในบรรดาเทคนิคการสุมตัวอยางท้ังหมด เปนตน

3) พิจารณาจาก ระยะเวลา บุคลากร หรืองบประมาณในการทําวิจัย คือ ถามีเวลา
ไมมาก บุคลากรและงบประมาณจํากัด จํานวนตัวอยางท่ีจะศึกษาก็ยอมนอยลงตามไปดวย แตในทาง
ตรงกันขาม ถามีเวลามาก บุคลากรพรอม ตลอดจนงบประมาณมีมาก จํานวนตัวอยางก็จะอาจจะ
มากข้ึนได

4) พิจารณาจากจํานวนประเด็นท่ีจะศึกษา และตัวแปรตางๆ หากมีประเด็นหรือ
ตัวแปรท่ีตองการศึกษามาก จํานวนตัวอยางก็จะมากตามไปดวย

อยางไรก็ตามในการกําหนดจํานวนตัวอยางนั้น ยังไมมีเกณฑแนนอน วาควรจะเปน
จํานวนเทาไร  ผูวิจัยแตละคนตางก็มีความเห็นแตกตางกันไป แตก็มีผูท่ีพยายามจะคํานวณออกมา
เปนตัวเลข ดังนี้

(1) ในการวิจัย ควรจะใชจํานวนตัวอยางไมนอยกวารอยละ 5 ของ
ประชากรท้ังหมด จึงจะทําใหผลการวิจัยถูกตองตรงกับความเปนจริง

(2) ในการวิจัย ถาจํานวนประชากรอยูในหลักรอยใหใชตัวอยางรอยละ 25
ถาประชากรอยูในหลักพันใหใชตัวอยางรอยละ 10 ถาประชากรอยูในหลักหมืนใหใชตัวอยางรอยละ 1

(3) สูตรในการคํานวณตัวอยาง โดยใชตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปน
สําคัญ คือ

จํานวนตัวอยาง =  rn x 20
เม่ือ n = จํานวนตัวแปรอิสระ

r = จํานวนตัวแปรตาม
ตัวอยางเชน ตองการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยโดย

แบงประสิทธิภาพออกเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ํา นั่นคือจํานวนตัวแปรตาม (r) =3
ถาจะศึกษาโดยแบงอาจารยตามวุฒิการศึกษา อายุ และตําแหนงทางวิชาการ ดังนั้น

ตัวแปรอิสระ (n) = 3
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จํานวนตัวอยาง = 33 x 20 = 540 คน
สูตรในการคํานวณตัวอยางโดยใชจํานวนประชากร และความคลาดเคลื่อนท่ียอมให

มีไดเปนสําคัญ คือ

จํานวนตัวอยาง = N
1+ Ne2

เม่ือ N = จํานวนประชากร
Ne = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหมีได

ตัวอยาง ถาจํานวนประชากร 5,000 คน ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนในการเลือก
ตัวอยางไดรอยละ 5 จะตองใชขนาดตัวอยางเทาใด

จํานวนตัวอยาง = 5,000 = 5,000 =   192.31
1 + (5)2 26

ฉะนั้น ขนาดตัวอยาง = 192 คน
นอกจากนี้ ยังมีสูตรอีกหลายสูตรท่ีมีผูคิดข้ึนมาเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือก

จํานวนตัวอยาง แตอยางไรก็ตาม ขนาดตัวอยางจะมีเทาใด ก็คงจะข้ึนอยูกับผูวิจัยท่ีจะพิจารณา
โดยดูความเหมาะสม และหลักในการพิจารณากําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังท่ีกลาวมาแลวขางตน
ประกอบ

2.2.4 ประชากร (Population) มีความหมายไดสองนัย ประการแรกในความหมาย
ธรรมดา ซึ่งหมายถึงประชาชนพลเมืองหรือกลุมคนท่ีมีจํานวนประชากรมากๆ เชน ประชากรของ
ประเทศ ประชากรของจังหวัด อําเภอ ตําบล  และประการท่ีสอง ประชากรในความหมายทางสถิติ
และวิจัย ซึ่งหมายถึง คน สัตว หรือสิ่งของท่ีแสดงความเปนกลุมกอน ดังนั้นจึงมีขอบเขตกวางขวางใน
ภาษาอังกฤษจึงใชคําวา Population หรือ Universe เชน ถาเราตองการศึกษาเรื่องราวของผูท่ี
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ประชาชนทุกคนในกรุงเทพฯ ก็เปนประชากรตองการศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร นักศึกษาทุกคนในสถาบันก็จะเปนประชากร ถา
ตองการสํารวจเก่ียวกับน้ําในแมน้ําเจาพระยา น้ําในแมน้ําเจาพระยาท้ังหมดก็เปนประชากร เปนตน

จะเห็นไดวาประชากรในการวิจัยนั้นก็คือ สิ่ง ท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึน โดยกําหนด
คุณสมบัติบางประการของสิ่งท่ีตองการสํารวจ ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวยอมรวมกันเปนกลุมประชากร
สวนหนวยแตละหนวยท่ีรวมกันข้ึนเปนประชากรเรียกกวา หนวยประชากร (Element) ซึ่งเปนหนวย
ท่ีจะใหขอมูลเพ่ือใชในการวิเคราะห ดังนั้นบางครั้งก็เรียกหนวยประชากรวา หนวยการวิเคราะห
(Units of Analysis) ซึ่งถือวามีความสําคัญในการวิจัย ผูวิจัยตองกําหนดใหไดวา หนวยท่ีจะใชในการ
วิเคราะหเปนอะไร

ถาหากใชจํานวนเปนเกณฑในการพิจารณาแลว ประชากรแบงออกไดเปน
2 ประเภท คือ

1) ประชากรท่ีมีจํานวนแนนอน (Finite Population) หมายถึง ประชากรท่ีสามารถ
นับเปนตัวเลขได  เชน ประชากรในประเทศไทย จํานวนบานเรือน จํานวนนักศึกษา หรือจํานวน
รถยนต เปนตน
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2) ประชากรท่ีมีจํานวนนับไมได (In-finite Population) ไดแกประชากรท่ีมีจํานวน
มากจนไมสามารถนับได เชน จํานวนเมล็ดขาวสาร จํานวนเม็ดทรายในชายหาด จํานวนกอนกรวดใน
แมน้ํา เปนตน

การวิจัยนั้น เ ม่ือทราบจํานวนประชากรแลวถาตองการพิจารณาถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของหนวยประชากรแตละหนวยอาจจะทําได 2 วิธี คือ ใชการสํามะโน และการสํารวจ

การสํามะโน (Census) เปนกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือใหทราบลักษณะหรือภาวะของ
ประชากรโดยการไปตรวจสอบเอาจากทุกหนวยของประชากร เชน การสํารวจสํามะโนประชากรของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ  เปนตน

การสํารวจ (Survey) นั้นเปนกระบวนการปฏิบัติท่ีทําไปเพ่ือใหทราบถึงลักษณะหรือภาวะ
ของหนวยประชากรเพียงจํานวนหนึ่ง โดยการไปตรวจสอบเอาจากหนวยของประชากรเพียงบางสวน
ของมวลประชากรท้ังหมด สวนท่ีนํามาตรวจสอบนี้เรียกวา ตัวอยาง (Sample)

มาตรวัด ท่ีแสดงลักษณะของประชากรจากวิธีการสํามะโนและการสํารวจก็เรียก ชื่อตางกัน
คือ มาตรวัดท่ีแสดงลักษณะประชากรเรียกวา พารามิเตอร (Parameter) และมาตรวัดท่ีแสดง
ลักษณะกลุมตัวอยางเรียกวา สถิติ (Statistics) สัญลักษณทีใชแทนคาตางๆ ก็แตกตางกัน คาสถิติใช
อักษรโรมัน สวนคาพารามิเตอรใชอักษรกรีก ดังตอไปนี้

คา กลุมตัวอยางสถิติ ประชากรพารามิเตอร
เฉลี่ยเลขคณิต x µ (mu)
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S  (sigma)
ความผันแปร S2 2

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r  (rho)

2.2.5 ตัวอยาง (Sample)
ตัวอยางเปนสวนหนึ่งของประชากร เนื่องจากในการศึกษาหรือทดลองตางๆ สวน

ใหญจะไมสามารถกระทํากับประชากรนั้น  ๆ ได  จึงนิยมใชตัวอยางแทน เสร็จแลวจึงสรุปเปนเรื่อง
เก่ียวกับประชากรท้ังหมด เชน  การทดสอบหาสิ่งเจือปนของน้ําในบอ ซึ่งไมจําเปนตองใชน้ําท้ังบอ
แตเอามาเพียงสวนหนึ่ง  เมือทดสอบแลวจึงสรุปวา เปนลักษณะของน้ําท้ังบอ ดังนั้น ถาเราสามารถใช
ตัวอยางแทนประชากรได จะเห็นวาไดเปรียบกวาการศึกษาโดยวิธีสํามะโนประชากร  ดังนี้

1) การศึกษาจากตัวอยางเปนวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมหนึ่งของประชากร ดังนั้น
จึงใชเวลาและแรงงานนอยกวาการรวบรวมขอมูลดวยการสํามะโน

2) การสํารวจ โดยใชกลุมตัวอยางจะสิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวาวิธีการสํามะโน
นอกจากนั้นยังใชเจาหนาท่ีและพนักงานสํารวจนอยกวา

3) ในบางครั้ง มีความจําเปนจะตองใชกลุมตัวอยางอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน ใน
กรณีท่ีตองทําลายวัตถุท่ีเปนหนวยประชากร เพ่ือตองการทดสอบคุณสมบัติท่ีตองการ ตัวอยาง เชน
สํารวจดูอายุของหลอดไฟฟา หรือหาความแข็งแกรงและปลอดภัยของรถยนต หากไมใชการทดลอง
กลุมตัวอยางแลวก็คงจะตองทําลายผลิตภัณฑทุกชิ้น
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4) สามารถท่ีจะประหยัดคาใชจายจากการสํารวจจากกลุมตัวอยางแทนการสํารวจ
จากประชากร

5) ในแงการบริหาร การใชกลุมตัวอยางจะสามารถลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ใชเจาหนาท่ี และผูคนมากมาย ตลอดจนลดปญหาในเรื่องการอบรม การควบคุมการปฏิบัติงาน
และเรื่องเครื่องมือเครื่องใชอีกดวย

6) ทําใหมีเวลาพอท่ีจะตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดตางๆ ในกระบวนการวิจัย

2.3 สถิติในการวิจัย

สถิติท่ีสําคัญในการวิจัยแบงเปน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. สถิติท่ีใชเพ่ืออธิบายคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของประชากร ในแตละชุดขอมูล สถิติท่ี

นิยมใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม ซึ่งเรียกวาสถิติท่ีใชวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง

2. สถิติท่ีใชวัดการกระจายของขอมูล ซึ่งเปนการหาลักษณะความผันแปรของขอมูล สถิติท่ี
นิยมใช คือ คาพิสัย คาเบี่ยงเบนควอไทล คาความผันแปร และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. สถิติท่ีใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งเปนการศึกษาโครงสราง ของตัวแปรวามี
ความเก่ียวของมากนอยเพียงใดกับตัวแปรอ่ืนๆ  สถิติท่ีใชกันมาก คือ Spearman Rank Correlation
และ Pearson Product Moment Correlation

4. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งนิยมใชกันมาก คือ t-test , Z- test, Chi-Square
5. สถิติท่ีใชในการประมาณคาและพยากรณของตัวแปรหนึ่ง โดยใชคาของขอมูลอีกตัวหนึ่ง

เปนตัวพยากรณ สถิติท่ีใชกันมาก คือ การวิเคราะหการถดถอย (Regression)

2.3.1 สถิติท่ีใชเพ่ืออธิบายคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของประชากร  เปนสถิติท่ีใชวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง (Measure Central Tendency) สถิติประเภทนี้ประกอบไปดวย คาเฉลี่ย
มัธยฐาน และฐานนิยม

1) คาเฉลี่ย (Mean) ปกติจะแทนดวยสัญลักษณ x เปนคาสถิติท่ีใชกับขอมูลใน
ระดับชวง (Interval) และอัตราสวน (Ratio) ในการคํานวณคาเฉลี่ยใชคาของขอมูลทุกคาท่ีมีอยู
ผลรวมของคาเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ยมีคาเปนศูนย เปนคาสถิติท่ีมีความคงท่ีในการวัดมากท่ีสุด แตไม
เหมาะท่ีจะใชกรณีท่ีมีขอมูลท่ีมีคาแตกตางไปจากขอมูลอ่ืนๆ มาปนเปอยูดวย เพราะจะมีผลทําใหคาท่ี
คํานวณไดซึ่งถือเปนตัวแทนของขอมูลนั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง

2) มัธยฐาน (Median) แทนดวยสัญลักษณ Md. เปนคาสถิติท่ีใชกับขอมูลใน
ระดับอันดับ (Ordinal) ระดับชวงและระดับอัตราสวน การคํานวณคามัธยฐาน ใชเฉพาะคาบางคาท่ี
อยูตรงคา เปนคาสถิติท่ีมีความคงท่ีนอยกวาคาเฉลี่ย แตมีความคงท่ีมากกวาฐานนิยม เปนคาท่ีใช
ประมาณคาพารามิเตอรใกลเคียงนอยกวาคาเฉลี่ย แตดีกวาคาฐานนิยม สามารถใชกับขอมูลท่ีมี
จํานวนท่ีแตกตางไปจากขอมูลอ่ืนมากๆ ปนอยูดวยก็ได เนื่องจากไมมีผลกระทบกระเทือนตอการ
คํานวณคามัธยฐานท่ีจัดวาเปนตัวแทนของขอมูล

การคํานวณคามัธยฐานจะตองนําขอมูลมากเรียงจากมากไปหานอยหรือจากนอยไป
หามาก กรณีท่ีมีจํานวนค่ี มัธยฐานจะอยูตรงตําแหนงก่ึงกลางของขอมูล และในกรณีทีมีจํานวนคู มัธยฐาน
คือครึ่งหนึ่งของคะแนนของขอมูลสองตัวตรงกลางของขอมูลชุดนั้น
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3) ฐานนิยม (Mode) แทนดวยสัญลักษณ Mo. เปนคาสถิติท่ีใชกับขอมูลไดทุกชนิด
เปนคาสถิติท่ีหางายท่ีสุด แตเปนตัวแทนท่ีมีความหมายนอยท่ีสุด เปนคาท่ีมีความคงท่ีนอยท่ีสุด และ
ในการประมาณคาพารามิเตอร คาฐานนิยมจะใกลความจริงนอยท่ีสุดดวย

การคํานวณคาฐานนิยม คือใชคาท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดในขอมูลหนึ่งๆ และถาขอมูลชุด
ใดมีคาความถ่ีสูงสุด 2 คา ขอมูลนั้นมีฐานนิยม 2 คา

2.3.2 สถิติท่ีใชวัดการกระจายของขอมูล (Measure of Dispersion) ซึ่งเปนการหา
ลักษณะความผันแปรของขอมูล สถิติท่ีใชวัดการกระจายของขอมูล การวัดการกระจายท่ีนิยมใชมีอยู
4 ชนิด คือ

1) พิสัย (Range) หมายถึง ชวงหางของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ําสุดของขอมูล
ชุดหนึ่ง หรือ พิสัย = คาสูงสุด – คาต่ําสุด  การวัดการกระจายแบบนี้เปนการวัดท่ีหยาบมาก เพราะ
จะบอกอะไรไดไมมากนัก

2) ความเบี่ยงเบนควอไทล (Quartile Deviation) เปนการวัดซึ่งมักจะใชในกรณีใช
คามัธยฐานเปนสถิติท่ีใชวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาเบี่ยงเบนควอไทล หมายถึง ครึ่งหนึ่งของความ
แตกตางระหวาง ควอไทลท่ี 3 กับ ควอไทลท่ี 1

Q.D. = (Q3 – Q1)
2

3) ความผันแปร (Variance) หมายถึง กําลังสองของผลรวมของคาเบี่ยงเบนจาก
เฉลี่ย ( x ) สูตรท่ีใช คือ

2Xn -  2X
2S = .

 1nn

4) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) หมายถึง รากท่ีสองของคา
ความผันแปร

S      =  
 1

2
2


 

nn
XXn

2.3.3 สถิติท่ีใชหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation)
การหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนการศึกษาโครงสรางหรือธรรมชาติของตัว

แปรวามีความเก่ียวของมากนอยเพียงใดกับตัวแปรอ่ืน ๆ ในทางการวิจัยนั้น สวนใหญนิยมศึกษา
ความสัมพันธในเชิงเสนตรงมากกวาความสมัพันธในลักษณะอ่ืน เพราะความสัมพันธในเชิงเสนตรงนั้น
ถามีคาสูง ๆ จะมีอํานาจในการทํานายสูงและถูกตองมากกวา อาจกลาวไดวาการศึกษาความสัมพันธ
คือการดูลักษณะความผันแปรรวมกันของคะแนน 2 ชุด วาแปรตามกันหรือแปรผกผันกัน ขอควร
ระวังคือการหาความสัมพันธก็คือ คะแนนหรือขอมูล 2 ชุดนั้นตองไดรับมาจากกลุมตัวอยางกลุม
เดียวกัน
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ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวท่ีใชบอกความสัมพันธ คือ คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation) แทนดวยสัญลักษณ r ซึ่งมีคาระหวาง -1 ถึง +1 คาท่ีอยู
ตรงกลางคือ 0 หมายความวา ไมมีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงเลย ในการพิจารณาความสัมพันธ
พิจารณาไดจากหลักกวางๆ ดังนี้

r มีคา 0.8 ข้ึนไป ถือวามีความสัมพันธกันระดับสูงหรือสูงมาก
r มีคา 0.6 - 0.8 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
r มีคา 0.4 – 0.6 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
r มีคา 0.2 – 0.4 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
r มีคาต่ํากวา 0.2 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับต่ําหรือต่ํามาก
สถิติท่ีใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีนิยมท่ีใชและเปนท่ีรูจักกันดีมี 2 ชนิด คือ

สหสัมพันธแบบ Pearson และสหสัมพันธแบบ Spearman
1) สหสัมพันธแบบ Pearson (Pearson Product Moment Correlation) เปน

การสหสัมพันธของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ ซึ่งคาของสหสัมพันธหาไดจากสูตร

N ∑ XY - ∑X ∑Y
√[N ∑X2 – (∑X)2] [N∑Y2 – (∑Y)2]

เม่ือ r XY หมายถึง  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระกวางตัวแปร X กับตัวแปร Y

N หมายถึง จํานวนคนหรือจํานวนคูของขอมูล
∑X หมายถึง   ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร X
∑Y หมายถึง   ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปรY
∑XY หมายถึง ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปร X

กับคะแนนของตัวแปร Y เปนคู ๆ ในรูปคะแนนดิบ

∑X2 หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของคะแนนดิบตัวแปร X

∑Y2 หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของคะแนนดิบตัวแปร Y

2) สหสัมพันธแบบ Spearman ( Spearman Rank Correlation) เปนการหา
ความสัมพันธของตัวแปรในรูปอันดับท่ี (Rank) ใชกับขอมูลอันดับ คาสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธแบบนี้
แทนดวย

r XY =
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1 - 6∑ D2

n(n2 – 1)
เม่ือ r s หมายถึง   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในรูปอันดับท่ี

D หมายถึง   ผลตางของอันดับของขอมูลแตละคู
n หมายถึง   จํานวนคนหรือจํานวนคูของขอมูล

2.3.4 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน
1) t-test และ Z-test เปนสถิติท่ีใชในกรณีท่ีมีประชากร 2 กลุม สําหรับกรณีท่ีมี

ประชากรตั้งแต 2 กลุมข้ึนไปจะใช t-test ซึ่งมีความยุงยากมากกวาจึงจะไมพูดในท่ีนี้ สูตรของ t-test
และ Z-test เปนแบบเดียวกัน คือ

21 xx 

t หรือ z = . .

2

2
2

1

2
1

N
s

N
s


ขอแตกตางระหวางการใช t-test และ Z-test คือ t-test นิยมใชเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมตัวอยางกลุมเล็ก ๆ (N <30) สวน Z-test นิยมใชกับกลุมตัวอยางใหญ และ t-test จะ
ใชไดดี เม่ือคะแนนแตละตัวของกลุมตัวอยางแตละกลุมสุมมาจากประชากรท่ีมีท่ีมาแจกแจงเปนโคง
ปกติ แต Z –test ไมคํานึงถึงการแจกแจงของประชากร

2) ไคว – สแคว (Chi-Square) แทนดวยสัญลักษณ 2x เปนสถิติท่ีใชกันมากและ
เปนท่ีนิยมกันมากในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในขอมูลประเภท
นาม (Nominal) ถึงแม Chi-Square จะไมไดวัดระดับหรือคาความสัมพันธโดยตรง แตก็สามารถใช
ยืนยันอิทธิพลระหวางตัวแปรท่ีศึกษาได และขอดีของการใช Chi-Square ในการวิเคราะหอีกประการ
หนึ่งคือ สามารถใชคํานวณจากตารางท่ีมีขนาดเทาไรก็ได เชน  ในการศึกษาอิทธิพลของถ่ินท่ีอยูหรือ
ภูมิลําเนาเดิมของขาราชการกระทรวงมหาดไทยท่ีมีตอการเลือกภูมิภาคหรือจังหวัดท่ีตองไปปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งอาจศึกษาไดโดยตั้งสมมติฐานดังนี้ คือ ขาราชการฝายปกครองมีแนวโนมท่ีจะสมัครใจหรือ
พอใจท่ีจะไปปฏิบัติหนาท่ีราชการในภูมิภาคหรือภูมิลําเนาเดิมของตน เปนตน การวิเคราะห
ไคว สแคว ก็จะวิเคราะหวา มีสาระสําคัญพอเชื่อถือไดทางสถิติหรือไม ผูวิเคราะหจะตองกําหนดระดับ
ความเชื่อม่ันหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติกอน ปกติจะถือเอาความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 และรอยละ 99
หรืออาจจะเรียกวาเปนคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.5 กับ .01 ความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 หมายถึง
หากมีการทดสอบ 100 ครั้งจะมีโอกาสผิดพลาดเพียง 5 ครั้งเทานั้น

r s =
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2.3.5 สถิติท่ีใชในการประมาณคาและพยากรณ
การวิเคราะหการถดถอย (Regression) เปนวิธีการทางสถิติท่ีใชในการประมาณคา

และพยากรณคาตัวแปรตัวหนึ่ง โดยใชคาของขอมูลอีกตัวหนึ่งเปนตัวพยากรณ เชน ใชคะแนน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวพยากรณคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิจัย เปนตน ตัวแปรท่ีใชในการ
พยากรณเรียกตัวแปรอิสระพยากรณคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิจัย เปนตน ตัวแปรท่ีใชใน
การพยากรณเรียกตัวแปรอิสระ หรือ ตัวพยากรณ (Predictor) สวนผลท่ีไดเรียกวาตัวแปรตามหรือผล
ท่ีวัดได ( Outcome)

ขอแตกตางระหวางการวิเคราะหถดถอยกับการวิเคราะหสหสัมพันธ คือ ผลท่ีไดจาก
การวิเคราะหสหสัมพันธเพียงแตแสดงใหเห็นวาตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธกันหรือไม แตไมใชใน
การพยากรณ สวนการวิเคราะหการถดถอยการถดถอยนั้นสามารถใชในการพยากรณไดดวย

1) สมการถดถอย ( Regression Equation)

^
Y =  +  X
เม่ือ Y = คาของตัวแปรตามท่ีไดจากการพยากรณ

 = คา Y – intercept (จุดท่ีเสนกราฟตัดแกน Y) ของกลุมประชากร
 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)

ของกราฟท่ีใชในการพยากรณของกลุมประชากร หรืออีนัยหนึ่ง
คือ คาความชัน (Slope)

X = คาตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณอาจจะเขียนในรูปของคาสถิติได
ดังนี้

^
Y = a  + bx

2) ความหมายของสัมประสิทธิ์การถดถอย หมายถึงคาท่ีบอกใหทราบวาเม่ือคา
ของตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย คาของตัวแปรตามจะเปลี่ยนไปก่ีหนวย เชน คา b (คา
สัมประสิทธิ์การถดถอย) = 2 แสดงวา เม่ือตัวแปรอิสระมีคาเพ่ิมข้ึน 1 หนวย ตัวแปรตามจะมีคา
เพ่ิมข้ึน 2 หนวย  ถา b = -2 แสดงวาเม่ือตัวแปรอิสระมีคาเพ่ิมข้ึน 1 หนวย ตัวแปรตามจะมีคาลดลง
2 หนวย

3) ประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) หมายถึง สัดสวนของความผันแปรของตัว
แปรตามท่ีสามารถอธิบายสัดสวนไดเม่ือทราบคาตัวแปรอิสระซึ่งประสิทธิภาพในการพยากรณคํานวณ
ไดจากการยกกําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation = R) ซึ่งคา R
หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาของตัวแปรตาม (

^
Y ) และคาของตัวแปรตามท่ีไดจากการ

พยากรณ (Y)

n     YYYY


R = . .
        

2222 YYNYYN
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คา R มีคาสูงมากเทาใด แสดงวาคาตัวแปรตามท่ีไดจากการพยากรณมีคา
ใกลเคียงกับคาของตัวแปรตามจริง ๆ  มากเทานั้น ในทํานองเดียวกันคา R2 ซึ่งสูงมากเทาใดแสดงวา
ตัวแปรอิสระสามารถใชในการพยากรณตัวแปรตามไดมากเทานั้น เชน คา R2 =0.7823 แสดงวาตัว
แปรอิสระ (X) ท่ีใชในการพยากรณตัวแปรตาม (Y) นั้น สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม
ไดรอยละ 78.23

ตัวอยาง ในการศึกษา เรื่อง ชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ณ
ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research)
ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถาม (บุญมี พันธไทย, 2554)

การกําหนดประชากร
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานท่ีมารับบริการ ณ

ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2559
2. วิธีการสุมตัวอยาง การไดมาของหนวยตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงายซึ่งอาศัยความ

สะดวก (convenience sampling) ไดขนาดตัวอยางเทากับ 449 คน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาทาการทดสอบจากกลุมตัวอยาง จานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์

ของคอนบารค (Cronbach’s Alpha) รอยละ 0.8688
สถิติทีใชในการวิเคราะห

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละในการบรรยายขอมูลของกลุมตัวอยาง
และทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบไคสแควร(Chi Square Test) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและชองทางการสื่อสาร
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บทท่ี 3
การสรางเครื่องมือวิจัย

การดําเนินการวิจัยใดๆ นั้น องคประกอบสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ เครื่องมือในการวิจัย โดยการวิจัยแตละประเภทอาจใชเครื่องมือท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกัน หรือ
ใชเครื่องมือในการวิจัยมากกวา 1 ประเภทก็ได ข้ึนอยูกับการอออกแบบงานวิจัย ซึ่งข้ันตอนของการสราง
เครื่องมือวิจัยเพ่ือใหไดเครื่องมือท่ีมีคุณภาพก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ท้ังนี้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก็เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการใชเครื่องมือวิจัย
ท่ีไมไดคุณภาพ

อยางไรก็ตาม กอนท่ีจะสรางเครื่องมือในการวิจัยนั้น ผูวิจัยจะตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การวัดในการวิจัย และมาตรวัดระดับขอมูลในการวิจัย โดยมาตรวัดระดับขอมูลมีความสัมพันธกับสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ท้ังนี้เนื่องจากขอมูลท่ีอยูในระดับมาตรวัดท่ีตางกันจะใชสถิติในการวิเคราะหแตกตาง
กันดวย ดังนั้นการสรางเครื่องมือวิจัยจะตองสรางใหสามารถเก็บขอมูลระดับมาตรวัดท่ีสามารถใชสถิติ
ในการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยเปนสําคัญ จากความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกันดังกลาว
ในบทนี้จึงนําเสนอรายละเอียดของการวัดในการวิจัย มาตรวัดระดับขอมูลและข้ันตอนการสรางเครื่องมือ
วิจัยทางสังคมศาสตรท่ีพบบอย คือ แบบสอบถาม พรอมดวยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 การวัดในการวิจัย

การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการแปรสภาพแนวความคิด (Concepts) หรือตัวแปร
ซึ่งมีลักษณะนามธรรมใหเปนตัวเลข ซึ่งกระบวนการดังกลาวรวมถึงวิธีตางๆ ท่ีใชในการเก็บขอมูลและ
กฎเกณฑตางๆ ท่ีจะนําขอมูลนั้นมาใช ดังนั้นกฎเกณฑท่ีแตกตางกันจะมีผลทําใหการวัดแตกตางกันดวย

กฎเกณฑตางๆ ท่ีจะใชในการวัดจะกําหนดข้ึนไดก็ตอเม่ือไดมีการกําหนดอยางชัดเจนแลววาตัวแปร
ท่ีตองการจะวัดนั้นคืออะไร และผูวิจัยตองการจะวัดอะไรในตัวแปรนั้น นั่นก็หมายความวาจะมีการนิยาม
ปฏิบัติการ (Operational Definition) ของตัวแปรนั้นกอน เชนถาตัวแปรท่ีตองการวัด คือ ฐานะทาง
เศรษฐกิจก็จะตองพิจารณาดูวาอะไรเปนตัวบงชี้ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลท่ีจะศึกษา อาจจะเปน รายได
ทรัพยสินหรือสภาพการเปนหนี้ก็ได แตถาหากผูวิจัยรูวารายไดของบุคคลมีความเชื่อถือไดนอยกวาทรัพยสิน
ท่ีมีอยู ผูวิจัยอาจจะเลือกทรัพยสินเปนตัวกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลก็ได

3.1.1 มาตรวัดระดับของขอมูล
เม่ือมีการวิจัยเรื่องใดๆ ก็ตาม กอนลงมือเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตองทราบแนนอนแลว

วาขอมูลท่ีตองการใชในการวิจัยนั้นมีอะไรบาง และจะเก็บรวบรวมจากท่ีไหน  ดวยวิธีการอะไร อยางไรก็ตาม
เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลท่ีจะเก็บรวบรวมนั้นจะสามารถนํามาวิเคราะหตามเครื่องมือทางสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหได ผูวิจัยควรตระหนักถึงมาตรวัด หรือระดับของขอมูลเสียกอน  เนื่องจากขอมูลบางระดับ
มีขอจํากัดทีไมสามารถใชสถิติอางอิงบางอยางในการวิเคราะหขอมูลได ซึ่งมาตรวัดระดับขอมูล (Levels of
measurement) มีดวยกัน 4 ระดับ จากระดับต่ําสุดไประดับสูงสุด ดังนี้
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1) ขอมูลในระดับมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือขอมูลระดับกลุม
2) ขอมูลในมาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale)
3) ขอมูลในมาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale)
4) ขอมูลในมาตรวัดอัตราสวน (Ratio Scale)
1) ขอมูลในมาตรวัดนามบัญญัติ เปนขอมูลระดับต่ําสุดท่ีมีขอจํากัดทางดานการใช

เครื่องมือทางสถิติมากท่ีสุด เปนขอมูลท่ีแยกเปนกลุมๆ ได และคุณสมบัติของแตละกลุมแยกกันอยาง
เด็ดขาด ไมอาจจะบวกลบกันได หรือหาคาเฉลี่ยได  เชน เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา  สีผิวของคน
คุณลักษณะ ของขอมูลนามบัญญัติ คือ เปน ขอมูลเชิงคุณภาพไมสามารถใชคณิตศาสตรมาวัดได  ไมมีคาท่ี
เปนศูนย ไมสามารถเรียงลําดับแบงตอเนื่องจากต่ําไปสูง เปนเพียงขอมูลแยกประเภทไดเทานั้น สถิติท่ีใชจะ
เปนสถิติพรรณนาความ (Descriptive statistics) บางประเภท  คือ ความถ่ี รอยละ ฐานนิยม และอาจ
ทดสอบความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์แหงความสัมพันธท่ีมีเงื่อนไข (contingency coefficient) แตจะ
หาคาเฉลี่ย หรือคามัธยฐานไมได

2) ขอมูลในมาตรวัดอันดับ  เปนขอมูลท่ีไมเพียงแคแบงออกเปนกลุมได แตยังสามารถ
บอกลําดับของขอมูลไดดวย ไมวาจะเรียงมากไปหานอย หรือนอยไปหามาก ขอมูลระดับนี้จึงใหรายละเอียด
หรือขาวสารมากกวาในระดับแรก แตไมสามารถบวกลบกันได ตัวอยางเชน ยศของทหาร รอยตรี รอยโท
รอยเอก ชั้นการเรียน เชน ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 สามารถบอกความมากนอยของหนวยท่ีทําการวัดได แตไม
สามารถบอกปริมาณความแตกตางได บอกไดแควาแตกตางกันเทานั้น เปนขอมูลเชิงคุณภาพเชนกัน สถิติท่ี
ใชนอกจากใชเหมือนกับระดับนามบัญญัติแลวก็ยังสามารถหาคามัธยฐาน หรือสถิติท่ีใชในการทดสอบ
ความสัมพันธบางอยาง เชน Kandall และ Spearman rank correlation ได

3) ขอมูลในมาตรวัดอันตรภาค  เปนขอมูล ท่ีสามารถทําเปนชวงตอเนื่องกันได เปน
ขอมูลท่ีบอกระยะความหางซึ่งบอกระยะความหางซึ่งกันและกันดวยชวงท่ีเทากัน (equal intervals) คือ
สามารถกําหนดชวงความหางของความแตกตางไดแนนอน สามารถบวกหรือลบดวยคาคงท่ีได โดยไมมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในอันดับหรือขนาดของความแตกตาง เชน ระดับของอุณหภูมิ ซึ่งหากอุณหภูมิของหอง
หนึ่งเปน 25 องศา อีกหองเปน 20 องศา ความแตกตางของ 2 หองมีคาเทากับ 5 องศา หรือ IQ (ระดับ
สมอง) ของนักเรียน 2 คนเปน 105 และ 125 ตามลําดับ ความแตกตางคือนักเรียนคนท่ี 2 มี IQ สูงกวา
นักเรียนคนแรกอยู 20 หนวย อยางไรก็ตาม ขอมูลในระดับนี้จะไมมีคาศูนยสัมบูรณ (absolute zero) หรือ
ศูนยแทจริง (true zero) แตจะเปนศูนยสมมติ (arbitrary zero) ขอมูลระดับนี้จะเปนขอมูลตอเนื่อง
(continuous) และเปนลักษณะเชิงปริมาณโดยธรรมชาติ หรือเปนเชิงปริมาณโดยการลําดับเปน scale ก็
ได โดยอยูในรูปของการวัดทางปริมาณ (quantitative scale) ขอมูลในระดับนี้สามารถ บวก ลบและคูณได
แตไมสามารถนํามาหารกันได สถิติอางอิงท่ีใชไดแก การหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-test t-test
F-test สหสัมพันธ สมการถดถอย

4) ขอมูลในมาตรวัดอัตราสวน  ขอมูลในมาตรวัดนี้ นอกจากจะเปนขอมูลท่ีมีคุณสมบัติ
ท้ัง 3 ระดับขางตนรวมกัน ยังมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ มีจุดเริ่มตนท่ีศูนยท่ีแทจริง และเปนขอมูลท่ีสามารถ
ชั่ง ตวง วัดได เชน น้ําหนัก สวนสูง ดังนั้นจึงสามารถ บวก ลบ คูณ หาร ไดท้ังสิ้น เปนขอมูลในระดับสูงสุด
เปนขอมูลท่ีมีจุดทศนิยมได ผูวิจัยจึงสามารถคํานวณสัดสวน หรืออัตราสวนได เชน น้ําหนักของนักเรียน 2
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คน คนหนึ่งหนัก 30 กิโลกรัม อีกคนหนึ่งหนัก 60 กิโลกรัม ผูวิจัยสามารถสรุปไดวานักเรียนคนท่ีสองหนัก
เปน 2 เทาของของนักเรียนคนแรก ขอมูลในระดับนี้ใชสถิติอางอิงไดทุกชนิดตามความเหมาะสมของ
งานวิจัยนั้น ๆ ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยทางสังคมศาสตรบางสาขา เชน เศรษฐศาสตร จะเปนขอมูลในระดับนี้
เปนสวนใหญ สวนบางสาขาวิชา เชน สังคมวิทยา จะเปนขอมูลในระดับนี้คอนขางนอย

3.1.2 มาตราวัดแบบการประมาณคา (Rating Scale)
มาตรการประมาณคา เปนเทคนิคกําหนดมาตราในการวัดประเภทหนึ่ง ท่ีเปนมาตราท่ีผู

ตัดสินหรือผูกําหนดจะตองกําหนดหรือประมาณหนวยท่ีผูวิจัยตองการจะวัดตามลักษณะของตัวแปรท่ี
กําหนดไว ผูตัดสินหรือผูกําหนดนี้อาจจะกําหนดคนอ่ืนหรือกําหนดตัวเองก็ได

มาตราวัดแบบการประมาณคา มี 3 ประเภทท่ีสําคัญ คือ
(1) มาตรการประมาณคาแบบกําหนดประเภท (Categorical Rating Scale) คือ การให

ผูประมาณคาเลือกประเภทของลักษณะท่ีคิดวาตรงกับความคิดเห็นของตนมากท่ีสุดจากประเภทตางๆ เชน
การท่ีใหนักศึกษาประมาณคาพฤติกรรมการสอนของอาจารยวา อาจารยมีความสนใจในการสอนมากแค
ไหน ซึ่งคําตอบอาจจะเปน สนใจมากท่ีสุด สนใจเปนสวนใหญ ไมคอยสนใจ และไมสนใจเลย  ถานักศึกษา
เห็นดวยกับขอความไหน ก็ใหกาเครื่องหมายตรงกับขอความนั้น

(2) มาตรการประมาณคาแบบกําหนดตัวเลข (Number Rating Scale) เชนเดียวกับ
ประเภทแรกแตใชตัวเลขแทนประเภทของลักษณะท่ีวัด เชน

อาจารยมีความสนใจในการสอนแคไหน
0 ( ไมสนใจเลย)
1
2
3
4
5
6
7 (สนใจมากท่ีสุด)

ผูประมาณคาจะตองวงตัวเลขท่ีคิดวาตรงกับระดับความรูสึกของตนเองมากท่ีสุด
(3) มาตรการประมาณคาแบบกราฟ (Graphical  Rating  Scale) คือ การแสดงเสน

หรือผังประกอบประเภทลักษณะท่ีกําหนดไวโดยผูวิจัย ท้ังนี้เพ่ือใหผูประมาณคานั้นสามารถมองเห็น
อัตราสวนระหวางประเภทลักษณะตางๆ ท่ีกําหนดไว เชน

อาจารยมีความสนใจในการสอนแคไหน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สนใจมากท่ีสุด ไมสนใจเลย
ผูประมาณคาจะตองกาเครื่องหมายบนเสนตรงไหนก็ไดท่ีตรงกับความรูสึกของตัวเอง
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3.1.3 มาตราวัดแบบ Likert (Likert Scale)
มาตราวัดแบบ Likert Scale เปนมาตรวัดทัศนคติท่ีเปนท่ีรูจักและนิยมกันอยางกวางขวาง

เพราะสรางไดงายและไดผลมากพอสมควร การสรางมาตราวัดแบบนี้มีข้ันตอน ดังนี้
(1) เขียนขอความเก่ียวกับตัวแปรท่ีตองการจะวัดมาจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนมาก

พอสมควร ปกติจะตองมากกวาจํานวนท่ีตองการประมาณเทาตัว และขอความตางๆ ดังกลาวควรจะมี
ขอความท่ีมองใน แงดี และมองในแงรายรวมอยูดวย แตไมควรมีขอความท่ีมีความหมายเปนกลาง

(2) แตละขอความจะมีระดับของการแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวย คือ เห็นดวย
อยางยิ่ง (Strongly Agee) เห็นดวย (Agree) เฉยๆ (Neutral) ไมเห็นดวย (Disagree) และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง (Strongly Disagree)

(3) ในการกําหนดคะแนนของแตละขอความนั้น โดยท่ัวไปกําหนด ดังนี้ เห็นดวยอยางยิ่ง
(5 คะแนน) เห็นดวย (4คะแนน) เฉยๆ (3 คะแนน) ไมเห็นดวย (2 คะแนน) และไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1
คะแนน) หรือจะกําหนดเปน 4,3,2,1,0 หรือ 2,1,0,-1 ,-2 หรือบางครั้งก็อาจจะกลับคะแนนกันก็ได

อยางไรก็ตามในการกําหนดคะแนนตองจําไววา ถาคะแนนมากในดานเห็นดวยและ
คะแนนนอยในดานท่ีไมเห็นดวยก็หมายความวาผูไดคะแนนมากยอมเปนคนท่ีมีทัศนคติท่ีดีและคะแนนนอย
มีทัศนคติท่ีไมดี แตถาหากกําหนดคะแนนในทางตรงกันขาม การแปลความหมายตองเปนไปในทางตรงกัน
ขาม อีกประการหนึ่งแมวาจะใหคะแนนในทิศทางใด (มากไปหานอย หรือนอยไปหามาก) สําหรับขอความท่ี
มองในแงดีก็ตาม ผูวิจัยจะตองกลับคะแนนสําหรับขอความท่ีมองในแงราย เชน ผูวิจัยกําหนดคะแนน
5,4,3,2,1 สําหรับขอความในแงดี พอมาถึงขอความในแงราย จะตองกลับคะแนนเปน 1,2,3,4,5 เปนตน

(4) หลังจากสรางมาตราวัดแบบ Likert และทดสอบความนาเชื่อถือ และความถูกตอง
เรียบรอยแลว ก็นําไปสัมภาษณหรือใชกับบุคคลท่ีตองการศึกษาไดเลย แตเม่ือสัมภาษณแลวกอนนํามารวม
คะแนนหรือวิเคราะหขอมูล ควรจะตองเลือกเฟนเอาเฉพาะขอความท่ีดีมีประสิทธิภาพ สวนขอความท่ีไมดี
หรือไมมีประสิทธิภาพก็ตัดท้ิงไป วิธีเลือกเฟน โดยใสคาสัมประสิทธิ์ความแตกตาง (Discrimination
Power) ดังนี้

(4.1) ใหรวมคะแนนท้ังหมดของทุกขอความ สําหรับผูถูกสัมภาษณแตละคนแลว
เลือกลุมตัวอยางท้ังหมดนัน้มา 2 กลุม คือ เลือกกลุมท่ีมีคะแนนสูงมาประมาณรอยละ 25 และเลือกกลุมท่ีมี
คะแนนต่ํามารอยละ 25 อัตรารอยละ 25 นี่เปนอัตราโดยประมาณ ดังนั้นจริงๆ แลวอาจจะมากหรือนอย
กวาก็ได ข้ึนอยูกับจํานวนตัวอยาง

(4.2) คํานวณหาคะแนนถัวเฉลี่ยของแตละขอความของท้ัง 2 กลุม เชนคะแนนสูง
สําหรับขอความท่ี 1 ใหรวมคะแนนของคนท้ังหมด คือ คนท่ี 1 ท่ี 2 จนถึงคนสุดทาย หารดวยจํานวนคน
ท้ังหมดในกลุม สําหรับกลุมคะแนนต่ําก็กระทําในลักษณะเดียวกัน

(4.3) เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนถัวเฉลี่ยของแตละขอของกลุมท่ีมี
คะแนนรวมสูงและกลุมท่ีมีคะแนนรวมต่ํา ผลตางท่ีไดรับคือสัมประสิทธิ์ความแตกตาง ซึ่งจะใชเปนเกณฑใน
การแยกขอความท่ีดีออกจากขอความท่ีไมดี คือ ขอความท่ีมีสัมประสิทธิ์ความแตกตางสูงถือวาเปนขอความ
ท่ีดีมีประสิทธิภาพ สวนขอความท่ีมีประสิทธิ์ความแตกตางต่ําถือวาเปนขอความท่ีไมดีควรตัดออก
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(4.4) ข้ันตอมาก็คือ ผูวิจัยตองนําตัวแปรท่ีวัดนี้ไปวิเคราะหรวมกับตัวแปรอ่ืน แต
กอนจะตองประมวลคะแนนของแตละคนใหเรียบรอย ซึ่งการรวมคะแนนอาจทําไดโดยถือคะแนนดิบท่ีรวม
ท้ังหมดทุกขอเปนคะแนนสุดทายก็ได หรืออาจจะเปนคะแนนถัวเฉลี่ยโดยการหารคะแนนรวมทุกขอดวย
จํานวนขอความท้ังหมดก็ได

การสรางมาตราวัดแบบ Likert นี้ ในการคิดคํานวณหาสัมประสิทธิ์ความแตกตางในขอ 4
นั้น ถาสามารถกระทํากอนท่ีจะไปเก็บขอมูลจริงๆ ก็จะเปนการดี โดยการนําไปทดสอบกับตัวอยางจํานวน
หนึ่ง และทําการเลือกเฟนขอความใหเรียบรอยกอนแลวจึงนําขอความท่ีเลือกแลวนั้นไปใชในการหาขอมูล
จริงๆ

3.2 เครื่องมือการวิจัย
3.2.1 ความหมายของเครื่องมือวิจัยหรืออีกนัยหนึ่งอาจจะสรุปวาเครื่องมือวิจัยเปนสิ่งท่ีใชในการ

วัดคาตัวแปรของการวิจัยท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึนตามปญหาการวิจัย ซึ่งจะนําไปวัดกับกลุมตัวอยางของประชากร
ท่ีเรากําลังจะศึกษา

เครื่องมือการวิจัย หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับนักวิจัยใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามตัวแปรในการวิจัยท่ีกําหนดไว ขอมูลดังกลาวอาจะเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณและขอมูล
เชิงคุณภาพ

3.2.2 ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยอาจจําแนกไดเปนสองประเภทไดแก
เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

1) เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย เปนสวนท่ีจําเปนสําหรับแบบการวิจัยและพัฒนาและ
แบบการวิจัยเชิงทดลอง สวนแบบการวิจัยเชิงสํารวจนั้นไมจําเปนตองมือเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย
โดยท่ัวไปแลวเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ถาเปนการวิจัยเชิงทดลองจะครอบคลุมอุปกรณตางๆ ท่ีใชใน
การทดลอง เชน ในการทดลองใชใบมันสําปะหลังกําจัดปลาชอนในการเตรียมบอเลี้ยงปลา เครื่องมือในการ
ดําเนินการวิจัยหรืออุปกรณในการทดลองอาจประกอบดวย บอ ใบมันสําปะหลัง ถังหมักใบมันสําปะหลัง
ถาดใสปลาชอน กระชอนตักปลา นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดคุณภาพน้ํา เปนตน ในกรณีของแบบการวิจัย
และพัฒนา เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยหมายถึงชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐท่ีพัฒนาข้ึนและยังครอบคลุมถึง
รูปแบบหรือแบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึน

2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
เครื่องมือท่ีใชในการวัดตัวแปรตางๆ ในงานวิจัย เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการศึกษาตัวแปร ดังนั้นการ
วิจัยทุกรูปแบบจึงจําเปนตองมีเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ซึ่งเครื่องมือเหลานี้ไดแก
แบบทดสอบ แบบวัด แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกขอมูลฯลฯ งานวิจัยชิ้นหนึ่งอาจใชเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูลชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีศึกษาและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
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การเลือกใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ชนิดขอมูล วิธีการ และเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

ชนิดของขอมูล วิธีการ เครื่องมือ
1. ดานความรู ความสามารถ 1. การทดสอบเชิงทฤษฏี 1.แบบทดสอบภาคทฤษฎี

2. การทดสอบเชิงปฏิบัติ 2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินทักษะ 3. แบบประเมินทักษะ
4. การประเมินผลงาน 4. แบบประเมินผลงาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ดานความรูสึก ความคิดเห็น 1.การสะทอนความรูสึก 1.แบบสอบถามความคิดเห็น

เจตคติ 2. การวัดเจตคติ 2.แบบวัดเจตคติ
3. การประมาณคา 3.มาตรประมาณคา

(rating scale )
4.การสังเกต 4.แบบบันทึกการสังเกต

5.แบบสํารวจรายการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ดานพฤติกรรม 1.การสังเกต 1. แบบบันทึกการสังเกต
แบบสํารวจรายการ

2.การตรวจสอบประวัติ 2. แบบบันทึกขอมูล
3.การสอบถาม 3. แบบสอบถาม
การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ แบบบันทึกการสัมภาษณ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ดานปฏิสัมพันธ 1.เทคนิคสังคมมิติ 1.แบบวัดเจตคติ

แบบสอบถามความตองการ
2. การสังเกต 2. แบบบันทึกการสังเกต

แบบตรวจสอบรายการ



3-7

3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย
คือการสรางเครื่องมือสําหรับวัดคาของตัวแปรการวิจัยหรือใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลของตัวแปร

การวิจัยทุกตัวแปรของปญหาการวิจัยท่ีผูวิจัยกําลังทําการหาคําตอบ เครื่องมือวิจัยมีหลายประเภท เชน
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต เปนตน ในท่ีนี้จะอธิบายถึงการสรางเครื่องมือ
การวิจัย 4 แบบ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกตและแบบการทดสอบ เนื่องจากใชกันมากใน
การวิจัยทางสังคมศาสตร

3.3.1 แบบสอบถามและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามหมายถึง ชุดคําถามท่ีเปนเครื่องมือสําหรับรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูล

โดยตรง แบบสอบถามจะแตกตางจากแบบสัมภาษณ (Interview Schedule) ก็ในเรื่องของผูใหขอมูล คือ
ในแบบสอบถามนั้นผูใหขอมูลจะเปนผูกรอกแบบสอบถามนั้นเอง แตถาเปนแบบสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะ
เปนผูกรอกเอง ดวยเหตุนี้ คําถามท่ีสรางข้ึนมาชุดหนึ่งอาจเรียกวาเปนแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณได
ท้ังนี้แลวแตวาใครจะเปนผูใหขอมูล

แบบสอบถามมีความสําคัญกับอยางยิ่งเพราะเก่ียวกับคุณภาพของงานวิจัยนั้นๆ ดวยวา
ขอมูลท่ีไดมาจะมีความเชื่อถือได (Reliability) หรือมีความเท่ียงตรง (Validity) มากนอยเพียงใด ดังนั้นการ
สรางแบบสอบถามท่ีดีและไดมาตรฐานตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีไดตั้งใจไวจึงทําไดไมงายนัก
ตองอาศัยความรูตลอดจนประสบการณของผูวิจัยนั้นๆ ประกอบดวยจึงจะชวยสงผลใหการวิจัยนั้นประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว

ลักษณะหรือแบบฟอรมของแบบสอบถามแบงเปน 2 ประเภท คือ (1) แบบท่ีเปนคําถาม
แท ๆ (Questionnaire) หมายถึงการวางคําถามทุกขอท่ีตองการคําตอบสําหรับเปนขอมูลในการวิจัยตั้งแต
ตนจนจบ เรียงลําดับ คําถามท่ีผูวิจัยตองการ และ (2) แบบตารางสํารวจ (Survey Schedule) หมายถึง
ลักษณะของคําถามท่ีประกอบข้ึนเปนตาราง โดยผูวิจัยไดออกแบบตารางพรอมท้ังใสหัวขอตางๆ ท่ีจะถาม
ลงในตารางเหลานี้ เพ่ือใหผูตอบกรอกตามรายการตางๆ ใหตรงกับปญหาหรือคําถามแตละขอในแตละ
ตารางซึ่งอาจจะยุงยากกวาประเภทแรกอยูบาง ซึ่งผูวิจัยสามารถใชคละกันไปในแบบสอบถาม ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงควาตองการขอมูลแบบใด

ลักษณะของแบบสอบถามท่ีดี
ความสมบูรณของแบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีสมบูรณจะเปนแบบสอบถามท่ีรวมเอา

รายการคําถามตางๆ ท่ีครอบคลุมเนื้อหาสาระทีเก่ียวกับโครงการนั้นไวอยางครบถวน ความสมบูรณของ
แบบสอบถามพิจารณาจากการท่ีแบบสอบถามนั้นบรรจุคําถามในประเด็นปญหาของเรื่องท่ีจะทําวิจัยไว
ครบถวนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไมเปนสําคัญ

(1) ความกะทัดรัด ลักษณะของแบบสอบถามท่ีดีควรเปนแบบสอบถามท่ีประกอบข้ึนดวย
รายการคําถามท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ทุกคําถามมีประเด็นเก่ียวกับเนื้อหาสาระของปญหาท่ี
กําหนดไวในการวิจัย คําถามแตละขอควรเปนคําถามสัน้ๆ เทาท่ีจะเปนไปไดและเปนคําถามท่ีเขาใจงาย

(2) ความชัดเจนของคําถาม คําถามท่ีดีควรจะเปนคําถามท่ีไมกํากวมหรือสองแงสองมุม
และไมเปนคําถามท่ีท่ีสามารถตอบไดหลายคําตอบแตกตางกันมากเกินไปจนสรุปความไมได การสราง
คําถามท่ีชัดเจนจะทําใหผูตอบทราบและเขาใจถูกตองวาผูถามตองการทราบอะไร

(3) ความรวมมือของผูตอบ แบบสอบถามท่ีดีควรจะเปนแบบสอบถามท่ีไดรับความ
รวมมือจากผูตอบเปนอยางดี ความรวมมือมีความสําคัญเพราะการเพ่ิมอัตราการตอบแบบสอบถามยิ่งมาก
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เทาไรก็จะชวยใหโครงการวิจัยมีความสมบูรณสูงมากข้ึนเทานั้น ความรวมมือข้ึนอยูกับปจจัย (1)ความเขาใจ
เปาหมายของโครงการ (2) ความชัดเจนของแบบสอบถาม (3)ระยะเวลาท่ีใชในการตอบแบบสอบถาม
(4)ประโยชนท่ีจะไดจากการตอบแบบสอบถาม และ (5)ความนาสนใจของโครงการวิจัยและความดึงดูดใจ
ของแบบสอบถาม เปนตน

เทคนิคการตั้งคําถาม
(1) เพ่ือเปนการจูงใจผูตอบแบบสอบถามและใหผูตอบมีความตั้งใจท่ีจะตอบขออ่ืนๆ

ตอไปควรตั้งคําถามชนิดท่ีตอบงายๆหรือสิ่งท่ีอยูรอบๆ ตัวกอน เชน อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส
ภูมิลําเนา เปนตน

(2) ควรตั้งคําถามท่ีผูตอบมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะทําใหเขามีความเตม็ใจท่ีจะใหคําตอบ
(3) ควรหลีกเลี่ยงใชคําคุณศัพท คําวิเศษณ เชน บอย มาก นอย หลาย ฯลฯ เพราะคํา

เหลานี้สื่อความหมายไดหลายแบบ
(4) ควรตั้งคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของเรืองท่ีจะวิจัย หรือตั้งคําถามเพ่ือหาขอมูลท่ี

เก่ียวของกับสมมติฐานการวิจัยเทานั้น อยาตั้งคําถามนอกเรื่องโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะไมไดประโยชน
แลวยังเสียเวลาและแรงงานอีกดวย

(5) ควรตั้งคําถามชนิดท่ีจะนําตัวเลขมาสรุปเปนตารางวิเคราะหไดงาย โดยเฉพาะควรใช
คําถามประเภทคําถามปด (Closed-ended) ใหมาก สวนคําถามแบบเปด (Open-ended) ควรใชใหนอย
แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับเรื่องท่ีทําการวิจัยดวยวาควรจะใชประเภทใดมากกวากัน

(6) ควรตั้งคําถามใหสั้น กะทัดรัด เขาใจงายและไดใจความ
(7) การตั้งคําถาม คําถามหนึ่งควรบรรจุเพียงประเด็นเดียว เพราะถาหลายประเด็นจะทํา

ใหผูตอบเกิดขอสงสัยทําใหไมอยากตอบ
(8) ไมควรตั้งคําถามท่ีซ้ําซอนกัน ยกเวนจะมีเจตนาเพ่ือตรวจสอบความเชื่อถือไดของการ

ใหคําตอบ
(9) คําถามทีใชตองไมเปนคําถามนํา
(10) ภาษาท่ีใชในการตั้งคําถามควรเปนภาษาท่ีผูตอบสามารถเขาใจไดงายหรือภาษา

ทองถ่ินนั้นๆ เชน วัน เดือน ป ก็ควรถามเปน ข้ึน แรม เดือนอาย เดือนยี่ เปนตน และไมควรใชคําท่ีเปน
นามธรรมหรือศัพททางเทคนิคท่ีรูจักกันในกลุมเล็กๆ เชน เรโช มโนทัศน เจตนคติ เปนตน

(11) คําถามเก่ียวกับมาตราตางๆ ถาจําเปนตองถาม ก็ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับชุมชน
เชน คนกรุงเทพฯ จะชินกับมาตราวัดพ้ืนท่ีเปนตารางวา ในขณะท่ีคนในตางจังหวัดหรือในชนบทจะชินกับ
มาตราวัดเปน งาน และไร หรือความยาวก็จะเปนวา และเสน เปนตน

(12) ควรหลีกเลี่ยงคํายอตางๆ ท่ีไมเปนท่ีรูจักกันดีโดยท่ัว ๆ ไป หรือเปนคําท่ีใชแลวสื่อ
ความหมายตางกัน
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(13) ไมควรตั้งคําถามท่ีเปนคําปฏิเสธซอนปฏิเสธ เชน ทานไมเชื่อวาทางตํารวจจะไม
จับกุมผูกระทําผิดกฎจราจรอยางจริงจัง

(14) ไมควรตั้งคําถามชนิดท่ีทําใหผูตอบมีความเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเปนอันขาด
เชน ถามวาทานรายไดพอแกการครองชีพหรือไม ถาเปนชาวนาก็คงจะตอบวาไมพอเกือบท้ังสิ้น ทางท่ีดีควร
ถามวา มีรายไดและรายจายเทาไร แลวนํามาบวกลบกันเองจะทราบไดวาพอหรือไม

(15) ควรตั้งคําถามใหตอเนื่องสัมพันธ หรือเรียงลําดับกันตลอดไป เชน ถาถามเก่ียวกับ
เรื่องหนี้สิน ก็ควรถามเก่ียวกับแหลงกูเงิน จํานวนเงินกู ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ย เปนตน ใหจบเปน
เรืองๆ ไป

(16) ถาเปนคําถามเก่ียวกับความคิด ความเชื่อ ท่ีเปนแบบประมาณคา จุดกลางนั้นควร
เปนขอความท่ีตองการถามจริงๆ เพราะการตอบ เฉย ๆ กับ ไมมีความคิดเห็น ใหผลตางกัน

(17) พยายามหลีกเลี่ยงคําถามท่ีไวตอความรูสึกของคน เชน เพศ การหยาราง หรือ
ขอความท่ีเก่ียวกับสถาบันท่ีคนท่ัวไปนับถือบูชา

(18) การวิจัยท่ีใชเครื่องจักรกลวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยตองวางแผนไวลวงหนาโดยการ
ออกแบบสอบถามเพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรไดเลย โดยไมตองเสียเวลามา
จัดลําดับคําตอบกันใหม กลาวคือ ใหวางแผนแตละขอวาจะใชรหัสก่ีตัวหรือใชสดมภก่ีตัว เปนตน

ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม
(1) ข้ันแรก ผูวิจัยตองศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นเรื่องราวเก่ียวกับปญหาท่ีเก่ียวของ

กับเรืองท่ีจะทําการวิจัยใหมากท่ีสุด ไมวาจะเปนหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ ระเบียบ คําสั่ง
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร สถิติ หรือขอเขียนอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน ดังตอไปนี้

(1.1) ทําใหไดรับขอมูลท่ีเก่ียวเนื่องกับปญหาท่ีจะทําการวิจัย เปนผลใหผูวิจัยมี
แนวความคิดในปญหานั้นกวางขวางยิ่งข้ึน และอาจทําใหเกิดแนวคิดใหมตอการวิจัยในเรื่องนั้นข้ึนมาก็ได

(1.2) ผลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ ดังกลาว จะทําใหผูวิจัยรูสึก
ม่ันใจในการทําวิจัยมากข้ึน เพราะทราบปญหาท่ีจะทําการวิจัยแจมชัด ไดเรียนรูวิธีการดําเนินการตลอดจน
การใชเครื่องมือในการวัดและการเก็บขอมูล ซึ่งจะทําใหผูวิจัยมีโอกาสพิจารณา ปรับปรุงแกไขวิธีดําเนินงาน
และการใชเครื่องมือในการวัดและการเก็บขอมูล ซึ่งจะทําใหผูวิจัยมีโอกาสพิจารณาปรับปรุงแกไขวิธี
ดําเนินงาน และการใชเครื่องมือเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพตลอดจนการวางแผนท่ีจะใชขอมูลใหเกิด
ประโยชนมากข้ึนดวย

(1.3) ผูวิจัยสามารถจะดัดแปลงเครื่องมือท่ีใชในการวัดหรือรายการคําถามใน
แบบสอบถามท่ีไดผานการทดสอบหาความเท่ียงตรงและเชื่อถือไดแลว มาใชกับงานวิจัยของตน จะทําให
เกิดความม่ันใจในการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยของตนมากยิ่งข้ึน
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(1.4.) การสํารวจเอกสารตางๆ จะทําใหผูวิจัยทราบวามีใครบางท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณเปนอยางดีในปญหาท่ีผูวิจัยกําลังศึกษา เพ่ือท่ีผูวิจัยจะไดขอคําปรึกษาแนะนําในเรือง
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาท่ีจะทําวิจัย อันจะเปนแนวทางท่ีจะทําใหการดําเนินการวิจัยเปนไปดวยดี
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน

(2) ข้ันท่ีสอง เปนข้ันพิจารณาถึงแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะวิจัยโดยใหสอดคลอง
สัมพันธกับวัตถุประสงค สมมติฐาน ตลอดจนตัวแปรตางๆ ในการวิจัยตามท่ีไดกําหนดไวกอนแลว โดยใน
การเริ่มตนสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยควรจะไดพิจารณาจัดหัวขอยอย ซึ่งครอบคลุมแงมุมตางๆ ของเรื่องท่ี
จะทําการวิจัยเทาท่ีผูวิจัยจะคิดได และเห็นวาเปนเรื่องท่ีนาสนใจและมีความสัมพันธกับเรื่องท่ีจะวิจัย เชน
ถาผูวิจัยสนใจเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะพบวามีหัวขอยอยท่ีนาสนใจเก่ียวกับ
เรื่องนี้อยูมากมายหลายประการ เปนตนวา ทัศนคติของประชาชนตอการเลือกตั้ง การหาเสียงของผูสมัคร
คุณสมบัติของผูท่ีจะเปน ส.ส. กฎหมายเลือกตั้ง บทบาทของพรรคการเมืองตอการเลือกตั้ง งบประมาณใน
การหาเสียง ฯลฯ

(3) ข้ันท่ีสาม  เปนข้ันพิจารณาวาจะใชลักษณะหรือรูปแบบคําถามชนิดใดกับรายการ
คําถามเหลานั้น รูปแบบของคําถามท่ีนิยมใชกันมากในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ

(3.1) คําถามปด (Closed –ended Questionnaire) คือ คําถามท่ีไดกําหนด
คําตอบไวดวย เพ่ือใหผูตอบเลือกตอบตามท่ีตองการและเห็นวาถูกตอง คําถามปดแบงออกไดเปนประเภทตางๆ
ไดดังนี้ คือ

(3.1.1) คําถามประเภทใหตอบรับหรือปฏิเสธ (Yes-No Question) เปนคําถาม
สั้นๆ ท่ีใหผูตอบเพียงแตตอบรับหรือปฏิเสธเทานั้น

(3.1.2) คําถามประเภทเผื่อเลือก (Check-list Question) คําถามประเภทนี้
จะตองตั้งรายการคําตอบไวหลายๆ ขอ เพ่ือใหตรงกับความรูสึกของผูตอบ เปนคําถามสําหรับวัดความรูสึก
ของผูตอบ และแบงออกไดเปนชนิดยอยๆ ไดอีก 3 ชนิด คือ 1) คําถามท่ีใหเลือกตอบเพียงขอเดียว
(Check one) คําถามชนิดนี้จะมีคําตอบหลายคําตอบแตใหผูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว 2) คําถามท่ีให
เลือกตอบไดหลายขอ (Multiple Choice) เปนคําถามท่ีมีคําตอบหลายขอและใหผูตอบสามารถเลือกตอบ
ไดหลายขอเชนเดียวกัน และ 3) คําถามท่ีใหเลือกตอบตามน้ําหนักความสําคัญ (Rating Scale) เปนคําถาม
ท่ีผูวิจัยตั้งคําตอบไวหลายขอเชนเดียวกันแตใหตอบโดยเรียงลําดับจากความสําคัญมากท่ีสุดไปจนถึงนอย
ท่ีสุดตามความรูสึกของผูตอบ

(3.2) คําถามเปด (Open- ended Question) เปนคําถามท่ีไมไดกําหนดรายการตัว
ตอบไวใหเลือกตอบ ผูตอบสามารถจะตอบไดตามใจชอบหรือแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี

(4) ข้ันท่ีสี่ ข้ันลงมือรางแบบสอบถาม เม่ือไดเลือกประเภทของคําถามแลวก็ถึงข้ันเขียน
คําถาม ในขณะท่ีเขียนคําถามผูเขียนตองนึกถึงข้ันท่ีสองเปนหลัก คือ จะตองพยายามใหอยูในขอบเขตของ
เรื่องท่ีจะวิจัย โดยพยายามรางหรือตั้งคําถามไวใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดและลองตอบคําถามเหลานั้นดูวา
ตรงกับสิ่งท่ีตองการตามวัตถุประสงคหรือไม โดยปกติโครงสรางแบบสอบถามแบงเปน 4 ตอนดวยกัน คือ
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(4.1) ความเบื้องตน  จะเปนตอนท่ีวาดวยวัตถุประสงคของแบบสอบถาม ประโยชนท่ี
จะไดจากแบบสอบถาม ตลอดจนขอความอ่ืนๆ ท่ีตองการใหผูตอบทราบเปนการอารัมภบท

(4.2) ขอมูลเก่ียวกับประวัติของผูตอบ ซึ่งประกอบไปดวย ชื่อ เพศ อายุ คุณวุฒิ
สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด จํานวนบุตร ฯลฯ

(4.3) ขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะถาม ซึ่งประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปในเรื่องท่ีเก่ียวของสิ่ง
ท่ีตองการถาม  ขอมูลท่ีเปนเนื้อหาเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีตองการถามและขอมูลท่ีเก่ียวของทางออม

(4.4) ขอสรุปท้ังหมด ซึ่งเปนคําถามเพ่ือทดสอบความเขาใจท้ังหมด หรือ ตองการ
ตรวจสอบดูวาผูตอบไดตอบตรงตามความเปนจริงเพียงใด

(5) ข้ันท่ีหา เปนข้ันตรวจสอบรางแบบสอบถาม ซึ่งสามารถทําได ดังนี้
(5.1) ตรวจสอบโดยผูรางเอง
(5.2) ตรวจสอบโดยบุคคลอ่ืน

(6) ข้ันตอนท่ีหก  เปนข้ันทดลองแบบสอบถาม (Pre-test) ถือวาเปนข้ันท่ีมีความสําคัญ
มากในทางปฏิบัติ การทอดสอบแบบสอบถามเปนการนําคําถามไปใชกับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันกับท่ีจะทําวิจัย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

(6.1) เพ่ือความเท่ียงตรงและเชื่อถือไดของแบบสอบถามวาไดวัดความรูสึกนึกคิด
ของประชากร หรือไดขอมูลตรงกันหรือไม เพียงไร

(6.2) เพ่ือตรวจดูวามีคําถามครบหรือไม ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพียงไร
(6.3) เพ่ือตรวจดูวาคําตอบใดบางท่ีเกินความจําเปน ไมควรถาม หรือซ้ําซอนกัน
(6.4) เพ่ือตรวจสอบดูวาคําถามใดบางท่ีกํากวม มีความหมายหลายนัย หรือใชภาษา

ยากเกินไป รวมท้ังดูวาผูตอบเขาใจคําถามหรือไม
(6.5) เพ่ือตรวจดูวาคําถามนั้นๆ ไดเรียงตามลําดับและมีความตอเนื่องสัมพันธกันใน

เรืองเดียวกันหรือไม
(6.6) เพ่ือตรวจดูวาคําถามใดบางท่ีทําใหผูตอบรูสึกอึดอัดใจหากมีก็ตองหาทางแกไข

ตอไป
(6.7) เพ่ือตรวจดูวาคําถามสามารถทดสอบขอเท็จจริงในตัวไดหรือไม เชน ในเรื่อง

รายได รายจาย ถารายไดมากกวาก็จะตองมีเงินออม แตถารายจายมากกวาก็ตองมีเงินยืม เปนตน
(6.8) เพ่ือพิจารณาดูวา คําตอบท่ีไดมาจะสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไวเพียงไร
(6.9) เพ่ือพิจารณาวาใชเวลาในการตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยนานเทาไร
(6.10) เพ่ือหาประสบการณใหผูสัมภาษณ ในเรื่องท่ีจะวิจัยนั้น กอนท่ีจะออกไป

สัมภาษณจริง
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(7) ข้ันท่ีเจ็ด ข้ันปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม หลังจากทีไดนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบมาแลวก็มีกานําเอาขอบกพรองตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป

(8) ข้ันท่ีแปด  ซึ่งเปนข้ันสุดทาย คือ ข้ัน บรรณาธิกร  แบบสอบถาม ประกอบดวย
การวางรูปเลมและขนาดของแบบสอบถามใหเหมาะสมไดขนาด ตรวจดูตัวสะกดการันต การเรียงเลขขอ
และหนาอยางมีระเบียบ ฯลฯ และพรอมท่ีจะนําไปใชทันที เปนอันสิ้นสุดของข้ันตอนตาง ๆ ในการสราง
แบบสอบถาม

คําถามปลายปดเปนแบบคําถามท่ีควรนํามาใชในรายท่ีตองการขอมูลท่ีมีคาแยกจาก
กันอยางชัดเจนหรือตัวแปรคาเดี่ยว (Discrete Variables) และสามารถจัดทํารายการคําตอบสําหรับ
คําถามแตละขอไดในจํานวนท่ีไมมากเกินไปนัก เชน ตัวแปรท่ีเก่ียวกับเพศ สถานภาพสมรส รายได ระดับ
การศึกษา ฯลฯ นอกจากนั้นจะเห็นวาคําถามปดเปนแบบคําถามท่ีมีประสิทธิภาพในตัวเองเพราะมีคําตอบ
ใหเลือกอยูดวย จึงทําใหผูตอบตอบไดรวดเร็วและเปนแบบคําถามท่ีใชคําแนะนํานอยกวา ดังนั้น คําถามจึง
เปนแบบคําถามท่ีเหมาะสมกับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา และเหมาะสมกับแบบสอบถามท่ีใชวิธี
สงไปใหผูตอบและสงกลับทางไปรษณีย

สวนคําถามเปด เปนแบบคําถามท่ีเหมาะสมกับปญหาท่ียุงยากและซับซอน ซึ่งไม
สามารถจะรูคําตอบท่ีอาจเปนไปไดท้ังหมดได เปนการเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นท่ีหนักแนน
แนนอน รวมท้ังปรัชญาและเปาหมายหรือวัตถุประสงคของผูตอบดวย นอกจากนั้นคําถามเปดยังเหมาะสม
กับการวิจัยท่ีตองการความถูกตองแนนอนของคําตอบ ตองการรายละเอียดและความลึกซึ้งของคําตอบเก่ียว
กันกับปญหาและตองการคําตอบท่ีครอบคลุมทุกแงทุกมุมของปญหาท่ีวิจัยอีกดวย

การจัดทํารายการคําตอบสําหรับคําถามปดข้ึนอยูกับลักษณะของตัวแปรในการวิจัย
วาเปนตัวแปรชนิดใด ดังนี้

1. สําหรับตัวแปรนามบัญญัติ (Nominal Variables) ซึ่งมีตัวแปรท่ีมีคาแยกกัน
เปนประเภท หรือชนิดแตกตางกันอยางเด็ดขาด มีลักษณะโดดเดน ไมตอเนื่องแลไมเปนตัวเลข เชน ตัวแปร
เพศ มีคาโดดแยกออกเปน หญิง ชาย ตัวแปรสถานภาพสมรสมีคาแยกกันเปน โสด สมรส หมาย หยาราง
แยกกันอยู หรือตัวแปรเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เปนตน ตัวแปร ประเภทนี้สวนมากเปนตัวแปรท่ีเก่ียวของกับ
ขอเท็จจริง ซึ่งกันกันขามกับความคิดเห็น ดังนั้นในการจัดทํารายการคําตอบจึงเปนการจัดเรียงรายการ
คําตอบท่ีอาจจะเปนไปไดท้ังหมดไวอยางเหมาะสมกับเหตุผล ตลอดจนชองวางหรือกรอบสําหรับ
กาเครื่องหมายตางๆ หรือกําหนดตัวเลขใหวงกลม ตัวอยาง เชน
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โปรดกาเครื่องหมาย / หรือ X ลงในชองวางตามความเหมาะสมกับคําตอบของตน
(1) เพศ ....... ชาย ....... หญิง

หรือ ชาย หญิง
(2) ทานชอบดูรายการอะไรทางโทรทัศนมากท่ีสุด (ตอบไดเพียงคําตอบเดียว)

ขาว เพลง
ละคร ภาพยนตร
กีฬา อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ..........

(3) ทานรับทราบขาวสารบานเมืองทางใดบาง (ตอบไดหลายขอ )
โทรทัศน จากคําบอกเลาของผูอ่ืน
วิทยุ ภาพยนตร
หนังสือพิมพ อ่ืน (โปรดระบุ ) .............

หรือโปรดเขียนวงกลมรอบตัวเลขตามความเหมาะสมกับคําตอบของทาน
(4) ทานนับถือศาสนา

1.พุทธ
2.อิสลาม
3.คริสต
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ) ..............

ตามปกติการใหเขียนวงกลมลอมรอบตัวเลข หรือตัวอักษรจะทําใหเกิดขอผิดพลาดใน
คําตอบนอยท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีไดจักทําเลขรหัสไวลวงหนาแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงมักนิยมให
เขียนวงกลมลอมรอบตัวเลขเปนสวนมาก
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ตัวอยางแบบสอบถาม
1. แบบใหเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง
1. เพศ

1) ชาย 2) หญิง
2. อาชีพหลักของทาน

1) รับราชการ 4) รับจาง
2) คาขาย 5) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................
3) เกษตรกร

3. การเลือกช้ือเครื่องใชไฟฟา สวนใหญทานมักซื้อดวย
1) เงินสด 2) เงินผอน

4. การชําระคาไฟฟา สวนใหญทานมักชําระโดย
1) เงินสด 2) หักผานธนาคาร

5. การเดินทางไปทํางาน สวนใหญทานมักเดินทางโดย
1) รถสวนตัว 2) รถบริการสาธารณะ

6. ทานเหน็ดวยกับมาตรการควบคุมจํานวนรถยนตสวนบุคคล หรือไม
1) เห็นดวย 2) ไมเห็นดวย

7. ทานเห็นดวยกับมาตรการประหยัดพลังงาน หรือไม
1) เห็นดวย 2) ไมเห็นดวย
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2. แบบใหเลือกไดหลายคําตอบ

3. แบบใหเรียงลําดับ

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง

1) นักธุรกิจ 5) ตํารวจ 9) ทหาร

2) แพทย 6) พยาบาล 10) วิศวกร

3) ทนายความ 7) ครู – อาจารย 11) เกษตรกร

4) พนักงานขาย 8) นักแสดง 12) อ่ืน ๆ (ระบุ).......

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข 1, 2, 3, ... ลงใน หนาอาชีพท่ีนักเรียนอยากจะเปนมากท่ีสุด
5 อันดับ (1 = มากท่ีสดุ)

1. ทําไมทานจึงเลือกเรียนในคณะน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(   ) 1. เพราะถนัดทางน้ี
(   ) 2. เพราะเรียนงาย
(   ) 3. เพราะชอบมากกวาคณะอ่ืนๆ
(   ) 4. เพราะจบแลวมีงานทํา
(   ) 5. เพราะเรียนตามเพ่ือน
(   ) 6. เพราะพอแมชอบ
(   ) 7. อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................
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4. แบบใหประมาณคา
แบบใหประมาณคา แบบที่ 1

แบบใหประมาณคา แบบที่ 2

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข √ ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง

1. ทานเห็นดวยกับนโยบาย “กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” หรือไม มากนอยเพียงใด
( ) 1. ไมเห็นดวย
(   ) 2. เห็นดวยนอยท่ีสุด
(   ) 3. เห็นดวยนอย
(   ) 4. เห็นดวยปานกลาง
(   ) 5. เห็นดวยมาก
(   ) 6. เห็นดวยมากท่ีสุด

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข รอบตัวเลข ท่ีใกลเคียงกับความคิดเห็นของทาน

ทานมีความเห็นวานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีลักษณะอยางไร

ใจรอน 3 2 1 0 1 2 3 ใจเย็น

ถอมตน 3 2 1 0 1 2 3 โออวด
เขมแข็ง 3 2 1 0 1 2 3 ออนแอ
กลาแสดงออก 3 2 1 0 1 2 3 เขินอาย
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แบบใหประมาณคา แบบที่3

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข √ ลงในชองระดับความคดิเห็นท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด
โดยท่ี 5 = เห็นดวยมากท่ีสุด

4 = เห็นดวยมาก
3 = เห็นดวยนอย
2 = เห็นดวยนอย
1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด

รายการ
ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1

1. วิชาสถิติเปนวิชาท่ียุงยาก

2. การเรียนวิชาสถิติทําใหเครียด

3. เน้ือหาวิชาสถิตินําไปประยุกตใชไดนอย

4. ถาเลือกเรียนไดก็จะไมเลือกเรียนวิชาสถิติ

5. การเรียนวิชาสถิติทําใหเปนคนทีเหตุผล
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แบบสอบถามท่ีมีคําถามแบบปลายเปด
แบบสอบถามท่ีมีคําถามแบบปลายเปด เปนแบบสอบถามท่ีใหผูตอบเขียนตอบอยางอิสระ

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอคําถาม
ลักษณะของแบบสอบถามท่ีมีคําถามแบบปลายเปด แบงออกเปน 2 แบบ คือ
1. แบบใหเขียนตอบสั้น
2. แบบใหเขียนตอบยาว

ตัวอยางของแบบสอบถามท้ัง 2 ลักษณะ เปนดังนี้
1. แบบใหเขียนตอบสั้น

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข  หรือเติมตัวเลขลงในชองวางท่ีกําหนดไวให
ตามความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน

1. เพศ..................
2. อาย.ุ..................ป
3. การศึกษาสูงสุด.............................................................................................
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ.......................................................................บาท
5. รายจายเฉลี่ยตอเดือนประมาณ.....................................................................บาท
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2. แบบใหเขียนตอบยาว

3.3.2 การสัมภาษณ ( Interview) และการสรางแบบสัมภาษณ
การสัมภาษณ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการพูดหรือการสนทนาโดยมี

จุดมุงหมายท่ีแนนอน มีการวางแผนอยางรัดกุม เพ่ือใหไดขอมูลตามท่ีตองการ
จุดมุงหมายของการสัมภาษณ ก็เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนความเห็น เรื่องสวนตัวและเปน

ความลับซึ่งบางครั้งจําเปนตองใชวิธีลวงเขาไปใหถึงจิตใจเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ
หรือความคิดเห็นตางๆ โดยวิธีการซักถามและโตตอบแบบเผชิญหนากัน (Face to Face Contacts)
ซึ่งขอเท็จจริงเหลานี้ไมสามารถเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรได

1) ประเภทของการสัมภาษณแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก
(1) การสัมภาษณโดยแบบสัมภาษณ (Structured of Standardized Interview)

หมายถึงการสัมภาษณตามแบบคําถามท่ีจัดไวให หรือท่ีไดสรางข้ึนไวเรียบรอยแลวลวงหนา โดยใชคําถาม
เดียวกันกับผูถูกสัมภาษณทุกคน ซึ่งผลท่ีไดจากการสัมภาษณอาจจะแตกตางกัน การสัมภาษณแบบนี้จะ
สัมภาษณเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอยๆ ก็ได

1. ทานช่ืนชอบการทองเท่ียวในรูปแบบ Home Stay หรือไม เพราะเหตุใด
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.2. ทานคิดวาการทองเท่ียวในรูปแบบ Home Stay มีผลทําใหเกิดอะไรกับชุมชนบาง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. 3. ทานคิดวาจะทําใหการทองเท่ียวในรูปแบบ Home Stay ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดไดอยางไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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(2) การสัมภาษณโดยไมใชแบบสัมภาษณ (Non- Structured Interview) หมายถึง
การสัมภาษณท่ีใชทักษะและความสามารถเฉพาะตัวของผูสัมภาษณหรือผูวิจัยท่ีจะดึงเอาคําตอบจากผูถูก
สัมภาษณใหไดตามประเด็นการวิจัยท่ีตั้งไว และผูถูกสัมภาษณทุกคนมีอิสระในการตอบคําถามไดเต็มท่ี
การใชคําถามก็มีการยืดหยุนพอสมควร การสัมภาษณแบบนี้แบงเปนแบบยอยๆ ไดอีก 3 แบบ คือ

(2.1) แบบ Focused Interview คือ การใชวิธีตะลอมเขาสูประเด็นหรือการท่ี
ผูสัมภาษณพยายามเบนความสนใจของผูถูกสัมภาษณใหเขาสูจุดหมายท่ีตองการใหมากท่ีสุด

(2.2) แบบ Depth Interview เปนการสัมภาษณแบบลึกซึ้ง  เพ่ือลวงความจริง
ออกมาใหได ดังเชน วิธีท่ีพนักงานสอบสวน อัยการ หรือทนายความนิยมใชกัน

(2.3) แบบ Non- Directed Interview เปนการสัมภาษณท่ีผูสัมภาษณไมพูด
นําอะไรท้ังสิ้น ปลอยใหผูถูกสัมภาษณเลาหรือระบายความรูสึกออกมาตามความพอใจ ผูสัมภาษณเปนเพียง
ผูฟงและถามเทานั้น  ดังนั้นการจะไดขอมูลมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับความชํานาญและความสามารถของ
ผูสัมภาษณ

(3) การสัมภาษณซ้ํา (Repeated Interview) เปนการสัมภาษณซ้ําเพ่ือประโยชนใน
การศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของสังคมหรือตัวแปรบางประการท่ีมี
อิทธิพลตอสภาวการณของสังคม จึงนิยมใชเฉพาะการศึกษาติดตามเรื่องท่ีมีความจําเปนจริงๆ

2) การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ
(1) ตองทําความเขาใจแบบสอบถามใหแจมแจง ตองเขาใจจุดมุงหมายของคําถามทุก

ขอ ถาสามารถจําคําถามไดก็จะทําใหการสัมภาษณเร็วและเปนกันเองมากข้ึน
(2) ตองทําความคุนเคยและศึกษาให เข าใจถึงสภาพความเปนอยูทางสังคม

และเศรษฐกิจของประชาชนในทองท่ีท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือชวยใหเขาใจคําตอบท่ีผูตอบใหมา นอกจากนั้นยัง
ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการสัมภาษณอีกดวย เพราะแสดงใหเห็นวาผูสัมภาษณเขาใจชีวิตชาวบานจริงๆ

(3) ถายังไมคุนเคยกับประชาชนในชุมชนนั้นดีพอ ควรขอความรวมมือผูนําชุมชนใน
ทองท่ีเปนผูนําทาง เชน กํานนั ผูใหญบาน ครู หรือเจาหนาท่ีอ่ืนๆ

(4) การแตงกาย ควรแตงกายท่ีจะเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความเปนกันเองกับชาวบาน
ไดงายข้ึน เชน ไมควรแตงกายดวยเสื้อผาอาภรณท่ีแตกตางจากชาวบานมากนักและไมควรใชของดีหรือ
ฟุมเฟอยเกินไปและไมควรใชเสื้อผาสีฉูดฉาด เปนตน

3) การดําเนินการสัมภาษณ หลักการประการหนึ่งในความสําเร็จของการสัมภาษณ ก็คือ
ความสามารถของผูสัมภาษณวาจะสรางสัมพันธภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดีไดเพียงใด โดยใหผูถูกสัมภาษณ
มีความรูสึกเปนกันเอง เกิดความนับถือและไววางใจเม่ือเริ่มตน หลักสําคัญในข้ันนี้มีดังนี้

(1) ผูสัมภาษณจะตองแนะนําตัวเองกอนวาเปนใคร มาจากไหน มาทําอะไร ขอบขาย
และความมุงหมายในการสัมภาษณมีอยางไรบางและท่ีสําคัญ คือ จะตองใหผูถูกสัมภาษณรับรูวาการ
สัมภาษณถือเปนความลับ ใชประโยชนเฉพาะเพ่ือการวิจัยเทานั้น จะไมมีการเปดเผยวาผูตอบเปนใคร
หรือตอบวาอะไรบาง
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(2) ตองสังเกตดูวา จังหวะท่ีเขาไปสัมภาษณนั้นเหมาะสมหรือไม ถาผูถูกสัมภาษณ
กําลังจะไปธุระก็ควรนัดวันอ่ืนไมควรยับยั้ง และแจงจุดมุงหมายของการมาเยี่ยมใหทราบไวกอน

(3) กอนลงมือสัมภาษณควรใชเวลาเล็กนอยสนทนากับผูถูกสัมภาษณ เก่ียวกับเรื่อง
ท่ีเขาสนใจ หรือสอบถามเรื่องราวตางๆ ตลอดจนการทํามาหากินโดยท่ัวไปเพ่ือใหเกิดความคุนเคย

(4) เพ่ือไมใหผูถูกสัมภาษณตกใจและลังเลใจในการตอบ ตามหลักแลวการสัมภาษณ
ควรจะดําเนินตอไปแบบตัวตอตัว

(5) เม่ือเริ่มตนสัมภาษณ ตองใหผูถูกสัมภาษณรูสึกวาการสัมภาษณเปนไปโดยอิสระ
ไมไดเค่ียวเข็ญเอาคําตอบ

(6) ไมควรใชคําถามนํา หรือ ชี้ชองทางคําตอบใหผูถูกสัมภาษณ
(7) ตองทําใหผูถูกสัมภาษณรูสึกวา การสัมภาษณนี้สําคัญมากและคําตอบทุกขอ

มีความหมายอยางยิ่ง โดยปกติผูตอบจะใหความรวมมืออยางดียิ่งถาการศึกษานั้นเปนการหาทางปรับปรุง
ชุมชนใหดีข้ึน

(8) ลักษณะทาทางและสีหนาของผูสัมภาษณควรเปนปกติ จริงใจ สุภาพ ออนโยน
ตามลักษณะคนไทย ถาไดศึกษาขนบธรรมเนียมทองถ่ินนั้นกอนดวยก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง

(9) จงเปนผูฟงท่ีดี และแสดงความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวตางๆ ท่ีผูตอบแจง
ใหทราบและอาจจะใหคําแนะนําไดในบางเรื่องตามความเหมาะสม

(10) ตามหลักการ ผูสัมภาษณตองถามคําถามตามแบบสัมภาษณโดยไมเปลี่ยนแปลง
ถอยคํา ยกเวนในกรณีสัมภาษณชาวบานอาจจะอธิบายคําถามไดบางตามความจําเปน

(11) ตองถามคําถามทุกขอตามลําดับ ยกเวนคําถามนั้นๆ ไดจากการสังเกตหรือได
คําตอบแลวขณะท่ีถามคําถามอ่ืนๆ

(12 ) ตองระวังอยาใหผูถูกถามเขาใจวา การถามเปนการถามเก่ียวกับฐานะ จัดออน
ปมดอย เรื่องสวนตัว หรือเปนการถามเพ่ือลองภูมิ

(13) ตองระลึกเสมอวา ชาวบานสวนมากไมคุนเคยกับการแสดงความคิดเห็น การ
สัมภาษณจึงมักจะดําเนินไปอยางเชื่องชา อยาเรงรัด ตองอดทนและใหเวลาผูถูกสัมภาษณคิดพอสมควร
การเรงรัดเอาคําตอบจะทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาดได

(14) หลังจากสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว นอกจากจะกลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณแลว
ควรจะย้ําอีกครั้งวา ความสําเร็จของการศึกษาครั้งนี้สวนหนึ่งข้ึนอยูกับผูตอบเพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจ
และสบายใจ
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ตัวอยางแบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง

แบบสัมภาษณความคิดเห็นของชุนชน
โครงการสันกําแพง สานศิลป ถิ่นหัตถกรรม

ครั้งท่ี......ในวัน........ท่ี.......เดือน.............2559

ช่ือผูสัมภาษณ.....................................................................................โทรศัพทท่ีติดตอได……………………………………………….
เริ่มการสัมภาษณเวลา..............................................................เสร็จการสัมภาษณ เวลา........................................................
บริเวณท่ีทําการสมัภาษณ (   ) 1. โซน A ( ) 3. โซน C

(   ) 2. โซน B (   ) 4. นอกโซน ระบุ..........
แนะนําตัว : สวัสดีคะ/ครบั ดิฉัน/ผม เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ขณะน้ีกําลังทําการสํารวจความคดิเห็นเก่ียวกับ

กิจกรรมท่ีกําลังดําเนินอยูในขณะน้ี ดิฉัน/ผม จึงใครขอรบกวนเวลาของคุณสักเล็กนอยเพ่ือตอบคําถามตอไปน้ี
คะ/ครับ

1. เพศ (   ) 1. ชาย (   ) 2. หญิง
2. อาชีพ

(   ) 1. คาขาย (  ) 2. นักธุรกิจ
(   ) 3. รับจาง/พนักงานบริษัท (   ) 4. นักเรียน /นักศึกษา
(   ) 5. อาจารย นักวิชาการ ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ (   ) 6. อ่ืนๆ ระบุ.........................................................

3. อาย.ุ...............ป (ตองมากกวา 15 ป)
4. ทานคิดวาการดําเนินการจดัโครงการน้ี เกิดข้ึนลักษณะใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(   ) 1. ความตองการของจังหวัด ( ) 2. ความตองการของรัฐบาล/หนวยงานการทองเท่ียว
(   ) 3. ความตองการของกลุมนักธุรกิจ (   ) 4. ความตองการของชุมชนสันกําแพง
(   ) 5. อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................................................

5. ทานเห็นดวยกับการจดัโครงการน้ีหรือไม เพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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6. การมีสวนรวม/เก่ียวของกับการจัดโครงการน้ีของทานเปนอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(   ) 1. ไมมีสวนรวม (ปดการสัมภาษณ) ( ) 2. จําหนวยสินคา
(   ) 3. สาธิตการทําผลิตภัณฑตางๆ (   ) 4. ซื้อสินคา/อาหารและเครื่องดื่ม
(   ) 5. รวมในขบวนแห/สรางสีสนั (   ) 6. ชมการแสดง/รวมสนุกกับกิจกรรมบนเวที
(   ) 7. เจาหนาท่ีในโครงการน้ี ระบุหนาท่ี..................................................................
(   ) 8. อ่ืนๆ ระบุ..........................................................................................................

7. ทานมีความคิดเห็นตอการดําเนินการในดานตอไปน้ีอยางไร

การดําเนินการ

ระดับความคิดเห็น

ขอเสนอแนะ
กรณีตอบควรมี
การปรับปรุง

ดีม
าก

/เห
มา

ะส
มม

าก

ดี/
เหม

าะ
สม

พอ
ใช



คว
รป

รับ
ปร

ุง

ไม
มีค

วา
มคิ

ดเห็
น

(4) (3) (2) (1) (0)
1. การจัดระเบียบจราจร

1.1 การจัดบริหารรถรับสง
1.2 การกําหนดเสนทางจราจร

2. การดูแลความปลอดภัย
3. การจัดท่ีท้ิงขยะ
4. การจัดหองนํ้า
5. การจัดหนวยพยาบาล
6. การจัดศูนยการใหขอมูล
7. การจัดบรเิวณจําหนายสินคา
8. ความเปนระเบียบของงาน
9. การจัดนิทรรศการ

ขอคิดเห็นอ่ืนๆ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง
แบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง เปนแบบสัมภาษณท่ีมีประเด็นคําถามกําหนดข้ึนไวในการสนทนา

อยางกวางๆ เพียงประเด็นหลักๆ สวนประเด็นอ่ืนๆ มักจะมีเพ่ิมเติมข้ึนระหวางการสนทนา โดยไมมีการ
เรียงลําดับคําถามไวแนนนอนตายตัว จะปดการสัมภาษณเม่ือไหรก็ได ตามท่ีผูสัมภาษณเห็นวาไดขอมูลเปน
ท่ีเพียงพอแลว
ตัวอยางของแบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง มีลักษณะดังนี้

แบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง
แบบบันทึกการสัมภาษณ

เร่ือง การจัดโครงการโรงเรียนสีขาว

ช่ือผูใหสัมภาษณ.................................................................................โทรศัพทท่ีติดตอได........................................
สถานท่ี.....................................................................................................................................................................
เริ่มการสัมภาษณ  เวลา....................................................เสร็จการสมัภาษณ เวลา................................................

******************************************************
ทานมีสวนรวมในการจัดทําโครงการโรงเรียนสีขาวอยางไร
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

อุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการโรงเรียนสีขาวมีอะไรบาง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผลของการดาํเนินการตามโครงการโรงเรียนสีขาวเปนอยางไร

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

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

............................................................................................................................................................................
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3.3.3 การสังเกตและการสรางแบบสังเกต
การสังเกต หมายถึง การเฝาติดตามดูอยางเอาใจใส ดูความเปลี่ยนแปลงและเปนไปของสิ่ง

ท่ีตองการศึกษา คนควาในระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว
การสังเกตในการวิจัยทางสังคมศาสตรนั้น มุงท่ีจะทราบความสัมพันธของสังคม ของบุคคล

ท่ีรวมกันอยูเปนหลักใหญ การสังเกตอาจทําไดโดย (1) สังเกตสิ่งท่ีมีอยู หรือเปนอยู ซึ่งอาจเปนวัตถุสิ่งของ
ท่ีปราศจากชีวิต การเคลื่อนไหวหรือสิ่งมีชีวิต ในลักษณะโครงสรางท่ัวไป โดยไมคํานึงถึงการกระทําหรือ
พฤติกรรมของสิ่งนั้น และ (2) สังเกต เหตุการณท่ีเกิดข้ึนและดําเนินอยู ซึ่งหมายถึงการใหความสนใจแกการ
กระทํา หรือพฤติกรรมสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูในสถานท่ีนั้น ในขณะนั้น

1) ประเภทของการสังเกต การสังเกตแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท คือ
(1) การสังเกตโดยเขาไปรวมดวย (Participant Observation) หมายถึง การสังเกต

ท่ีผูวิจัยเขาไปรวมอยูในหมูผูท่ีถูกสังเกตและมีการกระทํากิจกรรมรวมกันดวย เชน การไปรวมวงในฐานะ
นักแสดง เพ่ือตองการสังเกตความสัมพันธในกลุมนักแสดงในเรื่องนั้นๆ หรืออาจจะไปรวมในฐานะอ่ืนก็ได
เชน ผูจัดการ ตากลอง หรือ ผูจัดฉาก เปนตน

(2) การสังเกตโดยไมเขาไปรวมดวย ( Non-Participant Observation) หมายถึง
ผูวิจัยสังเกตอยูนอกวงของผูถูกสังเกต ทําตนเปนบุคคลภายนอกโดยไมเขาไปรวมกิจกรรมท่ีกลุมกําลังทําอยู
หากกําหนดกันอยางจริงจังแลว ผูถูกสังเกตไมควรรูตัวเลยวากําลังถูกสังเกตอยู ผูวิจัยจําเปนจะตองอยูในท่ี
ท่ีผูถูกสังเกตไมสามารถมองเห็นได เพราะไมเชนนั้นแลวจะทําใหพฤติกรรมของ ผูถูกสังเกตผิดแผกไปจาก
ปกติท่ีเคยทําอยูได เปนผลทําใหไดขอมูลมาไมตรงกับขอเท็จจริง

(3) การสังเกตโดยท่ีผูถูกสังเกตยอมรับวาผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของกลุม แตในการ
สังเกตแบบนี้ผูวิจัยไมจําเปนตองทํากิจกรรมทุกอยางท่ีผูถูกสังเกตทํา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การสังเกต
ประเภทนี้เปนประเภทท่ีอยูก่ึงกลางระหวางการสังเกตท้ัง 2 ประเภทท่ีกลาวมาแลวขางตน

2) ลักษณะของการสังเกตท่ีดี มีดังนี้
(1) จะตองระบุเฉพาะเจาะจงวาจะสังเกตอะไร เปนอยาง ๆ ไป
(2) มีการวางแผนท่ีแนนอน เชน กําหนดวิธีการ เวลา การจดบันทึก เปนตน
(3) มีการจดบันทึกขอมูลจากการสังเกตมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดตามสภาพความเปน

จริง และยังไมตองตีความ
(4) การจดบันทึกตองจดบันทึกทันทีท่ีสังเกตเห็นพฤติกรรมท่ีตองการสังเกต
(5) ตองเปนผูท่ีมีความรูในเรื่องท่ีจะสังเกต
(6) ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สามารถทําซ้ําและตรวจสอบกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองได
3) คุณสมบัติของผูสังเกตหรือผูวิจัย

(1) มีประสาทสัมผัสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถท่ีจะจดบันทึกไดรวดเร็วและถูกตอง
(3) มีความตื่นตัวอยูเสมอ
(4) สามารถควบคุมความลําเอียงสวนตัวได
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(5) ตองมีเครื่องมือสําหรับจดบันทึกขอมูล
(6) ตองมีการไปเสาะแสวงหาความรูในเรื่องท่ีจะสังเกตใหมากท่ีสุด
(7) ขณะสังเกตตองมีความระมัดระวัง ตั้งใจขจดัความกังวลและสิ่งรบกวน

4) เครื่องมือท่ีใชประกอบการสังเกต
(1) มาตราจัดอันดับ (Rating Scale) เปนแบบการประมาณพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยูใน

ระดับใด โดยผูวิจัยเปนผูประมาณคา เชน สนใจมาก ปานกลาง นอย หรือไมสนใจเลย  หรือ ดีมาก ดี ไมดี
ฯลฯ

(2) ระเบียบพฤติการณ (Anecdotal Record) เปนการจดบันทึกเหตุการณท่ีพบเห็น
จริงๆ โดยยังไมตองวิเคราะห วิจารณ อะไร ท้ังสิ้น

(3) ตารางจดบันทึกขอมูล ( Data Gathering  Schedule) เปนแบบฟอรมสําเร็จรูป
เพ่ือคอยตรวจสอวาเหตุการณใด หรือพฤติกรรมใดเกิดข้ึน จํานวนก่ีครั้งในชวงเวลาท่ีสังเกต

(4) การถายภาพหรือบันทึกเสียง (Photography or Tape Recording) เปนการ
ถายภาพนิ่งพฤติกรรมท่ีตองการหรือการบันทึกเสียงในขณะท่ีสังเกตกิจกรรมหรือพฤติกรรมนั้น ๆ

(5) เครื่องถายวีดีโอ (Video) เปนการถายภาพเคลื่อนไหวหรืออากัปกริยาของผูถูก
สังเกต
ตัวอยางแบบสังเกต
1. แบบสังเกตท่ีมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ

แบบสังเกตการทํางานกลุม

ช่ือผูถูกประเมิน.........................................................ช้ัน.......................เลขท่ี........................................กลุม......................
ช่ือผูประเมิน.......................................................................................................................................................................

ครูผูสอน เพ่ือน            ตนเอง       วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ.....................

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

ขอท่ี รายการ การปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

1 ตั้งใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากกลุมดวยความเต็มใจ
2 ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ
3 มีความอดทนชวยแกปญหาของกลุมจนสําเรจ็
4 กลาพูด ซักถาม แสดงความคดิเหน็ตอหนาเพ่ือนๆ
5 มีความกระตือรือรนในการทํางานรวมกัน
6 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมสม่ําเสมอ
7 ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน
8 ทํางานรวมกับเพ่ือนๆอยางสนุกสนาน
9 ชวยอธิบายบทเรียนใหเพ่ือนในกลุมของตนเอง
10 รูจักใหอภัยผูอ่ืน
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2. แบบสังเกตท่ีมีลักษณะเปนแบบประมาณคา

แบบสังเกตความสนใจ ความต้ังใจและความรับผิดชอบในการเรียน

ช่ือผูถูกประเมิน.........................................................ช้ัน.......................เลขท่ี........................................กลุม......................
ช่ือผูประเมิน.......................................................................................................................................................................

ครูผูสอน เพ่ือน                  วันท่ี...................เดือน...........................................พ.ศ..........................

*************************************************************
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง

ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมน้ันในระดับสูง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมน้ันในระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมน้ันในระดับต่ํา
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนไมมีการแสดงพฤติกรรมน้ันเลย

ขอท่ี รายการ
การปฏิบัติ

3 2 1 0
ความสนใจ

1 สนใจฟง
2 มีการซักถาม
3 พรอมท่ีเรียนเมื่อครเูขาสอน

ความตั้งใจ
4 ตั้งใจทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
5 ทํางานเปนระเบยีบ
6 เลนหรือสงเสยีงดังในหองเรียน

ความรับผิดชอบในการเรยีน
7 ทําแบบฝกหัด/งานท่ีไดรับมอบหมาย
8 ทํางานสงไดทันเวลา
9 ทํางานโดยไมตองมีครคูวบคุม
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3. แบบสังเกตท่ีไมมีโครงสราง
แบบสังเกตท่ีไมมีโครงสราง เปนแบบสังเกตท่ีไมมีประเด็น หรือขอรายการของสิ่งท่ีจะทําการสังเกต

กําหนดไวลวงหนาอยางแนนอน จะมีเพียงแตหัวขอ หรือชื่อเรื่องท่ีจะทําการสังเกตเทานั้น นั่นคือ ประเด็น
หรือขอรายการอ่ืนๆ จะมีการบันทึกเพ่ิมเติมเขามาเม่ือไดทําการสังเกตจริงๆ บางทีการเรียกแบบสังเกตท่ีไม
มีโครงสราง เปนแบบบันทึกการสังเกต

ตัวอยางของแบบสังเกตท่ีไมมีโครงสราง มีลักษณะดังนี้

แบบบันทึกการสังเกตการสอน

ชื่อผูสอน...............................................................วิชาท่ีสอน..............................................................
ชั้นท่ีสอน.............................................................จํานวนนักเรียน.......................................................
วันเวลาท่ีสังเกต..................................................................................................................................

ชั้นนํา..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ชั้นสอน.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
......................................................................................................................................................................

ช้ันสรุป..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงช่ือ....................................................ผูบันทึก
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3.3.4 การทดสอบและการสรางแบบทดสอบ
แบบทดสอบ (Test) คือชุดของคําถามหรือกลุมของงานใดๆ ท่ีสรางข้ึนมาอยางมีระบบ

เพ่ือใหแตละคนแสดงพฤติกรรมหรือตอบสนองออกมาใหเราสังเกตเห็นและวัดได แบบทดสอบใชสําหรับวัด
ตัวแปรทางความรูในเรื่องตางๆ ของประชากรในการวิจัย นอกจากนี้ แบบทดสอบยังใชวัดตัวแปรทางดาน
บุคลิกภาพและความพรอมของประชากรการวิจัยไดอีกดวย

แบบทดสอบท่ีใชวัดทางดานความรูของนักเรียนมีหลายแบบไดแก แบบเลือกตอบ เติมคํา
จับคู ถูก-ผิด และเขียนตอบ แตท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือแบบเลือกตอบ ซึ่งมีหนวยทางการศึกษาไดสราง
แบบทดสอบเลือกตอบกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ไวท่ีเรียกวาแบบทดสอบมาตรฐาน ถาปญหาวิจัย หรือ
เรื่องวิจัยของเรามีตัวแปรเก่ียวกับความรูหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เราก็สามารถขอยืมแบบทดสอบ
มาตรฐานจากหนวยงานทางการศึกษาท่ีสรางไวแลวมาใชไดเลย แตถาเราไมสามารถหาแบบทดสอบ
มาตรฐานได เราก็สามารถพัฒนาแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพข้ึนมาใชเอง

1) หลักการสรางแบบทดสอบ
(1) ขอคําถามหนึ่ง ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว
(2) คําตอบถูกผิด ตองเปนคําตอบถูก ผิด ตามหลักวิชาการ
(3) ขอคําถามท้ังหมดตองครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการวัด
(4) ไมควรใชคําฟุมเฟอยในการตั้งคําถาม
(5) หลีกเลี่ยงใชคําปฏิเสธในขอคําถาม
(6) ใชภาษาท่ีไมซับซอน เหมาะสมกับระดับและวัยของผูตอบ
(7) คําตอบถูกไมควรสะดุดตาเกินไป เชนใชศัพทซ้ํากับตัวคําถาม ศัพทสะดุดตา
(8) หลีกเลี่ยงคําท่ีผูสอบคลองปากอยูแลว
(9) ไมควรใชขอคําถามแรก ๆ แนะคําตอบขอหลังๆ

2) ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ
(1) ศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัย
(2) กําหนดเนื้อหาท่ีผูวิจัยตองการวัด
(3) วิเคราะหวาจะออกขอสอบในแตละเนื้อหาจํานวนก่ีขอ รวมท้ังหมดก่ีขอ
(4) เลือกรูปแบบของขอสอบวาจะมีรูปแบบใดบาง เชน แบบเติมคํา แบบถูกผิด แบบ

จับคู แบบเลือกตอบ หรือแบบอัตนัย
(5) รางขอสอบตามรูปแบบของขอสอบท่ีเลือกไว โดยมีจํานวนขอสอบเกินไวอยางนอย

รอยละ 10 ของจํานวนขอสอบท่ีตองการท้ังหมด
(6) ตรวจสอบวาขอสอบตามท่ีไดรางข้ึนมานั้นมีลักษณะท่ีดีของขอสอบนั้นๆ หรือยัง
(7) นําขอสอบท่ีรางข้ึนไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาวา ขอสอบท่ีสรางข้ึนนี้ สามารถ

สอบวัดไดตรงตามเนื้อหาท่ีตองการวัดหรือไม มีความเปนปรนัยคือ ใชภาษาท่ีชัดเจนเขาใจงายหรือไม
(8) ปรับปรุงขอสอบตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
(9) จัดเปนแบบทดสอบฉบับราง
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(10) นําแบบทดสอบฉบับรางไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ท่ีจะใชเก็บรวบรวมขอมูลจริงในการวิจัย

(11) วิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ ไดแก คาความยากงาย อํานาจจําแนกและ
คาความเชื่อม่ันวามีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม

(12) หากแบบทดสอบมีขอใดยังไมไดคุณภาพตามเกณฑอาจมีการปรับปรุง หรือตัดท้ิงไป
(13) จัดขอสอบเขาฉบับและพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ

ตัวอยางแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบแบบเติมคํา

2. แบบทดสอบแบบถูก – ผิด

2. แบบทดสอบแบบถูก – ผิด

แบบทดสอบความรูเร่ือง โรคไขเลือดออก

คําชี้แจง กรณุาอานขอความตอไปน้ี แลวเขียนคําตอบเติมลงในชองวาท่ีกําหนดให

1. ยุงท่ีเปนพาหนะนําโรคไขเลือดออก คือ ยุง..........................................................................................................

2. โรคไขเลือดออกมักเกิดชุกชุมในฤด.ู.....................................................................................................................

3. อาการของโรคไขเลือดออกท่ีเดนชัด คือ..............................................................................................................

4. โรคไขเลือดออกเกิดจากเช้ือ................................................................................................................................

แบบทดสอบความรูเร่ือง โรคไขเลือดออก

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หนาขอความท่ีเห็นวาถูก

และทําเครื่องหมาย X หนาขอความท่ีเห็นวาผดิ

....................... 1. ยุงลายเปนยุงท่ีเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก

....................... 2. โรคไขเลือดออกมักเกิดชุกชุมในฤดู

....................... 3. อาการของโรคไขเลือดออกท่ีเดนชัด คือ เปนไข ตวัรอน มีเลือดออกใตผิวหนัง

....................... 4. โรคไขเลือดออกเกิดจากเช้ือไวรัส
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3. แบบทดสอบแบบจับคู

** จํานวนตัวเลือกควรมมีากกวาตัวคําถามประมาณ 2-3 ตัวเลือก

** จํานวนตัวเลือกควรมมีากกวาตัวคําถามประมาณ 2-3 ตัวเลือก

แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคและพาหะนําโรค

คําชี้แจง จงพิจารณาโรคท่ีอยูในสดมภทางซายมือวามีพาหนะนําโรคเปนสัตวชนิดใดในสดมภทางขวามือ

แลวใหนําตัวอักษรหนาสัตวชนิดน้ันมาเขียนเติมลงชองวางหนาช่ือของโรคท่ีอยูในสดมภทางซายมือ

....................... 1. โรคเทาชาง ก. ยุงลาย

....................... 2. โรคทองรวง ข. จิ้งจก

....................... 3. โรคไขเลือดออก ค. ยุงรําคาญ

....................... 4. โรคเลปโตสไปโรซีส ง. สุนัข

....................... 5. โรคมาลาเรีย จ. ยุงกนปลอง

ช. งู

ซ. หนู
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4. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4

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

คําอธิบายวิธีทําแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบฉบับน้ีมีท้ังหมด 30 ขอ ใหเวลาทําเพียง 45 นาที ฉะน้ันควรรีบทําใหครบทุกขอจึงจะไดคะแนนดี
2. คําถามท้ังหมดเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ คือ แตละขอใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสดุ ดีท่ีสดุ หรือเหมาะ

ท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว จาก ก. ข. ค. หรือ ง. ท่ีใหไว
เมื่อเลือกไดคําตอบใด ก็ใหไปขีดเสนหนาๆ จนเต็มชองสี่เหลี่ยมตรงตัวอักษรน้ันในกระดาษคาํตอบ
ตัวอยาง (0) คําในขอใด ไมมีความหมายแปลวาดอกไม

ก. ผกา
ข. ดารา
ค. มาลา
ง. บุปผา

จะเห็นวาขอน้ีคําตอบท่ีถูกตอง คอื ข.
ก. ข. ค. ง.
ถาขีดตอบไปแลว แตตองการเปลีย่นคําตอบใหม ก็ใหขีดกากบาททับรอยเดมิเสยีกอนใหชัดเจนทุกครัง้ไป ดังตวัอยาง

การเปลีย่นคําตอบจาก ข. ไปเปน ค. ดังน้ี
ก. ข. ค. ง.
3. นักเรียนจะตองขีดคําตอบในกระดาษคําตอบเพียงขอเดียวเทาน้ัน ถาตอบเกิน 1 คําตอบ จะถือวาขอน้ันผิด
4. ถาพบขอใดยาก ควรเวนขามไปทําขออ่ืนๆ ตอไปกอน เมื่อมีเวลาเหลือจึงคอยยอนกลับมาทําใหม น่ันคือ พยายาม

ทําใหครบทุกขอ เพราะอาจมีของายอยูตอนหลังๆ ก็ได
5. ถาใครสงสัยใหยกมือถามเสียเดีย๋วน้ี เพราะถาสั่งใหลงมือทําแลวจะถามอะไรอีกไมได

6. ตอไปน้ีจะใหเริ่มลงมือทํา ขอใหรอฟงคําสั่งจากกรรมการตอไป
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หน้า 1

1. “วีระมีลูกไมแพรวพราว” สรุปไดวาวีระ 4. “เจเปนคนชอบสาวไสใหกากิน” แสดงวาเจ
ก. ฉลาดทันคน ก. ชอบพูดมาก
ข. มีเลหเหลี่ยม ข. ชอบประจานพวกตรงขาม
ค. ชอบตบตาผูอ่ืน ค. ชอบชวยเหลือฝายตรงขาม
ง. กระฉับกระเฉงวองไว ง. ชอบชวยเหลือพวกเดียวกัน

2. “แจงกินรังแตนมาอีกแลว” แสดงวาแจงกําลัง 5. “สุเทพเปนคนราเริง” แสดงวาสุเทพ
ก. โกรธ ข. โมโห ก. พูดเกง ข. สดช่ืน
ค. หงุดหงิด ง. ไมพอใจ ค. สนุกสนาน ง. มีมนุษยสัมพันธดี

3. “งานแตงงานของอนงคเมื่อวานดูเลิศหรูอลังการ 6. “สุกิจไปเปนพยานใหสมบัติท่ีสถานีตํารวจ”
มากเลย” แสดงวางานแตงอนงคเปนเชนใด แสดงวาสุกิจ
ก. มีแขกเยอะ ก. เปนผูสนับสนุนสมบัติ
ข. อาหารอรอย ข. เปนผูสมรูรวมคดิกับสมบตัิ
ค. มีการตกแตงสวยงาม ค. เปนผูรวมวางแผนกับสมบตัิ

ง. เจาสาวใสชุดราคาแพง ง. เป็นผู้ รู้เห็นเหตกุารณ์กบัสมบตัิ
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แบบทดสอบอัตนัย
แบบทดสอบอัตนัย เปนแบบทดสอบท่ีมีคําตอบถูกหลายคําตอบเนนการถามความรู ความเขาใจใน

เชิงของการคิดข้ันสูง โดยในการตอบเนนใหผูสอบตอบคําถามโดยการเขียนตอบดวยภาษาของตนเองบางที
ถูกเรียกวา แบบทดสอบความเรียง

ตัวอยางของแบบทดสอบแบบอัตนัย เปนดังนี้

คําชี้แจง  จงตอบตําถามตอไปนี้

1. งานวิจัยมีประโยชนอยางไร โปรดอธิบาย พรอมยกตัวอยาง

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................
2. ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา คืออะไร โปรดอธิบายใหเขาใจ

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................
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3.4 คุณภาพของเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
งานวิจัยจะเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลถาเครื่องมือไมมี

ความเท่ียงตรง เชื่อถือไมได งานวิจัยก็เชื่อถือไมไดเชนกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงควรตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือท่ีสรางวามีคุณภาพดีหรือไม กอนท่ีจะนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

ในบทนี้จะใหรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีดีของเครื่องมือ จากนั้นจึงจะใหรายละเอียดเก่ียวกับ
เทคนิคของการหาคุณภาพของเครื่องมือแตละอยาง โดยจะมีการยกตัวอยาง ประกอบในการคํานวณไปดวย

3.4.1 คุณสมบัติท่ีดีของเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยท่ีดีควรมีคุณสมบัติอยางนอย 6 ประการ ดังนี้คือ

1. ความเท่ียงตรง (Validity)
2. ความเชื่อม่ัน (Reliability)
3. ความยากงาย (Difficulty)
4. อํานาจจําแนก (Discrimination)
5. ความเปนปรนัย (Objectivity)
6. ความสะดวกในการใช (Usability)
รายละเอียดของคุณสมบัติเครื่องมือในการวิจัย เปนดังนี้
1) ความเท่ียงตรง

ความเท่ียงตรง คือ การท่ีเครื่องมือสามารถวัดไดตรงและครบถวนในสิ่งท่ีตองการศึกษา
หรือตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย การใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลท่ีมีความเท่ียงตรงสูงจะทําใหผูวิจัย
สามารถวัดในสิ่งท่ีตองการไดอยางถูกตองและครบถวน ตามวัตถุประสงค ของการวิจัย ความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือ แบงไดดังนี้ คือ

(1) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) คือ การท่ีเครื่องมือหรือขอคําถาม
แตละขอสามารถวัดไดตรงและครอบคลุมเนื้อหาหรือสาระสําคัญในสิ่งท่ีตองการ เชน แบบวัดความรับผิดชอบ
ขอคําถามแตละขอตองวัดความรับผิดชอบเทานั้น จึงจะเรียกวาเครื่องมือหรือ ขอคําถามมีความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา

(2) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct   Validity) คือ การท่ีเครื่องมือสามารถ
วัดไดครบตามรูปแบบหรือโครงสรางหรือลักษณะท่ีควรจะเปนในเรื่องท่ีตองการวัด โครงสรางในท่ีนี้
หมายถึง องคประกอบตางๆ ของเรื่องท่ีตองการวัด ตัวอยาง เชน หากผูวิจัยตองการวัดสมรรถภาพสมอง
ตามทฤษฎีเชาวนปญญาของเธอรสโตน เครื่องมือท่ีใชจะตองวัดครบทุกองคประกอบตาม ทฤษฎี คือ
วัดสมรรถภาพดานตัวเลข ภาษา การรับรู เหตุผล มิติสัมพันธ ความคลองในการใชคําและความจําจึงจะ
เรียกวาเครื่องมือชุดนี้มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง

(3) ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) คือ การท่ีเครื่องมือหรือขอคําถาม
แตละขอสามารถวัดไดตรงหรือสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง เชน ผูวิจัยตองการวัดผลงานภาคปฏิบัติใน
วิชาบาสเกตบอล  ผู ท่ีไดคะแนนสูงจากแบบวัดควรจะเลนกีฬาบาสเกตบอลไดเกงดวยจึงจะเรียกวา
เครื่องมือชุดนี้มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพ
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(4) ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) คือ การท่ีเครื่องมือหรือ
ขอคําถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับสภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ในการคัดเลือกผูเขา เรียนในระดับ
ปริญญาโท ไดใชขอสอบความถนัดเปนเครื่องมือในการคัดเลือก ปรากฏวาเม่ือเวลา ผานไป ผูท่ีไดคะแนนผล
สอบความถนัดสูงเรียนไดดีกวา ผูท่ีไดคะแนนความถนัดต่ํา นั่นแสดงวา ขอสอบความถนัดท่ีนํามาใชสอบนี้
มีความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ

ในงานวิจัย อยางนอยท่ีสุด ผู วิจัยจําเปนตองมีการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือท่ีใช ซึ่งสวนใหญก็จะมีการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเพียงอยางเดียว มีบางงานวิจัย ท่ีเนนการสราง
เครื่องมืออาจมีการหาความเท่ียงตรงหลายๆ ดาน เพ่ือเปนการยืนยันคุณภาพของเครื่องมือ อยางไรก็ตาม
การทําใหเครื่องมือมีคุณสมบัติท่ีดีในเรื่องอ่ืน เชน ความเชื่อม่ัน อํานาจจําแนก ความยาก-งาย ตองเริ่ม
จากการควบคุมใหเครื่องมือมีคุณภาพดานความเท่ียงตรงกอน

2) ความเช่ือม่ัน
ความเชื่อม่ัน คือ การท่ีเครื่องมือวัดไดผลคงท่ีแนนอน เม่ือมีการวัดซ้ําอีกนั่นคือ จะใช

เครื่องมือนั้นๆ วัดสิ่งเดิมก่ีครั้ง ก็ไดผลเหมือนเดิมหรือใกลเคียงของเดิม เชน การวัดน้ําหนักของหินกอนหนึ่ง
เม่ือเวลาผานไป ใชเครื่องชั่งเดิมวัดอีก ถาไดน้ําหนักเทาเดิม นั่นคือ เครื่องชั่งมีความ คงท่ีในการวัดหรือ
มีความเชื่อม่ัน

อยางไรก็ตาม ในการวัดผลทางจิตวิทยา คงไมสามารถทําใหผลการวัดคงท่ีไดเทากับเครื่องชั่ง
น้ําหนัก แตเม่ือมีการวัดซ้ําอีก ควรใหผลใกลเคียงของเดิม จึงจะเรียกวา เครื่องมือชุดนั้น มีความคงท่ีในการ
วัดหรือมีความเชื่อม่ัน นั่นเอง

3) ความยากงาย
ความยากงาย คือ การท่ีขอคําถาม มีความยากของเนื้อหาท่ีถามพอเหมาะกับ

ความสามารถของผู ตอบ ซึ่งอาจพิจารณาไดจากการท่ีขอสอบไมยากหรืองายเกินกับความสามารถของ
ผูสอบและพิจารณาจากการท่ีขอคําถามในแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณใชภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะกับ
ผูตอบ เปนตน

4) อํานาจจําแนก
อํานาจจําแนก คือ ความสามารถของขอคําถาม หรือเครื่องมือในการแยกคนเกง-ไมเกง

คนท่ีเห็นดวย-ไมเห็นดวย คนท่ีรู-ไมรู ออกจากกัน นั่นคือ หากขอคําถามใดมีอํานาจจําแนกสูงผูรูในเรื่องนั้น
หรือผูท่ีไดคะแนนรวมในเรื่องนั้นสูงๆ ควรจะตอบถูกหรือไดคะแนนสูงในขอนั้นดวยทํานองเดียวกัน ผูไมรูใน
เรื่องนั้นหรือผูท่ีไดคะแนนรวมในเรื่องนั้นตาง ๆ ก็ควรจะตอบผิดหรือได คะแนนต่ําในขอนั้นดวย

5) ความเปนปรนัย
ความเปนปรนัย คือ ความชัดเจนของตัวคําถามท่ีอยูในเครื่องมือ ชัดเจนในการตรวจ

ใหคะแนน และชัดเจนในการแปลผลการวัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(1) ความชัดเจนในตัวคําถาม คือ การท่ีขอคําถามมีการใชภาษาท่ีชัดเจน ไมวาใครอาน
ก็เขาใจคําถามตรงกันวาตองการถามอะไร

(2) ความชัดเจนในการตรวจใหคะแนน คือ การท่ีเราสามารถใหคะแนนในแตละ
ขอคําถามไดชัดเจนตรงกัน นั่นคือ ไมวาใครตรวจคําตอบขอนี้ ก็ใหคะแนนไดตรงกัน

(3) ความชัดเจนในการแปลผล คือ การท่ีเราสามารถแปลผลการวัดจากแบบวัดนั้นๆ
ไดอยางชัดเจน เชน นักเรียนคนหนึ่งไดคะแนนจากแบบวัดความรับผิดชอบสูง ก็แปลผลได วานักเรียนคนนี้
มีความรับผิดชอบสูงกวาคนท่ีไดคะแนนต่ํากวา

6) ความสะดวกในการใช
ความสะดวกในการใช คือ ความสามารถในการนําเครื่องมือไปใชในสถานการณท่ี

ตองการไดดี นั่นคือ ใชไดงาย ไมยุงยาก ประหยัดแรงงาน เวลา และคาใชจาย ตรวจใหคะแนน งาย-รวดเร็ว
และยังนําผลการวัดไปใชไดอยางสะดวกดวย

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการทําวิจัย ควรมีการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชตามหัวขอตางๆ กอนหนานี้ โดยในการหาคุณภาพ

ของเครื่องมือ ผูวิจัยไมจําเปนตองหาคุณภาพของเครื่องมือครบทุกขอ การหา คุณภาพของเครื่องมือมีความ
แตกตางกันไปตามลักษณะของเครื่องมือ

รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจนอบคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัยมีดังนี้
1. การหาความเท่ียงตรง
2. การหาความเชื่อม่ัน
3. การหาคาความยากงายและอํานาจจําแนก
รายละเอียดของการหาคุณภาพเครื่องมือแตละอยางเปนดังนี้

1) การหาความเท่ียงตรง
สวนใหญการหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย จะนิยมใช 2 วิธี คือ การให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณา และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนจากเครื่องมือท่ีสรางข้ึนกับ
คะแนนจากเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานอยูแลว รายละเอียดของแตละวิธีเปนดังนี้

(1) การใหผูเช่ียวชาญพิจารณา
การใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา เปนการนําขอคําถามหรือขอความแตละขอในแบบวัดไปให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาขอคําถามแตละขอวัดเนื้อหาท่ีตองการวัดหรือไม หรือมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาท่ี
ตองการวัดหรือไม

การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยการใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา มีข้ันตอนดังนี้
(1.1) นําขอคําถามหรือขอความแตละขอในแบบวัดไปใหผูเชี่ยวชาญไมนอยกวา 3 คน

พิจารณาวาแบบวัดแตละขอวัดเนื้อหาหรือสิ่งท่ีตองการวัดหรือไม หรือมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาท่ีตองการ
วัดหรือไม
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(1.2) นําผลการตัดสินของผูเชี่ยวชาญทุกคนมาสรุป โดยการแจกความถ่ีในแตละขอคําถาม
วามีผูเชี่ยวชาญเห็นวาวัดไดตรงกับเนื้อหาท่ีตองการวัดก่ีคน ไมตรงก่ีคน

(1.3) ตัดสินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแตละขอคําถาม โดยอาจใชเกณฑการพิจารณาจาก
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญอยางนอย 2 ใน 3 วาวัดไดตรงกับเนื้อหาที่ตองการวัดจึงจะถือวาแตละขอคําถาม
ในแบบวัดมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

(2) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานอยูแลว
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานอยูแลว มีข้ันตอนดังนี้
(2.1) นําเครื่องมือหรือแบบวัดท่ีสรางข้ึนกับเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานอยูแลวไปเก็บรวมรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยางเดียวกัน
(2.2) นําผลคะแนนท่ีไดจากเครื่องมือท่ีสรางข้ึนกับเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานอยูแลวไปหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)
(2.3) หากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาตั้งแต .70 ข้ึนไปก็ถือวา เครื่องมือหรือ แบบวัด

ท่ีสรางข้ึนมีความเท่ียงตรง
ตัวอยาง การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

จากการเก็บรวบรวมขอมูลในเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและเครื่องมือมาตรฐานเปนตาราง

นักเรียนคนท่ี
คะแนนรวม

เครื่องมือท่ีสรางข้ึน (X) เครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน (Y)
1 10 6
2 19 17
3 18 20
4 20 19
5 21 20

จากขอมูลสามารถนํามาคํานวณหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาได ดังนี้
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จากตัวอยางไดคา r xy =   0.96 แสดงวาผลการวัดจากเครื่องมือท่ีสรางกับ
เครื่องมือมาตรฐานสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง จึงสรุปไดวาเครื่องมือท่ีสรางข้ึนมีความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (r xy = 0.96 > 0.70)

ในการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหานิยมใชวิธีการใหผูชี่ยวชาญพิจารณาสวนความเท่ียงตรงเชิง
โครงสราง จะใชวิธีใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา หรืออาจใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับแบบวัดมาตรฐาน
หรือใชวิธีการทางสถิติอ่ืน เชน การใชสถิติ Factor Analysis ก็ไดสวนความเท่ียงตรงเชิงสภาพและ
เชิงพยากรณ สามารถหาไดโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับเกณฑภายนอกบางอยาง ซึ่งหากวัดผล
ของเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปพรอมกับการวัดเกณฑ ก็จะเปนการหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพ และหากวัดผล
เครื่องมือท่ีสรางข้ึนกอนแลวไปวัดเกณฑทีหลัง ก็จะเรียกวาเปนการหาความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ
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2) การหาความเช่ือม่ัน
คุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญอีกประการก็คือ ผลของการวัดจากเครื่องมือ

นั้นมีความคงเสนคงวาในการวัดหรือไม นั่นคือ หากมีการใชเครื่องมือวัดซ้ํากับคนกลุมเดิมอีก ผลการวัด
แตละครั้งควรใกลเคียงกัน

เกณฑในการพิจารณาความเชื่อม่ันนั้น Garett เสนอวา
ถามีคาตั้งแต .00 - .20 แสดงวามีความเชื่อม่ันต่ํามาก
ถามีคาตั้งแต .21 – 40 แสดงวามีความเชื่อม่ันต่ํา
ถามีคาตั้งแต .41 - .70 แสดงวามีความเชื่อม่ันปานกลาง
ถามีคาตั้งแต .71 – 1.00 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง

เราสามารถหาความเชื่อม่ันไดหลายวิธี  ซึ่งในแตละวิธีจะเหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือ
แตกตางกันไป ในท่ีนี้จะเสนอวิธีการหาความเชื่อม่ัน 4 วิธี คือ

1. วิธีการสอบซ้ํา (Test-Retest Method)
2. วิธีการใชเครื่องมือคูขนาน (Parallel forms Method)
3. วิธีการแบงครึ่ง (Split-Half Method)
4. วิธีการหาความเปนเอกพันธภายใน (Internal Consistency Method)

1) วิธีการสอบซํ้า
วิธีการสอบซ้ํา เปนการนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปวัดซ้ํากับกลุมตัวอยางกลุมเดียวกันใน

เวลาท่ีตางกัน จากนั้นนําผลการวัดครั้งท่ี 1 และ 2 มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดย X
แทนผลการวัดครั้งท่ี 1 และ Y แทนผลการวัดครั้งท่ี 2

การหาความเชื่อม่ันโดยวิธีนี้มักจะมีขอจํากัดเรื่องของระยะหางของการวัดผลครั้งท่ี1
และ 2 ซึ่งถาระยะเวลาใกลเกินไป ผูใหขอมูลอาจจําคําตอบในการวัดครั้งแรก หากระยะเวลาหางกันเกินไป
ผูใหขอมูลอาจเรียนรูเพ่ิมข้ึน ระยะหางท่ีพอเหมาะจึงควรจะเปน 2 สัปดาห ถึง 4 สัปดาห

2) วิธีการใชเครื่องมือคูขนาน
วิธีการใชเครื่องมือคูขนาน เปนการนําเครื่องมือ 2 ชุด ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน คือ

วัดเนื้อหาแบบเดียวกัน ความยากงาย อํานาจจําแนกพอ ๆ กัน ไปใหกลุมตัวอยางตอบพรอมกันหรือไมก็ได
จากนั้นจึงนําคะแนน 2 ชุด มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดย X แทน ผลการวัดในฉบับท่ี 1
และ Y แทนผลการวัดในฉบับท่ี 2

ขอจํากัดในการใชวิธีนี้ก็คือ เครื่องมือ 2 ชุด คูขนานกันจริงหรือไม เนื่องจากเกณฑของ
ความเปนคูขนาน คือ ตองมีคาเฉลี่ยเทากันความแปรปรวนของคะแนนท่ีวัดเทากันและความสัมพันธ
ระหวางขอเทากัน
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3) วิธีการแบงครึ่ง
วิธีการแบงครึ่ง จะมีการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว แลวจึงแบงผลการวัดออกเปน 2 สวน

ซึ่งอาจแบงโดยขอคู-ขอค่ี หรือครึ่งแรก-ครึ่งหลัง ก็ได แลวจึงนําผลท่ีไดไปหาคาความเชื่อม่ันมีหลายวิธี คือ
1) แบบใชสูตร Spearman Brown
2) แบบใชสูตร Flanagan
3) แบบใชสูตร Rulon

(1) แบบใชสูตร Spearman Brown
วิธีการใชสูตร Spearman Brown จะตองหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ

เพียรสันโดย X แทนผลการวัดในขอคู Y แทน ผลการวัดในขอค่ีกอน จากนั้นจึงขยายเปนความเชื่อม่ันเต็มฉบับ
โดยสูตร

r xy = คาความเชื่อม่ันครึ่งฉบับ (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนขอคูกับค่ี หรือครึ่งแรกกับครึ่งหลัง)

ตัวอยาง การหาความเชื่อม่ันโดยวิธี Spearman Brown
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของขอคู-ขอค่ี ของขอสอบฉบับหนึ่ง = .79 ความเชื่อม่ันเต็มฉบับจะเปน

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้ เทากับ .88

(2) แบบใชสูตร Flanagan
วิธีการใชสูตร Flanagan จะตองหาความแปรปรวนของขอคู-ขอค่ี (หรือครึ่งแรก -

ครึ่งหลัง) และความแปรปรวนรวมไปแทนคาในสูตร

ID ความสัมพันธ์ rId11

ID ความสัมพันธ์ rId10
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ตัวอยาง การหาความเชื่อม่ันโดยวิธี Flanagan
จากการสอบนักเรียน 5 คน จํานวนขอสอบ 20 ขอ ไดคะแนนรวมในขอคู – ขอค่ีดังตาราง

นักเรียนคนท่ี คะแนนรวมในขอคู คะแนนรวมในขอคี่ คะแนนรวม

1 8 8 16
2 4 3 7
3 5 6 11
4 2 3 5
5 7 7 14

จากขอมูลสามารถนํามาคํานวณความเชื่อม่ันโดยวิธี Flanagan ไดดังนี้
นักเรียนคนท่ี ขอคู (X) ขอคี่ (Y) X2 Y2 คะแนนรวม (t) t2

1 8 8 64 64 16 256
2 4 3 16 9 7 49
3 5 6 25 36 11 121
4 2 3 4 9 5 25
5 7 7 49 49 14 196

รวม 26 27 158 167 53 647
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ความเชื่อม่ันเทากับ .97

(3) แบบใชสูตร Rulon
วิธีการใชสูตร Rulon เปนการหาความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ  และความ

แปรปรวนของคะแนนผลตางระหวางขอคูกับขอค่ีไปแทนคาในสูตร

นักเรียนคนท่ี ขอคู (X) ขอค่ี (Y) d d2

1 8 8 0 0
2 4 3 1 1
3 5 6 -1 1
4 2 3 -1 1
5 7 7 0 1

รวม 26 27 - 4
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สตรู 70.2 dS

ได ttr = 1- 97.
30.21
70.


คาความเชื่อม่ันเทากับ .97

ขอจํากัดของใชสูตรในขอ (1) (2) และ (3) ก็คือ เม่ือแบงครึ่งขอสอบแลวตองมีจํานวน
ขอในท้ัง 2 สวนเทากัน หากจํานวนขอหลังจากแบงครึ่งแลวไมเทากัน สามารถใชสูตรของ Horst ขยาย
ความเชื่อม่ันของขอสอบ คือ

4) วิธีการหาความเปนเอกพันธภายใน
วิธีการหาความเปนเอกพันธภายใน วิธีนี้ใชการเก็บขอมูลครั้งเดียวแลวหาความเชื่อม่ันไวเลย การคํานวณ

อาจหาไดหลายวิธี คือ
(1) สูตร Kuder-Richardson
(2) สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)

(1) สูตร Kuder-Richardson
สูตร Kuder-Richardson วิธีนี้สูตรท่ีใชมี 2 สูตร คือ
1) KR-20
2) KR-21

ID ความสัมพันธ์ rId22
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สูตร KR-20, KR-21 จะใชกับขอสอบท่ีตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน
การใชสูตร KR-20 อาศัยความยากงายของขอสอบโดยจะตองหาผลรวมของผลคูณ สัดสวนผูตอบถูกและ
ผิดแตละขอ สวนสูตร KR-21 จะไมแจกแจงการตอบของผูเขาสอบ แตตองหาคาเฉลี่ยและความแปรปรวน
ของคะแนนท้ังชุด
ตัวอยาง การหาความเชื่อม่ันโดยสูตร Kuder-Richardson ผลการสอบของนักเรียน 10 คน สอบขอสอบ 6 ขอ

ไดผลการตอบและคะแนนรวมดังนี้

นักเรียนคนท่ี ขอท่ี คะแนนรวม
1 2 3 4 5 6

1 0 0 1 1 0 1 3
2 1 1 0 1 0 1 4
3 0 0 0 1 0 1 2
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 1 1 3
6 0 0 1 1 0 1 3
7 1 1 1 1 1 1 6
8 0 0 0 1 0 1 2
9 0 0 0 1 0 1 2
10 0 0 0 1 0 1 2

ID ความสัมพันธ์ rId23
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จากขอมูลสามารถนํามาคํานวณความเชื่อม่ันโดยสูตร Kuder-Richardson ไดดังนี้

นักเรียนคนท่ี
ขอท่ี คะแนนรวม

  21 2 3 4 5 6
1 0 0 1 1 0 1 3 9
2 1 1 0 1 0 1 4 16
3 0 0 0 1 0 1 2 4
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 1 1 3 9
6 0 0 1 1 0 1 3 9
7 1 1 1 1 1 1 6 36
8 0 0 0 1 0 1 2 4
9 0 0 0 1 0 1 2 4
10 0 0 0 1 0 1 2 4
รวม 2 2 3 9 2 9 27 95
p 0.2 0.2 0.3 0.9 0.2 0.9
q 0.8 0.8 0.7 0.1 0.8 0.1
pq .16 .16 .21 .09 .16 .09

ความเชื่อม่ัน เทากับ .52
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จากการคํานวณจะเห็นวาสูตร KR-20 จะใหคาสูงกวา KR-21 ท้ังนี้เพราะ KR-21 ใชคาเฉลี่ย
หรือ X แทน pq ของแตละขอ แตอยางไรก็ตาม KR-21 จะคํานวณไดงายกวา KR-20

(2) สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
การหาความเชื่อม่ันแบบนี้ คิดโดยครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยวิธีนี้ดัดแปลงมา

จากสูตร KR-20 เรียกวาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ความแตกตางของ KR-20 และ α ก็คือ KR-20 ใชการ
หาคา ∑pq ซึ่งเปนผลคูณระหวางสัดสวนผูตอบถูก-ผิดในแตละขอ แตสูตร α ใช ∑Si

2 ซึ่งเปนผลรวม
คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอวิธีนี้เหมาะกับการหาความเชื่อม่ันของขอสอบหรือแบบวัดท่ีมีคะแนน
แตละขอไมเทากัน เชน ขอสอบแบบความเรียงแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา เปนตน

ตัวอยาง การหาความเชื่อม่ันโดยวิธีครอนบาค
แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานฉบับ หนึ่งมี 10 ขอ (เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา)ใหเจาหนาท่ี 8 คน  แสดงความคิดเห็นไดคะแนนความคิดเห็นแตละขอ
เปนดังตาราง

คนท่ี
ขอท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3
2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4
5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3
6 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4
7 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4
8 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3
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จากขอมูลสามารถนํามาคํานวณความเชื่อม่ันโดยวิธีครอนบาค ไดดังนี้

คนท่ี

ขอท่ี คะแนน
รวม
 

21 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8

3

4

4

3

3

4

3

4

3

5

4

4

4

4

4

4

4
5
3
4
3
3
4
4

3
5
4
3
4
5
5
4

4
4
4
3
3
4
5
5

4
4
4
4
4
5
4
3

4
5
4
4
4
5
5
4

5
4
3
5
3
5
4
5

5
4
4
4
4
4
4
4

3
4
4
4
3
4
4
3

38
44
38
38
35
43
42
40

1444
1936
1444
1444
1225
1849
1764
1600 2

ix
2
1s

28 32 30 33 32 32 35 34 33 29 318 12706
 2

รx 100 130 116 141 132 130 155 150 137 107
is2 0.29 0.29 0.50 0.70 0.57 0.29 0.27 0.79 0.13 0.27

จาก














 

2

2

1
1 t

i

s
s

K
K

คํานวณ 36.92 ts

สูตร 62.
36.9
10.41

110
10





 




แบบสํารวจฉบับนี้มีความเชื่อม่ันเทากับ .62
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การหาความเชื่อม่ันท้ัง 4 วิธีการ คือ การสอบซ้ํา การใชเครื่องมือคูขนาน การแบงครึ่ง
และการหาความเปนเอกพันธภายใน สูตรและวิธีคํานวณคาความเชื่อม่ันแตกตางกันไป การจะเลือกใชวิธี
ใดยอมข้ึนอยูกับลักษณะเครื่องมือ จุดมุงหมายในการนําเครื่องมือไปใช และลักษณะขอมูลท่ีตองการวัด
ขอจํากัด ขอสังเกต และเงื่อนไขของแตละวิธีการพอสรุปไดดังนี้

1) วิธีการสอบซ้ํามีขอจํากัดในเรื่องการสอบซ้ําในครั้งท่ี 2 ดังนั้นวิธีการนี้จึงไมเหมาะกับ
เครื่องมือท่ีวัดความจํา วัดความรู วัดทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมตาง ๆ ซึ่งหากใชวิธีการนี้ความเชื่อม่ัน
จะสูงเกินความเปนจริง

2) วิธีการใชเครื่องมือคูขนาน เนื่องจากการคูขนานของเครื่องมือซึ่งใชคําถามท่ีแตกตาง
กันในเนื้อหาเดียวกัน ผูตอบอาจตอบคําถามชุดหนึ่งได แตอาจจะตอบอีกชุดหนึ่งไมได ดังนั้น คาความ
เชื่อม่ันท่ีไดจึงอาจต่ํากวาความเปนจริง เครื่องมือท่ีเหมาะกับวิธีการนี้มักจะเปนเครื่องมือ ท่ีวัดสมรรถภาพ
ทางสมองและเครื่องมือท่ีวัดเก่ียวกับความจริง

3) วิธีการแบงครึ่ง ควรใชกับแบบทดสอบท่ีเรียงจากของายไปยาก (กรณีแบงแบบขอคู-ขอค่ี)
และหลังจากแบงครึ่งแลวความแปรปรวนของคะแนนท้ัง 2 ชุด ตองเทากัน หากไมเทากัน คาความเชื่อม่ัน
แบบนี้จะสูงกวาวิธีการอ่ืน

4) วิธีการหาความเปนเอกพันธภายใน
(1) ไมวาจะใชสูตร Kuder-Richardson สูตรใดแบบทดสอบตองตอบถูกได1 คะแนน

และตอบผิดได 0 คะแนน เทานั้น
(2) สูตร Kuder-Richardson นิยมใชกับแบบทดสอบท่ีแตละขอมีความยากงาย

ปานกลางหรือพอๆ กัน และแบบทดสอบฉบับนั้นวัดความเปนเอกพันธหรือวัดในเรื่องเดียวกันหากความ ยา
กงายของขอสอบแตละขอเทากัน การคํานวณโดย KR-20, KR-21 จะไดคาความเชื่อม่ันเทากัน และหาก ความ
ยากงายแตละขอไมเทากันการคํานวณโดยสูตร KR-20 จะไดคาสูงกวา KR-21

(3) สัมประสิทธิ์แอลฟา ใชกับเครื่องมือท่ีใหคะแนนการตอบอยางไรก็ได ซึ่ง อาจเปน
ขอสอบแบบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน หรืออาจเปนแบบวัดมาตราสวน ประมาณคาท่ีให
คะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1

3) การหาความยากงายและอํานาจจําแนก
(1) ความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ สามารถทําได 2 วิธี คือ การใช

สูตรอยางงายและการใชตารางสําเร็จรูป จุง เต ฟาน (Chung-Teh  Fan) การคํานวณหาคาความยากงาย
และอํานาจจําแนกเฉพาะการใชสูตรอยางงาย

การใชสูตรอยางงาย
การใชสูตรอยางงาย มีข้ันตอนดังนี้
(1.1) ตรวจใหคะแนนถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน และรวมคะแนนของทุกคน
(1.2) นําคะแนนมาเรียงกันจากมากไปนอย
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(1.3) แบงผูท่ีไดคะแนนสูงออกมา 25 % ของคนท้ังหมดและผูท่ีไดคะแนนต่ําออกมา
25% (สมมติสอบ 60 คน กลุมสูง – ต่ํา จะประมาณกลุมละ 15 คน)

(1.4) หาจํานวนผูตอบถูกในแตละขอท้ังกลุมสูงและต่ํา
(1.5) หาคาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) โดยใชสูตร

สูตร p = (PH + PL) / 2n
สูตร r = (PH + PL) / n
โดย p แทน คาความยากงาย

r แทน อํานาจจําแนก
PH แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
PL แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา
n แทน จํานวนผูตอบท้ังหมดในกลุมสูงหรือต่ํา

เกณฑในการพิจารณาคาความยากงายท่ีพอเหมาะ คือ .20-.80 และอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต
.20 ข้ึนไป

ตัวอยาง การหาความยากงายและอํานาจจําแนก
ผลการตอบขอสอบจํานวน 6 ขอ ของนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ําท่ีตอบถูกไดผลดังตาราง

ขอท่ี จํานวนคนในกลุ มสูง
ท่ีตอบถูก
(n = 15)

จํานวนคนในกลุมต่ํา
ท่ีตอบถูก

(n = 15)
1 15 2
2 10 5
3 9 9
4 14 13
5 9 13
6 4 0
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จากขอมูลสามารถนํามาคํานวณความยากงายและอํานาจจําแนกไดดังนี้
. .

กลุมสูงตอบถูก กลุมตํ่าตอบถูก p r แ ป ล ผ ล
ขอที่ (PH) (PL) (PH  +  PL)/2n      (PH - PL)/n คา p คา r

1 15 2 .57 .87 ยากงายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใชได
2 10 5 .50 .33 ยากงายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใชได
3 9 9 .60 .00 ยากงายพอเหมาะ แตไมมีอํานาจจําแนก ใชไมได
4 14 13 .90 .07 งายเกินไป อํานาจจําแนกตํ่าใชไมได
5 9 13 .73 -.27 ยากงายพอเหมาะ แตอํานาจจําแนกเปนลบใชไมได
6 4 0 .13 .27 อํานาจจําแนกสูง แตยากเกินไปใชไมได

จากตารางจะเห็นวาขอสอบท่ีดีตองมีคา p พอเหมาะ (.20 - .80) และ r สูง ( r > .20)
ดังนั้น ขอท่ีดีก็คือ ขอ 1, 2 สวนขออ่ืนควรนําไปปรับปรุงตอไป

(2) ความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบอัตนัย สามารถไดโดยการใชสูตรอยางงาย
ข้ันตอนการหาความยากงายและอํานาจจําแนกขอสอบอัตนัย มีข้ันตอนดังนี้
(2.1) ตรวจใหคะแนนเปนรายขอ และรวมคะแนนของทุกคน
(2.2) นําคะแนนรวมมาเรียงกัน จากมากไปนอย
(2.3) แบงผูท่ีไดคะแนนสูงออกมา 25 % ของคนท้ังหมดและผูท่ีไดคะแนนต่ําออกมา

25 % เชนกัน (สมมติมีผูเขาสอบ 12 คน กลุมสูง-ต่ํา จะมีประมาณกลุมละ 3 คน)
(2.4) กรอกคะแนนและรวมคะแนนเปนรายขอจําแนกตามกลุมท่ีไดคะแนนสูงและต่ํา
(2.5) หาคาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) โดยใชสูตรอยางงาย
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เกณฑในการพิจารณาคาความยากงายท่ีพอเหมาะ คือ .20-.80 และอํานาจจําแนก
มีคาตั้งแต .20 ข้ึนไป

ID ความสัมพันธ์ rId51
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ตัวอยาง การหาความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบอัตนัย
ผลการตอบขอสอบจํานวน 5 ขอ ของนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ํา ไดผลดังตาราง

ขอ
คะแนน

เต็ม
นักเรียนกลุมสูง

รวม
นักเรียนกลุมต่ํา

รวม1 2 3 1 2 3
1 5 4 4 3 11 2 1 0 3
2 10 8 6 5 19 3 4 1 8
3 7 5 6 5 16 3 2 1 6
4 5 2 1 1 4 0 0 1 1
5 3 3 2 3 8 3 2 2 7
รวม 30 22 19 17 58 11 9 5 23

จากขอมูลสามารถนํามาคํานวณไดดังนี้

ขอท่ี คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวมกลุมสูง

( Hi )

คะแนน
รวมกลุมต่ํา

( Li ) pi ri

การแปลผล

1 5 11 3 .47 .53 ความยากงายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใชได

2 10 19 8 .45 .37 ความยากงายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใชได

3 7 16 6 .52 .48 ความยากงายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใชได

4 5 4 1 .17 .20 อํานาจจําแนกสูง แตยากเกินไปใชไมได

5 3 8 7 .83 .11 อํานาจจําแนกตา ยากเกินไปใชไมได

3 - 53



ตัวอยาง การคํานาณคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอท่ี 1

(3) การหาอํานาจจําแนกของแบบวัดมาตราสวนประมาณคา
การหาอํานาจจําแนกของแบบวัดมาตราสวนประมาณคา มีข้ันตอนดังนี้
1) ตรวจใหคะแนนแตละขอแลวรวมคะแนน
2) เรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย
3) แบงขอมูลออกเปน 3 กลุม คือ กลุมคะแนนสูง กลาง และต่ํา โดยกลุมสูงและต่ํา

มีจํานวนกลุมละ 25 % ของคนท้ังหมด กลุมกลางมีจํานวน 50 % ท่ีเหลือ
4) หาคาเฉลี่ยความแปรปรวนเปนรายขอ แยกกลุมสูงและต่ํา
5) หาคา t จากสูตร

ID ความสัมพันธ์ rId52

ID ความสัมพันธ์ rId54
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(3.6) นําคา t ท่ีคํานวณไดไปเทียบกับ t จากตาราง โดยให df = N -1 และ
α = .05

เกณฑการพิจารณาอํานาจจําแนก คือ ถาขอใดคา t คํานวณสูงกวาหรือเทากับ t ตาราง
ถือวามีอํานาจจําแนก ถา t คํานวณ ต่ํากวา t ตาราง ถือวาไมมีอํานาจจําแนก ควรตัดท้ิงหรือ ปรับปรุง

ตัวอยาง การหาอํานาจจําแนกโดยใชคา t
จากการนําแบบวัดท่ีเปนมาตราสวนประมาณคาไปถามความ คิดเห็นของกลุมตัวอยาง 100 คน
หลังจากตรวจใหคะแนน แยกกลุมสูงได 25 คน กลุมต่ําได 25 คน ปรากฏวาผลการตอบ
ขอ 1 เปนดังตาราง

ขอท่ี คําตอบ คะแนน จํานวนคน
กลุมสูง กลุมต่ํา

1 เห็นดวยอยางยิ่ง 5 4 -
เห็นดวย 4 20 11
ไมแนใจ 3 1 10
ไมเห็นดวย 2 - 3
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 - 1

จากขอมูลสามารถนํามาคํานวณอํานาจจําแนกโดยใชคา t ไดดังนี้

ขอท่ี คําตอบ คะแนน
(X)

กลุมสูง กลุมต่ํา
f fX f fX

1 เห็นดวยอยางยิ่ง 5 4 20 - 0
เห็นดวย 4 20 80 11 44
ไมแนใจ 3 1 3 10 30
ไมเห็นดวย 2 - 0 3 6
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 - 0 1 1

∑ 25 103 25 81
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หาคา t จากสูตร t =   Nss LH

LH

/22 
 

t =   25/69.019.0
24.312.4




= 25.00

จากตารางคา t ท่ี α =  .05,  df  =  24 ในภาคผนวกจะไดคา t  =  1.711
คา t คํานวณ = 25.00 คา t คํานวณจึงสูงกวาคา t ตาราง ดังนั้นขอคําถามท่ี 1

ในแบบวัดดังกลาวขางตนจึงมีอํานาจจําแนก
ยังมีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือแบบอ่ืนอีกหลายวิธี เชน การหาคุณภาพขอสอบแบบอิงเกณฑ

การหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ แบบสังเกต เปนตน หากตองการหาคุณภาพของเครื่องมือเหลานี้ผูวิจัย
สามารถคนควาไดจากหนังสือท่ีเก่ียวกับการวัดและประเมินผลตอไป

3 - 56



ตัวอยาง ในการศึกษา เรื่อง ชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ณ
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาทาการทดสอบจากกลุมตัวอยาง จานวน 30 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์ ของ
คอนบารค (Cronbach’s Alpha) รอยละ 0.8688
สถิติทีใชในการวิเคราะห

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ
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4-1

บทท่ี 4
การเก็บรวบรวมขอมูล / บันทึกและการประมวลผลขอมูล

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของระบวน

การวิจัย เพราะคุณภาพของการวิจัยจะดีหรือไมดีก็ข้ึนอยูกับวิธีการรวบรวมขอมูลวามีความถูกตอง
และนาเชื่อถือไดเพียงใด

4.1.1 ประเภทของขอมูล
ขอมูลในการวิจัย โดยท่ัวไปขอมูลท่ีใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร มี 2 ประเภทใหญ คือ
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึงขอมูลหรือขาวสารท่ีเก็บรวบรวมมาเปน

ครั้งแรก ซึ่งอาจจะเปนการเก็บรวบรวมดวยตนเองหรือบุคคลอ่ืน แลวนําขอมูลเหลานี้มาใชเปน
หลักฐานอางอิงตอไป ขอมูลประเภทนี้ไดมาจากการสังเกต สํารวจ การสัมภาษณและการสง
แบบสอบถาม

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึงขอมูลหรือขาวสารท่ีผูใดผูหนึ่งไดทําการ
รวบรวมหรือเรียบเรียงไวเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําขอมูลนั้นมาประกอบอางอิงในการเขียนรายงาน เปนตน

พิจารณาขอมูลท้ัง 2 ประเภทดังกลาวจะเห็นวา ขอมูลปฐมภูมิไดมาจากแหลงขอมูลโดยตรง
ซึ่งยอมจะใหความถูกตองและทันสมัยกวาขอมูลทุติยภูมิ ดวยเหตุนี้ในการวิจัยทางสังคมศาสตรจึง
มักจะอาศัยขอมูลปฐมภูมิเปนหลัก เพราะทันตอเหตุการณและเปนการไดมาจากแหลงขอมูลโดยตรง

4.1.2 การรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล แบงไดเปน 2 สวนใหญๆ คือ การรวบรวม
ขอมูลท่ีมีอยูแลว และการรวบรวมขอมูลสนาม ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้

1) การรวบรวมขอมูลท่ีมีอยูแลว ซึ่งหมายถึงการรวบรวมขอมูลท่ีเปนเอกสารหรือ
ปรากฏในสิ่งพิมพตางๆ โดยมีหลักการพิจารณากอนท่ีจะนําขอมูลมาใช ดังนี้

(1) ดูความเก่ียวของ (Relevance) หมายถึง ขอมูลท่ีจะรวบรวมนั้นจะตองมีความ
เก่ียวพันกับหัวขอของการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองตรงกับวัตถุประสงคในการวิจัย

(2) มีความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ขอมูลนั้นจะตองมีแหลงท่ีมาท่ีเชื่อถือได
(3) มีความทันสมัยหรือทันตอเหตุการณ (Up to Date) หมายถึง เปนขอมูลท่ี

สามารถเสริมหรือใหความรูใหม ๆ ตลอดจนทันตอเหตุการณจึงจะเปนประโยชนตอการวิจัย
2) การรวบรวมขอมูลสนาม หมายถึง การไปรวบรวมขอมูลท่ีผูวิจัยจะตองไปรวบรวม

มาจากตัวอยางหรือประชากรท่ีศึกษา เชน ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น ความสนใจ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยมีการปฏิบัติเปนข้ันตอน ดังนี้

(1) การกําหนดแหลงขอมูลท่ีตองการ ผูวิจัยจะตองกําหนดใหชัดเจนวาขอมูลท่ี
ตองการในการวิจัยครั้งนี้มีอะไรบาง จะไดรวบรวมไดถูกตอง โดยพิจารณาดูจากวัตถุประสงคหรือ
ปญหาในการวิจัย

(2) การกําหนดแหลงท่ีจะใหขอมูล ซึ่งผูวิจัยจะตองทราบวาขอมูลท่ีตองการนั้นอยูท่ี
ไหน หรือใครจะเปนผูใหขอมูลเหลานั้น นั่นคือ จะตองกําหนดใหแนนอนวา จะใชประชากรกลุมใด
ใชตัวแทนหรือกลุมตัวอยางอยางไร
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(3) การเลือกวิธีและสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล กอนท่ีจะสรางเครื่องมือ
ตองเลือกวิธีการเก็บขอมูลกอนวาจะใชวิธีใด เชน การสัมภาษณ หรือสงแบบสอบถามใหกรอกเอง
ซึ่งเม่ือเลือกวิธีไดแลว จึงลงมือสรางเครื่องมือ ซึ่งสวนใหญก็มักจะเปนแบบสอบถาม

(4) การทดสอบเครื่องมือในการเก็บขอมูล เม่ือสรางเครื่องมือเก็บขอมูลแลว ควรจะ
นําเครื่องมือดังกลาว ซึ่งอาจจะเปนแบบสอบถาม ไปทดสอบใชหรือทดสอบดูกอนวาใชไดจริงหรือไม
ไดถามในสิ่งท่ีตองการคําตอบหรือไม มีขอบกพรองอะไรก็ทําการแกไขกอน เพ่ือท่ีจะทําใหเครื่องมือ
ดังกลาวถูกตองและเชื่อถือได

(5) การออกรวบรวมขอมูล เม่ือไดแกไขขอบกพรองตางๆ จากการทดสอบเครื่องมือ
ท่ีใชในการรวบรวมขอมูลแลว ก็มาถึงข้ันออกรวบรวมขอมูลดวยตนเองหรืออาจจะใชพนักงาน
สัมภาษณ หรือสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียก็ได ไปยังแหลงขอมูลท่ีตองการ ซึ่งข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมในดานตางๆ ในการทําวิจัย

ในการรวบรวมขอมูลสนาม วิธีท่ีใชกันแพรหลายมี 3 วิธี คือ การสังเกต การ
สัมภาษณ และการใชแบบสอบถาม

(5.1) การสังเกต (Observation)
การสังเกต หมายถึง การเฝาติดตามดูอยางเอาใจใส ดูความเปลี่ยนแปลง

และเปนไปของสิ่งท่ีตองการศึกษาคนควาในระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว
การสังเกตในการวิจัยทางสังคมศาสตรนั้น มุงท่ีจะทราบความสัมพันธ

ของสังคมของบุคคล ท่ีรวมกันอยูเปนหลักใหญ การสังเกตอาจทําไดโดย สังเกตสิ่งท่ีเปนอยู และ
สังเกตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและดําเนินอยู

(5.1.1) ประเภทของการสังเกต แบงเปน 3 ประเภท คือ
- การสังเกตโดยเขาไปรวมดวย (Participant Observation)
- การสั ง เกตโดยไม เข า ไปร วมด วย (Non–Participant

Observation)
- การสังเกตโดยผูถูกสังเกตยอมรับวาผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของกลุม

แตผูวิจัยไมจําเปนตองทํากิจกรรมทุกอยางท่ีผูถูกสังเกตทํา
(5.1.2) ลักษณะของการสังเกตท่ีดี

- จะตองระบุเฉพาะเจาะจงวาจะสังเกตอะไร เปนอยางๆ ไป
- มีการวางแผนท่ีแนนอน เชน กําหนดวิธีการ เวลา และการจด

บันทึก เปนตน
- มีการจดบันทึกขอมูลจากการสังเกตมากท่ีสุดท่ีจะมากไดตาม

สภาพความเปนจริงและยังไมตองตีความ
- การจดบันทึกตองจดบันทึกทันทีท่ีสังเกตเห็นพฤติกรรมท่ี

ตองการสังเกต
- ตองเปนผูมีความรูในเรื่องท่ีจะสังเกต
- ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สามารถทําซ้ําและตรวจสอบกับ

บุคคลอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองได
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(5.2) การสัมภาษณ (Interview)
การสัมภาษณ หมายถึง การเก็บขอมูลโดยใชการพูดหรือสนทนา

โดยมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน มีการวางแผนอยางรัดกุม เพ่ือใหไดขอมูลตามตองการ
จุดมุงหมายของการสัมภาษณ ก็เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนความเห็น เรื่อง

สวนตัวและเปนความลับ ซึ่งบางครั้งจําเปนตองใชวิธีลวงเขาไปใหถึงจิตใจ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปน
คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ หรือความคิดเห็นตางๆ โดยวิธีการซักถามและโตตอบแบบเผชิญหนากัน
(Face-to-Face Contacts) ซึ่งขอเท็จจริง เหลานี้ไมสามารถท่ีจะเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรได
กลาวโดยสรุป

(5.2.1) จุดมุงหมายของการสัมภาษณ มีดังนี้
(5.2.1.1) เพ่ือตองการทราบบุคลิกภาพของบุคคล เบื้องหลัง

ของสังคมความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความตองการของกลุมชนในสังคมนั้น ๆ
(5.2.1.2) เพ่ือหาสมมติฐานท่ีจะหยั่งรูถึงปฏิกิริยาและวินิจฉัย

ทาทีของกลุมชนในสังคม
(5.2.1.3) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแปลใหเปนจํานวนตัวเลขได
(5.2.1.4) เพ่ือจะไดทราบเรื่องราวเก่ียวกับสถานการณตางๆ

ท่ีลวงเลยมาแลว

(5.2.2) ประเภทของการสัมภาษณ แบงเปน 3 ประเภทใหญๆ
(5.2.2.1) การสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ (Structured

or Standardized Interview) หมายถึง การสัมภาษณตามแบบคําถามท่ีจัดไวให หรือไดสรางข้ึนไว
เรียบรอยแลวลวงหนา โดยใชคําถามเดียวกันกับผูถูกสัมภาษณทุกคน ซึ่งผลท่ีไดจากการสัมภาษณ
อาจจะแตกตางกัน การสัมภาษณ แบบนี้จะสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอยๆ ก็ได

(5.2.2.2) การสัมภาษณโดยไมใชแบบสัมภาษณ (Non –
Structured Interview) หมายถึงการสัมภาษณท่ีไมใชแบบสัมภาษณ  เปนการใชทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตัวของผูสัมภาษณหรือผูวิจัยท่ีจะดึงเอาคําตอบจากผูถูกสัมภาษณใหไดตาม
ประเด็นการวิจัยท่ีตั้งไวและผูถูกสัมภาษณทุกคนมีอิสระในการตอบคําถามไดเต็มท่ี การใชคําถามก็มี
การยืดหยุนพอสมควร  การสัมภาษณแบงเปนแบบยอยๆ ได 3 แบบ

(1) แบบ Focused Interview คือ การใชวิธี
ตะลอมเขาสูประเด็น หรือการท่ีผูสัมภาษณพยายามเบนความสนใจของผูถูกสัมภาษณใหเขาสู
จุดหมายท่ีตองการใหมากท่ีสุด

(2) แบบ Depth Interview เปนการสัมภาษณ
แบบลึกซึ้ง เพ่ือลวงความจริงออกมาใหได ดังเชน วิธีท่ีพนักงานสอบสวน อัยการ หรือทนายนิยมใชกัน

(3) แบบ Non-Directive Interview เปนการ
สัมภาษณท่ีผูสัมภาษณไมพูดนําอะไรท้ังสิ้น ปลอยใหผูถูกสัมภาษณเลาหรือระบายความรูสึกออกมา
ตามความพอใจ ผูสัมภาษณเปนเพียงผูฟงและถามเทานั้น ดังนั้นการจะไดขอมูลมากนอยแคไหน
ข้ึนอยูกับความชํานาญ และความสามารถของผูสัมภาษณ
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ในทางปฏิบัติการเลือกใชวิธีใดนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัยและจุดมุงหมายของ
การสัมภาษณเปนเรื่องๆ ไป แตโดยท่ัวไปนิยมใชคละกันไป

(5.2.2.3) การสัมภาษณซ้ํา (Repeated Interview) เปน
การสัมภาษณซ้ําเพ่ือประโยชนในการศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบาง
ประการของสังคมหรือตัวแปรบางประการท่ีมีตอสภาวการณของสังคม จึงนิยมใชเฉพาะการศึกษา
ติดตามเรืองท่ีมีความจําเปนจริงๆ

(5.3) การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถาม หมายถึง
ชุดคําถามซึ่งใชเปนเครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูลจากผูท่ีใหขอมูลโดยตรง แบบสอบถามจะ
แตกตางจากแบบสัมภาษณตรงท่ี ผูใหขอมูลจะเปนผูกรอกขอมูลนั้นเอง แตแบบสัมภาษณผูสัมภาษณ
จะเปนผูกรอกเอง

(5.3.1) การสงแบบสอบถาม ในการสงแบบสอบถามไปยังผูท่ีจะให
ขอมูลนั้นอาจทําไดหลายวิธี เชน อาจจะจัดสงทางไปรษณีย นําไปสงดวยตนเอง  หรืออาจจะฝาก
บุคคลท่ีรูจักไปแจกจายใหแกผูใหขอมูลก็ได อยางไรก็ดีไมวาจะสงแบบสอบถามโดยวิธีใดก็ตาม
จะตองมีการชี้แจงในรายละเอียดเก่ียวกับแบบสอบถามนั้นแนบไปดวย เชน ชื่อโครงการวิจัย
วัตถุประสงค หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คําม่ันสัญญาวาจะปกปดขอมูลไวเปนความลับ คําแนะนําในการ
ตอบคําถามและกําหนดระยะเวลาในการขอแบบสอบถามคืน นอกจากนี้จะตองแนบซองปดแสตมป
และจาหนาซองถึงผูวิจัยไปดวย

แบบสอบถามท่ีสงไปใหกลุมเปาหมายกรอกขอมูลและสงกลับมานั้น
โอกาสท่ีจะไดรับความรวมมือตอบกลับคืนมานั้นเปนเรื่องสําคัญตอการวิจัยเปนอยางยิ่ง เพราะการสง
แบบสอบถามไปอยางไมมีหลักเกณฑนั้น โอกาสท่ีอัตราการไดรับแบบสอบถามคืนมานอยก็จะมีสูง
ผูวิจัยจึงตองใชเทคนิคและวิธีการตางๆ ท่ีจะทําใหไดรับแบบสอบถามคืนมามากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

(5.3.2) องคประกอบสําคัญตออัตราการตอบแบบสอบถาม
(5.3.2.1) ความสนใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแบบ

สอบถาม ถาเปนเรื่องท่ีเขาสนใจหรือแบบสอบถามสะดุดตา โอกาสท่ีผูตอบจะสละเวลาตอบก็มีมาก
ข้ึน แตถาไมสนใจหรือไมเห็นคุณคาของการตอบเขาก็จะไมตอบ

(5.3.2.2) ลักษณะของแบบสอบถาม ตองเปนแบบสอบถามท่ี
ดี มีลักษณะตางๆ ตามท่ีไดกลาวไวในเรื่องแบบสอบถามท่ีดี ขางตน

(5.3.2.3) ความหนาของแบบสอบถาม ถาไมหนามากนักก็จะ
ทําใหผูตอบสละเวลาตอบถาหนามากสวนใหญก็จะไมอยากตอบ เพราะเสียเวลา

(5.3.2.4) ซองท่ีจาหนาและแสตมปสําหรับสงแบบสอบถาม
คืนมายังผูวิจัย

(5.3.2.5) มีจดหมายนํา อธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย
ความสําคัญของแบบสอบถาม ตลอดจนสถานท่ีติดตอผูวิจัยอยางชัดเจน

(5.3.3) เทคนิคในการทําใหอัตราการตอบเพ่ิมข้ึน เปนสิ่งท่ีผูวิจัย
ตองการมากท่ีสุด เพราะยิ่งการไดรับแบบสอบถามคืนมามากเทาไร ก็ยิ่งทําใหการวิจัย
สมบูรณมากข้ึนเทานั้น เทคนิคในการเพ่ิมอัตราการตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
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(5.3.3.1) แบบสอบถามท่ีสงไปนั้น จะตองสะดุดตาและนาสนใจ
(5.3.3.2) จะตองทราบลักษณะ และจํานวนผูท่ีตอบแบบสอบถาม

วาเปนกลุมใด เพราะผูตอบท่ีตางกลุมกันก็จะมีแนวโนมในการท่ีจะตอบแบบสอบถามตางกัน เชน
จากการศึกษาพบวาในสถาบันการศึกษานั้น นักศึกษาจะนิยมตอบแบบสอบถามท่ีเปนกันเองสวน
อาจารยนิยมตอบแบบสอบถามท่ีเปนทางการ

(5.3.3.3) ผูตอบบางคนตองการใหปกปดคําตอบตนเองเปน
ความลับ ดังนั้นในเรื่องนี้  ผูวิจัยจะตองเขียนอธิบายถึงวิธีการปกปดขอมูลตางๆ นั้นดวย

(5.3.3.4) ในกรณีท่ีผูวิจัยทําการวิจัยในนามหนวยราชการ
หรือองคกรตางๆ ควรใชชื่อหนวยงานในการติดตอ จะทําใหผูตอบเห็นคุณคาของงานวิจัย เพราะเชื่อ
วาจะใหประโยชนแกสวนรวมทําใหอยากตอบมากกวาแบบสอบถามท่ีสงไปจากสวนบุคคล

(5.3.3.5) ถาเปนไปไดควรสงแบบสอบถามไปยังท่ีทํางานของ
ผูตอบ จะดีกวาสงไปท่ีบาน

(5.3.3.6) ในแบบสอบถามไมควรจะกําหนดวันท่ีสงแบบสอบถาม
คืน เพราะถาเลยกําหนดแลวผูท่ียังไมตอบก็จะไมตอบเลย แตควรจะขอใหผูตอบสงแบบสอบถามคืน
ใหเร็วท่ีสุด

(5.3.3.7) ควรจะมีรหัสไวท่ีแบบสอบถาม จะไดติดตามไดถูก
วาใครยังไมสงคืนมาบาง

(5.3.3.8) ถาเปนการวิจัยท่ีมีงบประมาณดําเนินการมากก็
อาจจะมีรางวัล หรือสิ่งของสําหรับผูตอบแบบสอบถามดวยก็ได จะทําใหผูท่ีไดรับสิ่งของหรือรางวัล
เหลานี้อยากตอบมากข้ึน

(5.3.3.9) ถาเปนการสงแบบสอบถามทางไปรษณียก็ควรจะ
ลงทะเบียนหรือไปรษณียตอบรับ เพ่ือประกันวาผูรับไดรับแบบสอบถามแลว

(5.3.4) การติดตามแบบสอบถาม คือการท่ีจะใหไดแบบสอบถามคืน
มาใหไดมากท่ีสุด โดยมีวิธีการ ดังนี้

(5.3.4.1) ถามอบหมายใหบุคคลใดไปแจกแบบสอบถามก็ใช
วิธีเตือนโดยผานบุคคลผูนั้น การรวบรวมอาจจะทําหลายๆ ครั้งก็ได

(5.3.4.2) ถาเปนการสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย การ
ติดตามทําไดดังนี้

(1) สงจดหมายเตือน หลังจากสงแบบสอบถามไป
แลวประมาณ 1-2 สัปดาห  ควรเปนจดหมายเขียนเปนเชิงขอรองและเนนใหเห็นถึงความสําคัญของ
การวิจัยท่ีจะไดจากผูตอบ และในการเตือนควรจะสงแบบสอบถามพรอมท้ังซองและแสตมปไปให
ผูตอบอีกครั้งหนึ่งดวย

(2) โทรศัพท  หรือมีการติดตอสวนตัว จะทําให
ผูรับแบบสอบถามเกิดความเกรงใจและเห็นความสําคัญในการตอบแบบสอบถาม

(3) ถายังไมไดรับคําตอบเปนเวลานานพอสมควร ก็
ควรจะสงแบบสอบถามไปอีกครั้งหนึ่ง และขอรองใหผูตอบรวมมือในการตอบ หลังจากนั้นถาไมไดรับ
แบบสอบถามคืนก็เลิกความพยายามได



4.2 การบันทึกขอมูลและการประมวลผลขอมูล
4.2.1 การเตรียมขอมูล

การเตรียมขอมูลเปนกระบวนการจัดทําขอมูลท่ีเก็บไดใหมีความพรอมอยูในสภาพท่ี
สามารถวิเคราะห แปลความ และสรุปผลการวิจัยได การเตรียมขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ
การสังเกต หรือแบบทดสอบ ใหอยูในรูปแบบท่ีงายตอการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรนั้นประกอบดวย
กระบวนการตรวจสอบขอมูล การลงรหัสขอมูล และการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร

1) การตรวจสอบขอมูล
การตรวจสอบขอมูลเปนการตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ

และแยกประเภทขอมูลใหเรียบรอย เพ่ือชวยลดปญหาความคลาดเคลื่อนของขอมูลท่ีเก็บได
การตรวจสอบขอมูลซึ่งเปนกระบวนการแรกของการเตรียมขอมูล ไดแก

(1) การบรรณาธิกรขอมูล (Data Editing) การเก็บขอมูลดวยเครื่องมือตางๆ
อาจมีขอจํากัดในการบันทึกขอมูลในลักษณะตางๆ ในระหวางดําเนินการเก็บขอมูลทําใหเกิด
ขอผิดพลาด เชน เก็บขอมูลไมครบทุกขอ ทุกประเด็น และตอบไมสัมพันธกัน ทําใหขอมูลในเครื่องมือ
วิจัยแตละฉบับไมครบถวน หรืออาจเกิดการเขียนจํานวนตัวเลขหรือขอความผิดพลาดจากสภาพจริง
เม่ือนําไปวิเคราะหก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนได ดังนั้นนักวิจัยตองบรรณาธิกรขอมูลเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอมูลใหสอดคลองกับสภาพจริง ตรวจสอบความสอดคลองของคําถาม
แตละขอกับคําถามไมใหผดิพลาดและอยูในรูปแบบเดียวกัน

การบรรณาธิกรขอมูลมีความสําคัญและจําเปนตอการเตรียมขอมูลมาก
โดยเฉพาะขอมูลท่ีเก็บโดยการสํารวจท่ีใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ หรือการสังเกต ซึ่งแตกตางจาก
ขอมูลจากการทดลอง การบรรณาธิกรขอมูลตองจัดทําอยางเปนระบบ ถาหากมีบรรณาธิการ
(editor) รวมกันหลายคนควรประชุมทําความเขาใจเพ่ือใหบรรณาธิกรเครื่องมือเก็บขอมูลไดตรงกัน
รวมท้ังจัดเรียงลําดับการบรรณาธิกรและการจัดเก็บไมใหสูญหาย สะดวกตอข้ันตอนการแยกประเภท
ขอมูล

(2) การแยกประเภทขอมูล เม่ือบรรณาธิกรขอมูลเรียบรอยแลวควรจําแนก
ขอมูลออกตามประเภท คือ ขอมูลเชิงลักษณะหรือขอมูลเชิงคุณภาพ (เชน เพศ อายุ การศึกษา) ขอมูลเชิง
ปริมาณและขอมูลดานเวลา การแยกประเภทขอมูลควรพิจารณาถึงหลักสําคัญ ดังนี้

(2.1) แยกขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือใหสะดวกตอการ
วิเคราะหขอมูลในประเด็นปญหาและตัวแปร

(2.2) ไมควรจัดประเภทขอมูลใหซ้ําซอนกัน  กลาวคือ ไมควรจัดขอมูลใด
ขอมูลหนึ่งอยูในหลายประเภท

(2.3) แยกกลุมตัวแปรออกใหชัดเจน ตองแยกตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามใหละเอียด อยาใหเกิดความสับสน พรอมกับปรับปรุงตัวแปรประเภทอ่ืนท่ีเหลือใหสอดคลองกัน

(2.4) จัดขอมูลเชิงปริมาณใหเหมาะสมกับจํานวนขอมูล โดยจัดขอมูลให
ครอบคลุมความกวางของอันตรภาคชั้น ไมควรจัดขอมูลใหตกอยูเฉพาะบางชั้นเทานั้น

การแยกประเภทขอมูลจะตองทําดวยความรอบคอบ เพ่ือใหไดประเภทขอมูล
สอดคลองกับวัตถุประสงค ประเด็นปญหา และสมมติฐานการวิจัย
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2) การลงรหัสขอมูล
หลังจากผานการตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว เครื่องมือเก็บขอมูลจะมีความถูกตอง

มีความครบถวนสมบูรณ และเปนมาตรฐานเดียวกันทุกฉบับ  เพ่ือใหสะดวกตอการบันทึกขอมูลลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร เราจึงตองจัดทําคูมือลงรหัสขอมูลใหสอดคลองกับแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณแลวลงรหัสขอมูลตามคูมือใหถูกตอง

(1) การสรางคูมือลงรหัสขอมูล  คูมือลงรหัสหรือสมุดลงรหัส (Coding Book) เปน
การจัดทําเกณฑสําหรับแปลงคําตอบจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณใหอยูในรูปรหัส (Code)
หรือตัวเลขใหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล คูมือลงรหัสขอมูลจะถูกสรางใหสอดคลองตรงตาม
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ ครอบคลุมตัวแปรในทุกคําถาม มีความชัดเจน และไมผิดพลาด คูมือ
ลงรหัสขอมูลซึ่งเปนการกําหนดตัวเลขหรือรหัสแทนคําตอบนั่นจะถูกนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร สําหรับการวิจัยท่ีมีขอมูลไมมากหรือไมซับซอนนักวิจัยอาจใชเครื่องคิดเลขวิเคราะห
ขอมูลแทนการสรางตารางแจกแจงความถ่ีแลวนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิก็ได การสรางคูมือลงรหัส
ขอมูล มีองคประกอบตอไปนี้

(1.1) ลําดับของคําถาม เปนชองกรอกขอมูลท่ีเปนลําดับของคําถามตาม
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณตั้งแตขอท่ี 1 ถึงขอสุดทายของแตละเรื่องหรือแตละตอน

(1.2) รายละเอียดของตัวแปรในคําถาม  ใหระบุตัวแปรจากคําถามแตละขอเปน
ภาษาไทย อาทิ ตัวแปรจากขอมูลทางสังคมของประชาชน เชน เพศ อายุ และการศึกษา องคประกอบ
ขอนีน้ักวิจัยบางทานอาจเห็นวาไมจําเปนตองกําหนดไวก็ได เพราะจะใชชื่อตัวแปรแทน

(1.3) ชื่อตัวแปร  จะกําหนดเปนภาษาอังกฤษเพ่ือใหสอดคลองกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีจะใชวิเคราะห โดยปกติจะใชศัพทภาษาอังกฤษแปลใหตรงหรือสอดคลองกับ
ความหมายในภาษาไทย เชน

SEX แทน เพศ
AGE แทน อายุ
EDUCATE แทน ระดับการศึกษา
CAPITAL แทน แหลงเงินทุน
KNOWED แทน แหลงความรู

การกําหนดตัวแปรเปนภาษาอังกฤษตองมีจํานวนตัวอักษรไมเกินคําละ
8 ตัวเขียนติดตอกันโดยไมเวนวรรคและไมตองเขียนเครื่องหมายหรืออักษรอ่ืนเพ่ิมเติมอีก

(1.4) รหัสของคําตอบ เปนการกําหนดตัวเลขแทนคําตอบแตละขอ ถาขอท่ีไมมี
คําตอบหรือผูตอบวางไว ( missing data) มักกําหนดตัวเลขเปน 9 หรือ 99 ถาระบุวาไมตอบ มักใช
8 หรือ 88

(1.5) จํานวนสดมภหรือคอลัมน (Column) ตองกําหนดขนาดของขอมูลวาใน
คําถามจะมีคําตอบ คําตอบแตละขอก็คือจํานวนสดมภในขอนั้นๆ เชน คําถามเรื่องเพศก็จะมีคําตอบ
เดียว คือ เพศชาย เพศหญิง ดังนั้นเราจะกําหนดจํานวนสดมภไวในขอนี้เพียง 1 สดมภ
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(1.6) ตําแหนงของสดมภ เปนการวัดลําดับตัวแปรเรียงตามจํานวนสดมภ
โดยนับเปนจํานวนสะสมตั้งแตจํานวนสดมภแรกจนถึงสดมภสุดทาย ทําใหเราทราบวาแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณชุดนี้มีท้ังหมดก่ีสดมภ

(2) การลงรหัสขอมูล หลังจากสรางคูมือลงรหัสเรียบรอยแลวก็ดําเนินการลงรหัส
ขอมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณใหเรียบรอย

ตัวอยางคูมือลงรหัสขอมูล

ลําดับคําถาม   รายละเอียด ชื่อตัวแปร รหัสคําตอบ จํานวนสดมภ ตําแหนงสดมภ

ของตัวแปร
ตอนท่ี 1 เลขท่ีแบบสัมภาษณ ID 001-300 3 1-3

1 เพศ SEX 1   = ชาย 1 4
2 = หญิง

2 อายุ AGE ลงตามจํานวนจริง 2 5-6
3 การศึกษา EDUCATE 0   = ไมไดเรียน

1 = ประถมศึกษา
2 = มัธยมศึกษาตอนตน
3 = มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 = ปวช.
5 = ปวส.
6 = ปริญญาตรี
7 = สูงกวาปริญญาตรี

3.1 ------------------------------------------------------------ 1 7
3.2 ----------------------------------------------------------------- 2

4 แหลงเงินทุน
ขอ 4.1 --------------------------------------------------------- 1 9
ขอ 4.2 --------------------------------------------------------- 1 10
ขอ 4.3 --------------------------------------------------------- 1 11
ขอ 4.4 -------------------------------------------------------- 1 12

5 แหลงความรู KNOWLED 10 13-22
1   = นอย
2   = ปานกลาง
3   = มาก

4-8



คําอธิบายเพ่ิมเติม

1. การกําหนดจํานวนสดมภข้ึนอยูกับจํานวนคําตอบในแบบสอบถาม ถาหากมีจํานวน
ไมเกิน 99 ก็กําหนดเพียง 2 สดมภ ถามีตั้งแต 100 ข้ึนไปตองกําหนด 3 สดมภ  เปนตน

2. เพศ ท่ีกําหนดเพียง 1 สดมภ เพราะเพศของเกษตรกรมีเพียง 1 คําตอบ คือ เพศชาย
หรือเพศหญิง

3. อายุ นักวิจัยคาดวาเกษตรกรมีอายุไมเกิน 99 ป จึงกําหนดเพียง 2 สดมภ ถาหาก
คาดวาเกษตรกรจะมีอายุ 100 ปข้ึนไปก็จัดไว 3 สดมภ

4. การศึกษา คําตอบเก่ียวกับการศึกษาตางๆ ท่ีเกษตรกรจบ และคําตอบเก่ียวกับระดับ
การศึกษาเพ่ิมเติมมีอยางละ 1สดมภ จึงกําหนดระดับการศึกษาไว 2 สดมภ

5. แหลงเงินทุน กําหนดรหัสไวขอละ 1 สดมภ
6. แหลงความรู สําหรับขอนี้มีขอยอย 10 ขอใหเกษตรกรตอบขอละ 1 คําตอบ ดังนั้น

จึงใชจํานวนสดมภท้ังหมด 10 สดมภ
เม่ือสรางเครื่องมือลงรหัสขอมูลเรียบรอยแลว ควรตรวจสอบความถูกตองแลว

ดําเนินการลงรหัสขอมูลตามแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณใหเรียบรอย จากนั้นก็บรรณาธิกรขอมูล
และบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหขอมูลตอไป

3) การบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร

การบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร เปนข้ันตอนการนําขอมูลจากแบบสอบถามหรือ
แบบสัมภาษณบันทึกลงในแผนบันทึกขอมูล (Diskette) เปนสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือจะวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตอไป

นักวิจัยสามารถบันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม
SPSS  for Windows ไดเลยโดยไมตองบันทึกขอมูลลงในคูมือลงรหัสกอน แตอาจลาชาและผิดพลาด
ได และหลังจากบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวควรตรวจแกรหัสขอมูลในโปรแกรมใหถูกตองใหแนใจวาไม
มีขอผิดพลาด โดยอาจจะพิมพขอมูลท้ังหมดมาตรวจสอบกอนก็ได เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะวิเคราะห
ดวยวิธีการทางสถิติตอไป

4.2.2 การประมวลผลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
การประมวลผลขอมูล หมายถึง การกระทํากับขอมูลใดขอมูลหนึ่งหรือขอมูล

กลุมใดกลุมหนึ่งเพ่ือใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายมากข้ึน สามารถนําไปใชประโยชนไดมากข้ึน สิ่งท่ี
ไดจากการประมวลผลเรียกวา สารสนเทศ (Information) ขอมูล (Data) สําหรับการประมวลผล
ขอมูลนั้นถือวาเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญยิ่งในการประมวลผลขอมูล รวมท้ังข้ันตอนวิธีสําหรับการ
ประมวลผลชวยใหการประมวลผลรวดเร็วถูกตองตามความตองการของผูใชสารสนเทศ

1) ข้ันตอนการประมวลผลขอมูล
ข้ันตอนในการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการประมวลผลขอมูล

โดยท่ัวไปแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือการนําขอมูลเขา (Input Data) การประมวลผล (Processing)
และการนําเสนอขอมูล (Output Data)
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2) ปจจัยการนําคอมพิวเตอรมาประมวลผลขอมูล
ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา ไดมีการนําคอมพิวเตอร เขามา

ชวยในการทํางานดานตางๆ โดยเฉพาะในดานการประมวลผลขอมูล ท้ังนี้ก็เพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ซึ่งเราสามารถท่ีจะสรุปสาเหตุท่ีทําใหคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการ
ประมวลผลขอมูลไดเปนขอๆ ดังตอไปนี้

(1) ปริมาณขอมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากความตองการสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพนั้นจะตองมีขอมูลในทุกๆ ดาน ซึ่งในปจจุบันขอมูลท่ีไดมานั้นมีเปนจํานวนมาก เราจึงนํา
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการประมวลผลเพราะทําใหสามารถประมวลผลไดรวดเร็ว สามารถเก็บและ
ตรวจสอบขอมูลไดเปนจํานวนมาก

(2) ความถูกตองของสารสนเทศ ความถูกตองของสารสนเทศมี
ความสําคัญในการตัดสินใจเปนอยางมาก ดังนั้นการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการประมวลผลนั้นจะ
ใหความถูกตองของสารสนเทศอยูในระดับสูง แตตองมีการจัดเตรียมขอมูลและข้ันตอนในการประมวลผล
มาเปนอยางดี

(3) ความรวดเร็ว สารสนเทศจะมีคุณคาอยางมากก็ตอเม่ือเปน
สารนิเทศท่ีทันตอ เหตุการณ ดวยเหตุนี้คอมพิวเตอรจึงมีความจําเปนอยางมากในการประมวลผลเพ่ือ
ความรวดเร็ว

(4) ประหยัดคาใชจาย หากเราใชคนในสวนของการประมวลผลขอมูล
ท่ีมีจํานวนมากเราจําเปนตองจางคนมาทํางานในสวนนี้เพ่ิมข้ึน นั่นหมายความวารายจายในสวนนี้ก็
ตองเพ่ิมข้ึนดวย ท้ังในดานคาแรงงาน ในดานการประมวลผล และถาหากประมวลผลผิดพลาด ก็จะทํา
ใหตองเสียเวลาและรายจายเพ่ิมข้ึนอีก ซึ่งอาจจะทําใหรายจายสูงกวาการนําคอมพิวเตอรเขามาใชงาน
เม่ือเทียบกับราคาของเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันจะเห็นไดวาถูกลงอยางมาก ในขณะท่ี
ความสามารถในการทํางานสูงข้ึน ดังนั้นการนําคอมพิวเตอรเขามาใชงานจึงนาจะประหยัดคาใชจาย
มากกวา

3) การใชโปรแกรม Spss วิเคราะหขอมูลงานวิจัย
(1) ความเปนมาของโปรแกรม Spss

SPSS ยอมาจาก Statistical Package for Social Science
โปรแกรม Spss เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติถูกออกแบบและพัฒนาข้ึน
โดยบริษัท Spss.lnc แหงประเทศสหรัฐอเมริกา เปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีรับการพัฒนามา
เปนลําดับ ในชวงแรก ๆ การใชโปรแกรมดังกลาว ผูใชจะตองเขียนคําสั่งเพ่ือใหประมวลผลขอมูล
ซึ่งคอนขางมีความยุงยากและมีขอจํากัดสําหรับผูท่ีไมคุนเคยกับคําสั่งตางๆ ทําใหไมสามารถใช
โปรแกรมได ตอมาลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอรไดพัฒนาอยูในโหมดกราฟก คือ สามารถใชรูปภาพ
ชวยในการทํางานได โปรแกรม Spss จึงไดถูกพัฒนาใหทํางานในระบบวินโดวน (SPSS for
WINDOWS) มีการปรับปรุงขอจํากัดและเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือใหโปรแกรมดังกลาวครอบคลุม
สถิติตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมศาสตร โปรแกรม Spss จึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูป
ท่ีมีความทันสมัย สะดวกในการใชและท่ีสําคัญ ก็คือ สามารถแปลผลการวิเคราะหไดงาย ไมซับซอน
จึงเปนโปรแกรมทางสถิติท่ีไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน
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(2) ข้ันตอนพื้นฐานในการใชโปรแกรม Spss
ในการใชโปรแกรม Spss for Windows มีข้ันตอนพ้ืนฐานท่ี

สําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้
(2.1) สรางแฟมขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห หรือเปดจาก

แฟมขอมูลท่ีไดสรางไวแลว รวมท้ังจัดการกับขอมูลใหพรอมทําการวิเคราะห
(2.2) เลือกสถิติวิเคราะหท่ีมีความเหมาะสมสามารถตอบปญหา

วิจัยได
(2.3) เลือกตัวแปรท่ีตองการนํามาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย

(3) ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเปนเพียงข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัย

เทานั้น ซึ่งในการวิเคราะหเก่ียวของกับกระบวนการ ดังนี้
(3.1) สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
(3.2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
(3.3) เก็บรวบรวมขอมูล
(3.4) ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
(3.5) สรางตัวแปรและกําหนดคาตัวแปร
(3.6) ลงรหัสโปรแกรม
(3.7) วิเคราะหขอมูล
(3.8) แปลผลการวิเคราะห
(3.1) สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยจะไมเกิดประโยชน หาก
ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเปนขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือ หรือเปนขอมูลท่ีมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นสิ่งสําคัญท่ี
จะทําใหผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองนาเชื่อถือ ก็คือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จะตองมีคุณภาพ ผูวิจัยจะตองใหความสําคัญกับการออกแบบหรือการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยตองสามารถเลือกเครื่องมือใหมีความเหมาะสมกับตัวแปรท่ีตองการวัดและ
เหมาะสมกับกลุมผูใหขอมูลได

(3.2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
กอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง มีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีนักวิจัยจะตองดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด วามีคุณภาพหรือไม
ดัชนีท่ี บงบอกวาเครื่องมือดังกลาวมีคุณภาพหลายดัชนี ในการวิจัยทางสังคมศาสตรมักจะพิจารณา
คุณภาพดานความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) เปนหลัก นอกจากนั้นอาจ
พิจารณาคุณภาพรายขอ เชน คาความยากงาย (Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination)
เปนตน
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(3.3) เก็บรวบรวมขอมูล
ในข้ันตอนนี้ถึงแมวาผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ

เปนอยางดีแลว ก็ไมไดหมายความวาจะตองไดขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ หากนักวิจัยไมมีการวางแผน
ท่ีดีในการเก็บรวบรวมขอมูล นักวิจัยจะตองหาวิธีการท่ีจะทําใหไดขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงมาก
ท่ีสุด การทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบหลายๆ ฉบับ ในเวลาเดียวกันหรือเก็บขอมูลในขณะท่ี
นักเรียนมีการสอบปลายภาคหรือมีกิจกรรมอ่ืน เชน การแขงขันกีฬา อาจทําใหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได
มีความผิดพลาดเกิดข้ึนในบางครั้งผูวิจัยอาจจะตองเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลาย ๆ วิธี
ประกอบกัน เพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูล

(3.4) การตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลบางครั้งไมสามารถท่ีจะได

ขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีผูวิจัยไมไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
เชน การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย เปนตน ผูวิจัยจะตองดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูลในเบื้องตนกอน หากพบวามีขอมูลสูญหายหรือไมสมบูรณ เปนจํานวนมาก ผูวิจัยอาจไมนํา
ขอมูลจากหนวยตัวอยางดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะห ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน จํานวนกลุม
ตัวอยางเพียงพอหรือไม ความเปนตัวแทนของแตละกลุม เปนตน แตหากจะใหการวิเคราะหขอมูลมี
ประสิทธิภาพแลว ขอมูลนั้นๆ ควรมีความสมบูรณอยางนอยรอยละ 80 ข้ึนไป

(3.5) สรางตัวแปรและกําหนดคาตัวแปร
ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรม Spss เพราะเปนการสรางตัวแปรและกําหนดคาของตัวแปรเพ่ือแปลงขอมูลจาก
เครื่องมือวัดมาสูขอมูลในโปรแกรมและวิเคราะหในข้ันตอนตอไป
**ในหัวขอ (3.6) ลงรหัสโปรแกรม (3.7) วิเคราะหขอมูล และ (3.8) แปลผลการวิเคราะห ใหศึกษา
เพ่ิมเติมรายละเอียดจาการใหโปรแกรม SPSS **



4-13

ตัวอยางงานวิจัยดานตลาดแรงงาน

การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการวิจัยเรื่อง ชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ณ
ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย กรุงเทพมหานคร มีการรวบรวมขอมูลโดยการเก็บขอมูลปฐมภูมิของ
กลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม และขอมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร หนังสือ
บทความ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

โดยเครื่องมือท่ีใชวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 449 คน
การบันทึกขอมูลและการประมวลผล

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและทําการบรรณาธิกรขอมูล เพ่ือตรวจสอบขอมูลใหถูกตองการ
นําไปบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร และประมวลผลดวยโปรแกรมประมวลผล
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บทท่ี 5
การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิจัย

5.1 การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ถาเปนขอมูลเชิงปริมาณผูวิจัยจะนําขอมูลมาหาคาสถิติตางๆ

เพ่ือตอบปญหาการวิจัยหรือเพ่ือทดสอบสมมุติฐานการวิจัย การวิเคราะหขอมูลข้ันแรกผูวิจัยจะ
คํานวณหาคาสถิติจากขอมูลของกลุมตัวอยางกอนท่ีเราเรียกวาสถิติบรรยาย ข้ันตอมาผูวิจัยจะใชสถิติ
อางอิงเพ่ือสรุปคําตอบไปยังประชากร กรณีขอมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบปญหาการ
วิจัยจะใชวิธีการสรุปความหรือสังเคราะหขอความ เสร็จแลวจึงนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเสนอใน
รายงานการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การวิเคราะหคาของตัวแปร เพ่ือหาความสัมพันธหรือทิศทาง
ของความสัมพันธวาเปนในเชิงบวก หรือเชิงลบ ระหวางตัวแปร 2 ตัว หรือมากกวาตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว หรือ อีกนัยหนึ่ง เพ่ือหาคําตอบท่ีตองการนั่นเอง

5.1.1 การพิจารณาจัดรูปขอมูล
ปกติแบงขอมูลเปน 2 ชนิด  คือ
1) ขอมูลท่ีมีลักษณะขาดตอน (Categorical Data) เชน รวยมาก รวยปานกลาง จน

ชาย หญิง หรือเห็นดวย ไมเห็นดวย เปนตน ซึ่งถาเทียบกับระดับการวัดแลว จะอยูในระดับนาม
มาตราหรืออันดับมาตรา การจัดรูปมักจัดในรูปของสัดสวน เชนอัตราและรอยละ

2) ขอมูลท่ีสามารถวัดไดโดยไมมีการขาดตอน (Continuous Data) เชน ความสูง
น้ําหนัก ระยะทาง อายุ จํานวนเงิน คะแนนสอบ เปนตน เปนขอมูลระดับชั้นมาตราและอัตราสวน
มาตรา การจัดรูปขอมูลมักจัดในรูปของการวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง เชน คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐาน
นิยม หรือพิสัย เปนตน

5.1.2 การสรางตาราง
วัตถุประสงคการสรางตาราง ก็เพ่ือท่ีจะบรรจุคาตางๆ ของตัวแปรลงไปตามประเภท

ท่ีจัดไว เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห และกอนท่ีจะบรรจุคาของตัวแปรใดลงไปจะตองทราบดวย
วาตัวแปรท่ีจัดลงตารางนั้นเปนตัวแปรประเภทใด เชน ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามหรือตัวแปรคุม
เม่ือทราบแลววาตัวแปรนั้นอยูในประเภทใด จึงลงมือสรางตารางเปลา (Dummy Table ) โดยจัดให
ตัวแปรอิสระอยูทางแกน X และตัวแปรตามอยูทางแกน Y

ประเภทของตารางโดยท่ัวไปแบงเปน 2 ประเภท คือตารางท่ัวไปและตาราง
สมมติฐาน

1) ตารางท่ัวไป หมายถึงตารางท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ัวไป หรือขอมูลสวนบุคคล
เชน อายุ เพศ จํานวนบุคคลในครอบครัว ประเภทของการผลิต เปนตน ตารางท่ัวไปมีประโยชนในแง
ท่ีบอกใหทราบถึงลักษณะของกลุมประชากรท่ีศึกษา ตารางท่ัวไปแบงออกเปนตารางแสดงขอมูลดาน
เดียว ( One-dimensional Table ) และตารางแสดงขอมูล 2 ดาน (Two-dimensional Table)
ตัวอยางของตารางแสดงขอมูลดานเดียว คือ
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การถือครองท่ีดิน จํานวน รอยละ
เปนเจาของท่ีดิน 150 50.0
ท่ีเชา 100 33.3
ท่ีสาธารณะ 50 16.7

รวม 300 100.00

ตัวอยางของตารางแสดงขอมูล 2 ดาน
ระดับของ I.Q. เกรดคะแนน รวม

A B C D
80-100 2 5 5 30 24
101-110 8 16 30 20 74
111-120 9 40 30 10 89
121-130 20 50 10 5 85
131- ข้ึนไป 30 30 5 5 75
รวม 69 141 85 70 365

2) ตารางสมมติฐาน หมายถึง ตารางท่ีสรางข้ึนเพ่ือหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร 2 ตัว หรือมากกวา เพ่ือหาคําตอบท่ีตองการ หรือเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

ตัวอยางตารางแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ชนิด 2X1 หมายถึง มีตัว
แปร 2 ประเภท ตามแนวตั้งและตามแนวนอน

ศาสนา อุดมการณทางการเมือง รวม
---------------------------------------------------------------
อนุรักษนิยม เสรีนิยม

พุทธ 200 200 400
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ตัวอยางตารางแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ชนิด 2 X 2 (ตัวแปร 2 ตัว ตามแนวตั้ง
และ 2 ตัวตามแนวนอน)

ศาสนา อุดมการณทางการเมือง รวม
------------------------------------------------------------------
อนุรักษนิยม เสรีนิยม

พุทธ 200 200 400
คริสต 250 100 350
รวม 450 300 750

นอกจากนี้ตารางสมมติฐานอาจจะเปนแบบ 2x3, 3X3, 4x3 ก็ไดข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยวาตองการตัวแปรมากนอยเพียงใด เพ่ือสะดวกในการวิเคราะหและ
ตีความหมายตอไป

5.1.3 การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ความสําคัญของการวิเคราะหขอมูลก็คือ การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม เพราะการใช

สถิติผิด ขอสรุปหรือผลการวิจัยท่ีไดจะไมมีความหมายแตประการใด ในการพิจารณาวาจะใชสถิติ
ตัวใดในการวิเคราะหขอมูลนั้นจะตองพิจารณาหลายอยางประกอบกัน คือ เริ่มตั้งแตวัตถุประสงคใน
การวิจัย สมมติฐานในการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยาง ตลอดจนการออกแบบการวิจัยประกอบดวย
โดยจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะปญหาการวิจัยแตละเรื่อง อาจใชสถิติไดหลายอยาง
นอกจากนี้สมมติฐานแตละขอก็อาจใชสถิติไมเหมือนกันได ขอสําคัญก็คือ สถิติท่ีใชควรเปนสถิติท่ีงาย
ไมยุงยาก แตใหคําตอบท่ีถูกตอง
แนวทางในการเลือกวิธีทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลท่ีใชในการทดสอบและเสนอขอมูล

ระดับของขอมูล สถิติท่ีเหมาะสมในการทดสอบ
ขอมูลนาม (Nominal) Mode

Frequency
Contingency Coefficient
Chi-square
Z-test

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอมูลอันดับ ( Ordinal) Median

Percentile
Spearman Rank Correlation
Kendall T
Kendall W

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ขอมูลชวง (Interval) Mean
Standard Deviation
Pearson Product
Moment Correlation
Multiple Product
Moment Correlation
t-test
Analysis of Variance
Regression

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอมูลอัตราสวน (Ratio) Geometric Mean

Coefficient of Variation
หมายเหตุ : ระดับของขอมูลท่ีสูงนั้นจะครอบคลุมการทดสอบใชระดับท่ีต่ํากวาไดดวย

5.1.4 การตีความหมายขอมูล
เม่ือจัดทําตาราง ขอมูลและนําไปวิเคราะหทางสถิติแลว ข้ันตอไปก็คือ การตีความหมาย

หรือแปลความหมายของขอมูล ในปจจุบันมีการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําตารางและคาสถิติตางๆ
จะถูกพิมพออกมาพรอมกัน ในบางครั้งผูวิจัยก็ประสบปญหาในการตีความขอมูลเหลานั้นใหถูกตองถา
ไมมีความรูเพียงพอในทฤษฎีการทดสอบ หรือไมเขาใจแจมแจงถึงวิธีการทดสอบทางสถิตินั้นๆ ซึ่งควร
ระวังใหมากข้ึน

กอนท่ีจะตีความหมายของขอมูลวามีความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือไม เพ่ือสรุป
ความและหาคําอธิบายตอไป ควรท่ีจะไดมีการพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้

1) ความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานั้นเกิดโดยบังเอิญหรือไม ซึ่งสามารถจะ
ตรวจสอบไดจากการใชสถิติในการทดสอบ

2) ความสัมพันธนั้นเกิดจากการเก็บขอมูลท่ีไมดีไดหรือไม หมายความวา ถึงแมเรา
จะทดสอบความสัมพันธทางสถิติตามขอ 1) และพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญแลวก็ตามก็
ควรจะตองพิจารณาดูวา ขอมูลเหลานั้นไดมาอยางไร แบบของการวิจัยเปนอยางไร ซึ่งความสัมพันธ
ปลอมอาจเกิดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

(1) เกิดจากความลําเอียงของผูวิจัยหรือผูใหขอมูล ในกรณีของผูวิจัยอาจจะ
เกิดความผิดพลาดเนื่องมาจากการจําแนกประเภทผิด เชน จัดประเภทใหลูกซึ่งทํานาใหพอแมวาเปน
ผูเชา เม่ือเปนผูเชาก็ตองจายคาเชานา นั่นคือไดขาวเทาไรก็ตองใหพอแมซึ่งเปนเจาของนาหมด
จึงกลายเปนวาตองเสียคาเชานารอยละ 100 ทําใหมีผลเฉลี่ยตอคาเชานา คือ คาเฉลี่ยจะสูงกวาความ
เปนจริง เปนตน สวนในกรณีของผูใหขอมูลนั้นขอผดิพลาดเกิดข้ึนเสมอ ๆ ก็คือ ผูใหขอมูลมักใหขอมูล
เฉพาะท่ีตัวเองจําได เชน ถาถามเรื่องรายได ก็มักจะไดแตรายจาย สวนรายรับจําไดไมหมด
เม่ือวิเคราะหขอมูลปรากฏวารายไดต่ํากวารายจายโดยท่ีไมมีหนี้สิน เปนตน ทําใหยากตอการตีความ
วิธีแกก็คือ จะตองแกท่ีการออกแบบการวิจัย
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(2) เกิดจากขอผิดพลาดในการเลือกตัวอยางหมายถึง ความสัมพันธของตัวแปรท่ี
เกิดข้ึนเนื่องมาจากการออกแบบการวิจัยในการเลือกตัวอยางหรือกลุมประชากรท่ีศึกษา
ดังตัวอยางตอไปนี้

ฐานะทางเศรษฐกิจ จํานวนมาคลอด จํานวนท่ีพบโรคแทรก %
ท่ีพบ

ยากจน 500 (5%) 400 (25%) 80.0
รวย 10,000 (95%) 1,200 (75%) 12.0
รวม 10,500 (100%) 1,600 (100%) 15.2

จากตารางซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางโรคแทรกของการตั้งครรภกับฐานะทาง
เศรษฐกิจ พบวาผูมีฐานะยากจนมีอัตราการเปนโรคแทรกสูงมากคือ รอยละ 80 ซึ่งสูงกวาผูมีฐานะดี
เกือบ 7 เทา แตเม่ือพิจารณาถึงอัตราสวนของผูท่ีมาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลจะพบวาผูท่ีมาคลอดบุตร
ท่ีโรงพยาบาลเปนผูท่ีมีฐานะดีถึงรอยละ 95 มีผูฐานะยากจนเพียงรอยละ 5 เทานั้น และจากความจริง
ท่ีวา ผูท่ีมีฐานะดีเกือบทุกคนไปคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลไมวาจะมีโรคแทรกหรือไมก็ตาม แตผูท่ีมี
ฐานะยากจนสวนใหญคลอดบุตรเองท่ีบาน ผูท่ีไปโรงพยาบาลมักเปนผูท่ีมีโรคแทรก ความสัมพันธ
ท่ีเกิดข้ึนจึงอธิบายไดวา สาเหตุมาจากเกณฑการเลือกไปใชบริการคลอดบุตรในโรงพยาบาลของกลุม
ประชากร 2 กลุมตางกันมากกวา ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีตางกัน

(3) ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเปนความสัมพันธลวงหรือไม ความสัมพันธลวง
หมายถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ัง ๆ ท่ีไมมีความเก่ียวของกันเลย
แตอาจจะมีความสัมพันธเนื่องจากตัวประกอบอ่ืนๆ ดังนั้น การวิเคราะหขอมูลควรวิเคราะหโดยใหตัว
แปรคุมเพ่ือใหทราบวา จริงๆ แลวตัวแปรตัวใดแนท่ีมีความสัมพันธกันจริงๆ

นอกจากนี้แลว ในการตีความหมายขอมูลก็ควรจะระมัดระวังในเรืองตอไปนี้ คือ
(3.1) ไมควรตีความหมายขอมูลเกินขอบเขตของขอมูลท่ีรวบรวมไว หรือ

เกินขอบเขตของการวิจัยท่ีกําหนดไว
(3.2) ไมควรใหเกิดความลําเอียงโดยไมรูตัว
(3.3) ระวังการใชเหตุผลผิด
(3.4) ระวังในการคํานวณคาสถิติท่ีผิดพลาด เพราะจะทําใหการตีความ

ผิดพลาดดวย
(3.5) การตีความจะตองตีความตามตัวเลข ไมมีการแสดงความคิดเห็นใดๆ

ท้ังสิน้
(3.6) ไมควรใชภาษาท่ีเขาใจยากและเยิ่นเยอ
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ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผลการวิเคราะหขอมูลจะมีอยู 2 กรณี คือ (1)
ผลการวิเคราะหเปนคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ และการจัดอันดับรอยละ คาเฉลี่ย คาการกระจาย
การนําเสนอผลการวิเคราะห นอกจากเปนตารางแลวอาจจะนําเสนอดวยกราฟ หรือแผนภูมิตางๆ
ก็ได และ (2) ผลวิเคราะหท่ีเปนคาท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐาน การตีความหมายผลวิเคราะหท้ัง 2
กรณีมีลักษณะตางกัน กลาวคือ ถาผลวิเคราะหเปนคาสถิติพ้ืนฐาน การแปลความหมายเปนเพียงชี้ให
ผูอานทราบวาเรื่องนั้นๆ มีคุณสมบัติเดนหรือดอยตามคาสถิตินั้น ๆ อยางไร โดยหยิบยกมากลาว
เฉพาะท่ีสําคัญ ๆ เทานั้น

5.1.5 การสรุปผล
การสรุปผล ถือเปนข้ันตอนสุดทายของการวิเคราะหขอมูล ซึ่งหมายถึงการรวบรวม

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดตีความหมายไวแลวมาเขียนสรุปเปนขอๆ เพ่ือตอบปญหาในการวิจัย
การเขียนสรุปผลควรเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย หรือสมมติฐานในการวิจัย
และควรจะสอดคลองกันเปนขอๆ เพ่ือใหแนใจวาไดสรุปผลครบถวนทุกประเด็นการวิจัย การสรุปผล
มีหลักเกณฑ ดังนี้

1) การสรุปผลตองตั้งอยูบนหลักฐานตางๆ ท่ีไดจากขอมูลเทานั้น ไมใชความเห็น
ของผูวิจัยเขาไปเก่ียวของ

2) ตองสรุปภายในขอบเขตของปญหาการวิจัยท่ีนิยามไวเทานั้น
3) ตองอาศัยการใชเหตุผลข้ันสูงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร
4) ตองตรงกับขอเท็จจริง และหลักการตางๆ ของธรรมชาติ
5) การสรุปผลควรจะเขียนใหเปนประโยคบอกเลาท่ีชัดเจน รัดกุม และชี้เฉพาะ

และอยูในลักษณะขอความท่ีเปนการตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานท่ีตั้งไวเทานั้น

5.2 การนําเสนอผลงานวิจัย
หลังจากไดดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลว ก็ถึงข้ันตอนการเขียนรายงานให

ทราบวาไดพบและเรียนรูอะไรจากการทําวิจัยมาแลวบางการเขียนรายงานการวิจัยเปนข้ันตอน
สุดทายของกระบวนการวิจัย  รายงานการวิจัย (Research report) จึงเปนสื่อท่ีจะนํากิจกรรม
ผลงานท่ีไดวิจัย ขอคนพบ สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะไปเผยแพรแกสาธารณชน  การเขียน
รายงานตองตระหนักถึงความถูกตองของเนื้อหา ภาษาเขียน รูปแบบของรายงานการวิจัยและความ
นาเชื่อถือ

5.2.1 องคประกอบของรายงานการวิจัย เชิ งปริมาณ ประกอบดวย 3 สวน คือ
องคประกอบสวนตน องคประกอบสวนเนื้อเรื่อง และองคประกอบสวนทาย ดังนี้

1) องคประกอบสวนตน (Preliminary) เรียกวาสวนนําเรื่อง เริ่มตั้งแตปกนอก
จนถึงสารบัญ ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้

1.1) ปกนอก  ประกอบดวย ชื่อเรื่องวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อนักวิจัย แหลงเงินทุนท่ีไดรับ (ถามี) ปท่ีพิมพ และหมายเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN)

1.2) ปกใน ประกอบดวยขอความเหมือนกันกับปกนอก
1.3) คํานํา  กิตติกรรมประกาศ หรือ คุณูปการ
1.4) บทคัดยอ  ซึ่งสถาบันการแหงจะจัดลําดับบทคัดยอไวกอนคํานํา



1.5) สารบัญ เปนสารบัญของเนื้อเรื่องท้ังหมด
1.6) สารบัญตาราง บางคนเรียกบัญชีตาราง
1.7) สารบัญภาพ บางคนเรียกบัญชีภาพประกอบ (ถามี)

2) องคประกอบสวนเนื้อเรื่อง
องคประกอบสวนเนื้อเรื่อง (text) เปนสวนของเนื้อหารายงานการวิจัย

โดยปกติจะแบงออกเปนบทๆ ตั้งแตบทนําจนถึงสรุป ดังนี้
บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย (ถามี) ซึ่งอาจนําไปไวบทท่ี 2 ก็ได
ขอบเขตของการวิจัย
ขอจํากัดของการวิจัย (ถามี)
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เปนสวนศึกษาหรือทบทวนวรรณกรรมท่ี
ประกอบดวยเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ควรเรียงลําดับหัวขอ ประเด็น หรือกลุมตัวแปรท่ี
ศึกษา ซึ่งเม่ือศึกษาวรรณกรรมท่ีเปนสวนของ กรอบความคิดเชิงทฤษฎี ท่ีสนับสนุนการวิจัยแลวจะ
สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย บางสถาบันจึงนํากรอบแนวคิดการวิจัยมาไวท่ีบทท่ี 2

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย
ประชากร กลุมตัวอยาง การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั
การเก็บรวบรวมขอมูล ชวงเวลาเก็บขอมูล จํานวนเครื่องมือวิจัยท่ี
รวบรวมได
การวิเคราะหขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

บทท่ี 4 ผลการวิจัย  บางสถาบันใชคําวา  ผลการวิเคราะหขอมูล นักวิจัย
ควรแบงออกเปนเรือง หัวขอ หรือประเด็นสําคัญท่ีเรียงลําดับตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยอาจกลาว
นําใหผูอานผลการวิจัยไดเห็นภาพของการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอน แตละเรื่องหรือ
แตละหัวขอ แลวนําเสนอขอมูลดวยตาราง กราฟ แผนภูมิ รวมท้ังการทดสอบสมมติฐาน (ถามี)

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ซึ่งควรนําเสนอ
แตละสวนใหชัดเจน  คือ

สรุปผลการวิจัยเปนความเชื่อท่ีเขียนข้ึนจากผลการศึกษาหรือสิ่งท่ีชี้นําใหเห็น
จากผลการศึกษา การเขียนสรุปผลการวิจัยจะเริ่มดวยความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค วิธีการวิจัย
และผลของการวิจัยโดยยอ
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การอภิปรายผล   นําผลการวิจัยและขอคนพบมาอธิบายเหตุผลประกอบเนน
ถึงขอคนพบท่ีเดน ท่ีควรกลาวย้ํ า ชี้ ให เห็นความสอดคลองและไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ความแตกตางหรือความสอดคลองเ ม่ือเปรียบเทียบกับสภาพจริงท่ัวไป ความแตกตางหรือ
ความสอดคลองกับผลการวิจัยของคนอ่ืน ๆ วา เปนเพราะอะไร รวมท้ังอภิปรายจุดแข็งจุดออนของ
วิธีการวิจัยท่ีใช

ขอเสนอแนะ ในสวนของขอเสนอแนะนี้ควรชี้ใหเห็นวาจะนําผลการวิจัยไปใชใน
ดานใดบาง และความจําเปนท่ีตองวิจัยในอนาคต จึงควรแบงขอเสนอแนะเปน 2 ลักษณะ คือ

(1) ขอเสนอแนะตามผลการวิจัย พิจารณาการใหขอเสนอแนะตามจุดออนและ
จุดแข็งของการวิจัยในแตละเรื่อง แตละประเด็น เพ่ือแกปญหาในขอบกพรองท่ีคนพบจากการวิจัย

(2) ขอเสนอแนะของนักวิจัย  เปนขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักวิจัยเอง
เชน ขอเสนอแนะใหนําผลการวิจัยไปใช ขอเสนอแนะการวิจัยตอเนื่อง (further research)

3) องคประกอบสวนทาย
องคประกอบสวนทาย (supplementary) ประกอบดวยสวนอางอิงและ

ภาคผนวก ดังนี้
(1) บรรณานุกรม เอกสารอางอิง  ฐานขอมูลตางๆ ท่ีใชอางอิง
(2) ภาคผนวก เปนสวนเพ่ิมจากเนื้อหา ใหจัดเรียงภาคผนวกเปนกลุมๆ

โดยเรียงตั้งแตเครื่องมือวิจัย ตารางวิเคราะหขอมูลหรือสูตรสถิติ และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ เปนตน
ภาคผนวก ก แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ
ภาคผนวก ข ตารางวิเคราะหขอมูลหรือสูตรสถิติ
ภาคผนวก ค ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวก ง ........

(3) ดัชนี (ถามี )
สถาบันการศึกษาบางแหงอาจเพ่ิม ประวัติผูวิจัย ไวสวนทายดวย การเขียนประวัติ

ผูวิจัยประกอบดวย ชื่อ ชื่อสกุล ประวัติการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป ตําแหนง
และสถาบันท่ีทํางาน รางวัลหรือเกียรติประวัติท่ีไดรับ (ถามี) และทุนการศึกษาท่ีไดรับในการศึกษา
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ตัวอยางตารางการวิเคราะหขอมูล ของการศึกษา เรื่อง ชองทางการรับขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะหขอมูล
ประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

โดยสถิติท่ีใชคือ ความถ่ี รอยละในการบรรยายขอมูลของกลุมตัวอยาง
ตัวอยางขอมูลท่ัวไป
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ
ชาย 200 44.5
หญิง 249 55.5
รวม 449 100

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมผูใชบริการเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย โดยมีสัดสวน
ใกลเคียงกัน คือ เพศหญิง รอยละ 55.5 และเพศชาย รอยละ 44.5

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ

ชวงอายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ
18-24 89 19.8
25-29 116 25.8
30-39 168 37.4
40-49 63 14.0
50-59 13 3.0
รวม 449 100

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 37.4
รองลงมา อายุระหวาง 25-29 ป รอยละ 25.8 อายุระหวาง 18-24 ป รอยละ 19.8 และผูท่ีมีอายุ
ระหวาง 50- 59 ป มีจํานวนนอยท่ีสุด รอยละ 3.0
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ตัวอยางตารางประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับชองทางการรับรูขาวสารตลาดแรงงาน

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของชองทางการไดรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของ
กลุมเปาหมาย

ชองทางการรับขอมูล จํานวน (ครั้ง) รอยละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต ไลน เฟสบุค) 257 37.0
สื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) 97 14.0
สื่อสิ่งพิมพ (วารสาร แผนปาย/ใบปลิว รับสมัครงาน) 68 9.8
สื่อบุคคล (เพ่ือน ญาติ เจาหนาท่ีของรัฐ) 273 39.2
รวม 695 100
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางรับขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานผานทางสื่อ
บุคคล คือ เพ่ือน ญาติ และเจาหนาท่ีของรัฐมากท่ีสุด รอยละ 39.2 รองลงมาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
คิดเปนรอยละ 37.0 ผานทางสื่อมวลชน รอยละ 14.0 และทางสื่อสิ่งพิมพ รอยละ 8.5
การสรุปผลการวิจัย

การศึกษา เรื่อง ชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ  ณ ศูนยบริการ
จัดหางานเพ่ือคนไทย  กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาชองทางการรับขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงานของผูมาใชบริการ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย ณ กรุงเทพมหานคร  และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและชองทางการรับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานโดย
ประชากรท่ีใช คือ แรงงานท่ีมารับบริการ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย กรุงเทพมหานคร ใน
ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2558 จํานวน 449 คน ในการศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูล และการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive  Statistics) โดยสถิติท่ีใชคือ ความถ่ี  รอยละในการบรรยายขอมูลของกลุมตัวอยาง และ
ทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบไคสแควร(Chi Square Test) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและชองทางการสื่อสารผลการวิจัยพบวา

1. กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 15.4 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 12.0

2. สถานภาพการทํางานของกลุมตัวอยาง พบวา ไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ 92.7 มีงานทํา
รอยละ 7.3 โดยประเภทของผูมาใชบริการเปนกลุมผูประกันตน กรณีวางงานมากท่ีสุด รอยละ 71.9
ตองการเปลี่ยนงาน รอยละ 14.3 นักศึกษาจบใหม รอยละ 9.6 ผูวางงาน รอยละ 2.7

3. กลุมตัวอยาง สวนใหญไดรับขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครงานทางผานสื่อบุคคล คือ เพ่ือน
ญาติ เจาหนาท่ีของรัฐ มากท่ีสุด รอยละ 39.2 รองลงมาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส รอยละ 37.0 และ
ผานทางสื่อมวลชน  รอยละ 14.0 สําหรับชองทางในการคนหาขอมูล สวนใหญคนหาขอมูล จากทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 44.9 รองลงมาจากสื่อบุคคล รอยละ 31.2 และจากสื่อมวลชน
รอยละ 13.7
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4. ในขณะท่ีวิธีการสมัครงาน กลุมเปาหมายจะสมัครงานทางอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด รอยละ
37.3 รองลงมาสมัครงานกับกรมการจัดหางาน รอยละ 20.8 สมัครงานผานบริษัทโดยตรง เพ่ือน
ญาติ  รอยละ 20.2

จากผลการศึกษา จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงานควรมีการเผยแพรหลายชองทางตรงตาม

สภาพแวดลอมของชุมชนและบุคคล
2. การบริการจัดหางานทางอินเตอรเน็ต ควรมีการบูรณาการกับเจาหนาท่ี ซึ่งเปนสื่อบุคคล

ซึ่งเปนสื่อท่ีมีผลดี คือ สามารถนําขาวสารท่ีตองการเผยแพรไปสูผูรับไดโดยตรง และสามารถชักจูงใจ
ผูรับสารไดโดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง สามารถทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะท่ียืดหยุน
ปรับใหเขากับผูรับสารเปนรายๆได และยังทําใหทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที เชน
การแนะนํา  แนะแนวจากเจาหนาท่ี

3. มีการจัดการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานใหเปนปจจุบัน มีรายละเอียดใหครบถวน
ครอบคลุม เชน คาจาง  สวัสดิการตางๆ สภาพการทํางาน

4. มีการพัฒนาสื่อบุคคลใหมีความรูดานขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและเทคนิคการเผยแพร



กองบริหารขอ้มลูตลาดแรงงาน
กรมการจดัหางาน  กระทรวงแรงงาน

โทร. 0 2245 0960
http://doe.go.th/prd/lmia/




