การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)

เรื่อง การจัดทำผลงานวิจัยด้านตลาดแรงงาน

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน
ปี 2559

องค์ความรู้
“การจัดทําผลงานวิจัยด้านตลาดแรงงาน”

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 การกําหนดหัวข้อวิจัย

1-1

1.1 การกําหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย

1-1

1.2 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย

1-2

1.3 ขอบเขตในการวิจัย

1-2

1.4 สมมติฐานในการวิจัย

1-2

1.5 การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย

1-6

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1-8

1.7 ตัวแปรในการวิจัย

1-9

บทที่ 2 การกําหนดวิธีวิจัย

2-1

2.1 การออกแบบการวิจัย

2-1

2.2 ประชากรและตัวอย่างในการวิจัย

2-2

2.3 สถิติในการวิจัย

2-9

บทที่ 3 การสร้างเครื่องมือวิจัย

3-1

3.1 การวัดในการวิจัย

3-1

3.2 เครื่องมือการวิจัย

3-5

3.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

3-7

3.4 คุณภาพของเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

3-35

บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล/บันทึกและการประมวลผลข้อมูล

4-1

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

4-1

4.2 การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

4-6

บทที่ 5 การวิเคราะห์และการนําเสนอผลการวิจัย

5-1

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

5-1

5.2 การนําเสนอผลงานวิจัย

5-6

1-1

การจัดการความรู้เรื่องการจัดทําผลงานวิจัยด้านตลาดแรงงาน
บทที่ 1
การกําหนดหัวข้อวิจัย
ในการดําเนินการจัดทําผลงานวิจัยด้านตลาดแรงงานนั้น ผู้วิจัยจะต้องนําระเบียบวิธีการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์มาปรับใช้ในการดําเนินการ ซึ่งในการดําเนินการมีขั้นตอนการดําเนินการอยู่หลาย
ขั้นตอน ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการกําหนดหัวข้อวิจัยโดยมีรายละเอียดใน 6 หัวข้อ คือการกําหนด
ประเด็ น ปั ญ หาในการวิ จั ย ความเป็ น มาและวั ต ถุ ป ระสงค์ สมมติ ฐ านในการวิ จั ย การทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัยและตัวแปรในการวิจัย
การกําหนดหัวข้อเรื่องในการทําวิจัยเป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนสําคัญในการทําวิจัย ปัญหา
การวิจัยได้มาจากแหล่งต่าง ๆ กัน บางปัญหาอาจจะได้มาจากทฤษฎี ประสบการณ์ส่วนตัว บทความ
ผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอแนะในรายงานการวิจัย การกําหนดปัญหาการวิจัยจะเขียนเป็นประโยค
บอกเล่าซึ่งมี 2 ระดับ คือ ปัญหาทั่วไปจะเขียนเป็นชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัย และปัญหาเฉพาะจะเขียน
เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยภายใต้ปัญหาทั่วไปที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้น นอกจากนั้น ต้องมีการประเมิน
ปัญหาการวิจัย เป็นการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําการวิจัยเรื่องนี้ ถ้าพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมาก
ซึ่งอาจจะทําให้การวิจัยไม่สําเร็จ หรืองานวิจัยขาดคุณภาพก็จะตัดสินใจยกเลิก
1.1 การกําหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย (Problem Identification)
การกํ า หนดประเด็นปั ญ หาในการวิ จัย คือ การกํ าหนดหรื อ จํ า กั ด ขอบเขตและแนวที่ จ ะ
ศึกษาวิจัย ซึ่งจะต้องกําหนดให้ชัดเจนลงไปว่า ต้องการจะศึกษาค้นคว้าในประเด็นใดบ้างและประเด็น
ไหนอยู่นอกเหนือการทําวิจัยครั้งนี้ โดยปกติมักจะมีการแยกแยะรายละเอียดของปัญหาที่จะศึกษา
ออกเป็นหัวข้อย่อยๆ
ในการวิจัย เนื่องจากปัญหาในการวิจัยที่มีผู้วิจัยเลือกมานั้นอาจจะไม่บอกหรือไม่ชี้ให้เห็นว่า
ผู้ศึกษาต้องการศึกษาเรื่องอะไรบ้าง ในปัญหานั้นหรือเรื่องนั้น จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดประเด็น
โดยระบุให้ชัดเจนว่า ในปัญหาที่วิจัยนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้เพราะการวิจัยในปัญหา
เดียวกันอาจจะแตกต่างกันในประเด็นที่จะศึกษาก็ได้
ในการกําหนดประเด็นในการวิจัยต้องคํานึงถึงความชัดเจนของประเด็น ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรู้
อย่างชัดเจนว่า ตนเองต้องการศึกษา หรือควรจะศึกษาในประเด็นใดบ้าง ซึ่งอาจจะแยกเป็นประเด็น
ปลีกย่อยอีกทีก็ได้เพื่อความชัดเจน นอกจากนั้นจะต้องคํานึงถึงความไม่ซ้ําซ้อนกันของประเด็น ซึ่งถ้า
หากอยู่ในประเด็นเดียวกันก็ควรยุบรวมเข้าด้วยกันและในความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น ซึ่งผู้วิจัย
ต้ องการเสนอประเด็ นต่ างๆ โดยจั ดลํ าดั บให้ เห็ นความสั มพั นธ์ หรื ออย่ างน้ อยที่ สุ ดก็ ควรให้ เห็ นถึ ง
ความลดหลั่นกัน
ส่วนประโยชน์ของการกําหนดประเด็นปัญหาการวิจัย มีดังนี้ คือ ประการแรกทําให้ผู้วิจัยเกิด
ความชัดเจนว่าตนต้องการศึกษาในเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ประการที่สอง ทําให้ผู้วิจัย
ทราบว่าจะต้องเก็บข้อมูลที่สําคัญในเรื่องอะไรบ้าง และประการสุดท้ายทําให้ผู้อ่านรายงานผลการวิจัย
สามารถติดตามและประเมินผลการวิจัยได้
ในขั้นตอนของการกําหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะตั้งชื่อเรื่องของงานวิจัยใน
ขั้นตอนนี้ โดยการตั้งชื่อเรื่องควรจะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เลือกวิจัย มีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยการ
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กําหนดหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยให้คํานึงถึง ชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องต้องระบุตัวแปร หรือสิ่งที่จะวิจัย
และตัวแปรการวิจัยที่ศึกษาการตั้งชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องอาจจะระบุวิธีการวิจัยไว้ข้างหน้าตัวแปรหรือ
ข้างหน้าสิ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ในการทดลอง ด้วยก็ได้ เช่น การสํารวจ การศึกษา การเปรียบเทียบ
การทดลอง การพัฒนา เป็นต้น ส่วนการเลือกปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องเลือกหรือคิดว่าปัญหาใดที่
ผู้วิจัยสนใจและสามารถทําได้ วิธีการคิดหรือเลือกปัญหามาทําการวิจัยอาศัยพิจารณา
1) แนวทางในการเลือกปัญหา โดยการหาแหล่งของปัญหาจากการอ่านผลงานวิจัย วารสาร
ตลอดจนฟังการบรรยาย หรือจากการสังเกต
2) เรื่องที่ควรทํา ต้องเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น และควรพิจารณา
ว่าสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้และสามารถทําเองได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์
ต่อสังคม และเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ที่ใหม่ๆ จากของเดิม หรือไม่ อย่างไร
นอกจากนั้น ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้มีความชัดเจนในสิ่งที่จะทํา การวิเคราะห์
ปัญหาที่จะทําวิจัยมีดังนี้
1.2

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
การวิเคราะห์ที่มาของปัญหา เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาที่มา หรือเหตุผลของการนําปัญหา
มาวิจัย โดยพิจารณาว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างไร จึงต้องทําการวิจัยและจะได้ประโยชน์
อย่างไร การวิเคราะห์ส่วนนี้จะนําไปสู่การเขียนรายงานวิจัยในส่วนของความเป็นมาและความสําคัญ
ของปัญหาและประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย นอกจากนั้น มีการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ต้องการทราบ
จากการวิ จั ย เป็ นการวิ เคราะห์ ว่ าในการวิ จั ยว่ าต้ องการทราบอะไรซึ่ งจะเป็ นวั ตถุ ประสงค์ การวิ จั ย
การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการทราบจากการวิจัยจะนําไปสู่การเขียนคําถามการวิจัย (Research Question)
และวัตถุประสงค์ในการวิจัย (Research Objective)
1.3 ขอบเขตในการวิจัย
วิเคราะห์ขอบเขตของการวิจัย เป็นการกําหนดกรอบหรือขอบเขตของการวิจัยว่า งานวิจัย
ครั้งนี้จะมีขอบเขตและข้อจํากัดอย่างไร โดยจะต้องวิเคราะห์ว่า กลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูลคือใคร
หรือเป็นอะไร หรือเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใด ตลอดจนเนื้อหาที่จะใช้ในการวิจัยจะกําหนดไว้แค่ไหน
โดยการวิเคราะห์ขอบเขตของการวิจัยจะกําหนดไว้ 3 ด้าน คือ 1) ขอบเขตด้านประชากรเป็นส่วนที่
ผู้วิจัยต้องระบุว่า ประชากร(Population) ที่จะเก็บข้อมูลคือใคร 2) ขอบเขตด้านช่วงเวลาเป็นส่วนที่
ผู้วิจัยจะต้องระบุว่าช่วงเวลาที่ดําเนินการเก็บข้อมูล หรือช่วงเวลาที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่
เกิดขึ้น 3) ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นส่วนที่ผู้วิจัยจะต้องระบุว่า เนื้อหาที่จะทําการวิจัยมีขอบเขตแค่ไหน
ขอบเขตด้านเนื้อหาอาจะจําแนกตามคุณลักษณะของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
1.4 สมมติฐานในการวิจัย
ในการวิจัยจะมีการวิเคราะห์ หรือคาดคะเนผลการวิจัย ซึ่งเป็นการคาดเดาผลของการวิจัย
เมื่อทําเสร็จสิ้นแล้ว แต่การคาดเดาควรมีเหตุผลในการคาดคะเน การคาดเดาผลงานวิจัยนี้ จะเรียกว่า
สมมติฐานของการวิจัย การกําหนดหรือตั้งสมมติฐานสําหรับงานวิจัย จะต้องสามารถอธิบายว่าทําไม
ถึงคาดเดาอย่างนั้น สมมติฐานจะเป็นแนวทางในการที่จะหาคําตอบของงานวิจัย
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1.4.1 ความหมายของสมมติฐาน
สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง ข้อความที่ผู้วิจัยสมมติขึ้นเพื่อหาความสัมพันธ์
อันเป็นเหตุเป็นผลกันและเพื่อทดสอบข้อเท็จจริง หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สมมติฐานเป็นการ
คาดคะเนความเกี่ยวพัน หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือมากกว่า
โดยทั่วไปแล้ว สมมติฐานเปรียบเหมือนข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย โดยยังไม่ทราบว่าจะเป็นความจริงเพียงใด สมมติฐานจึงเป็นเพียงคํากล่าวหรือ
คําอธิบายที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นเอง ยังไม่มีการพิสูจน์ ถ้าเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วสมมติฐานก็จะกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของความรู้หรือวิชาการใหม่ ๆ ต่อไป
1.4.2 ที่มาของสมมติฐาน
สมมติฐานในการวิจัยอาจได้มาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1) ได้มาจากความรู้หรือประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง
2) ได้มาจากความเชื่อต่างๆ ที่ยึดถือในสังคมนั้นๆ
3) ได้ ม าจากการศึก ษาค้ นคว้ า จากรายงานวิจัย ที่มีผู้ ทํา ไว้แ ล้ ว เพื่ อให้ท ราบว่ า
ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยก่อนๆ ทําไว้นั้น จะสามารถนําไปใช้ได้ผลเพียงใด หรือเป็นจริงแค่ไหนกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ก็อาจจะนํามาตั้งเป็นสมมติฐานใหม่เพื่อทดสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่น
4) ได้มาจากการศึกษาเปรียบเทียบกับความจริงต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือ
เปรียบเทียบกับความจริงที่ค้นพบในสาขาวิชาอื่นๆ
5) ได้มาจากกฎ ทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นจริง
สมมติฐานที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มาก เพราะทําให้การวิจัยนั้นมีหลักเกณฑ์ และมี
น้ําหนัก เนื่องจากสร้างขึ้นจากทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว การสร้างสมมติฐานอาจจะสร้างโดยวิธีนิรนัย
(Deduction) ซึ่งหมายถึงการใช้ความรู้หรือเหตุผลนั้นมาสร้างสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ก่อนที่จะทําการพิสูจน์ หรือโดยวิธีอุปนัย (Induction) ซึ่งหมายถึงการสร้างสมมติฐานจากข้อสรุปต่างๆ
ที่เป็นข้อเท็จจริง
1.4.3 ลักษณะของสมมติฐานที่ดี
สมมติฐานที่ดีและมีประโยชน์ มีลักษณะ ดังนี้
1) สมมติฐานนั้น ตั้งขึ้นมาจากการประมวลข้อสังเกต และบันทึกข้อเท็จจริงไว้
อย่างเพียงพอ
2) สมมติฐานนั้นมีแนวความคิดที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือโดยมีลักษณะ
สําคัญคือ (1)กําหนดแนวความคิดไว้ชัดเจนและให้ความหมายในเชิงปฏิบัติการ (2) ให้คําจํากัดความ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอ่านเข้าใจได้
3) สมมติฐานนั้น มีความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
สมมติฐานที่ดีจะต้องกําหนดตัวแปรไว้อย่างชัดเจนและมีความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลในแง่ตรรกวิทยา
4) สมมติฐานนั้น มีขอบเขตกว้างขวางพอที่จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาไว้ได้หมดและในการตั้งสมมติฐานควรตั้งประเด็นไว้หลายๆ ประเด็น
5) สมมติ ฐ านนั้ น ต้ อ งสามารถตรวจสอบได้ มี ข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานที่ จ ะนํ า มา
สนับสนุนหรือคัดค้านได้
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ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานที่ดี เช่น อัตราเงินเดือนเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้วิศวกรใน
หน่วยราชการลาออก จะเห็นได้ว่า มีระบุทิศทางว่า อัตราเงินเดือนเป็นตัวแปรสาเหตุที่ทําให้วิศวกร
ลาออก และยังระบุถึงประชากรที่อยู่ในข่ายที่จะศึกษาอีกด้วย คือ วิศวกรในหน่วยราชการ และระบุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าเป็นไปในทางลบ
ในการทําวิจัยแต่ละเรื่องนั้น ผู้วิจัยสามารถเสนอข้อสมมติฐานเพียงข้อเดียวหรือ
หลายข้อก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่อาจจะมีสมมติฐานหลัก
ข้อเดียวแต่มีสมมติฐานย่อยอีกหลายข้อก็ได้ โดยยึดหลักประหยัด ไม่สลับซับซ้อน เท่ากับประเด็น
ที่กําหนดไว้เป็นสําคัญ
1.4.4 ประเภทของสมมติฐาน
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ
1) สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) มักจะกล่าวในรูปของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า โดยทําให้ผู้วิจัยสามารถทํานายทิศทางของตัวแปรนั้นได้ หรือเป็น
สิ่งที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้ สมมติฐานทางวิจัย มี 2 แบบด้วยกัน คือ
(1) สมมติฐานแบบมีทิศทาง (Directional Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เขียน
โดยสามารถระบุทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้แน่นอนว่า สัมพันธ์ในทางบวกหรือลบ ถ้า
เปรียบเทียบก็สามารถระบุทิศทางได้ว่ามากหรือน้อยกว่า ดีกว่าหรือเลวกว่า สูงกว่าหรือต่ํากว่า
ตัวอย่างเช่น คนมีอายุมากให้ความสนใจการเลือกตั้งมากกว่าคนอายุน้อยกว่า การเก็บภาษีที่ดิน
เพิ่มขึ้นทําให้อัตราการซื้อขายที่ดินลดลง เป็นต้น
(2) สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (Non directional Hypothesis) หมายถึง
สมมติฐานที่เขียนโดยไม่ระบุถึงทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือทิศทางของความแตกต่าง
เพียงแต่ระบุว่า ตัวแปร 2 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กัน เช่น การศึกษามีความสัมพันธ์กับรายได้ ควันเสีย
กับโรคปอดมีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น
2) สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่เปลี่ยนรูปจาก
สมมติฐานทางวิจัยให้อยู่ในรูปคณิตศาสตร์โดยใช้สัญลักษณ์แทนลักษณะของประชากร แบ่งออกได้
เป็น 2 แบบด้วยกัน คือ
(1) สมมติฐานสูญ (Null Hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ Ho เป็นสมมติฐาน
ทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยระบุว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน
หรือคุณลักษณะของตัวแปรสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าตั้งสมมติฐานว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันในความคิดเห็นทางการเมืองระหว่างผู้ที่อยู่ในเมืองและผู้ที่อยู่ในชนบท ก็อาจจะเขียนเป็น
สัญลักษณ์ได้ดังนี้
H 0 : µ1 – µ2 = 0
หรือ H0 : µ1 – µ2
เมื่อ µ1 คือ ค่าเฉลี่ยของผู้อยู่ในเมือง
µ2 คือ ค่าเฉลี่ยของผู้ที่อยู่ในชนบท
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(2) สมมติฐานสลับ (Alternative Hypothesis) แทนด้วยเครื่องหมาย H1 เป็น
สมมติฐานทางสถิติที่เขียนอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุทิศทางของความสัมพันธ์ว่า
สัมพันธ์กันในทางบวกหรือลบ หรืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มใดมีลักษณะนั้นหรือสิ่งนั้น ดีกว่า หรือ
เลวกว่า มากกว่าหรือน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าตั้งสมมติฐานไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาวิจัยของนักศึกษาที่จบทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน นั่นก็คือ นักศึกษาที่จบ
ทางด้ านสั งคมศาสตร์อาจจะสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาวิจัยมากกว่าหรื อน้ อยกว่านั กศึกษาที่ จ บ
ทางด้านวิทยาศาสตร์กไ็ ด้ เขียนในรูปสัญลักษณ์ ดังนี้
H 1 : µ1 # µ2
หรือ H1 : µ1 > µ2
หรือ H1 : µ1 < µ2
เมื่อ µ1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จบทางด้านสังคมศาสตร์
µ2 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์
จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยอาจจะแปลงสมมติฐานทางวิจัยเป็นสมมติฐานทางสถิติเพื่อให้สามารถ
ทดสอบสมมติฐานได้ว่า ผลการวิจัยนั้นมีนัยสําคัญสถิติหรือไม่ และสมมติฐานทางสถิติอาจไม่จําเป็นที่
จะสะท้อนถึงความคาดหวังของผู้วิจัยก็ได้ เพราะในการเขียนสมมติฐานทางสถิติมักจะคาดหวังให้ถูก
ปฏิเสธถ้าปฏิเสธแสดงว่าสมมติฐานทางการวิจัยได้รับการยอมรับ
1.4.5 การตั้งสมมติฐาน
การตั้งสมมติฐานจะช่วยเสนอแนะว่าจะไปหาข้อความจริงได้จากที่ใด และจะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความจริงนั้นได้อย่างไร เนื่องจากตัวแปรบางตัวในสมมติฐานเป็นที่รู้จักกันดี
แต่บางตัวก็เป็นสิ่งใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นการเอาข้อเท็จจริงที่รู้แล้วมา
ใช้ในการเดากับตัวแปรหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้ จึงทําให้ความรู้ขยายวงกว้างออกไปอีก
1.4.6 การทดสอบสมมติฐาน
เป้ า หมายการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การตั ด สิ น ความน่ า จะเป็ น ซึ่ ง ได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น จากข้ อ ความจริ ง หรื อ หลั ก ฐาน แต่ เ นื่ อ งจากสมมติ ฐ านเป็ น การคาดคะเนเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหลังที่สามารถทดสอบได้ แต่บางครั้งก็เป็นการ
ยากที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนได้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้อาจจะนําสถิติมาใช้ในการทดสอบ
1) ขั้นตอนสําคัญในการทดสอบสมมติฐาน
(1) วิธีทดสอบด้วยการหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์
(2) การทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยการเลื อ กกระบวนการทดสอบ การเลื อ ก
กระบวนการทดสอบที่เหมาะสมและสมบูรณ์ต้องทําอย่างระมัดระวัง เช่นการสร้างแบบสอบถาม
การสุ่มตัวอย่าง หรือการควบคุมการทดลอง เพราะถ้าแบบทดสอบไม่สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัด
แบบสอบถามนั้นก็ไม่มีคุณค่าอะไร ดังนั้นก่อนนําแบบสอบถามมาใช้ ควรจะนําแบบสอบถามนั้นไปหา
ค่ าความเชื่ อถือได้ ความเที่ยงตรง และสามารถที่จ ะทําให้ได้ รั บข้ อมูล ที่ต้องการได้ ซึ่งการเลือ ก
กระบวนการทดสอบที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นไปอย่างถูกต้องด้วย
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(3) การทดสอบสมมติฐานด้วยการยืนยัน การยืนยันสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยต้องหา
หลักฐานข้อความจริงมาสนับสนุนสถานการณ์ทุกสถานการณ์ ถ้าขาดไปเพียงอันใดอันหนึ่งก็จะทําให้
การยอมรับสมมติฐานมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถยอมรับได้
1.5 การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย
1.5.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หมายถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการวิจัย หรือตัวแปรการวิจัยที่ผู้วิจัยกําลังจะทําวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องไปศึกษาค้นคว้ามาก่อนที่
จะลงมือทําวิจัย ซึ่งบางท่านก็เรียกว่า การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด หรือ
บทความซึ่งมีทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ ยอมรั บในแต่ล ะ
สาขาวิชาได้เขียนแสดงความคิดเห็นไว้ในสื่อต่างๆ เช่น วารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ ตําราหรือใน
เว็บไซต์ต่างๆ
ทฤษฎี เป็นข้อความที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม หรือที่
เกิดขึ้นในธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเป็นที่ยอมรับในแต่ละ
สาขาวิชาและได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย
งานวิจัย หรือถ้าเป็นการวิจัยของนักศึกษาจะเรียกว่า วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้พิมพ์เผยแพร่ไว้ตามห้องสมุดของสถาบันการศึกษาวารสารการวิจัย
และในเว็บไซต์ต่างๆ
1.5.2 แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีทั้ง
แหล่งที่เป็นปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ แหล่งที่ดีที่สุดในการนํามาใช้ควรเป็นแหล่งปฐมภูมิ แต่ถ้าผู้วิจัย
ไม่สามารถจะหาจากแหล่งปฐมภูมิได้จําเป็นต้องใช้แหล่งทุติยภูมิก็ควรใช้ให้น้อยที่สุด แหล่งค้นคว้า
วรรณกรรมต่างๆที่จะนํามาใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1) หนังสือหรือตําราต่างๆตามห้องสมุดในสถาบันการศึกษา
2) หนังสืออ้างอิงในห้องสมุดของสถาบันการศึกษา ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม
อักขรานุกรม หนังสือรายปี เป็นต้น
3) วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
4) รายงานการวิจัยตามหน่วยงานต่างๆ
5) วารสารของหน่วยงานต่างๆ
6) หนังสือพิมพ์รายวันหรือรายสัปดาห์
7) เอกสารทางราชการ
8) ไมโครฟิล์ม
9) เว็บไซต์ต่างๆ
1.5.3 วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมหรือการศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่างๆ ผู้วิจัยควรปฏิบัติดังนี้
1) ผู้วิจัยต้องศึกษาปัญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐานการ
วิจัยให้เข้าใจก่อน
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2) กําหนดรายการชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย หรือตัวแปร
การวิจัย
3) เลือกเรื่องที่ทันสมัยหรือที่จดั พิมพ์ใหม่
4) เลือกสรรเรื่องที่จะศึกษาให้ตรงตามประเด็นปัญหาการวิจัย หรือตรงตามตัว
แปรการวิจัย
5) ขณะที่อ่านหรือศึกษา ผู้วิจัยควรมีความคิดที่เป็นกลางไม่มีอคติต่อเรื่องที่อ่าน
หรือผู้เขียน
6) ขณะที่อ่านต้องพยายามจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่าน
7) ขณะทีอ่ ่านผู้วิจัยควรมีการประเมินเรื่องที่อ่านไปด้วย โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
(1) ความเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(2) ความน่าเชื่อถือของข้อความโดยพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผล

หรือ

หลักฐาน
(3) ข้อความที่เขียนมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันเองหรือไม่
(4) ข้อความที่เขียนเป็นความคิดของผู้เขียนเองหรือคัดลอกจากของคนอื่นมา
(5) คําศัพท์ต่างๆในข้อความ ถ้าผู้เขียนกําหนดขึ้นเองเป็นที่ยอมรับของ
นักวิชาการในสาขาวิชานั้นๆหรือไม่
(6) ข้อมูลต่างๆที่นํามาเขียน มีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
(7) กรณีงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ตามเกณฑ์การประเมิน
งานวิจัย
(8) บันทึกข้อความต่างๆของวรรณกรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามา โดย
จัดเก็บเป็นเรื่องๆหรือตามตัวแปรการวิจัย พร้อมแหล่งที่ค้นคว้ามาเพื่อนําไปเขียนเชิงอรรถและ
บรรณานุกรมต่อไป
1.5.4 ประโยชน์ของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการนําไปใช้อ้างอิง (เชิงอรรถ) ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ในการอ้างอิงหัวข้อต่างๆของการวิจัยดังนี้
1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย วรรณกรรมหรือข้อความที่จะ
นํามาอ้างอิงหรือเขียนในหัวข้อนี้ควรสอดคล้องหรือสนับสนุนว่าการวิจัยเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร
หรือทําไมจึงทําวิจัยเรื่องนี้
2) สมมุติฐานการวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัยจะต้องมีเหตุผล คือแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
3) นิยามคําศัพท์เฉพาะ การนิยามหรือการให้ความหมายของตัวแปรการวิจัย
4) การสุ่มตัวอย่าง การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้หลักการหรือทฤษฎีของใครก็ต้องเขียนอ้างอิง
5) การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยบางคนนําเครื่องมือวิจัยของคนอื่นมาใช้ทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือใช้แนวทางการสร้างเครื่องมือของคนอื่นก็ต้องเขียนอ้างอิง
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะข้อมูลอย่างนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการอะไรบ้างในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามแนวคิด ทฤษฎี ที่ผู้วิจัยได้ไปศึกษามา
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7) การอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งเป็นการให้เหตุผลของผู้วิจัยว่า ผลการวิจัยออกมา
อย่างนี้สอดคล้อง หรือตรงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของใครบ้าง ในส่วนนี้ผู้วิจัยก็ต้องใช้แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง
ประโยชน์ทั่วๆไปของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากประโยชน์ที่ใช้ในการอ้างอิง
ที่กล่าวมา 7 ข้อข้างต้นแล้ว การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกดังนี้
1) ช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในเรื่องที่วิจัย หรือปัญหาการวิจัยมากขึ้น ว่าคําตอบ
หรือผลการวิจัยจะมีลักษณะอย่างไร
2) ช่วยไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการทําวิจัย การศึกษาวรรณกรรมในส่วนของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะทําให้ผู้วิจัยทราบว่างานวิจัยที่กําลังจะทําซ้ําซ้อนกับของคนอื่น หรือมีงานวิจัยที่
คนอื่นทําไว้ก่อนหรือไม่
3) ช่วยทําให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหัวข้อต่างๆของรายงานการ
วิจัย เช่นการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิจัย การแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
หมายถึงแนวความคิดของผู้วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้
กําหนดไว้เป็นข้อสมมติฐานในการวิจัยแต่ละครั้ง ดังนั้นจะเห็นว่ากรอบแนวคิดในการวิจัยแตกต่างจาก
ขอบเขตการวิจัย เพราะขอบเขตของการวิจัยหมายถึงประเด็นต่างๆ ที่ผู้ที่จะทําการวิจัยต้องการ
จะศึกษา รวมทั้งขอบข่ายของประชากรที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา
ในการวิจัยบางประเภท เช่น การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กรอบแนวความคิด
ของการวิจัยจะระบุเฉพาะว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่จะนํามาศึกษา เช่น ในการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแออัด
ในกรุ ง เทพฯ ผู้ ศึ ก ษาอาจจะศึ ก ษาตั ว แปรทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การศึ ก ษาและการเมื อ ง
การปกครอง ตัวแปรต่างๆ เหล่านี้รวมกั นเป็ นกรอบแนวความคิ ด ซึ่งจะสอดคล้ องกับเป้า หมาย
ประเด็น และปัญหาของการวิจัย กรอบแนวความคิดสําหรับงานวิจัยประเภทนี้ จะชี้ให้เห็นว่าผู้วิจัย
จะต้องทําการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
สําหรับการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่จะอธิบายการ
เกิ ด ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงของปรากฏการณ์ ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา ดั ง นั้ น กรอบแนวความคิ ด ดั ง กล่ า ว
นอกจากจะระบุว่ามีตัวแปรอะไรบ้างแล้วยังต้องระบุว่าตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอีก
ด้วย ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยแม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่กรอบแนวความคิดที่จะศึกษา ปัญหาและ
ประเด็นการวิจั ยอาจแตกต่ างกันได้ เพราะมีท ฤษฏีหรือแนวคิดในการมองปัญหามากมายหลาย
รูปแบบ การระบุกรอบแนวคิดจึงเป็นการช่วยให้ผู้วิจัยและผู้อื่นได้ทราบว่าผู้วิจัยมีแนวคิดอย่างไร
เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการศึกษา ตัวอย่างเช่นในการวิจัยเชิงอรรถาธิบายเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการ
บริโภคของชาวชนบทไทยที่จะศึกษาดูว่ามีปัจจัยหรือสาเหตุอะไรบ้าง ที่ทําให้ชาวชนบทมีพฤติกรรม
การบริโภคเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยแบบใด
ก็ตามจะต้องคํานึงถึงความมีพื้นฐานทางทฤษฏี ซึ่งหมายความว่าตัวแปรแต่ละตัวที่จะนํามาศึกษา
จะต้องมีพื้นฐานทางทฤษฏีว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะต้องศึกษา ไม่ใช่ว่าจะเลือก
ตัวไหนมาก็ได้ การที่ตัวแปรในกรอบแนวคิดต้องมีพื้นฐานทางทฤษฏีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่แล้ว
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะจะได้ทดสอบทฤษฏีที่ระบุถึงตัวแปรนั้นๆ ว่าถูกต้องหรือไม่
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1.6.1 ปัจจัยที่ทําให้เกิดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่ทําให้เกิดกรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังนี้
1) ทฤษฎีต่างๆ
2) ผลงานวิจัยต่างๆ
3) แนวความคิดของผู้วิจัยเอง
1.6.2 หลักในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัย มีหลักการ ดังนี้
1) ความตรงประเด็น
2) ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน
3) ความสอดคล้องกับความสนใจ
4) ความมีประโยชน์เชิงนโยบาย
1.6.3 หลักการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
เป็นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฏีที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักของการอ้างอิงงานวิจัยของตน
โดยต้องเขียนอ้างอิงให้ชัดเจนว่าได้แนวคิดเหล่านั้นมาจากใคร นํามาใช้อย่างไร โดยต้องมีการบูรณาการ
ความคิดที่ได้มาอย่างหลากหลายและเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดและทฤษฏีหลักกับประเด็นงานวิจัย
ของผู้วิจัยให้ผู้อ่านได้เห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
หมายถึ ง แนวความคิ ด ของผู้ วิ จัย เกี่ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า งตั ว แปรต่ า งๆ มัก แสดงด้ ว ยภาพ
โดยเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างประเด็น
สํ า คั ญ ที่ นั ก วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาและเชื่ อ มความสั มพั นธ์ ด้ วยลู กศร แผนภาพดั งกล่ าวจะมี ลั กษณะ
แตกต่างกันไปตามแบบแผนการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ตอบคําถามวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้มาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับแนวความคิดของผู้วิจัยเองหลังจากทบทวนผลงานวิจัยและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
1.7 ตัวแปรในการวิจัย
สิ่งที่เราจะศึกษาค้นคว้าหรือทําวิจัยตามจุดประสงค์ของการวิจัย หรือปัญหาการวิจัยในทาง
ภาษาของการวิจัยเราเรียกว่า ตัวแปร หัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยเรื่องเดียวอาจจะมีตัวแปร มากกว่า
หนึ่งตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยของผู้วิจัย ตัวแปรแต่ละตัวจะมีลักษณะแตกต่างกัน
ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการจัดประเภทของ ตัวแปร ตัวแปรแต่ละตัวมีค่าที่วัดออกมาจะมีระดับของ
การวัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการแปรค่าว่ามีมากน้อยแค่ไหน และมีคุณสมบัติอย่างไร แต่ก่อนที่ผู้วิจัย
จะวัดค่าของตัวแปรแต่ละตัวจําเป็นจะต้องนิยามตัวแปรให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งเพื่อให้ผลของการวัด
ตรงกับคุณลักษณะของตัวแปรนั้น
ตัวแปร (Variable) เป็นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญมากในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งตามความจริงแล้ว การวิจัย ก็คือการศึกษา วิเคราะห์
เกี่ยวกับตัวแปรนั่นเอง เช่น ถ้าเราต้องการจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่
มีต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทย ก็หมายความว่าเรากําลังวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร
สองตัว คือ วัฒนธรรมตะวันตก และความรู้สึกนึกคิด
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1.7.1 ความหมายของตัวแปร
ความหมายของตั ว แปร ตั ว แปร หมายถึ ง ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ ข องหน่ ว ยต่ า งๆ
เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ สังคม กลุ่ม หรือครอบครัวที่อาจทําให้สมาชิกของหน่วยนั้นๆ แตกต่างกัน ดังนั้น
ถ้าหากหน่วยนั้นเป็นมนุษย์ ตัวแปรของมนุษย์ก็หมายความรวมถึง น้ําหนัก ความสูง อายุ ทัศนคติ
ระดับการศึกษา ฐานะ ฯลฯ ซึ่งมนุษย์แต่ละคนก็จะมีลักษณะของตัวแปรดังกล่าวแตกต่างกัน และใน
ทํานองเดียวกันถ้าหากหน่วยนั้นเป็น สังคม สิ่งที่เป็นตัวแปร คือ ชนชั้น อัตราเพิ่มชองประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับลักษณะของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างสังคม
แต่ละสังคม จะเห็นว่าอะไรก็ตามเมื่อเป็นตัวแปรของสิ่งใดหรือหน่วยใดแล้วก็จะต้องสามารถมีค่าหรือ
มีลักษณะแตกต่างกันระหว่างสมาชิกของหน่วยนั้น
ตามความหมายและตัวอย่างของตัวแปรดังกล่าวข้างต้น อาจจะสรุปได้ว่า ตัวแปรก็คือ
ตั ว ที่ ส ามารถแปรเปลี่ ย นได้ แต่ ถ้ า ลั ก ษณะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ใ ดที่ ไ ม่ ส ามารถจะแปรเปลี่ ย นได้
เราเรียกว่า ตัวคงที่ (Constant) เช่น จํานวนของแขนหรือมือของแต่ละคนมีจํานวนเท่ากันหมด เป็นต้น
ตัวอย่างของตัวแปร มีดังนี้
หน่วย
มนุษย์

ตัวแปร
ลักษณะของการแปร
ความสูง
บางคนสูง บางคนต่ํา
น้ําหนัก
บางคนหนัก บางคนเบา
บุคลิกภาพ
บางคนเยือกเย็น บางคนใจร้อน
ฐานะ
บางคนฐานะดี บางคนฐานะไม่ดี
การศึกษา
บางคนมีการศึกษาสูง บางคนต่ํา
อาชีพ
แตกต่างกันมากมาย
รายได้
รายได้สูง รายได้ต่ํา
ฯลฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สังคม
ชนชั้น
ชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ํา
อัตราการเพิ่มของประชากร อัตราการเพิ่มสูง อัตราเพิ่มต่ํา
ฯลฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบัน
การศึกษา
ฯลฯ

คุณภาพของอาจารย์
ขนาด

อาจารย์คุณภาพสูง คุณภาพต่ํา
ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
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1.7.2 ประเภทของตัวแปร
ปกติตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของมนุษย์ ซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ของลักษณะก็แบ่งตัวแปรเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ตัวแปรที่แสดง
ความหมายในลักษณะที่คนทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันหรือสอดคล้องกัน (Concept Variable) เช่น เพศ
อายุ ความสูง ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น และตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะเฉพาะบุคคล
ที่คนทั่วไปอาจรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ (Construct Variable) บางครั้งก็เรียกตัวแปรชนิดนี้
ว่า ตัวแปรสมมติฐาน (Hypothetical Variable) เช่น ความพอใจ ความวิตกกังวล ทัศนคติ เป็นต้น
ตัวแปรทั้งสองลักษณะดังกล่าวยังแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้หลายประเภท ดังนี้
1) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Independent and Dependent Variable)
ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตาม บางครั้งก็ เรีย กว่ า ตัว แปรเหตุ แ ละตัวแปรผล
เป็นตัวแปรที่มีความสําคัญที่สุดในการวิจัย ในการเลือกตัวแปรเพื่อทําวิจัยนั้น ผู้วิจัยต้องกําหนดให้
ชัดเจนว่า ตัวแปรแต่ละตัวจะทําให้ทําหน้าที่อะไร คือตัวแปรไหนจะเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรไหน
จะเป็นตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ หมายถึง ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวกําหนด ตัวทํานาย ตัวเป็นเหตุหรือ
เสมือนกับเป็นเหตุของตัวแปรอื่น ส่วนตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยกําหนดให้เป็นตัวแปรถูกทํานาย
ถูกกําหนด เป็นตัวแปรผล หรือเสมือนเป็นผลของตัวแปรอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการจะวิเคราะห์
ว่ า ฐานะของครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กอาชี พ ของคนในสั ง คมหรื อ ไม่ ก็ ห มายความว่ า เรา
กําหนดให้ฐานะของครอบครัวเป็นตัวแปรอิสระ และการเลือกอาชีพเป็นตัวแปรตาม ซึ่งถ้าจะใช้
สัญลักษณ์แทนตัวแปรทั้งสองแล้วโดยปกติจะใช้อักษร X แทนตัวแปรอิสระ และ อักษร Y แทนตัว
แปรตาม หลักในการพิจารณาก็คือ ตัวแปรใดเกิดก่อนเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรใดเกิดที่หลังเป็น
ตัวแปรตาม เพราะสิ่งที่เป็นเหตุต้องเกิดก่อนสิ่งที่เป็นผลเสมอ
2) ตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative
Variables)
ตัวแปรบางตัวสามารถแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณคือ สามารถบอกค่าของแต่ละ
หน่วยออกมาเป็นตัวเลขได้ ซึ่งเรียกตัวแปรแบบนี้ว่าตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable)
และความแตกต่างระหว่างสมาชิกของหน่วยต่างๆ ตามตัวแปรเชิงปริมาณนี้เรียกว่าค่าแปร (Variable)
สําหรับตัวแปรที่ไม่สามารถให้ค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เพียงแต่สามารถให้ชื่อหรือบรรยายลักษณะ
เช่น เพศ หรือศาสนา นั้นเรียกว่า ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) และความแตกต่าง
ระหว่างสมาชิกของหน่วยต่างๆ ตามตัวแปรเชิงคุณภาพนี้เรียกว่า ลักษณะแปร (Attribute)
3) ตัวแปรเกิน (Extraneous Variable)
ตัวแปรเกินมีลักษณะเป็นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง ที่ผู้ศึกษาไม่ต้องการศึกษาแต่
ตัวแปรเกินนี้จะส่งผลมารบกวนตัวแปรอิสระที่ทําการศึกษา ทําให้การวัดค่าตัวแปรตามคลาดเคลื่อน
ไปได้ จึงต้องควบคุมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตัวแปรนี้ผู้วิจัยสามารถคาดการณ์ได้ว่ามีอะไรบ้าง จึงสามารถ
ควบคุมได้ล่วงหน้า
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ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยวิธี
บรรยายอย่างเดียวกับโดยวิธีบรรยายสลับกับการอภิปรายว่า วิธีใดจะมีผลสัมฤทธิ์ดีกว่ากัน ในเรื่องนี้
วิธีการสอนเป็นตัวแปรอิสระและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเป็นตัวแปรตาม สิ่งที่จะเป็นตัวแปรเกิน
ได้แก่ผู้บรรยาย ถ้าหากใช้ผู้บรรยายแต่ละคนในแต่ละวิธีจะทําให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา
ต่างกันได้ ดังนั้นจึงต้องควบคุมโดยใช้ผู้สอนคนเดียวกัน
4) ตัวแปรแทรก (Intervening Variable)
ตั ว แปรแทรกเป็ น ตั วแปรอิ ส ระอีก ตั วหนึ่ งที่ จ ะส่ งผลกระทบต่อ ตั ว แปรตาม
มีลักษณะคล้ายตัวแปรเกิน แต่ต่างกันตรงตัวแปรชนิดนี้ ผู้วิจัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีอะไรบ้าง
และจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงไม่สามารถหาทางควบคุมได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่ง โดยที่ดํารงตําแหน่งนานกว่ามีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกว่า
ใช่หรือไม่นั้น จะเห็นว่าระยะเวลาเป็นตัวแปรอิสระส่วนประสิทธิภาพเป็นตัวแปรตาม แต่อาจไม่ใช่
ระยะเวลาแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว อาจจะมี อิ ท ธิ พ ลตั ว อื่ น แทรกอยู่ ด้ ว ยก็ ไ ด้ เช่ น สภาพแวดล้ อ ม
เพื่อนร่วมงาน ขวัญและกําลังใจ ความรับผิดชอบ สุขภาพอนามัย ความวิตกกังวล ทัศนคติ ฯลฯ
ซึ่งตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวเรียกว่า ตัวแปรแทรก
5) ตัวแปรคุม หมายถึงตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่งที่ผู้วิจัยทําการควบคุมไว้เพื่อที่จะ
ทดสอบหาความสําคัญของตัวแปรอิสระว่าตัวไหนกันแน่ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม เช่นในการวิจัย
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยกําหนดตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง กับ
ความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งเป็นเวลานาน
หรือไม่นานก็มีอัตราประสิทธิภาพในการทํางานสูงมาก
1.7.3 การนิยามตัวแปร
ในการวิจัยเมื่อมีตัวแปรแล้ว ผู้วิจัยจะต้องหาข้อมูลตามแนวความคิดที่ระบุไว้ในการ
วิจัยแต่ละเรื่อง เช่น ตัวแปรในการวิจัย คือ ทัศนคติต่อวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติของบุคคลต่างๆ มิฉะนั้นผู้วิจัยจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลย
1) การนิยามทั่วไป (General Definition) เป็นนิยามตามความหมายของศัพท์ปกติ
อาจกล่าวอ้างถึงนิยามตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรม สารานุกรม ตามตําราหรือตามที่ผู้วิจัยอื่นๆ ได้
นิยามไว้ การนิยามลักษณะนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถวัดได้ สังเกตได้เช่นเดียวกับการนิยามเชิง
ปฏิบัติการ
2) การนิยามปฏิบัติการ (Operation Definition) เป็นการนิยามความหมายของ
คําศัพท์ที่ผู้วิจัยต้องการให้ความหมายเฉพาะของสิ่งที่ต้องการศึกษาเฉพาะงานวิจัยเรื่องนี้เท่านั้น
ซึ่งอาจจะแตกต่างจากงานวิจัยของคนอื่นได้ ทั้งๆ ที่เป็ นคนลั กษณะเดียวกัน คํานิยามลั กษณะนี้
นอกจากจะให้ความหมายของคําศัพท์นั้นๆ แล้ว ยังบอกให้ทราบว่าผู้วิจัยสามารถตรวจสอบหรือ
สังเกตได้ด้วย
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ตัวอย่ างในการจั ดทํ า ผลงานวิ จัยด้านตลาดแรงงาน เรื่อง ช่องทางการรั บข้อมู ล ข่า วสาร
ตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร
การกําหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คนหางานมีความรู้ มีข้อมูลในการตัดสินใจ
หางานทํา โดยหน้าที่ของตลาดแรงงาน คือ การทําให้แรงงานกับตําแหน่งงานว่างมีความสอดคล้องกัน
ซึ่งความจริงแล้วแรงงานกับตําแหน่งงานว่างไม่อาจสอดคล้องกันได้โดยง่าย การหางานทําของคนงาน
และหาคนมาบรรจุเข้าทํางานเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดข่าวสารเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงาน หรือแรงงานมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่ว่างอยู่ และตลาดแรงงานใน
ความเป็นจริงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไม่ได้สมบูรณ์ มีต้นทุนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีการ
แสวงหา หน่ วยผลิ ตแสวงหาตลาดแรงงานเพื่อที่จะหาคนงานที่เหมาะสมที่สุ ด ในขณะที่คนงาน
ต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสของงาน ดังนั้น การรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานของคนหางาน ต้องมีสื่อในการเป็นตัวกลางส่งข่าวสารถึงคนหางาน เพื่อให้คนหางาน
ตัดสิ น ใจที่ จะหางานทํ า และการที่ แรงงานจะได้รับข้ อมู ล ข่าวสารนั้นจะต้องผ่านช่ องทางการรับ
ข่าวสารซึ่งกรมประชาสัมพันธ์(2555) ได้กล่าวว่า ช่องทางของการสื่อสาร (Channel) เป็นเครื่องมือ
หรือสื่อที่ใช้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วย 6 ช่องทางคือ (1) การสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพูดคุย (2) การสื่อสารโดยใช้สื่อมวลชน เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ (3) การสื่อสารแบบสองขั้นตอนคือใช้ทั้งคนและสื่อร่วมกัน (4) การ
จัดกิจกรรมพิเศษ (5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องโทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ (6) เอกสารต่าง ๆ
เช่น จดหมายข่าว วารสาร แผ่นพับ ใบปลิวซึ่งเมื่อแรงงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆแล้ว
จะมีการเลือกรับรู้ข่าวสารนั้นๆ
กรมการจัดหางานซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทํา คุ้มครอง
คนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
การให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้แรงงานมีงานทําและนายจ้างได้จ้างแรงงานตามที่ต้องการ
ซึ่งการที่จะทําให้คนหางานตัดสินใจสมัครงาน จําเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและการที่
คนหางานจะมาใช้ บ ริ ก าร จํา เป็ นต้ อ งมี ข้อ มูล เกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดของตํ าแหน่ง งานว่ าง ดัง นั้ น
การศึกษาถึงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์บริการฯ แห่งแรกในการบริการและอํานวยความสะดวก
ด้วยระบบเทคโนโลยีให้ประชาชนคนไทยทุกคนภายใต้คําว่า“บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทํา”
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่แรงงานได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ว่างงานสามารถหางานทําได้เร็วขึ้น แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างและภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างราบรื่น เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมดีขึ้น ทําให้
ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอกับการดํารงชีพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ได้แก่ ผู้มาใช้บริการ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยกรุงเทพมหานคร
ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2558
2. ขอบเขตเนื้อหา เป็นการศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของแรงงาน
ที่มาใช้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยและความต้องการของผู้มาใช้บริการ ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย ณ กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรในการวิจัยไว้ ดังนี้
จากแนวคิดองค์ประกอบของการสื่อสาร ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของการสื่อสารที่สําคัญ
ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งสาร (Source หรือ Sender) (2) สาร (Message) (3) ช่องทาง/สื่อ (Channel)
(4) ผู้รับสาร (Receive) โดยกระบวนการสื่อสารจะมีจุดเริ่มต้นที่ผู้ส่งสาร มีการส่งสารไปยังผู้รับสาร
ทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งช่องทางของการสื่อสาร (Channel) เป็นเครื่องมือหรือสื่อที่ใช้ส่ง
ข่าวสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งประกอบด้วย 6 ช่องทาง คือ (1) การสื่อสารระหว่างบุคคล (2) การสื่อสาร
โดยใช้สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ (3) การสื่อสารแบบสองขั้นตอน คือ ใช้ทั้งคนและ
สื่อร่วมกัน (4) การจัดกิจกรรมพิเศษ (5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องโทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์
(6) สิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว (กรมประชาสัมพันธ์, 2553) การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจําเป็นต้องใช้ช่องทางหรือสื่อ (Channel) โดยข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
เช่ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตํา แหน่ง งานว่ า ง แหล่ง การรับ สมั ค รงาน เป็ น สารที่ส่ง ให้ค นหางาน
ตามช่องทาง หรือสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลให้คนหางานสมัครงาน และหางานทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึง ได้ ก รอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาช่ อ งทางการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานของผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ตามแผนภูมิขา้ งล่าง
ตัวแปรในการวิจัย
กรอบแนวทางในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ลักษณะส่วนบุคคล

ตัวแปรตาม
ช่องทางการสื่อสาร

1. เพศ

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. อายุ

2. สื่อสารมวลชน

3. ระดับการศึกษา

3. สื่อสิ่งพิมพ์

1-15

ตัวแปรต้น ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตัวแปรตาม ประกอบด้วยช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทางคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสิ่งพิมพ์
การนิยามปฏิบัติการ
ได้มีการกําหนดนิยามปฏิบัติการในการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ช่องทางการรับ หรือช่องทางการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เว็บไซต์ (Website) ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook)
2) สื่อมวลชน หมายถึง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
3) สิ่งพิมพ์ หมายถึง แผ่นป้าย/ใบปลิว วารสาร
4) สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลผู้ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แก่ผู้มาใช้บริการ ได้แก่
เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ระดั บ อายุ หมายถึ ง ช่ ว งอายุ ต ามการบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของผู้ ส มั ค รงานในระบบ
สารสนเทศ การจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน
3. ประเภทของผู้มาใช้บริการ หมายถึง ผู้รับบริการตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ได้แก่
1) ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
2) นักศึกษาจบใหม่
3) ผู้พิการ
4) ผู้รับงานไปทําที่บ้าน
5) ผู้สูงอายุ
6) ผู้ว่างงาน
7) ประชาชนทั่วไป
4. การให้บริการ หมายถึง การให้บริการด้านการสมัครงานทั้งรับสมัครงานผ่านเจ้ า หน้ า ที่
กรมการจั ด หางานและสมั ค รงานผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ลงทะเบี ย นผู ้ ป ระสงค์ จ ะทํ า งานทาง
อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทางอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลตําแหน่งงานว่าง ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ การให้คําปรึกษาด้านการมีงานทํา
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บทที่2
การกําหนดวิธวี ิจัย
2.1 การออกแบบการวิจัย
2.1.1 ความหมายของการออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึง การวางแผนการวิจัยให้
ครอบคลุมโครงการที่จะทําการวิจัยทั้งหมด และกําหนดเค้าโครงหรือโครงการหรือโครงสร้างของตัว
แปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างตัวแบบ (Model) เพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร
เหล่านั้นกับการกําหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) เพื่อที่จะให้ได้คําตอบที่ประสงค์จะ
ทราบจากการวิจัย การออกแบบการวิจัยเป็นการวางแผนเพื่อกําหนดสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อสะดวกแก่การ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
การออกแบบการวิจัย ประกอบด้วยแนวคิด จินตนาการ ซึ่งเรียกว่า การวิจัยหรือตัว
แบบการทดลอง (Experimental Model)
ข้อที่ควรจําก็คือ ปัญหาหรือประเด็นในการวิจัยจะเป็นตัวเสนอแนะการออกแบบ
การวิจัย มิใช่การออกแบบการวิจัยเป็นตัวเสนอแนะปัญหาหรือประเด็นในการวิจัย นอกจากนั้ น
การออกแบบการวิจัยขึ้นอยู่กับสมมติฐานและทฤษฎีที่ดีอีกด้วย
2.1.2 วัตถุประสงและประโยชน์ของการออกแบบการวิจัย
มีวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ
1) เพื่อหาคําตอบให้กับคําถาม หรือประเด็นของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา
เที่ยงตรงและประหยัด
2) เพื่อควบคุมค่าผันแปรต่างๆ (Variance) เพื่อให้สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปร
ตามนั้นเกิดจากตัวแปรอิสระทีใช้ในการศึกษาจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมหรือขจัดอิทธิพล
ของตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกที่จะส่งผลมารบกวนการวิจัยให้การวัดค่าตัวแปรคลาดเคลื่อนไป
2.1.3 ประโยชน์ของการออกแบบการวิจัย มีดังนี้
1) ทํ าให้ สามารถตัดสินใจเลื อกวิ ธีวิ จัยและการควบคุ มค่าความผันแปรต่ างๆ ได้
ถูกต้อง
2) เป็นตัวเสนอแนะวิธีการจัดเก็บข้อมูลและประเภทของข้อมูลเพื่อนํามาสรุปตอบ
คําถาม หรือทดสอบสมมติฐานตามที่กําหนดไว้
3) ช่วยในการสร้างและกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในแง่ของความเที่ยงตรง
(Validity) และในแง่ของความเชื่อถือได้ (Reliability)
4) ช่วยให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ กําลังคนและเวลา
5) ช่ ว ยเสนอแนะรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ แ ละการตี ค วามหมาย
ของข้อมูล เพื่อหาข้อยุติ
6) ช่วยให้ผู้วิจัยแน่ใจขึ้นมาได้อีกว่า ผลที่ได้จะสามารถนํามาสร้างเป็นหลักทั่วไป
(Generalization) ได้มากน้อยเพียงใด
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2.1.4 หลักการออกแบบการวิจัย
ในการทําวิจัย สิ่งที่ผู้วิจัยต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือการควบคุมหรือขจัด
อิทธิพลของตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาออกไป เพื่อให้ผลการวัดค่าตัวแปรนั้นมาจากการกระทําของตัว
แปรอิสระที่ต้องการศึกษาเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ หลักในการออกแบบการวิจัยจึงคํานึงถึงการ
ควบคุมการผันแปร (Variance) ของตัวแปรนั้นเอง โดยยึดหลัก Max Min Con เป็นสําคัญ
หลัก Max Min Con ก็คือหลัก Maximization Minimization และ Control
ซึ่งหมายความว่า การออกแบบการวิจัยที่ดีจะต้องเอื้ออํานวยให้ค่าความผันแปรระหว่างกลุ่มที่ศึกษามี
ค่าสูงสุด (Maximization) ในขณะเดียวกันจะต้องเอื้ออํานวยให้ค่าความผันแปรภายในกลุ่มที่ศึกษา
หรือค่าความผันแปรอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้มีค่าต่ําสุด (Minimization) นอกจากนั้นการวิจัยที่ดี
จะต้องมีการวางแผนควบคุม (Control) ตัวแปรอิสระและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
การแปลความหมายหรือการสรุปผลอีกด้วย
1) การทําให้ตัวแปรในการศึกษามีความผันแปรมากที่สุด (Maximization)
2) การทํ า ให้ ตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ มี ค วามผั น แปรต่ํ า ที่ สุ ด
(Minimization)
3) การควบคุมความผันแปรอันเกิดจากตัวแปรภายนอกอื่นๆ (Control)
2.1.5 ประเภทของการออกแบบในการวิจัย
การออกแบบในการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ แ บ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ประเภท คื อ การ
ออกแบบการวิจัยแบบทดลอง (experimental Design) การออกแบบวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasiexperimental Design) และการออกแบบการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-experimental Design)
ซึ่งในสามแบบนี้ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็คือ การออกแบบการวิจัยแบบไม่
ทดลอง
2.2 ประชากรและตัวอย่างในการวิจัย
ในการวิจัยหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ นั้น ผู้วิจัยไม่สามารถที่จะศึกษา หรือเก็บจาก
ประชากร (Population) ทั้งหมดได้ จึงต้องมีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพื่อให้ได้ตัวอย่าง
(Sample) ที่เป็นค่าตัวแทนของประชากรที่จะศึกษา หรือเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นที่เชื่อถือและถูกต้อง
ดังนั้น การสุ่มตัวอย่างจึงนับว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการวิจัยเพราะถ้าเลือกตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
ตรงกับเป้าหมายในการวิจัยแล้วก็จะทําให้ข้อมูลหรือผลการวิจัยผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริงได้
2.2.1 หลักการสุ่มตัวอย่าง ที่ต้องคํานึงถึง 2 ประการ
1) ตัวแทน (Representative) หมายความว่า ผู้ที่จะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างใน
การศึ กษานั้นจะต้ องมี ลักษณะเป็นตัวแทนทั่วๆ ไป ของประชากรจริ งๆ และในการสุ่ม เพื่ อให้ได้
ตัวอย่างหรือตัวแทนที่ดีที่สุด ผู้วิจัยควรจัดให้ทุกคนในกลุ่มบุคคลที่ทําการศึกษามีโอกาสที่จะเข้ามา
เป็นผู้แทนโดยเท่าเทียมกัน
2) ขนาดตัวแทน (Size) ในการวิจัยเรื่องของขนาดหรือจํานวนตัวแทนจะมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องที่จะวิจัยเป็นเรื่องๆ ไป ถ้าเรื่องใดต้องการความสมบูรณ์ถูกต้อง
มากก็ควรใช้จํานวนตัวแทนให้มาก แต่ถ้าต้องการสํารวจเพียงคร่าวๆ ถึงข้อมูลจะผิดพลาดไปบ้างก็ไม่
กระทบกระเทือนการปฏิบัติหรือตัดสินใจมากนัก ก็อาจใช้จํานวนตัวแทนน้อยลงได้
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2.2.2 ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น และการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น
1) การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling)
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น หมายถึง การสุ่มตัวอย่างที่แต่ละ
หน่วยของประชากร (element) มีโอกาสที่จะถูกเลือกเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกัน แบ่งออก
ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
(1) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) หมายถึงการสุ่ม
ตัวอย่างที่ทุกๆ คนหรือทุกๆ สิ่งมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ
(1.1) วิธีการจับสลาก (Lottery Method) คือ การเขียนชื่อแต่ละหน่วย
ลงในฉลากลูกบอลใส่ลงในภาชนะ ทําการเลือกหรือหยิบขึ้นมาทีละอันจนได้จํานวนที่ต้องการ เมื่อจับ
ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วใส่ลงไปใหม่ผสมกันแล้วจับอันต่อไปจนกว่าจะได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ เรียกวิธี
สุ่มนี้ว่าการเลือกแบบมีการแทนที่ (Selection with Replacement) แต่ถ้าจับแล้วไม่ใส่กลับลงไปที่
เดิ มจั บอั นต่ อไปเลยเรี ยกการสุ่ มนี้ ว่ า การเลื อกแบบที่ ไม่ มี การแทนที่ (Selection
Without
Replacement)
(1.2) วิธีใช้ตารางเลขสุ่มกระจาย (Random Numbers Method) เป็น
การใช้ตารางเลขสุ่มที่นักสถิติได้จัดทําไว้เป็นชุด จัดทําขึ้นจากตัวเลขที่ได้มาจากการสุ่ม โดยเรียงไว้เป็น
แถวและเป็นสดมภ์ โดยผู้ใช้ต้องกําหนดระบบการอ่านตารางเลขสุ่มให้ชัดเจนว่าจะอ่านวนแบบใด เช่น
อ่านจากบนลงล่าง หรืออ่านจากด้านซ้ายมือไปทางขวามือโดยใช้หลักเกณฑ์นั้นตลอดการสุ่มและต้อง
กําหนดจํานวนเลขหลักที่ต้องใช้ก่อนว่าจะเป็น 2 หลัก 3 หลัก 4 หลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนประชากร
ในบัญชี เช่น ถ้ามีประชากรทั้งหมด 85 หน่วยก็ใช้ 2 หลัก ถ้ามี 550 หน่วย ก็ใช้เลขในตาราง 3 หลัก
เป็นต้น
(2) การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling ) การสุ่มแบบนี้ต้อง
ทําบัญชีประชากรขึ้นก่อน แล้วจึงทําการแบ่งประชากรออกเป็นช่วงๆ ช่วงละเท่าๆ กัน แล้วทําการสุ่ม
ประชากรในช่วงแรกเพียงช่วงเดียว จากนั้นก็บวกด้วยตัวเลขจํานวนช่วง ความถี่ หรือขนาดของอันตรภาค
ชั้น ก็จะได้หมายเลขของตัวอย่างต่อไปและทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้จํานวนตัวอย่างครบตามที่
ต้องการ
ตัวอย่างเช่น มีประชากร 5,000 คน และต้องการตัวอย่าง 500 คน เราก็
จะแบ่งจํานวนประชากร 5,000 คนออกเป็น 50ช่วง และในแต่ละช่วงจะมีความถี่หรืออันตรภาคชั้น
10 คน ให้เลขอันดับประชากรแต่ละคนตั้งแต่ 1-5000 และสุ่มเลือกหน่วยแรกจาก 10 คนแรก
(เลขที่ 1-10 ) สมมติว่าคนแรกได้คนที่ 6 คนถัดไปก็จะเป็นคนที่ 6+10 =16 เพราะฉะนั้นคนที่สอง
คือคนที่ 16 และคนที่สามคือ 16+10 = 26 เพราะฉะนั้นคนที่สามคือคนที่ 26 ตัวอย่างที่ได้ก็จะเป็น
คนที่ 6 ,16 ,26,36,46 แบบนี้เรื่อยไปจนถึงคนที่ 4,996 ซึ่งครบจํานวนตัวอย่างที่ต้องการ คือ 500
ตัวอย่าง
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(3) การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การสุ่ม
ตัวอย่างแบบนี้ทําได้โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยเสียก่อน หรือแยกประชากรออกเป็นชั้นภูมิ
(Strata) เช่น แยกตามเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ รายได้ ฯลฯ แล้วทําการสุ่มตัวอย่างซึ่งอาจจะใช้
การสุ่มแบบง่ายหรือแบบมีระบบก็ได้ โดยสุ่มจากกลุ่มที่จําแนกไว้เพื่อให้ครบตามจํานวนที่ต้องการ
ในการสุ่มแบบนี้หากเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเป็นอัตราส่วนกับจํานวนประชากรในชั้นภูมิจะเรียกว่า
Proportional Stratified Sampling แต่ถ้าหากไม่เป็นอัตราส่วนกับจํานวนประชากรเรียกว่า
Unproportional Stratified Sampling ตัวอย่าง เช่น ต้องการทราบความคิดเห็นของนักศึกษา
ก็ อ าจจะแบ่งประเภทของนั กศึ ก ษาตามชั้ นเรี ยน อย่ างเช่น ชั้น ปี 1- 4 ,ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก
ชั้นละ10 % ของจํานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี การเลือกแบบนี้เป็นการเลือกแบบ Proportional
Stratified Sampling เพราะในแต่ละชั้นภูมิเลือกมาร้อยละ 10 เท่ากันหมด
(4) การสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) การสุ่มตัวอย่าง
แบบนี้ทําในกรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถหาบัญชีรายชื่อประชากรที่ต้องการสุ่มตัวอย่างได้ หรือถึงแม้จะมี
บัญชีแต่ก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ก็เกินขีดความสามารถของผู้วิจัยที่จะหามาได้ ดังนั้น การสุ่ม
แบบนี้ จ ะต้ อ งมี ก ารแบ่ ง ประชากรออกเป็น กลุ่ ม ก่อ น โดยใช้เ ส้ น แบ่ง เขตตามภู มิ ศ าสตร์ หรื อ การ
ปกครองหรือวิธีอื่นๆ แล้วจึงเลือกกลุ่มต่างๆ ออกมาตามวิธีการสุ่มแบบใดก็ได้ เมื่อได้กลุ่มออกมาแล้ว
ก็ทําการศึกษาทุกหน่วยของประชากรในกลุ่มที่เลือกมานั้น
ในการแบ่งกลุ่ม ส่วนใหญ่มักจะใช้ขอบเขต แม่น้ํา ลําคลอง หรือเขตการ
ปกครองท้องที่เป็นเครื่องแบ่งหรือกําหนดขอบเขตของกลุ่ม ดังนั้นใน บางครั้งก็เรียกการสุ่มตัวอย่าง
แบบนี้ว่า การตัวอย่างพื้นที่ (Area Sampling)
(5) การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) หมายถึง
การสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีความแตกต่างกัน หรือต้องการศึกษาในเรื่องที่มีประชากรที่จะต้องศึกษา
เป็นจํานวนมาก แต่มีค วามจําเป็นต้องเลือกตั วอย่างเพียงจํานวนน้อย เช่น ต้องการสํารวจภาวะ
โภชนาการของประชาชนในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างเพียง 5,000 ราย ในการนี้จะต้องเลือกหรือ
กําหนดตัวบุคคลที่จะศึกษาเสียก่อน ( Unit of Analysis ) และเพื่อไม่ให้เกิดอคติในการเลือกตัวอย่าง
ก็ควรสุ่มต้องอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยวิธีการดังนี้
(5.1) เลือกตัวอย่างภาคจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
(5.2) เลือกตัวอย่างจังหวัด จากภาคที่ได้รับการสุ่มในข้อ 5.1
(5.3) เลือกตัวอย่างอําเภอ จากจังหวัดที่ได้รับการสุ่มในข้อ 5.2
(5.4) เลือกตัวอย่างตําบล จากอําเภอที่ได้รับการสุ่มในข้อ 5.3
(5.5) เลือกตัวอย่างหมู่บ้าน จากตําบลที่ได้รับการสุ่มในข้อ 5.4
(5.6) เลื อ กตั ว อย่ า งประชากรภายในหมู่ บ้ า นตามจํ า นวนตั ว อย่ า งที่
ต้องการในการสุ่มตัวอย่างแต่ละขั้นตอนดังกล่าวจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไหนก็ได้แต่ควรจะเป็น
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลักความน่าจะเป็น
(6) การสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Mixed Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดย
วิธีผสม ซึ่งอาจจะเป็นการผสมระหว่างการสุ่มตัวอย่างแบบที่ใช้หลักความน่าจะเป็นหรือโดยไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็น หรืออาจจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผสมกับแบบมีระบบหรือแบบแบ่งชั้นก็ได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพการณ์ ตลอดจนความสะดวกของผู้วิจัยเป็นสําคัญ
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2) การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น
การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น หมายถึงการสุ่มตัวอย่างที่ไม่สู้จะ
มีหลักเกณฑ์หรือหลักประกันว่าทุกหน่วยของประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเป็นตัวอย่าง บางครั้ง
จึงเป็นการเลือกโดยลักษณะตามยถากรรม ทั้งนี้เพราะคาดว่าลักษณะของข้อมูลสําคัญ ๆ ที่ต้องการ
กระจายอยู่อย่างสม่ําเสมอในกลุ่มประชากรหรือกระจายอยู่อย่างไม่มีระเบียบ การเลือกตามยถากรรม
ก็จะทําให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกรณีทั่วๆ ไป หรือแบบฉบับทั่วไปของประชากร การสุ่มตัวอย่าง
ประเภทนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ
(1) การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
ที่ได้มาจากการเลือกหน่วยประชากรขึ้นมาตามบุญตามกรรม สักแต่ว่าเป็นหน่วยในกลุ่มประชากรที่
เราต้องการก็พอ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์เกี่ยวกับปัญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ ผู้วิจัยจะออกสัมภาษณ์คนขับรถยนต์ จะเป็นชนิดใดหรือใครก็ได้ตามที่ต่างๆ
ในกรุงเทพฯ จนได้จํานวนตัวอย่างตามที่ต้องการ ใครให้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ ใครไม่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่
สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่างแบบนี้มักจะคํานึงถึงการที่จะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ศึกษาเป็นสําคัญ และไม่
ค่อยระมัดระวังในเรื่องความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างนัก
(2) การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) หมายถึง การสุ่มตัวอย่าง
ที่นําเอาสัดส่วนขององค์ประกอบของประชากรมาพิจารณาด้วย ดังนั้น ความสําคัญของการสุ่ม
ตัวอย่างแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับการระบุลักษณะ หรือองค์ประกอบของประชากรที่ต้องการศึกษาว่าถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริงแค่ไหน เช่น ถ้าต้องการเก็บข้อมูลเพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์
เกี่ยวกับปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ก็จะต้องทราบคุณสมบัติหรือลักษณะของประชากร ดังนี้
(2.1) ประเภทรถยนต์ที่ขับ (รถรับจ้าง รถบรรทุก ส่วนบุคคล)
(2.2) อัตราส่วนเพศ ชายและหญิง
(2.3) ภูมิลําเนา กรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด
(2.4) อาชีพ ฯลฯ
เมื่อทราบจํานวนหรืออัตราส่วนประชากรเป้าหมายแล้ว ผู้วิจัยก็อาจกําหนดสัดส่วน
(Quota) ได้เลยว่า จะต้องถามจากผู้ขับขี่ในแต่ละประเภทกี่คน โดยแยกเป็นเพศชายเท่าไร เพศหญิง
เท่าไร หรือถามผู้ที่มีภูมิลําเนาผู้ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดเท่าไร ตามสัดส่วนที่กําหนด ในการเก็บ
ข้อมูลก็ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไร คือ ถ้าพบผู้ขับขี่รถยนต์คนใดมีคุณสมบัติตามที่ต้องการดังกล่าวข้างต้น
ก็ถามได้เลยจนครบจํานวนตามที่กําหนดไว้
จะเห็นได้ว่าการสุ่มตัวอย่างแบบโควตานี้ดีกว่าการสุ่มแบบบังเอิญ เพราะว่ามีโอกาส
ที่จะได้ตัวอย่างตรงตามลักษณะใหญ่ๆ ของประชากรที่ต้องการทราบข้อมูล เนื่องจากมีการระบุ หรือ
จําแนกลักษณะของประชากรไว้ก่อนแล้ว
(3) การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยเลือกตัวอย่างเอง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตัวอย่างแบบนี้ใช้กันมากในการ
ศึกษาวิจัยประเภทเจาะลึกที่ใช้ตัวอย่างไม่มาก และผู้วิจัยเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ในการเลือกเองว่ามี
อะไรบ้าง
อย่างไรก็ตาม หลักทั่วไปในการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจงก็คือการเลือก
ตั ว อย่ า งที่ ส ามารถเป็ น ตั ว แทนของประชากรเป้ า หมายได้ และควรจะมี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้เสียก่อน เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการตัดสินใจเลือกตัวอย่างต่อไป
นอกจากนี้ในการเลือกตัวอย่างหากทําโดยบุคคลหลายๆ คนก็อาจช่วยลดความลําเอียงลงได้ หรือหาก
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พยายามสร้างความคุ้นเคยหรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ ก็จะทําให้การ
เลือกตัวอย่างไม่ค่อยผิดพลาดและใกล้เคียงกับประชากรเป้าหมาย
2.2.3 ขนาดของตัวอย่าง (Sample Size)
ในการกําหนดขนาดของตัวอย่างว่าควรจะมีจํานวนเท่าใดนั้นมีปัจจัยหลายประการ
ที่จะต้องนํามาพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาดูความแตกต่างของกลุ่มประชากรที่จะศึกษาว่ามีความแตกต่างกัน
มากน้อยแค่ไหน หากไม่มีความแตกต่างกันเลย (Homogeneity) ไม่ว่าจะเป็นความต้องการหรือความ
คิดเห็นหรืออื่นๆ ตัวอย่างในการศึกษาจะใช้เพียงคนเดียวก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วคนเราย่อมจะ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่
แตกต่างกัน และมีผลทําให้เกิดความแตกต่างกันในเรืองอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น หากประชากรที่จะศึกษา
ยิ่งมีความแตกต่างกันในเรืองต่างๆ มากเท่าไหร่ จํานวนตัวอย่างก็จะยิ่งมีมากเท่านั้น
2) พิจารณาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งการสุ่มตัวอย่างแต่ละวิธีมีผลทําให้จํานวน
ตัวอย่างไม่เท่ากัน เช่น ถ้าการวิจัยนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จํานวนตัวอย่างที่จะใช้ก็จะน้อย
กว่าการวิจัยที่ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งถือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้จํานวนตัวแทนมาก
ที่สุดในบรรดาเทคนิคการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นต้น
3) พิจารณาจาก ระยะเวลา บุคลากร หรืองบประมาณในการทําวิจัย คือ ถ้ามีเวลา
ไม่มาก บุคลากรและงบประมาณจํากัด จํานวนตัวอย่างที่จะศึกษาก็ย่อมน้อยลงตามไปด้วย แต่ในทาง
ตรงกั นข้ าม ถ้ ามี เวลามาก บุ คลากรพร้อม ตลอดจนงบประมาณมี มาก จํ านวนตั วอย่ างก็ จะอาจจะ
มากขึ้นได้
4) พิจารณาจากจํานวนประเด็นที่จะศึกษา และตัวแปรต่างๆ หากมีประเด็นหรือ
ตัวแปรที่ต้องการศึกษามาก จํานวนตัวอย่างก็จะมากตามไปด้วย
อย่างไรก็ตามในการกําหนดจํานวนตัวอย่างนั้น ยังไม่มีเกณฑ์แน่นอน ว่าควรจะเป็น
จํานวนเท่าไร ผู้วิจัยแต่ละคนต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันไป แต่ก็มีผู้ที่พยายามจะคํานวณออกมา
เป็นตัวเลข ดังนี้
(1) ในการวิ จั ย ควรจะใช้ จํ า นวนตั ว อย่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
ประชากรทั้งหมด จึงจะทําให้ผลการวิจัยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
(2) ในการวิจัย ถ้าจํานวนประชากรอยู่ในหลักร้อยให้ใช้ตัวอย่างร้อยละ 25
ถ้าประชากรอยู่ในหลักพันให้ใช้ตัวอย่างร้อยละ 10 ถ้าประชากรอยู่ในหลักหมืนให้ใช้ตัวอย่างร้อยละ 1
(3) สูตรในการคํานวณตัวอย่าง โดยใช้ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็น
สําคัญ คือ
n
จํานวนตัวอย่าง = r x 20
เมื่อ n
= จํานวนตัวแปรอิสระ
r
= จํานวนตัวแปรตาม
ตัวอย่างเช่น ต้องการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยโดย
แบ่งประสิทธิภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ํา นั่นคือจํานวนตัวแปรตาม (r) =3
ถ้าจะศึกษาโดยแบ่งอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา อายุ และตําแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น
ตัวแปรอิสระ (n) = 3
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จํานวนตัวอย่าง = 3 x 20 = 540 คน
สูตรในการคํานวณตัวอย่างโดยใช้จํานวนประชากร และความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
มีได้เป็นสําคัญ คือ
จํานวนตัวอย่าง =

N
2
1+ Ne
เมื่อ N = จํานวนประชากร
Ne = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้

ตัวอย่าง ถ้าจํานวนประชากร 5,000 คน ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการเลือก
ตัวอย่างได้ร้อยละ 5 จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใด
จํานวนตัวอย่าง = 5,000 = 5,000 = 192.31
2
1 + (5)
26
ฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง = 192 คน
นอกจากนี้ ยังมีสูตรอีกหลายสูตรที่มีผู้คิดขึ้นมาเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
จํานวนตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม ขนาดตัวอย่างจะมีเท่าใด ก็คงจะขึ้นอยู่กับผู้วิจัยที่จะพิจารณา
โดยดูความเหมาะสม และหลักในการพิจารณากําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ประกอบ
2.2.4 ประชากร (Population) มีความหมายได้สองนัย ประการแรกในความหมาย
ธรรมดา ซึ่งหมายถึงประชาชนพลเมืองหรือกลุ่มคนที่มีจํานวนประชากรมากๆ เช่น ประชากรของ
ประเทศ ประชากรของจังหวัด อําเภอ ตําบล และประการที่สอง ประชากรในความหมายทางสถิติ
และวิจัย ซึ่งหมายถึง คน สัตว์ หรือสิ่งของที่แสดงความเป็นกลุ่มก้อน ดังนั้นจึงมีขอบเขตกว้างขวางใน
ภาษาอังกฤษจึงใช้คําว่า Population หรือ Universe เช่น ถ้าเราต้องการศึกษาเรื่องราวของผู้ที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนทุกคนในกรุงเทพฯ ก็เป็นประชากรต้องการศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักศึกษาทุกคนในสถาบันก็จะเป็นประชากร ถ้า
ต้องการสํารวจเกี่ยวกับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งหมดก็เป็นประชากร เป็นต้น
จะเห็ น ได้ ว่ า ประชากรในการวิ จั ย นั้ น ก็ คื อ สิ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย กํ า หนดขึ้ น โดยกํ า หนด
คุณสมบัติบางประการของสิ่งที่ต้องการสํารวจ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวย่อมรวมกันเป็นกลุ่มประชากร
ส่วนหน่วยแต่ละหน่วยที่รวมกันขึ้นเป็นประชากรเรียกกว่า หน่วยประชากร (Element) ซึ่งเป็นหน่วย
ที่จะให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนั้นบางครั้งก็เรียกหน่วยประชากรว่า หน่วยการวิเคราะห์
(Units of Analysis) ซึ่งถือว่ามีความสําคัญในการวิจัย ผู้วิจัยต้องกําหนดให้ได้ว่า หน่วยที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นอะไร
ถ้ า หากใช้ จํ า นวนเป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาแล้ ว ประชากรแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น
2 ประเภท คือ
1) ประชากรที่มีจํานวนแน่นอน (Finite Population) หมายถึง ประชากรที่สามารถ
นับเป็นตัวเลขได้ เช่น ประชากรในประเทศไทย จํานวนบ้านเรือน จํานวนนักศึกษา หรือจํานวน
รถยนต์ เป็นต้น
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2) ประชากรที่มีจํานวนนับไม่ได้ (In-finite Population) ได้แก่ประชากรที่มีจํานวน
มากจนไม่สามารถนับได้ เช่น จํานวนเมล็ดข้าวสาร จํานวนเม็ดทรายในชายหาด จํานวนก้อนกรวดใน
แม่น้ํา เป็นต้น
การวิ จั ย นั้ น เมื่ อ ทราบจํ า นวนประชากรแล้ ว ถ้ า ต้ อ งการพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ ห รื อ
คุณลักษณะของหน่วยประชากรแต่ละหน่วยอาจจะทําได้ 2 วิธี คือ ใช้การสํามะโน และการสํารวจ
การสํามะโน (Census)
เป็นกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบลักษณะหรือภาวะของ
ประชากรโดยการไปตรวจสอบเอาจากทุกหน่วยของประชากร เช่น การสํารวจสํามะโนประชากรของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น
การสํารวจ (Survey) นั้นเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ทําไปเพื่อให้ทราบถึงลักษณะหรือภาวะ
ของหน่วยประชากรเพียงจํานวนหนึ่ง โดยการไปตรวจสอบเอาจากหน่วยของประชากรเพียงบางส่วน
ของมวลประชากรทั้งหมด ส่วนที่นํามาตรวจสอบนี้เรียกว่า ตัวอย่าง (Sample)
มาตรวัด ที่แสดงลักษณะของประชากรจากวิธีการสํามะโนและการสํารวจก็เรียก ชื่อต่างกัน
คือ มาตรวัดที่แสดงลักษณะประชากรเรียกว่า พารามิเตอร์ (Parameter) และมาตรวัดที่แสดง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเรียกว่า สถิติ (Statistics) สัญลักษณ์ทีใช้แทนค่าต่างๆ ก็แตกต่างกัน ค่าสถิติใช้
อักษรโรมัน ส่วนค่าพารามิเตอร์ใช้อักษรกรีก ดังต่อไปนี้
ค่า
เฉลี่ยเลขคณิต
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความผันแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

กลุ่มตัวอย่างสถิติ
x

S
S2
r

ประชากรพารามิเตอร์
µ (mu)
σ (sigma)
σ2
ρ (rho)

2.2.5 ตัวอย่าง (Sample)
ตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของประชากร เนื่องจากในการศึกษาหรือทดลองต่างๆ ส่วน
ใหญ่จะไม่สามารถกระทํากับประชากรนั้น ๆ ได้ จึงนิยมใช้ตัวอย่างแทน เสร็จแล้วจึงสรุปเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับประชากรทั้งหมด เช่น การทดสอบหาสิ่งเจือปนของน้ําในบ่อ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้น้ําทั้งบ่อ
แต่เอามาเพียงส่วนหนึ่ง เมือทดสอบแล้วจึงสรุปว่า เป็นลักษณะของน้ําทั้งบ่อ ดังนั้น ถ้าเราสามารถใช้
ตัวอย่างแทนประชากรได้ จะเห็นว่าได้เปรียบกว่าการศึกษาโดยวิธีสํามะโนประชากร ดังนี้
1) การศึกษาจากตัวอย่างเป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มหนึ่งของประชากร ดังนั้น
จึงใช้เวลาและแรงงานน้อยกว่าการรวบรวมข้อมูลด้วยการสํามะโน
2) การสํารวจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการสํามะโน
นอกจากนั้นยังใช้เจ้าหน้าที่และพนักงานสํารวจน้อยกว่า
3) ในบางครั้ง มีความจําเป็นจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ใน
กรณีที่ต้องทําลายวัตถุที่เป็นหน่วยประชากร เพื่อต้องการทดสอบคุณสมบัติที่ต้องการ ตัวอย่าง เช่น
สํารวจดูอายุของหลอดไฟฟ้า หรือหาความแข็งแกร่งและปลอดภัยของรถยนต์ หากไม่ใช้การทดลอง
กลุ่มตัวอย่างแล้วก็คงจะต้องทําลายผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
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4) สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างแทนการสํารวจ
จากประชากร
5) ในแง่การบริหาร การใช้กลุ่มตัวอย่างจะสามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้เจ้าหน้าที่ และผู้คนมากมาย ตลอดจนลดปัญหาในเรื่องการอบรม การควบคุมการปฏิบัติงาน
และเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้อีกด้วย
6) ทําให้มีเวลาพอที่จะตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในกระบวนการวิจัย
2.3 สถิติในการวิจัย
สถิติที่สําคัญในการวิจัยแบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้เพื่ออธิบายคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของประชากร ในแต่ละชุดข้อมูล สถิติที่
นิยมใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม ซึ่งเรียกว่าสถิติที่ใช้วัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง
2. สถิติที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ซึ่งเป็นการหาลักษณะความผันแปรของข้อมูล สถิติที่
นิยมใช้ คือ ค่าพิสัย ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ ค่าความผันแปร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็นการศึกษาโครงสร้าง ของตัวแปรว่ามี
ความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดกับตัวแปรอื่นๆ สถิติที่ใช้กันมาก คือ Spearman Rank Correlation
และ Pearson Product Moment Correlation
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งนิยมใช้กันมาก คือ t-test , Z- test, Chi-Square
5. สถิติที่ใช้ในการประมาณค่าและพยากรณ์ของตัวแปรหนึ่ง โดยใช้ค่าของข้อมูลอีกตัวหนึ่ง
เป็นตัวพยากรณ์ สถิติที่ใช้กันมาก คือ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
2.3.1 สถิติที่ใช้เพื่ออธิบายคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของประชากร เป็นสถิติที่ใช้วัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure Central Tendency) สถิติประเภทนี้ประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ย
มัธยฐาน และฐานนิยม
1) ค่าเฉลี่ย (Mean) ปกติจะแทนด้วยสัญลักษณ์ x เป็นค่าสถิติที่ใช้กับข้อมูลใน
ระดับช่วง (Interval) และอัตราส่วน (Ratio) ในการคํานวณค่าเฉลี่ยใช้ค่าของข้อมูลทุกค่าที่มีอยู่
ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยมีค่าเป็นศูนย์ เป็นค่าสถิติที่มีความคงที่ในการวัดมากที่สุด แต่ไม่
เหมาะที่จะใช้กรณีที่มีข้อมูลที่มีค่าแตกต่างไปจากข้อมูลอื่นๆ มาปนเปอยู่ด้วย เพราะจะมีผลทําให้ค่าที่
คํานวณได้ซึ่งถือเป็นตัวแทนของข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
2) มัธยฐาน (Median) แทนด้วยสัญลักษณ์ Md. เป็นค่าสถิติที่ใช้กับข้อมูลใน
ระดับอันดับ (Ordinal) ระดับช่วงและระดับอัตราส่วน การคํานวณค่ามัธยฐาน ใช้เฉพาะค่าบางค่าที่
อยู่ตรงค่า เป็นค่าสถิติที่มีความคงที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่มีความคงที่มากกว่าฐานนิยม เป็นค่าที่ใช้
ประมาณค่าพารามิเตอร์ใกล้เคียงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่ดีกว่าค่าฐานนิยม สามารถใช้กับข้อมูลที่มี
จํานวนที่แตกต่างไปจากข้อมูลอื่นมากๆ ปนอยู่ด้วยก็ได้ เนื่องจากไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการ
คํานวณค่ามัธยฐานที่จัดว่าเป็นตัวแทนของข้อมูล
การคํานวณค่ามัธยฐานจะต้องนําข้อมูลมากเรียงจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไป
หามาก กรณีที่มีจํานวนคี่ มัธยฐานจะอยู่ตรงตําแหน่งกึ่งกลางของข้อมูล และในกรณีทีมีจํานวนคู่ มัธยฐาน
คือครึ่งหนึ่งของคะแนนของข้อมูลสองตัวตรงกลางของข้อมูลชุดนั้น
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3) ฐานนิยม (Mode) แทนด้วยสัญลักษณ์ Mo. เป็นค่าสถิติที่ใช้กับข้อมูลได้ทุกชนิด
เป็นค่าสถิติที่หาง่ายที่สุด แต่เป็นตัวแทนที่มีความหมายน้อยที่สุด เป็นค่าที่มีความคงที่น้อยที่สุด และ
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ค่าฐานนิยมจะใกล้ความจริงน้อยที่สุดด้วย
การคํานวณค่าฐานนิยม คือใช้ค่าที่มีความถี่มากที่สุดในข้อมูลหนึ่งๆ และถ้าข้อมูลชุด
ใดมีค่าความถี่สูงสุด 2 ค่า ข้อมูลนั้นมีฐานนิยม 2 ค่า
2.3.2 สถิติที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Dispersion) ซึ่งเป็นการหา
ลักษณะความผันแปรของข้อมูล สถิติที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล การวัดการกระจายที่นิยมใช้มีอยู่
4 ชนิด คือ
1) พิสัย (Range) หมายถึง ช่วงห่างของคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ําสุดของข้อมูล
ชุดหนึ่ง หรือ พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต่ําสุด การวัดการกระจายแบบนี้เป็นการวัดที่หยาบมาก เพราะ
จะบอกอะไรได้ไม่มากนัก
2) ความเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) เป็นการวัดซึ่งมักจะใช้ในกรณีใช้
ค่ามัธยฐานเป็นสถิติที่ใช้วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ หมายถึง ครึ่งหนึ่งของความ
แตกต่างระหว่าง ควอไทล์ที่ 3 กับ ควอไทล์ที่ 1
Q.D.

= (Q3 – Q1)
2
3) ความผันแปร (Variance) หมายถึง กําลังสองของผลรวมของค่าเบี่ยงเบนจาก
เฉลี่ย ( x ) สูตรที่ใช้ คือ
2
n ∑ X 2 - (∑ X )
=
.
S2
n(n − 1)
4) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) หมายถึง รากที่สองของค่า
ความผันแปร
S

=

n∑ X 2 −

(∑ X )

2

n(n − 1)

2.3.3 สถิติที่ใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation)
การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นการศึกษาโครงสร้างหรือธรรมชาติของตัว
แปรว่ามีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดกับตัวแปรอื่น ๆ ในทางการวิจัยนั้น ส่วนใหญ่นิยมศึกษา
ความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงมากกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น เพราะความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงนั้น
ถ้ามีค่าสูง ๆ จะมีอํานาจในการทํานายสูงและถูกต้องมากกว่า อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาความสัมพันธ์
คือการดูลักษณะความผันแปรร่วมกันของคะแนน 2 ชุด ว่าแปรตามกันหรือแปรผกผันกัน ข้อควร
ระวังคือการหาความสัมพันธ์ก็คือ คะแนนหรือข้อมูล 2 ชุดนั้นต้องได้รับมาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวกัน
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ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวที่ใช้บอกความสัมพันธ์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation) แทนด้วยสัญลักษณ์ r ซึ่งมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ค่าที่อยู่
ตรงกลางคือ 0 หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงเลย ในการพิจารณาความสัมพันธ์
พิจารณาได้จากหลักกว้างๆ ดังนี้
r มีค่า 0.8 ขึ้นไป ถือว่ามีความสัมพันธ์กันระดับสูงหรือสูงมาก
r มีค่า 0.6 - 0.8 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
r มีค่า 0.4 – 0.6 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
r มีค่า 0.2 – 0.4 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ํา
r มีค่าต่ํากว่า 0.2 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต่ําหรือต่ํามาก
สถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่นิยมที่ใช้และเป็นที่รู้จักกันดีมี 2 ชนิด คือ
สหสัมพันธ์แบบ Pearson และสหสัมพันธ์แบบ Spearman
1) สหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson Product Moment Correlation) เป็น
การสหสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ ซึ่งค่าของสหสัมพันธ์หาได้จากสูตร
r XY

เมื่อ

=

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

r XY

หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระกว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y

N

หมายถึง จํานวนคนหรือจํานวนคู่ของข้อมูล

∑X

หมายถึง ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร X

∑Y

หมายถึง ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปรY

∑XY

หมายถึง ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปร X
กับคะแนนของตัวแปร Y เป็นคู่ ๆ ในรูปคะแนนดิบ

2

∑X
∑Y

2

หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของคะแนนดิบตัวแปร X
หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของคะแนนดิบตัวแปร Y

2) สหสัมพันธ์แบบ Spearman ( Spearman Rank Correlation) เป็นการหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปอันดับที่ (Rank) ใช้กับข้อมูลอันดับ ค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์แบบนี้
แทนด้วย
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2

เมื่อ

rs
D
n

1 - 6∑ D
rs =
2
n(n – 1)
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในรูปอันดับที่
หมายถึง ผลต่างของอันดับของข้อมูลแต่ละคู่
หมายถึง จํานวนคนหรือจํานวนคู่ของข้อมูล

2.3.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
1) t-test และ Z-test เป็นสถิติที่ใช้ในกรณีที่มีประชากร 2 กลุ่ม สําหรับกรณีทมี่ ี
ประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปจะใช้ t-test ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่าจึงจะไม่พูดในที่นี้ สูตรของ t-test
และ Z-test เป็นแบบเดียวกัน คือ
x1 − x 2

t หรือ z

=

.

.

s12
s2
+ 2
N1 N 2

ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ t-test และ Z-test คือ t-test นิยมใช้เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก ๆ (N <30) ส่วน Z-test นิยมใช้กับกลุ่มตัวอย่างใหญ่ และ t-test จะ
ใช้ได้ดี เมื่อคะแนนแต่ละตัวของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มสุ่มมาจากประชากรที่มีที่มาแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติ แต่ Z –test ไม่คํานึงถึงการแจกแจงของประชากร
2) ไคว – สแคว์ (Chi-Square) แทนด้วยสัญลักษณ์ x 2 เป็นสถิติที่ใช้กันมากและ
เป็นที่นิยมกันมากในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในข้อมูลประเภท
นาม (Nominal) ถึงแม้ Chi-Square จะไม่ได้วัดระดับหรือค่าความสัมพันธ์โดยตรง แต่ก็สามารถใช้
ยืนยันอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้ และข้อดีของการใช้ Chi-Square ในการวิเคราะห์อีกประการ
หนึ่งคือ สามารถใช้คํานวณจากตารางที่มีขนาดเท่าไรก็ได้ เช่น ในการศึกษาอิทธิพลของถิ่นที่อยู่หรือ
ภูมิลําเนาเดิมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มีต่อการเลือกภูมิภาคหรือจังหวัดที่ต้องไปปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งอาจศึกษาได้โดยตั้งสมมติฐานดังนี้ คือ ข้าราชการฝ่ายปกครองมีแนวโน้มที่จะสมัครใจหรือ
พอใจที่ จ ะไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในภู มิ ภ าคหรื อ ภู มิ ลํ า เนาเดิ ม ของตน เป็ น ต้ น การวิ เ คราะห์
ไคว์ สแคว์ ก็จะวิเคราะห์ว่า มีสาระสําคัญพอเชื่อถือได้ทางสถิติหรือไม่ ผู้วิเคราะห์จะต้องกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติก่อน ปกติจะถือเอาความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และร้อยละ 99
หรืออาจจะเรียกว่าเป็นค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.5 กับ .01 ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หมายถึง
หากมีการทดสอบ 100 ครั้งจะมีโอกาสผิดพลาดเพียง 5 ครั้งเท่านั้น
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2.3.5 สถิติที่ใช้ในการประมาณค่าและพยากรณ์
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการประมาณค่า
และพยากรณ์ ค่ า ตัว แปรตัวหนึ่ ง โดยใช้ค่า ของข้อ มู ล อี กตั วหนึ่ งเป็ นตั วพยากรณ์ เช่น ใช้ค ะแนน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวพยากรณ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิจัย เป็นต้น ตัวแปรที่ใช้ในการ
พยากรณ์เรียกตัวแปรอิสระพยากรณ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิจัย เป็นต้น ตัวแปรที่ใช้ใน
การพยากรณ์เรียกตัวแปรอิสระ หรือ ตัวพยากรณ์ (Predictor) ส่วนผลที่ได้เรียกว่าตัวแปรตามหรือผล
ที่วัดได้ ( Outcome)
ข้อแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ถดถอยกับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ คือ ผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ แต่ไม่ใช้ใน
การพยากรณ์ ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยการถดถอยนั้นสามารถใช้ในการพยากรณ์ได้ด้วย
1) สมการถดถอย ( Regression Equation)
= α
เมื่อ Y
α
β
^

Y

βX
ค่าของตัวแปรตามที่ได้จากการพยากรณ์
ค่า Y – intercept (จุดที่เส้นกราฟตัดแกน Y) ของกลุ่มประชากร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)
ของกราฟที่ใช้ในการพยากรณ์ของกลุ่มประชากร หรืออีนัยหนึ่ง
คือ ค่าความชัน (Slope)
X = ค่าตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ์อาจจะเขียนในรูปของค่าสถิติได้
ดังนี้
^
Y = a + bx
+
=
=
=

2) ความหมายของสัมประสิทธิ์การถดถอย หมายถึงค่าที่บอกให้ทราบว่าเมื่อค่า
ของตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ค่าของตัวแปรตามจะเปลี่ยนไปกี่หน่วย เช่น ค่า b (ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย) = 2 แสดงว่า เมื่อตัวแปรอิสระมีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ตัวแปรตามจะมีค่า
เพิ่มขึ้น 2 หน่วย ถ้า b = -2 แสดงว่าเมื่อตัวแปรอิสระมีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ตัวแปรตามจะมีค่าลดลง
2 หน่วย
2
3) ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R ) หมายถึง สัดส่วนของความผันแปรของตัว
แปรตามที่สามารถอธิบายสัดส่วนได้เมื่อทราบค่าตัวแปรอิสระซึ่งประสิทธิภาพในการพยากรณ์คํานวณ
ได้จากการยกกําลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation = R) ซึ่งค่า R
^
หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรตาม ( Y ) และค่าของตัวแปรตามที่ได้จากการ
พยากรณ์ (Y)
n ∑ YY − (∑ Y )(∑ Y )
)

R =

.

[N ∑ Y

2

)

− (∑ Y )

2

] [

)
N ∑Y 2 −

(

)
∑Y

.

)]
2
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ค่า R มีค่าสูงมากเท่าใด แสดงว่าค่าตัวแปรตามที่ได้จากการพยากรณ์มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าของตัวแปรตามจริง ๆ มากเท่านั้น ในทํานองเดียวกันค่า R2 ซึ่งสูงมากเท่าใดแสดงว่า
ตัวแปรอิสระสามารถใช้ในการพยากรณ์ตัวแปรตามได้มากเท่านั้น เช่น ค่า R2 =0.7823 แสดงว่าตัว
แปรอิสระ (X) ที่ใช้ในการพยากรณ์ตัวแปรตาม (Y) นั้น สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม
ได้ร้อยละ 78.23
ตัวอย่าง ในการศึกษา เรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research)
ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม (บุญมี พันธ์ไทย, 2554)
การกําหนดประชากร
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานที่มารับบริการ ณ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559
2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง การได้มาของหน่วยตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายซึ่งอาศัยความ
สะดวก (convenience sampling) ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 449 คน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทาการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ของคอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha) ร้อยละ 0.8688
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละในการบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
และทําการทดสอบด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์(Chi Square Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการสื่อสาร
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บทที่ 3
การสร้างเครื่องมือวิจัย
การดําเนินการวิจัยใดๆ นั้น องค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ เครื่องมือในการวิจัย โดยการวิจัยแต่ละประเภทอาจใช้เครื่องมือที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน หรือ
ใช้เครื่องมือในการวิจัยมากกว่า 1 ประเภทก็ได้ ขึ้นอยู่กับการอออกแบบงานวิจัย ซึ่งขั้นตอนของการสร้าง
เครื่องมือวิจัยเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก็เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้เครื่องมือวิจัย
ที่ไม่ได้คุณภาพ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดในการวิจัย และมาตรวัดระดับข้อมูลในการวิจัย โดยมาตรวัดระดับข้อมูลมีความสัมพันธ์กับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในระดับมาตรวัดที่ต่างกันจะใช้สถิติในการวิเคราะห์แตกต่าง
กันด้วย ดังนั้นการสร้างเครื่องมือวิจัยจะต้องสร้างให้สามารถเก็บข้อมูลระดับมาตรวัดที่สามารถใช้สถิติ
ในการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นสําคัญ จากความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันดังกล่าว
ในบทนี้จึงนําเสนอรายละเอียดของการวัดในการวิจัย มาตรวัดระดับข้อมูลและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ที่พบบ่อย คือ แบบสอบถาม พร้อมด้วยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 การวัดในการวิจัย
การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการแปรสภาพแนวความคิด (Concepts) หรือตัวแปร
ซึ่งมีลักษณะนามธรรมให้เป็นตัวเลข ซึ่งกระบวนการดังกล่าวรวมถึงวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะนําข้อมูลนั้นมาใช้ ดังนั้นกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันจะมีผลทําให้การวัดแตกต่างกันด้วย
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการวัดจะกําหนดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการกําหนดอย่างชัดเจนแล้วว่าตัวแปร
ที่ต้องการจะวัดนั้นคืออะไร และผู้วิจัยต้องการจะวัดอะไรในตัวแปรนั้น นั่นก็หมายความว่าจะมีการนิยาม
ปฏิบัติการ (Operational Definition) ของตัวแปรนั้นก่อน เช่นถ้าตัวแปรที่ต้องการวัด คือ ฐานะทาง
เศรษฐกิจก็จะต้องพิจารณาดูว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลที่จะศึกษา อาจจะเป็น รายได้
ทรัพย์สินหรือสภาพการเป็นหนี้ก็ได้ แต่ถ้าหากผู้วิจัยรู้ว่ารายได้ของบุคคลมีความเชื่อถือได้น้อยกว่าทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ ผู้วิจัยอาจจะเลือกทรัพย์สินเป็นตัวกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลก็ได้
3.1.1 มาตรวัดระดับของข้อมูล
เมื่อมีการวิจัยเรื่องใดๆ ก็ตาม ก่อนลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยต้องทราบแน่นอนแล้ว
ว่าข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวิจัยนั้นมีอะไรบ้าง และจะเก็บรวบรวมจากที่ไหน ด้วยวิธีการอะไร อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมนั้ นจะสามารถนํามาวิเคราะห์ตามเครื่องมือทางสถิติที่ใ ช้ในการ
วิ เคราะห์ได้ ผู้ วิจัยควรตระหนักถึ งมาตรวัด หรือระดั บของข้อมูล เสียก่อน เนื่องจากข้ อมูลบางระดั บ
มีข้อจํากัดทีไม่สามารถใช้สถิติอ้างอิงบางอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งมาตรวัดระดับข้อมูล (Levels of
measurement) มีด้วยกัน 4 ระดับ จากระดับต่ําสุดไประดับสูงสุด ดังนี้
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1) ข้อมูลในระดับมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือข้อมูลระดับกลุ่ม
2) ข้อมูลในมาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale)
3) ข้อมูลในมาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale)
4) ข้อมูลในมาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale)
1) ข้อมู ล ในมาตรวั ดนามบัญ ญัติ เป็น ข้อ มูล ระดับ ต่ํ า สุด ที่ มี ข้อ จํา กัด ทางด้ า นการใช้
เครื่องมือทางสถิติมากที่สุด เป็นข้อมูลที่แยกเป็นกลุ่มๆ ได้ และคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มแยกกันอย่าง
เด็ดขาด ไม่อาจจะบวกลบกันได้ หรือหาค่าเฉลี่ยได้ เช่น เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา สีผิวของคน
คุณลักษณะ ของข้อมูลนามบัญญัติ คือ เป็น ข้อมูลเชิงคุณภาพไม่สามารถใช้คณิตศาสตร์มาวัดได้ ไม่มีค่าที่
เป็นศูนย์ ไม่สามารถเรียงลําดับแบ่งต่อเนื่องจากต่ําไปสูง เป็นเพียงข้อมูลแยกประเภทได้เท่านั้น สถิติที่ใช้จะ
เป็นสถิติพรรณนาความ (Descriptive statistics) บางประเภท คือ ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม และอาจ
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แห่งความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไข (contingency coefficient) แต่จะ
หาค่าเฉลี่ย หรือค่ามัธยฐานไม่ได้
2) ข้อมูลในมาตรวัดอันดับ เป็นข้อมูลที่ไม่เพียงแค่แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ แต่ยังสามารถ
บอกลําดับของข้อมูลได้ด้วย ไม่ว่าจะเรียงมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก ข้อมูลระดับนี้จึงให้รายละเอียด
หรือข่าวสารมากกว่าในระดับแรก แต่ไม่สามารถบวกลบกันได้ ตัวอย่างเช่น ยศของทหาร ร้อยตรี ร้อยโท
ร้อยเอก ชั้นการเรียน เช่น ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 สามารถบอกความมากน้อยของหน่วยที่ทําการวัดได้ แต่ไม่
สามารถบอกปริมาณความแตกต่างได้ บอกได้แค่ว่าแตกต่างกันเท่านั้น เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นกัน สถิติที่
ใช้ นอกจากใช้ เหมื อนกั บระดั บนามบั ญญั ติ แล้ วก็ ยั งสามารถหาค่ ามั ธยฐาน หรื อสถิ ติ ที่ ใช้ ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น Kandall และ Spearman rank correlation ได้
3) ข้อมูลในมาตรวัดอันตรภาค เป็นข้อมูล ที่สามารถทําเป็นช่วงต่อเนื่องกันได้ เป็น
ข้อมูลที่บอกระยะความห่างซึ่งบอกระยะความห่างซึ่งกันและกันด้วยช่วงที่เท่ากัน (equal intervals) คือ
สามารถกําหนดช่วงความห่างของความแตกต่างได้แน่นอน สามารถบวกหรือลบด้วยค่าคงที่ได้ โดยไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอันดับหรือขนาดของความแตกต่าง เช่น ระดับของอุณหภูมิ ซึ่งหากอุณหภูมิของห้อง
หนึ่งเป็น 25 องศา อีกห้องเป็น 20 องศา ความแตกต่างของ 2 ห้องมีค่าเท่ากับ 5 องศา หรือ IQ (ระดับ
สมอง) ของนักเรียน 2 คนเป็น 105 และ 125 ตามลําดับ ความแตกต่างคือนักเรียนคนที่ 2 มี IQ สูงกว่า
นักเรียนคนแรกอยู่ 20 หน่วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในระดับนี้จะไม่มีค่าศูนย์สัมบูรณ์ (absolute zero) หรือ
ศูนย์แท้จริง (true zero) แต่จะเป็นศูนย์สมมติ (arbitrary zero) ข้อมูลระดับนี้จะเป็นข้อมูลต่อเนื่อง
(continuous) และเป็นลักษณะเชิงปริมาณโดยธรรมชาติ หรือเป็นเชิงปริมาณโดยการลําดับเป็น scale ก็
ได้ โดยอยู่ในรูปของการวัดทางปริมาณ (quantitative scale) ข้อมูลในระดับนี้สามารถ บวก ลบและคูณได้
แต่ไม่สามารถนํามาหารกันได้ สถิติอ้างอิงที่ใช้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-test t-test
F-test สหสัมพันธ์ สมการถดถอย
4) ข้อมูลในมาตรวัดอัตราส่วน ข้อมูลในมาตรวัดนี้ นอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติ
ทั้ง 3 ระดับข้างต้นรวมกัน ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ที่แท้จริง และเป็นข้อมูลที่สามารถ
ชั่ง ตวง วัดได้ เช่น น้ําหนัก ส่วนสูง ดังนั้นจึงสามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้ทั้งสิ้น เป็นข้อมูลในระดับสูงสุด
เป็นข้อมูลที่มีจุดทศนิยมได้ ผู้วิจัยจึงสามารถคํานวณสัดส่วน หรืออัตราส่วนได้ เช่น น้ําหนักของนักเรียน 2
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คน คนหนึ่งหนัก 30 กิโลกรัม อีกคนหนึ่งหนัก 60 กิโลกรัม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่านักเรียนคนที่สองหนัก
เป็น 2 เท่าของของนักเรียนคนแรก ข้อมูลในระดับนี้ใช้สถิติอ้างอิงได้ทุกชนิ ดตามความเหมาะสมของ
งานวิจัยนั้น ๆ ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์บางสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ จะเป็นข้อมูลในระดับนี้
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนบางสาขาวิชา เช่น สังคมวิทยา จะเป็นข้อมูลในระดับนี้ค่อนข้างน้อย
3.1.2 มาตราวัดแบบการประมาณค่า (Rating Scale)
มาตรการประมาณค่า เป็นเทคนิคกําหนดมาตราในการวัดประเภทหนึ่ง ที่เป็นมาตราที่ผู้
ตัดสินหรือผู้กําหนดจะต้องกําหนดหรือประมาณหน่วยที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดตามลักษณะของตัวแปรที่
กําหนดไว้ ผู้ตัดสินหรือผู้กําหนดนี้อาจจะกําหนดคนอื่นหรือกําหนดตัวเองก็ได้
มาตราวัดแบบการประมาณค่า มี 3 ประเภทที่สําคัญ คือ
(1) มาตรการประมาณค่าแบบกําหนดประเภท (Categorical Rating Scale) คือ การให้
ผู้ประมาณค่าเลือกประเภทของลักษณะที่คิดว่าตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุดจากประเภทต่างๆ เช่น
การที่ให้นักศึกษาประมาณค่าพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ว่า อาจารย์มีความสนใจในการสอนมากแค่
ไหน ซึ่งคําตอบอาจจะเป็น สนใจมากที่สุด สนใจเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสนใจ และไม่สนใจเลย ถ้านักศึกษา
เห็นด้วยกับข้อความไหน ก็ให้กาเครื่องหมายตรงกับข้อความนั้น
(2) มาตรการประมาณค่าแบบกําหนดตัวเลข (Number Rating Scale) เช่นเดียวกับ
ประเภทแรกแต่ใช้ตัวเลขแทนประเภทของลักษณะที่วัด เช่น
อาจารย์มีความสนใจในการสอนแค่ไหน
0 ( ไม่สนใจเลย)
1
2
3
4
5
6
7 (สนใจมากที่สุด)
ผู้ประมาณค่าจะต้องวงตัวเลขที่คิดว่าตรงกับระดับความรู้สึกของตนเองมากที่สุด
(3) มาตรการประมาณค่าแบบกราฟ (Graphical Rating Scale) คือ การแสดงเส้น
หรื อผังประกอบประเภทลั กษณะที่ กําหนดไว้ โดยผู้วิจัย ทั้งนี้ เพื่อ ให้ ผู้ประมาณค่ า นั้ นสามารถมองเห็ น
อัตราส่วนระหว่างประเภทลักษณะต่างๆ ที่กําหนดไว้ เช่น
อาจารย์มีความสนใจในการสอนแค่ไหน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สนใจมากที่สุด
ผู้ประมาณค่าจะต้องกาเครื่องหมายบนเส้นตรงไหนก็ได้ที่ตรงกับความรู้สึกของตัวเอง

ไม่สนใจเลย
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3.1.3 มาตราวัดแบบ Likert (Likert Scale)
มาตราวัดแบบ Likert Scale เป็นมาตรวัดทัศนคติที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างกว้างขวาง
เพราะสร้างได้ง่ายและได้ผลมากพอสมควร การสร้างมาตราวัดแบบนี้มีขั้นตอน ดังนี้
(1) เขี ย นข้ อ ความเกี่ ย วกั บ ตั ว แปรที่ ต้ อ งการจะวั ด มาจํ า นวนหนึ่ ง ซึ่ ง มี จํ า นวนมาก
พอสมควร ปกติจะต้องมากกว่าจํานวนที่ต้องการประมาณเท่าตัว และข้อความต่างๆ ดังกล่าวควรจะมี
ข้อความที่มองใน แง่ดี และมองในแง่ร้ายรวมอยู่ด้วย แต่ไม่ควรมีข้อความที่มีความหมายเป็นกลาง
(2) แต่ละข้อความจะมีระดับของการแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (Strongly Agee) เห็นด้วย (Agree) เฉยๆ (Neutral) ไม่เห็นด้วย (Disagree) และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (Strongly Disagree)
(3) ในการกําหนดคะแนนของแต่ละข้อความนั้น โดยทั่วไปกําหนด ดังนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(5 คะแนน) เห็นด้วย (4คะแนน) เฉยๆ (3 คะแนน) ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน) และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1
คะแนน) หรือจะกําหนดเป็น 4,3,2,1,0 หรือ 2,1,0,-1 ,-2 หรือบางครั้งก็อาจจะกลับคะแนนกันก็ได้
อย่ า งไรก็ ต ามในการกํ า หนดคะแนนต้ อ งจํ า ไว้ ว่ า ถ้ า คะแนนมากในด้ า นเห็ น ด้ ว ยและ
คะแนนน้อยในด้านที่ไม่เห็นด้วยก็หมายความว่าผู้ได้คะแนนมากย่อมเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีและคะแนนน้อย
มีทัศนคติที่ไม่ดี แต่ถ้าหากกําหนดคะแนนในทางตรงกันข้าม การแปลความหมายต้องเป็นไปในทางตรงกัน
ข้าม อีกประการหนึ่งแม้ว่าจะให้คะแนนในทิศทางใด (มากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก) สําหรับข้อความที่
มองในแง่ ดี ก็ ตาม ผู้ วิ จั ยจะต้ องกลั บคะแนนสํ าหรั บข้ อความที่ มองในแง่ ร้ าย เช่ น ผู้ วิ จั ย กํ า หนดคะแนน
5,4,3,2,1 สําหรับข้อความในแง่ดี พอมาถึงข้อความในแง่ร้าย จะต้องกลับคะแนนเป็น 1,2,3,4,5 เป็นต้น
(4) หลังจากสร้างมาตราวัดแบบ Likert และทดสอบความน่าเชื่อถือ และความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว ก็นําไปสัมภาษณ์หรือใช้กับบุคคลที่ต้องการศึกษาได้เลย แต่เมื่อสัมภาษณ์แล้วก่อนนํามารวม
คะแนนหรือวิเคราะห์ข้อมูล ควรจะต้องเลือกเฟ้นเอาเฉพาะข้อความที่ดีมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อความที่ไม่ดี
หรื อ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ตั ด ทิ้ ง ไป วิ ธี เ ลื อ กเฟ้ น โดยใส่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามแตกต่ า ง (Discrimination
Power) ดังนี้
(4.1) ให้รวมคะแนนทั้งหมดของทุกข้อความ สําหรับผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคนแล้ว
เลือกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั้นมา 2 กลุ่ม คือ เลือกกลุ่มที่มีคะแนนสูงมาประมาณร้อยละ 25 และเลือกกลุ่มที่มี
คะแนนต่ํามาร้อยละ 25 อัตราร้อยละ 25 นี่เป็นอัตราโดยประมาณ ดังนั้นจริงๆ แล้วอาจจะมากหรือน้อย
กว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับจํานวนตัวอย่าง
(4.2) คํานวณหาคะแนนถัวเฉลี่ยของแต่ละข้อความของทั้ง 2 กลุ่ม เช่นคะแนนสูง
สําหรับข้อความที่ 1 ให้รวมคะแนนของคนทั้งหมด คือ คนที่ 1 ที่ 2 จนถึงคนสุดท้าย หารด้วยจํานวนคน
ทั้งหมดในกลุ่ม สําหรับกลุ่มคะแนนต่ําก็กระทําในลักษณะเดียวกัน
(4.3) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนถั ว เฉลี่ ย ของแต่ ล ะข้ อ ของกลุ่ ม ที่ มี
คะแนนรวมสูงและกลุ่มที่มีคะแนนรวมต่ํา ผลต่างที่ได้รับคือสัมประสิทธิ์ความแตกต่าง ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแยกข้อความที่ดีออกจากข้อความที่ไม่ดี คือ ข้อความที่มีสัมประสิทธิ์ความแตกต่างสูงถือว่าเป็นข้อความ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อความที่มีประสิทธิ์ความแตกต่างต่ําถือว่าเป็นข้อความที่ไม่ดีควรตัดออก
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(4.4) ขั้นต่อมาก็คือ ผู้วิจัยต้องนําตัวแปรที่วัดนี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอื่น แต่
ก่อนจะต้องประมวลคะแนนของแต่ละคนให้เรียบร้อย ซึ่งการรวมคะแนนอาจทําได้โดยถือคะแนนดิบที่รวม
ทั้งหมดทุกข้อเป็นคะแนนสุดท้ายก็ได้ หรืออาจจะเป็นคะแนนถัวเฉลี่ยโดยการหารคะแนนรวมทุกข้อด้วย
จํานวนข้อความทั้งหมดก็ได้
การสร้างมาตราวัดแบบ Likert นี้ ในการคิดคํานวณหาสัมประสิทธิ์ความแตกต่างในข้อ 4
นั้น ถ้าสามารถกระทําก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลจริงๆ ก็จะเป็นการดี โดยการนําไปทดสอบกับตัวอย่างจํานวน
หนึ่ง และทําการเลือกเฟ้นข้อความให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงนําข้อความที่เลือกแล้วนั้นไปใช้ในการหาข้อมูล
จริงๆ
3.2

เครื่องมือการวิจัย
3.2.1 ความหมายของเครื่องมือวิจัยหรืออีกนัยหนึ่งอาจจะสรุปว่าเครื่องมือวิจัยเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
วัดค่าตัวแปรของการวิจัยที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้นตามปัญหาการวิจัย ซึ่งจะนําไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างของประชากร
ที่เรากําลังจะศึกษา
เครื่องมือการวิจัย หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับนักวิจัยใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามตัวแปรในการวิจัยที่กําหนดไว้ ข้อมูลดังกล่าวอาจะเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ
3.2.2 ประเภทของเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยอาจจําแนกได้เป็นสองประเภทได้แก่
เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เครื่องมือในการดําเนินการวิจัย เป็นส่วนที่จําเป็นสําหรับแบบการวิจัยและพัฒนาและ
แบบการวิจัยเชิงทดลอง ส่วนแบบการวิจัยเชิงสํารวจนั้นไม่จําเป็นต้องมือเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย
โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การทดลอง เช่น ในการทดลองใช้ใบมันสําปะหลังกําจัดปลาช่อนในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลา เครื่องมือในการ
ดําเนินการวิจัยหรืออุปกรณ์ในการทดลองอาจประกอบด้วย บ่อ ใบมันสําปะหลัง ถังหมักใบมันสําปะหลัง
ถาดใส่ปลาช่อน กระชอนตักปลา นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดคุณภาพน้ํา เป็นต้น ในกรณีของแบบการวิจัย
และพัฒนา เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยหมายถึงชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นและยังครอบคลุมถึง
รูปแบบหรือแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาตัวแปร ดังนั้นการ
วิ จั ย ทุ ก รู ป แบบจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่
แบบทดสอบ แบบวัด แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกข้อมูลฯลฯ งานวิจัยชิ้นหนึ่งอาจใช้เครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูลชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ศึกษาและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
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การเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ชนิดข้อมูล วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ชนิดของข้อมูล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ด้านความรู้ ความสามารถ 1. การทดสอบเชิงทฤษฏี
1.แบบทดสอบภาคทฤษฎี
2. การทดสอบเชิงปฏิบัติ
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินทักษะ
3. แบบประเมินทักษะ
4. การประเมินผลงาน
4. แบบประเมินผลงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ด้านความรู้สึก ความคิดเห็น 1.การสะท้อนความรู้สึก
เจตคติ

1.แบบสอบถามความคิดเห็น

2. การวัดเจตคติ

2.แบบวัดเจตคติ

3. การประมาณค่า

3.มาตรประมาณค่า
(rating scale )

4.การสังเกต

4.แบบบันทึกการสังเกต
5.แบบสํารวจรายการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ด้านพฤติกรรม

1.การสังเกต
2.การตรวจสอบประวัติ
3.การสอบถาม
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. แบบบันทึกการสังเกต
แบบสํารวจรายการ
2. แบบบันทึกข้อมูล
3. แบบสอบถาม
แบบบันทึกการสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ด้านปฏิสัมพันธ์

1.เทคนิคสังคมมิติ
2. การสังเกต

1.แบบวัดเจตคติ
แบบสอบถามความต้องการ
2. แบบบันทึกการสังเกต
แบบตรวจสอบรายการ
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3.3

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
คือการสร้างเครื่องมือสําหรับวัดค่าของตัวแปรการวิจัยหรือใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปร
การวิจัยทุกตัวแปรของปัญหาการวิจัยที่ผู้วิจัยกําลังทําการหาคําตอบ เครื่องมือวิจัยมีหลายประเภท เช่น
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต เป็นต้น ในที่นี้จะอธิบายถึงการสร้างเครื่องมือ
การวิจัย 4 แบบ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบการทดสอบ เนื่องจากใช้กันมากใน
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
3.3.1 แบบสอบถามและการสร้างแบบสอบถาม
แบบสอบถามหมายถึง ชุดคําถามที่เป็นเครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
โดยตรง แบบสอบถามจะแตกต่างจากแบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ก็ในเรื่องของผู้ให้ข้อมูล คือ
ในแบบสอบถามนั้นผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถามนั้นเอง แต่ถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะ
เป็นผู้กรอกเอง ด้วยเหตุนี้ คําถามที่สร้างขึ้นมาชุดหนึ่งอาจเรียกว่าเป็นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ได้
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
แบบสอบถามมีความสําคัญกับอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวกับคุณภาพของงานวิจัยนั้นๆ ด้วยว่า
ข้อมูลที่ได้มาจะมีความเชื่อถือได้ (Reliability) หรือมีความเที่ยงตรง (Validity) มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการ
สร้างแบบสอบถามที่ดีและได้มาตรฐานตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งใจไว้จึงทําได้ไม่ง่ายนัก
ต้องอาศัยความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของผู้วิจัยนั้นๆ ประกอบด้วยจึงจะช่วยส่งผลให้การวิจัยนั้นประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ลักษณะหรือแบบฟอร์มของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบที่เป็นคําถาม
แท้ ๆ (Questionnaire) หมายถึงการวางคําถามทุกข้อที่ต้องการคําตอบสําหรับเป็นข้อมูลในการวิจัยตั้งแต่
ต้นจนจบ เรียงลําดับ คําถามที่ผู้วิจัยต้องการ และ (2) แบบตารางสํารวจ (Survey Schedule) หมายถึง
ลักษณะของคําถามที่ประกอบขึ้นเป็นตาราง โดยผู้วิจัยได้ออกแบบตารางพร้อมทั้งใส่หัวข้อต่างๆ ที่จะถาม
ลงในตารางเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ตอบกรอกตามรายการต่างๆ ให้ตรงกับปัญหาหรือคําถามแต่ละข้อในแต่ละ
ตารางซึ่งอาจจะยุ่งยากกว่าประเภทแรกอยู่บ้าง ซึ่งผู้วิจัยสามารถใช้คละกันไปในแบบสอบถาม ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ว่าต้องการข้อมูลแบบใด
ลักษณะของแบบสอบถามที่ดี
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่สมบูรณ์จะเป็นแบบสอบถามที่รวมเอา
รายการคําถามต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทีเกี่ยวกับโครงการนั้นไว้อย่างครบถ้วน ความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามพิจารณาจากการที่แบบสอบถามนั้นบรรจุคําถามในประเด็นปัญหาของเรื่องที่จะทําวิจัยไว้
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่เป็นสําคัญ
(1) ความกะทัดรัด ลักษณะของแบบสอบถามที่ดีควรเป็นแบบสอบถามที่ประกอบขึ้นด้วย
รายการคําถามที่มีจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทุกคําถามมีประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของปัญหาที่
กําหนดไว้ในการวิจัย คําถามแต่ละข้อควรเป็นคําถามสั้นๆ เท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นคําถามที่เข้าใจง่าย
(2) ความชัดเจนของคําถาม คําถามที่ดีควรจะเป็นคําถามที่ไม่กํากวมหรือสองแง่สองมุม
และไม่เป็นคําถามที่ที่สามารถตอบได้หลายคําตอบแตกต่างกันมากเกินไปจนสรุปความไม่ได้ การสร้าง
คําถามที่ชัดเจนจะทําให้ผู้ตอบทราบและเข้าใจถูกต้องว่าผู้ถามต้องการทราบอะไร
(3) ความร่วมมือของผู้ ตอบ แบบสอบถามที่ดีควรจะเป็นแบบสอบถามที่ได้ รับความ
ร่วมมือจากผู้ตอบเป็นอย่างดี ความร่วมมือมีความสําคัญเพราะการเพิ่มอัตราการตอบแบบสอบถามยิ่งมาก
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เท่าไรก็จะช่วยให้โครงการวิจัยมีความสมบูรณ์สูงมากขึ้นเท่านั้น ความร่วมมือขึ้นอยู่กับปัจจัย (1)ความเข้าใจ
เป้าหมายของโครงการ (2) ความชัดเจนของแบบสอบถาม (3)ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม
(4)ประโยชน์ที่จะได้จากการตอบแบบสอบถาม และ (5)ความน่าสนใจของโครงการวิจัยและความดึงดูดใจ
ของแบบสอบถาม เป็นต้น
เทคนิคการตั้งคําถาม
(1) เพื่อเป็นการจูงใจผู้ตอบแบบสอบถามและให้ผู้ตอบมีความตั้งใจที่จะตอบข้ออื่นๆ
ต่อไปควรตั้งคําถามชนิดที่ตอบง่ายๆหรือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวก่อน เช่น อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส
ภูมิลําเนา เป็นต้น
(2) ควรตั้งคําถามที่ผู้ตอบมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะทําให้เขามีความเต็มใจที่จะให้คําตอบ
(3) ควรหลีกเลี่ยงใช้คําคุณศัพท์ คําวิเศษณ์ เช่น บ่อย มาก น้อย หลาย ฯลฯ เพราะคํา
เหล่านี้สื่อความหมายได้หลายแบบ
(4) ควรตั้งคําถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรืองที่จะวิจัย หรือตั้งคําถามเพื่อหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสมมติฐานการวิจัยเท่านั้น อย่าตั้งคําถามนอกเรื่องโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์
แล้วยังเสียเวลาและแรงงานอีกด้วย
(5) ควรตั้งคําถามชนิดที่จะนําตัวเลขมาสรุปเป็นตารางวิเคราะห์ได้ง่าย โดยเฉพาะควรใช้
คําถามประเภทคําถามปิด (Closed-ended) ให้มาก ส่วนคําถามแบบเปิด (Open-ended) ควรใช้ให้น้อย
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ทําการวิจัยด้วยว่าควรจะใช้ประเภทใดมากกว่ากัน
(6) ควรตั้งคําถามให้สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่ายและได้ใจความ
(7) การตั้งคําถาม คําถามหนึ่งควรบรรจุเพียงประเด็นเดียว เพราะถ้าหลายประเด็นจะทํา
ให้ผู้ตอบเกิดข้อสงสัยทําให้ไม่อยากตอบ
(8) ไม่ควรตั้งคําถามที่ซ้ําซ้อนกัน ยกเว้นจะมีเจตนาเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือได้ของการ
ให้คําตอบ
(9) คําถามทีใช้ต้องไม่เป็นคําถามนํา
(10) ภาษาที่ใ ช้ในการตั้งคําถามควรเป็นภาษาที่ผู้ตอบสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือภาษา
ท้องถิ่นนั้นๆ เช่น วัน เดือน ปี ก็ควรถามเป็น ขึ้น แรม เดือนอ้าย เดือนยี่ เป็นต้น และไม่ควรใช้คําที่เป็น
นามธรรมหรือศัพท์ทางเทคนิคที่รู้จักกันในกลุ่มเล็กๆ เช่น เรโช มโนทัศน์ เจตนคติ เป็นต้น
(11) คําถามเกี่ยวกับมาตราต่างๆ ถ้าจําเป็นต้องถาม ก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน
เช่น คนกรุงเทพฯ จะชินกับมาตราวัดพื้นที่เป็นตารางวา ในขณะที่คนในต่างจังหวัดหรือในชนบทจะชินกับ
มาตราวัดเป็น งาน และไร่ หรือความยาวก็จะเป็นวา และเส้น เป็นต้น
(12) ควรหลีกเลี่ยงคําย่อต่างๆ ที่ไม่เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่ว ๆ ไป หรือเป็นคําที่ใช้แล้วสื่อ
ความหมายต่างกัน
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(13) ไม่ควรตั้งคําถามที่เป็นคําปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ เช่น ท่านไม่เชื่อว่าทางตํารวจจะไม่
จับกุมผู้กระทําผิดกฎจราจรอย่างจริงจัง
(14) ไม่ควรตั้งคําถามชนิดที่ทําให้ผู้ตอบมีความเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเป็นอันขาด
เช่น ถามว่าท่านรายได้พอแก่การครองชีพหรือไม่ ถ้าเป็นชาวนาก็คงจะตอบว่าไม่พอเกือบทั้งสิ้น ทางที่ดีควร
ถามว่า มีรายได้และรายจ่ายเท่าไร แล้วนํามาบวกลบกันเองจะทราบได้ว่าพอหรือไม่
(15) ควรตั้งคําถามให้ต่อเนื่องสัมพันธ์ หรือเรียงลําดับกันตลอดไป เช่น ถ้าถามเกี่ยวกับ
เรื่องหนี้สิน ก็ควรถามเกี่ยวกับแหล่งกู้เงิน จํานวนเงินกู้ ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ให้จบเป็น
เรืองๆ ไป
(16) ถ้าเป็นคําถามเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ที่เป็นแบบประมาณค่า จุดกลางนั้นควร
เป็นข้อความที่ต้องการถามจริงๆ เพราะการตอบ เฉย ๆ กับ ไม่มีความคิดเห็น ให้ผลต่างกัน
(17) พยายามหลีกเลี่ยงคําถามที่ไวต่อความรู้สึกของคน เช่น เพศ การหย่าร้าง หรือ
ข้อความที่เกี่ยวกับสถาบันที่คนทั่วไปนับถือบูชา
(18) การวิจัยที่ใช้เครื่องจักรกลวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าโดยการ
ออกแบบสอบถามเพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลามา
จัดลําดับคําตอบกันใหม่ กล่าวคือ ให้วางแผนแต่ละข้อว่าจะใช้รหัสกี่ตัวหรือใช้สดมภ์กี่ตัว เป็นต้น
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
(1) ขั้นแรก ผู้วิจัยต้องศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับเรืองที่จะทําการวิจัยให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ ระเบียบ คําสั่ง
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร สถิติ หรือข้อเขียนอื่นๆ เพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1.1) ทํา ให้ได้รับข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญ หาที่จะทําการวิจัย เป็น ผลให้ ผู้วิจัยมี
แนวความคิดในปัญหานั้นกว้างขวางยิ่งขึ้น และอาจทําให้เกิดแนวคิดใหม่ต่อการวิจัยในเรื่องนั้นขึ้นมาก็ได้
(1.2) ผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ดังกล่าว จะทําให้ผู้วิจัยรู้สึก
มั่นใจในการทําวิจัยมากขึ้น เพราะทราบปัญหาที่จะทําการวิจัยแจ่มชัด ได้เรียนรู้วิธีการดําเนินการตลอดจน
การใช้เครื่องมือในการวัดและการเก็บข้อมูล ซึ่งจะทําให้ผู้วิจัยมีโอกาสพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขวิธีดําเนินงาน
และการใช้ เครื่องมือในการวัดและการเก็บข้อมูล ซึ่งจะทําให้ ผู้วิจัยมีโอกาสพิ จารณาปรั บปรุงแก้ ไขวิธี
ดํ าเนิ น งาน และการใช้เ ครื่ อ งมื อ เหล่า นั้ นให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพตลอดจนการวางแผนที่ จะใช้ ข้อ มูล ให้ เกิ ด
ประโยชน์มากขึ้นด้วย
(1.3) ผู้ วิ จั ย สามารถจะดั ด แปลงเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด หรื อ รายการคํ า ถามใน
แบบสอบถามที่ได้ผ่านการทดสอบหาความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้แล้ว มาใช้กับงานวิจัยของตน จะทําให้
เกิดความมั่นใจในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยของตนมากยิ่งขึ้น
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(1.4.) การสํารวจเอกสารต่างๆ จะทําให้ผู้วิจัยทราบว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในปัญหาที่ผู้วิจัยกําลังศึกษา เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้ขอคําปรึกษาแนะนําในเรือง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บปัญหาที่จะทําวิ จัย อันจะเป็นแนวทางที่ จะทําให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปด้ วยดี
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
(2) ขั้นที่สอง เป็นขั้นพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัยโดยให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตลอดจนตัวแปรต่างๆ ในการวิจัยตามที่ได้กําหนดไว้ก่อนแล้ว โดยใน
การเริ่มต้นสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยควรจะได้พิจารณาจัดหัวข้อย่อย ซึ่งครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของเรื่องที่
จะทําการวิจัยเท่าที่ผู้วิจัยจะคิดได้ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่จะวิจัย เช่น
ถ้าผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะพบว่ามีหัวข้อย่อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อยู่มากมายหลายประการ เป็นต้นว่า ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้ง การหาเสียงของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น ส.ส. กฎหมายเลือกตั้ง บทบาทของพรรคการเมืองต่อการเลือกตั้ง งบประมาณใน
การหาเสียง ฯลฯ
(3) ขั้นที่สาม เป็นขั้นพิจารณาว่าจะใช้ลักษณะหรือรูปแบบคําถามชนิดใดกับรายการ
คําถามเหล่านั้น รูปแบบของคําถามที่นิยมใช้กันมากในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
(3.1) คําถามปิด (Closed –ended Questionnaire) คือ คําถามที่ได้กําหนด
คําตอบไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบตามที่ต้องการและเห็นว่าถูกต้อง คําถามปิดแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ
ได้ดังนี้ คือ
(3.1.1) คําถามประเภทให้ตอบรับหรือปฏิเสธ (Yes-No Question) เป็นคําถาม
สั้นๆ ที่ให้ผู้ตอบเพียงแต่ตอบรับหรือปฏิเสธเท่านั้น
(3.1.2) คําถามประเภทเผื่อเลือก (Check-list Question) คําถามประเภทนี้
จะต้องตั้งรายการคําตอบไว้หลายๆ ข้อ เพื่อให้ตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบ เป็นคําถามสําหรับวัดความรู้สึก
ของผู้ตอบ และแบ่ งออกได้ เป็ นชนิ ดย่ อยๆ ได้ อีก 3 ชนิด คื อ 1) คําถามที่ใ ห้เลื อกตอบเพียงข้อเดียว
(Check one) คําถามชนิดนี้จะมีคําตอบหลายคําตอบแต่ให้ผู้ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว 2) คําถามที่ให้
เลือกตอบได้หลายข้อ (Multiple Choice) เป็นคําถามที่มีคําตอบหลายข้อและให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ
ได้หลายข้อเช่นเดียวกัน และ 3) คําถามที่ให้เลือกตอบตามน้ําหนักความสําคัญ (Rating Scale) เป็นคําถาม
ที่ผู้วิจัยตั้งคําตอบไว้หลายข้อเช่นเดียวกันแต่ให้ตอบโดยเรียงลําดับจากความสําคัญมากที่สุดไปจนถึงน้อย
ที่สุดตามความรู้สึกของผู้ตอบ
(3.2) คําถามเปิด (Open- ended Question) เป็นคําถามที่ไม่ได้กําหนดรายการตัว
ตอบไว้ให้เลือกตอบ ผู้ตอบสามารถจะตอบได้ตามใจชอบหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
(4) ขั้นที่สี่ ขั้นลงมือร่างแบบสอบถาม เมื่อได้เลือกประเภทของคําถามแล้วก็ถึงขั้นเขียน
คําถาม ในขณะที่เขียนคําถามผู้เขียนต้องนึกถึงขั้นที่สองเป็นหลัก คือ จะต้องพยายามให้อยู่ในขอบเขตของ
เรื่องที่จะวิจัย โดยพยายามร่างหรือตั้งคําถามไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และลองตอบคําถามเหล่านั้นดูว่า
ตรงกับสิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยปกติโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนด้วยกัน คือ

3-11
(4.1) ความเบื้องต้น จะเป็นตอนที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ประโยชน์ที่
จะได้จากแบบสอบถาม ตลอดจนข้อความอื่นๆ ที่ต้องการให้ผู้ตอบทราบเป็นการอารัมภบท
(4.2) ข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติของผู้ตอบ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ เพศ อายุ คุณวุฒิ
สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด จํานวนบุตร ฯลฯ
(4.3) ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิ่ง
ที่ต้องการถาม ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ต้องการถามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางอ้อม
(4.4) ข้อสรุปทั้งหมด ซึ่งเป็นคําถามเพื่อทดสอบความเข้าใจทั้งหมด หรือ ต้องการ
ตรวจสอบดูว่าผู้ตอบได้ตอบตรงตามความเป็นจริงเพียงใด
(5) ขั้นที่ห้า เป็นขั้นตรวจสอบร่างแบบสอบถาม ซึ่งสามารถทําได้ ดังนี้
(5.1) ตรวจสอบโดยผู้ร่างเอง
(5.2) ตรวจสอบโดยบุคคลอื่น
(6) ขั้นตอนที่หก เป็นขั้นทดลองแบบสอบถาม (Pre-test) ถือว่าเป็นขั้นที่มีความสําคัญ
มากในทางปฏิ บั ติ การทอดสอบแบบสอบถามเป็ น การนํ า คํ า ถามไปใช้ กั บ กลุ่ ม ประชากรที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกันกับที่จะทําวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(6.1) เพื่อความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ของแบบสอบถามว่าได้วัดความรู้สึกนึกคิด
ของประชากร หรือได้ข้อมูลตรงกันหรือไม่ เพียงไร
(6.2) เพื่อตรวจดูว่ามีคําถามครบหรือไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพียงไร
(6.3) เพื่อตรวจดูว่าคําตอบใดบ้างที่เกินความจําเป็น ไม่ควรถาม หรือซ้ําซ้อนกัน
(6.4) เพื่อตรวจสอบดูว่าคําถามใดบ้างที่กํากวม มีความหมายหลายนัย หรือใช้ภาษา
ยากเกินไป รวมทั้งดูว่าผู้ตอบเข้าใจคําถามหรือไม่
(6.5) เพื่อตรวจดูว่าคําถามนั้นๆ ได้เรียงตามลําดับและมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันใน
เรืองเดียวกันหรือไม่
(6.6) เพื่อตรวจดูว่าคําถามใดบ้างที่ทําให้ผู้ตอบรู้สึกอึดอัดใจหากมีก็ต้องหาทางแก้ไข
ต่อไป
(6.7) เพื่อตรวจดูว่าคําถามสามารถทดสอบข้อเท็จจริงในตัวได้หรือไม่ เช่น ในเรื่อง
รายได้ รายจ่าย ถ้ารายได้มากกว่าก็จะต้องมีเงินออม แต่ถ้ารายจ่ายมากกว่าก็ต้องมีเงินยืม เป็นต้น
(6.8) เพื่อพิจารณาดูว่า คําตอบที่ได้มาจะสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงไร
(6.9) เพื่อพิจารณาว่าใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยนานเท่าไร
(6.10) เพื่ อ หาประสบการณ์ ใ ห้ ผู้สั ม ภาษณ์ ในเรื่ อ งที่จ ะวิ จัย นั้น ก่ อ นที่จ ะออกไป
สัมภาษณ์จริง
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(7) ขั้นที่เจ็ด ขั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม หลังจากทีได้นําแบบสอบถามไปทําการ
ทดสอบมาแล้วก็มีกานําเอาข้อบกพร่องตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
(8) ขั้นที่ แ ปด ซึ่งเป็นขั้นสุ ดท้าย คือ ขั้ น บรรณาธิ กร แบบสอบถาม ประกอบด้วย
การวางรูปเล่มและขนาดของแบบสอบถามให้เหมาะสมได้ขนาด ตรวจดูตัวสะกดการันต์ การเรี ยงเลขข้ อ
และหน้าอย่างมีระเบียบ ฯลฯ และพร้อมที่จะนําไปใช้ทันที เป็นอันสิ้นสุดของขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้าง
แบบสอบถาม
คําถามปลายปิดเป็นแบบคําถามที่ควรนํามาใช้ในรายที่ต้องการข้อมูลที่มีค่าแยกจาก
กันอย่างชัดเจนหรือตัวแปรค่าเดี่ยว (Discrete Variables) และสามารถจัดทํารายการคําตอบสําหรับ
คําถามแต่ละข้อได้ในจํานวนที่ไม่มากเกินไปนัก เช่น ตัวแปรที่เกี่ยวกับเพศ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับ
การศึกษา ฯลฯ นอกจากนั้นจะเห็นว่าคําถามปิดเป็นแบบคําถามที่มีประสิทธิภาพในตัวเองเพราะมีคําตอบ
ให้เลือกอยู่ด้วย จึงทําให้ผู้ตอบตอบได้รวดเร็วและเป็นแบบคําถามที่ใช้คําแนะนําน้อยกว่า ดังนั้น คําถามจึง
เป็นแบบคําถามที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ํา และเหมาะสมกับแบบสอบถามที่ใช้วิธี
ส่งไปให้ผู้ตอบและส่งกลับทางไปรษณีย์
ส่วนคําถามเปิด เป็นแบบคําถามที่เหมาะสมกับปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งไม่
สามารถจะรู้คําตอบที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นที่หนักแน่น
แน่นอน รวมทั้งปรัชญาและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของผู้ตอบด้วย นอกจากนั้นคําถามเปิดยังเหมาะสม
กับการวิจัยที่ต้องการความถูกต้องแน่นอนของคําตอบ ต้องการรายละเอียดและความลึกซึ้งของคําตอบเกี่ยว
กันกับปัญหาและต้องการคําตอบที่ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของปัญหาที่วิจัยอีกด้วย
การจัดทํารายการคําตอบสําหรับคําถามปิดขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวแปรในการวิจัย
ว่าเป็นตัวแปรชนิดใด ดังนี้
1. สําหรับตัวแปรนามบัญญัติ (Nominal Variables) ซึ่งมีตัวแปรที่มีค่าแยกกัน
เป็นประเภท หรือชนิดแตกต่างกันอย่างเด็ดขาด มีลักษณะโดดเด่น ไม่ต่อเนื่องแลไม่เป็นตัวเลข เช่น ตัวแปร
เพศ มีค่าโดดแยกออกเป็น หญิง ชาย ตัวแปรสถานภาพสมรสมีค่าแยกกันเป็น โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง
แยกกันอยู่ หรือตัวแปรเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เป็นต้น ตัวแปร ประเภทนี้ส่วนมากเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริง ซึ่งกันกันข้ามกับความคิดเห็น ดังนั้นในการจัดทํารายการคําตอบจึงเป็นการจัดเรียงรายการ
คํ า ตอบที่ อ าจจะเป็ น ไปได้ ทั้ ง หมดไว้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ เหตุ ผ ล ตลอดจนช่ อ งว่ า งหรื อ กรอบสํ า หรั บ
กาเครื่องหมายต่างๆ หรือกําหนดตัวเลขให้วงกลม ตัวอย่าง เช่น

3-13

โปรดกาเครื่องหมาย / หรือ X ลงในช่องว่างตามความเหมาะสมกับคําตอบของตน
(1) เพศ ....... ชาย
....... หญิง
หรือ
ชาย
หญิง
(2) ท่านชอบดูรายการอะไรทางโทรทัศน์มากที่สุด (ตอบได้เพียงคําตอบเดียว)
ข่าว
เพลง
ละคร
ภาพยนตร์
กีฬา
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........
(3) ท่านรับทราบข่าวสารบ้านเมืองทางใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ )
โทรทัศน์
จากคําบอกเล่าของผู้อื่น
วิทยุ
ภาพยนตร์
หนังสือพิมพ์ อื่น (โปรดระบุ ) .............
หรือโปรดเขียนวงกลมรอบตัวเลขตามความเหมาะสมกับคําตอบของท่าน
(4) ท่านนับถือศาสนา
1.พุทธ
2.อิสลาม
3.คริสต์
4. อื่นๆ (โปรดระบุ ) ..............
ตามปกติการให้เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลข หรือตัวอักษรจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดใน
คําตอบน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้จักทําเลขรหัสไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมักนิยมให้
เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขเป็นส่วนมาก
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ตัวอย่างแบบสอบถาม
1. แบบให้เลือกตอบเพียง 1 คําตอบ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน

หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ
1) ชาย
2.

2) หญิง

อาชีพหลักของท่าน
1) รับราชการ

4) รับจ้าง

2) ค้าขาย

5) อื่นๆ (ระบุ)........................................

3) เกษตรกร
3. การเลือกชื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ท่านมักซื้อด้วย
1) เงินสด

2) เงินผ่อน

4. การชําระค่าไฟฟ้า ส่วนใหญ่ท่านมักชําระโดย
1) เงินสด

2) หักผ่านธนาคาร

5. การเดินทางไปทํางาน ส่วนใหญ่ท่านมักเดินทางโดย
1) รถส่วนตัว

2) รถบริการสาธารณะ

6. ท่านเห็นด้วยกับมาตรการควบคุมจํานวนรถยนต์ส่วนบุคคล หรือไม่
1) เห็นด้วย

2) ไม่เห็นด้วย

7. ท่านเห็นด้วยกับมาตรการประหยัดพลังงาน หรือไม่
1) เห็นด้วย

2) ไม่เห็นด้วย
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2. แบบให้เลือกได้หลายคําตอบ

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข 1, 2, 3, ... ลงใน

หน้าอาชีพที่นักเรียนอยากจะเป็นมากที่สุด

5 อันดับ (1 = มากที่สุด)
1. ทําไมท่านจึงเลือกเรียนในคณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เพราะถนัดทางนี้
( ) 2. เพราะเรียนง่าย
( ) 3. เพราะชอบมากกว่าคณะอื่นๆ
( ) 4. เพราะจบแล้วมีงานทํา
( ) 5. เพราะเรียนตามเพื่อน
( ) 6. เพราะพ่อแม่ชอบ
( ) 7. อื่น ๆ (ระบุ).......................................................

3. แบบให้เรียงลําดับ

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน

หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง

1) นักธุรกิจ

5) ตํารวจ

9) ทหาร

2) แพทย์

6) พยาบาล

10) วิศวกร

3) ทนายความ

7) ครู – อาจารย์

11) เกษตรกร

4) พนักงานขาย

8) นักแสดง

12) อื่น ๆ (ระบุ).......
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4. แบบให้ประมาณค่า
แบบให้ประมาณค่า แบบที่ 1

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
1. ท่านเห็นด้วยกับนโยบาย “กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
( ) 1. ไม่เห็นด้วย
( ) 2. เห็นด้วยน้อยที่สุด
( ) 3. เห็นด้วยน้อย
( ) 4. เห็นด้วยปานกลาง
( ) 5. เห็นด้วยมาก
( ) 6. เห็นด้วยมากที่สุด

แบบให้ประมาณค่า แบบที่ 2

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข

รอบตัวเลข ที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน

ท่านมีความเห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีลักษณะอย่างไร

ใจร้อน

3

2

1

0

1

2

3

ใจเย็น

ถ่อมตน
เข้มแข็ง

3
3

2
2

1
1

0
0

1
1

2
2

3
3

โอ้อวด
อ่อนแอ

กล้าแสดงออก

3

2

1

0

1

2

3

เขินอาย
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แบบให้ประมาณค่า แบบที่3

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยที่

5 = เห็นด้วยมากที่สุด
4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยน้อย
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด

รายการ
1. วิชาสถิติเป็นวิชาที่ยุ่งยาก
2. การเรียนวิชาสถิติทําให้เครียด
3. เนื้อหาวิชาสถิตินําไปประยุกต์ใช้ได้น้อย
4. ถ้าเลือกเรียนได้ก็จะไม่เลือกเรียนวิชาสถิติ
5. การเรียนวิชาสถิติทําให้เป็นคนทีเหตุผล

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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แบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายเปิด
แบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อคําถาม
ลักษณะของแบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบให้เขียนตอบสั้น
2. แบบให้เขียนตอบยาว
ตัวอย่างของแบบสอบถามทั้ง 2 ลักษณะ เป็นดังนี้
1. แบบให้เขียนตอบสั้น

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายเลข หรือเติมตัวเลขลงในช่องว่างที่กําหนดไว้ให้
ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ..................
2. อายุ...................ปี
3. การศึกษาสูงสุด.............................................................................................
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ.......................................................................บาท
5. รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ.....................................................................บาท
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2. แบบให้เขียนตอบยาว
1. ท่านชื่นชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบ Home Stay หรือไม่ เพราะเหตุใด
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.2. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบ Home Stay มีผลทําให้เกิดอะไรกับชุมชนบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. 3. ท่านคิดว่าจะทําให้การท่องเที่ยวในรูปแบบ Home Stay ประสบความสําเร็จมากที่สุดได้อย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3.3.2 การสัมภาษณ์ ( Interview) และการสร้างแบบสัมภาษณ์
การสั ม ภาษณ์ หมายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารพู ด หรื อ การสนทนาโดยมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน มีการวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความเห็น เรื่องส่วนตัวและเป็น
ความลับซึ่งบางครั้งจําเป็นต้องใช้วิธีล้วงเข้าไปให้ถึงจิตใจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ
หรือความคิดเห็นต่างๆ โดยวิธีการซักถามและโต้ตอบแบบเผชิญหน้ากัน (Face to Face Contacts)
ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่สามารถเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้
1) ประเภทของการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
(1) การสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์ (Structured of Standardized Interview)
หมายถึงการสัมภาษณ์ตามแบบคําถามที่จัดไว้ให้ หรือที่ได้สร้างขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วล่วงหน้า โดยใช้คําถาม
เดียวกันกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคน ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์อาจจะแตกต่างกัน การสัมภาษณ์แบบนี้จะ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยๆ ก็ได้
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(2) การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ (Non- Structured Interview) หมายถึง
การสัมภาษณ์ที่ใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวของผู้สัมภาษณ์หรือผู้วิจัยที่จะดึงเอาคําตอบจากผู้ถูก
สัมภาษณ์ให้ได้ตามประเด็นการวิจัยที่ตั้งไว้ และผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคนมีอิสระในการตอบคําถามได้เต็มที่
การใช้คําถามก็มีการยืดหยุ่นพอสมควร การสัมภาษณ์แบบนี้แบ่งเป็นแบบย่อยๆ ได้อีก 3 แบบ คือ
(2.1) แบบ Focused Interview คือ การใช้วิธีตะล่อมเข้าสู่ประเด็นหรือการที่
ผู้สัมภาษณ์พยายามเบนความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดหมายที่ต้องการให้มากที่สุด
(2.2) แบบ Depth Interview เป็นการสัมภาษณ์แบบลึกซึ้ง เพื่อล้วงความจริง
ออกมาให้ได้ ดังเช่น วิธีที่พนักงานสอบสวน อัยการ หรือทนายความนิยมใช้กัน
(2.3) แบบ Non- Directed Interview เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์ไม่พูด
นําอะไรทั้งสิ้น ปล่อยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าหรือระบายความรู้สึกออกมาตามความพอใจ ผู้สัมภาษณ์เป็นเพียง
ผู้ฟังและถามเท่านั้น ดังนั้นการจะได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความชํานาญและความสามารถของ
ผู้สัมภาษณ์
(3) การสัมภาษณ์ซ้ํา (Repeated Interview) เป็นการสัมภาษณ์ซ้ําเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของสังคมหรือตัวแปรบางประการที่มี
อิทธิพลต่อสภาวการณ์ของสังคม จึงนิยมใช้เฉพาะการศึกษาติดตามเรื่องที่มีความจําเป็นจริงๆ
2) การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
(1) ต้องทําความเข้าใจแบบสอบถามให้แจ่มแจ้ง ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของคําถามทุก
ข้อ ถ้าสามารถจําคําถามได้ก็จะทําให้การสัมภาษณ์เร็วและเป็นกันเองมากขึ้น
(2) ต้ อ งทํ า ความคุ้ น เคยและศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจถึ ง สภาพความเป็ น อยู่ ท างสั ง คม
และเศรษฐกิจของประชาชนในท้องที่ที่จะทําการวิจัยเพื่อช่วยให้เข้าใจคําตอบที่ผู้ตอบให้มา นอกจากนั้นยัง
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์อีกด้วย เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้สัมภาษณ์เข้าใจชีวิตชาวบ้านจริงๆ
(3) ถ้ายังไม่คุ้นเคยกับประชาชนในชุมชนนั้นดีพอ ควรขอความร่วมมือผู้นําชุมชนใน
ท้องที่เป็นผู้นําทาง เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ
(4) การแต่งกาย ควรแต่งกายที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเป็นกันเองกับชาวบ้าน
ได้ง่ายขึ้น เช่น ไม่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แตกต่างจากชาวบ้านมากนักและไม่ควรใช้ของดีหรือ
ฟุ่มเฟือยเกินไปและไม่ควรใช้เสื้อผ้าสีฉูดฉาด เป็นต้น
3) การดําเนินการสัมภาษณ์ หลักการประการหนึ่งในความสําเร็จของการสัมภาษณ์ ก็คือ
ความสามารถของผู้สัมภาษณ์ว่าจะสร้างสัมพันธภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้เพียงใด โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
มีความรู้สึกเป็นกันเอง เกิดความนับถือและไว้วางใจเมื่อเริ่มต้น หลักสําคัญในขั้นนี้มีดังนี้
(1) ผู้สัมภาษณ์จะต้องแนะนําตัวเองก่อนว่าเป็นใคร มาจากไหน มาทําอะไร ขอบข่าย
และความมุ่งหมายในการสัม ภาษณ์มีอย่างไรบ้างและที่สําคัญ คือ จะต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รับรู้ว่าการ
สัมภาษณ์ถือเป็นความลับ ใช้ประโยชน์เฉพาะเพื่อการวิจัยเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยว่าผู้ตอบเป็นใคร
หรือตอบว่าอะไรบ้าง
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(2) ต้องสังเกตดูว่า จังหวะที่เข้าไปสัมภาษณ์นั้นเหมาะสมหรือไม่ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์
กําลังจะไปธุระก็ควรนัดวันอื่นไม่ควรยับยั้ง และแจ้งจุดมุ่งหมายของการมาเยี่ยมให้ทราบไว้ก่อน
(3) ก่อนลงมือสัมภาษณ์ควรใช้เวลาเล็กน้อยสนทนากับผู้ถูกสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่อง
ที่เขาสนใจ หรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนการทํามาหากินโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
(4) เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตกใจและลังเลใจในการตอบ ตามหลักแล้วการสัมภาษณ์
ควรจะดําเนินต่อไปแบบตัวต่อตัว
(5) เมื่อเริ่มต้นสัมภาษณ์ ต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าการสัมภาษณ์เป็นไปโดยอิสระ
ไม่ได้เคี่ยวเข็ญเอาคําตอบ
(6) ไม่ควรใช้คําถามนํา หรือ ชี้ช่องทางคําตอบให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
(7) ต้องทําให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่า การสัมภาษณ์นี้สําคัญมากและคําตอบทุกข้อ
มีความหมายอย่างยิ่ง โดยปกติผู้ตอบจะให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งถ้าการศึกษานั้นเป็นการหาทางปรับปรุง
ชุมชนให้ดีขึ้น
(8) ลักษณะท่าทางและสีหน้าของผู้สัมภาษณ์ควรเป็นปกติ จริงใจ สุภาพ อ่อนโยน
ตามลักษณะคนไทย ถ้าได้ศึกษาขนบธรรมเนียมท้องถิ่นนั้นก่อนด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
(9) จงเป็ นผู้ ฟั ง ที่ ดี และแสดงความเห็ น อกเห็น ใจในเรื่ องราวต่ า งๆ ที่ ผู้ ต อบแจ้ ง
ให้ทราบและอาจจะให้คําแนะนําได้ในบางเรื่องตามความเหมาะสม
(10) ตามหลักการ ผู้สัมภาษณ์ต้องถามคําถามตามแบบสัมภาษณ์โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ถ้อยคํา ยกเว้นในกรณีสัมภาษณ์ชาวบ้านอาจจะอธิบายคําถามได้บ้างตามความจําเป็น
(11) ต้องถามคําถามทุกข้อตามลําดับ ยกเว้นคําถามนั้นๆ ได้จากการสังเกตหรือได้
คําตอบแล้วขณะที่ถามคําถามอื่นๆ
(12 ) ต้องระวังอย่าให้ผู้ถูกถามเข้าใจว่า การถามเป็นการถามเกี่ยวกับฐานะ จัดอ่อน
ปมด้อย เรื่องส่วนตัว หรือเป็นการถามเพื่อลองภูมิ
(13) ต้องระลึกเสมอว่า ชาวบ้านส่วนมากไม่คุ้นเคยกับการแสดงความคิดเห็น การ
สัมภาษณ์จึงมักจะดําเนินไปอย่างเชื่องช้า อย่าเร่งรัด ต้องอดทนและให้เวลาผู้ถูกสัมภาษณ์คิดพอสมควร
การเร่งรัดเอาคําตอบจะทําให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้
(14) หลังจากสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว นอกจากจะกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์แล้ว
ควรจะย้ําอีกครั้งว่า ความสําเร็จของการศึกษาครั้งนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ตอบเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
และสบายใจ
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของชุนชน
โครงการสันกําแพง สานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม
ครั้งที่......ในวัน........ที่.......เดือน.............2559
ชื่อผู้สัมภาษณ์.....................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้……………………………………………….
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา..............................................................เสร็จการสัมภาษณ์ เวลา........................................................
บริเวณที่ทําการสัมภาษณ์

( ) 1. โซน A

( ) 3. โซน C

( ) 2. โซน B

( ) 4. นอกโซน ระบุ..........

แนะนําตัว : สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนี้กําลังทําการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้ ดิฉัน/ผม จึงใคร่ขอรบกวนเวลาของคุณสักเล็กน้อยเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้
ค่ะ/ครับ
1. เพศ ( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อาชีพ
( ) 1. ค้าขาย

( ) 2. นักธุรกิจ

( ) 3. รับจ้าง/พนักงานบริษัท

( ) 4. นักเรียน /นักศึกษา

( ) 5. อาจารย์ นักวิชาการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

( ) 6. อื่นๆ ระบุ.........................................................

3. อายุ................ปี (ต้องมากกว่า 15 ปี)
4. ท่านคิดว่าการดําเนินการจัดโครงการนี้ เกิดขึ้นลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ความต้องการของจังหวัด

( ) 2. ความต้องการของรัฐบาล/หน่วยงานการท่องเที่ยว

( ) 3. ความต้องการของกลุ่มนักธุรกิจ

( ) 4. ความต้องการของชุมชนสันกําแพง

( ) 5. อื่นๆ ระบุ.............................................................................................................................
5. ท่านเห็นด้วยกับการจัดโครงการนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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6. การมีส่วนร่วม/เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ไม่มีส่วนร่วม (ปิดการสัมภาษณ์)

( ) 2. จําหน่วยสินค้า

( ) 3. สาธิตการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ

( ) 4. ซื้อสินค้า/อาหารและเครื่องดื่ม

( ) 5. ร่วมในขบวนแห่/สร้างสีสัน

( ) 6. ชมการแสดง/ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวที

( ) 7. เจ้าหน้าที่ในโครงการนี้ ระบุหน้าที่..................................................................
( ) 8. อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................
7. ท่านมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการในด้านต่อไปนี้อย่างไร

ดี/เหมาะสม

พอใช้

ควรปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น

การดําเนินการ

ดีมาก/เหมาะสมมาก

ระดับความคิดเห็น

(4)

(3)

(2)

(1)

(0)

ข้อเสนอแนะ
กรณีตอบควรมี
การปรับปรุง

1. การจัดระเบียบจราจร
1.1 การจัดบริหารรถรับส่ง
1.2 การกําหนดเส้นทางจราจร
2. การดูแลความปลอดภัย
3. การจัดที่ทิ้งขยะ
4. การจัดห้องน้ํา
5. การจัดหน่วยพยาบาล
6. การจัดศูนย์การให้ข้อมูล
7. การจัดบริเวณจําหน่ายสินค้า
8. ความเป็นระเบียบของงาน
9. การจัดนิทรรศการ
ข้อคิดเห็นอื่นๆ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีประเด็นคําถามกําหนดขึ้นไว้ในการสนทนา
อย่างกว้างๆ เพียงประเด็นหลักๆ ส่วนประเด็นอื่นๆ มักจะมีเพิ่มเติมขึ้นระหว่างการสนทนา โดยไม่มีการ
เรียงลําดับคําถามไว้แน่นนอนตายตัว จะปิดการสัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าได้ข้อมูลเป็น
ที่เพียงพอแล้ว
ตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะดังนี้
แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง
แบบบันทึกการสัมภาษณ์
เรื่อง การจัดโครงการโรงเรียนสีขาว
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้........................................
สถานที่.....................................................................................................................................................................
เริ่มการสัมภาษณ์ เวลา....................................................เสร็จการสัมภาษณ์ เวลา................................................
******************************************************
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการโรงเรียนสีขาวอย่างไร
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
อุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการโรงเรียนสีขาวมีอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผลของการดําเนินการตามโครงการโรงเรียนสีขาวเป็นอย่างไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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3.3.3 การสังเกตและการสร้างแบบสังเกต
การสังเกต หมายถึง การเฝ้าติดตามดูอย่างเอาใจใส่ ดูความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของสิ่ง
ที่ต้องการศึกษา ค้นคว้าในระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้
การสังเกตในการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น มุ่งที่จะทราบความสัมพันธ์ของสังคม ของบุคคล
ที่ร่วมกันอยู่เป็นหลักใหญ่ การสังเกตอาจทําได้โดย (1) สังเกตสิ่งที่มีอยู่ หรือเป็นอยู่ ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของ
ที่ปราศจากชีวิต การเคลื่อนไหวหรือสิ่งมีชีวิต ในลักษณะโครงสร้างทั่วไป โดยไม่คํานึงถึงการกระทําหรือ
พฤติกรรมของสิ่งนั้น และ (2) สังเกต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดําเนินอยู่ ซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจแก่การ
กระทํา หรือพฤติกรรมสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในสถานที่นั้น ในขณะนั้น
1) ประเภทของการสังเกต การสังเกตแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ
(1) การสังเกตโดยเข้าไปร่วมด้วย (Participant Observation) หมายถึง การสังเกต
ที่ผู้วิจัยเข้าไปร่วมอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกสังเกตและมีการกระทํากิจกรรมร่วมกันด้วย เช่น การไปร่วมวงในฐานะ
นักแสดง เพื่อต้องการสังเกตความสัมพันธ์ในกลุ่มนักแสดงในเรื่องนั้นๆ หรืออาจจะไปร่วมในฐานะอื่นก็ได้
เช่น ผู้จัดการ ตากล้อง หรือ ผู้จัดฉาก เป็นต้น
(2) การสังเกตโดยไม่เข้าไปร่วมด้วย ( Non-Participant Observation) หมายถึง
ผู้วิจัยสังเกตอยู่นอกวงของผู้ถูกสังเกต ทําตนเป็นบุคคลภายนอกโดยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมที่กลุ่มกําลังทําอยู่
หากกําหนดกันอย่างจริงจังแล้ว ผู้ถูกสังเกตไม่ควรรู้ตัวเลยว่ากําลังถูกสังเกตอยู่ ผู้วิจัยจําเป็นจะต้องอยู่ในที่
ที่ผู้ถูกสังเกตไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะทําให้พฤติกรรมของ ผู้ถูกสังเกตผิดแผกไปจาก
ปกติที่เคยทําอยู่ได้ เป็นผลทําให้ได้ข้อมูลมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
(3) การสังเกตโดยที่ผู้ถูกสังเกตยอมรับว่าผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่ในการ
สังเกตแบบนี้ผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องทํากิจกรรมทุกอย่างที่ผู้ถูกสังเกตทํา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสังเกต
ประเภทนี้เป็นประเภทที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการสังเกตทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
2) ลักษณะของการสังเกตที่ดี มีดังนี้
(1) จะต้องระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะสังเกตอะไร เป็นอย่าง ๆ ไป
(2) มีการวางแผนที่แน่นอน เช่น กําหนดวิธีการ เวลา การจดบันทึก เป็นต้น
(3) มีการจดบันทึกข้อมูลจากการสังเกตมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามสภาพความเป็น
จริง และยังไม่ต้องตีความ
(4) การจดบันทึกต้องจดบันทึกทันทีที่สังเกตเห็นพฤติกรรมที่ต้องการสังเกต
(5) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่จะสังเกต
(6) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกต สามารถทํ า ซ้ํ า และตรวจสอบกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
3) คุณสมบัติของผู้สังเกตหรือผู้วิจัย
(1) มีประสาทสัมผัสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถที่จะจดบันทึกได้รวดเร็วและถูกต้อง
(3) มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
(4) สามารถควบคุมความลําเอียงส่วนตัวได้
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(5) ต้องมีเครื่องมือสําหรับจดบันทึกข้อมูล
(6) ต้องมีการไปเสาะแสวงหาความรู้ในเรื่องที่จะสังเกตให้มากที่สุด
(7) ขณะสังเกตต้องมีความระมัดระวัง ตั้งใจขจัดความกังวลและสิ่งรบกวน
4) เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกต
(1) มาตราจัดอันดับ (Rating Scale) เป็นแบบการประมาณพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับใด โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประมาณค่า เช่น สนใจมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่สนใจเลย หรือ ดีมาก ดี ไม่ดี
ฯลฯ
(2) ระเบียบพฤติการณ์ (Anecdotal Record) เป็นการจดบันทึกเหตุการณ์ที่พบเห็น
จริงๆ โดยยังไม่ต้องวิเคราะห์ วิจารณ์ อะไร ทั้งสิ้น
(3) ตารางจดบันทึกข้อมูล ( Data Gathering Schedule) เป็นแบบฟอร์มสําเร็จรูป
เพื่อคอยตรวจสอว่าเหตุการณ์ใด หรือพฤติกรรมใดเกิดขึ้น จํานวนกี่ครั้งในช่วงเวลาที่สังเกต
(4) การถ่ายภาพหรือบันทึกเสียง (Photography or Tape Recording) เป็นการ
ถ่ายภาพนิ่งพฤติกรรมที่ต้องการหรือการบันทึกเสียงในขณะที่สังเกตกิจกรรมหรือพฤติกรรมนั้น ๆ
(5) เครื่องถ่ายวีดีโอ (Video) เป็นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรืออากัปกริยาของผู้ถูก
สังเกต
ตัวอย่างแบบสังเกต
1. แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
แบบสังเกตการทํางานกลุ่ม
ชื่อผู้ถูกประเมิน.........................................................ชั้น.......................เลขที่........................................กลุ่ม......................
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................................................................................................................
ครูผู้สอน

เพื่อน

ตนเอง

วันที่................เดือน.........................................พ.ศ.....................

คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ข้อที่

รายการ

1
2
3

ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มด้วยความเต็มใจ
ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มด้วยความเต็มใจ

4
5

กล้าพูด ซักถาม แสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อนๆ

6

มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมสม่ําเสมอ

7
8

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

9

ช่วยอธิบายบทเรียนให้เพื่อนในกลุ่มของตนเอง

10

รู้จักให้อภัยผู้อื่น

มีความอดทนช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มจนสําเร็จ
มีความกระตือรือร้นในการทํางานร่วมกัน

ทํางานร่วมกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน

การปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
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2. แบบสังเกตที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า
แบบสังเกตความสนใจ ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการเรียน
ชื่อผู้ถูกประเมิน.........................................................ชั้น.......................เลขที่........................................กลุ่ม......................
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................................................................................................................
ครูผู้สอน

เพื่อน

วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ..........................

*************************************************************
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นในระดับสูง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นในระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นในระดับต่ํา
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนไม่มีการแสดงพฤติกรรมนั้นเลย
ข้อที่

รายการ
ความสนใจ

1

สนใจฟัง

2

มีการซักถาม

3

พร้อมที่เรียนเมื่อครูเข้าสอน
ความตั้งใจ

4
5

ตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมาย

6

เล่นหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน

ทํางานเป็นระเบียบ
ความรับผิดชอบในการเรียน

7

ทําแบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมาย

8
9

ทํางานส่งได้ทันเวลา
ทํางานโดยไมต้องมีครูควบคุม

3

การปฏิบัติ
2
1

0
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3. แบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง
แบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสังเกตที่ไม่มีประเด็น หรือข้อรายการของสิ่งที่จะทําการสังเกต
กําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน จะมีเพียงแต่หัวข้อ หรือชื่อเรื่องที่จะทําการสังเกตเท่านั้น นั่นคือ ประเด็น
หรือข้อรายการอื่นๆ จะมีการบันทึกเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อได้ทําการสังเกตจริงๆ บางทีการเรียกแบบสังเกตที่ไม่
มีโครงสร้าง เป็นแบบบันทึกการสังเกต
ตัวอย่างของแบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะดังนี้

แบบบันทึกการสังเกตการสอน
ชื่อผู้สอน...............................................................วิชาที่สอน..............................................................
ชั้นที่สอน.............................................................จํานวนนักเรียน.......................................................
วันเวลาที่สังเกต..................................................................................................................................
ชั้นนํา..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ชั้นสอน.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
......................................................................................................................................................................
ชั้นสรุป..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก
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3.3.4 การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบ
แบบทดสอบ (Test) คือชุดของคําถามหรือกลุ่มของงานใดๆ ที่สร้างขึ้นมาอย่างมีระบบ
เพื่อให้แต่ละคนแสดงพฤติกรรมหรือตอบสนองออกมาให้เราสังเกตเห็นและวัดได้ แบบทดสอบใช้สําหรับวัด
ตัวแปรทางความรู้ในเรื่องต่างๆ ของประชากรในการวิจัย นอกจากนี้ แบบทดสอบยังใช้วัดตัวแปรทางด้าน
บุคลิกภาพและความพร้อมของประชากรการวิจัยได้อีกด้วย
แบบทดสอบที่ใช้วัดทางด้านความรู้ของนักเรียนมีหลายแบบได้แก่ แบบเลือกตอบ เติมคํา
จับคู่ ถูก-ผิด และเขียนตอบ แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือแบบเลือกตอบ ซึ่งมีหน่วยทางการศึกษาได้สร้าง
แบบทดสอบเลือกตอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไว้ที่เรียกว่าแบบทดสอบมาตรฐาน ถ้าปัญหาวิจัย หรือ
เรื่องวิจัยของเรามีตัวแปรเกี่ยวกับความรู้หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เราก็สามารถขอยืมแบบทดสอบ
มาตรฐานจากหน่วยงานทางการศึกษาที่ส ร้างไว้แ ล้วมาใช้ได้เ ลย แต่ถ้าเราไม่สามารถหาแบบทดสอบ
มาตรฐานได้ เราก็สามารถพัฒนาแบบทดสอบที่มีคุณภาพขึ้นมาใช้เอง
1) หลักการสร้างแบบทดสอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ข้อคําถามหนึ่ง ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว
คําตอบถูกผิด ต้องเป็นคําตอบถูก ผิด ตามหลักวิชาการ
ข้อคําถามทั้งหมดต้องครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด
ไม่ควรใช้คําฟุ่มเฟือยในการตั้งคําถาม
หลีกเลี่ยงใช้คําปฏิเสธในข้อคําถาม
ใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับระดับและวัยของผู้ตอบ
คําตอบถูกไม่ควรสะดุดตาเกินไป เช่นใช้ศัพท์ซ้ํากับตัวคําถาม ศัพท์สะดุดตา
หลีกเลี่ยงคําที่ผู้สอบคล่องปากอยู่แล้ว
ไม่ควรใช้ข้อคําถามแรก ๆ แนะคําตอบข้อหลังๆ

2) ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ
(1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(2) กําหนดเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการวัด
(3) วิเคราะห์ว่าจะออกข้อสอบในแต่ละเนื้อหาจํานวนกี่ข้อ รวมทั้งหมดกี่ข้อ
(4) เลือกรูปแบบของข้อสอบว่าจะมีรูปแบบใดบ้าง เช่น แบบเติมคํา แบบถูกผิด แบบ
จับคู่ แบบเลือกตอบ หรือแบบอัตนัย
(5) ร่างข้อสอบตามรูปแบบของข้อสอบที่เลือกไว้ โดยมีจํานวนข้อสอบเกินไว้อย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจํานวนข้อสอบที่ต้องการทั้งหมด
(6) ตรวจสอบว่าข้อสอบตามที่ได้ร่างขึ้นมานั้นมีลักษณะที่ดีของข้อสอบนั้นๆ หรือยัง
(7) นําข้อสอบที่ร่างขึ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ข้อสอบที่สร้างขึ้นนี้ สามารถ
สอบวัดได้ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ มีความเป็นปรนัยคือ ใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายหรือไม่
(8) ปรับปรุงข้อสอบตามข้อแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
(9) จัดเป็นแบบทดสอบฉบับร่าง
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(10) นําแบบทดสอบฉบับร่างไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงในการวิจัย
(11) วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความยากง่าย อํานาจจําแนกและ
ค่าความเชื่อมั่นว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่
(12) หากแบบทดสอบมีข้อใดยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์อาจมีการปรับปรุง หรือตัดทิ้งไป
(13) จัดข้อสอบเข้าฉบับและพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
ตัวอย่างแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบแบบเติมคํา
แบบทดสอบความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก
คําชี้แจง กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเขียนคําตอบเติมลงในช่องว่าที่กําหนดให้
1. ยุงที่เป็นพาหนะนําโรคไข้เลือดออก คือ ยุง..........................................................................................................
2. โรคไข้เลือดออกมักเกิดชุกชุมในฤดู......................................................................................................................

2. แบบทดสอบแบบถูก – ผิด

3. อาการของโรคไข้เลือดออกที่เด่นชัด คือ..............................................................................................................
4. โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อ................................................................................................................................

2. แบบทดสอบแบบถูก – ผิด
แบบทดสอบความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่เห็นว่าถูก
และทําเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด
....................... 1. ยุงลายเป็นยุงที่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก
....................... 2. โรคไข้เลือดออกมักเกิดชุกชุมในฤดู
....................... 3. อาการของโรคไข้เลือดออกที่เด่นชัด คือ เป็นไข้ ตัวร้อน มีเลือดออกใต้ผิวหนัง
....................... 4. โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส
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3. แบบทดสอบแบบจับคู่

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคและพาหะนําโรค
คําชี้แจง จงพิจารณาโรคที่อยู่ในสดมภ์ทางซ้ายมือว่ามีพาหนะนําโรคเป็นสัตว์ชนิดใดในสดมภ์ทางขวามือ
แล้วให้นําตัวอักษรหน้าสัตว์ชนิดนั้นมาเขียนเติมลงช่องว่างหน้าชื่อของโรคที่อยู่ในสดมภ์ทางซ้ายมือ

** จํานวนตัวเลือกควรมีมากกว่าตัวคําถามประมาณ 2-3 ตัวเลือก
....................... 1. โรคเท้าช้าง

ก. ยุงลาย

....................... 2. โรคท้องร่วง

ข. จิ้งจก

....................... 3. โรคไข้เลือดออก

ค. ยุงรําคาญ

....................... 4. โรคเลปโตสไปโรซีส

ง. สุนัข

....................... 5. โรคมาลาเรีย

จ. ยุงก้นปล่อง
ช. งู
ซ. หนู

** จํานวนตัวเลือกควรมีมากกว่าตัวคําถามประมาณ 2-3 ตัวเลือก
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4. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
**********************************************************************************************
คําอธิบายวิธีทําแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 30 ข้อ ให้เวลาทําเพียง 45 นาที ฉะนั้นควรรีบทําให้ครบทุกข้อจึงจะได้คะแนนดี
2. คําถามทั้งหมดเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ คือ แต่ละข้อให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด ดีที่สุด หรือเหมาะ
ที่สุด เพียงคําตอบเดียว จาก ก. ข. ค. หรือ ง. ที่ให้ไว้
เมื่อเลือกได้คําตอบใด ก็ให้ไปขีดเส้นหนาๆ จนเต็มช่องสี่เหลี่ยมตรงตัวอักษรนั้นในกระดาษคําตอบ
ตัวอย่าง (0)

คําในข้อใด ไม่มีความหมายแปลว่าดอกไม้
ก.
ข.
ค.
ง.

ผกา
ดารา
มาลา
บุปผา

จะเห็นว่าข้อนี้คําตอบที่ถูกต้อง คือ ข.
ก.

ข.

ค.

ง.

ถ้าขีดตอบไปแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนคําตอบใหม่ ก็ให้ขีดกากบาททับรอยเดิมเสียก่อนให้ชัดเจนทุกครั้งไป ดังตัวอย่าง
การเปลี่ยนคําตอบจาก ข. ไปเป็น ค. ดังนี้
ก.

ข.

ค.

ง.

3. นักเรียนจะต้องขีดคําตอบในกระดาษคําตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น ถ้าตอบเกิน 1 คําตอบ จะถือว่าข้อนั้นผิด
4. ถ้าพบข้อใดยาก ควรเว้นข้ามไปทําข้ออื่นๆ ต่อไปก่อน เมื่อมีเวลาเหลือจึงค่อยย้อนกลับมาทําใหม่ นั่นคือ พยายาม
ทําให้ครบทุกข้อ เพราะอาจมีข้อง่ายอยู่ตอนหลังๆ ก็ได้
5. ถ้าใครสงสัยให้ยกมือถามเสียเดี๋ยวนี้ เพราะถ้าสั่งให้ลงมือทําแล้วจะถามอะไรอีกไม่ได้
6. ต่อไปนี้จะให้เริ่มลงมือทํา ขอให้รอฟังคําสั่งจากกรรมการต่อไป
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หน้ า 1
1. “วีระมีลูกไม้แพรวพราว” สรุปได้ว่าวีระ

4. “เจเป็นคนชอบสาวไส้ให้กากิน” แสดงว่าเจ

ก. ฉลาดทันคน

ก. ชอบพูดมาก

ข. มีเล่ห์เหลี่ยม

ข. ชอบประจานพวกตรงข้าม

ค. ชอบตบตาผู้อื่น

ค. ชอบช่วยเหลือฝ่ายตรงข้าม

ง. กระฉับกระเฉงว่องไว

ง. ชอบช่วยเหลือพวกเดียวกัน

2. “แจงกินรังแตนมาอีกแล้ว” แสดงว่าแจงกําลัง

5. “สุเทพเป็นคนร่าเริง” แสดงว่าสุเทพ

ก. โกรธ

ข. โมโห

ก. พูดเก่ง

ข. สดชื่น

ค. หงุดหงิด

ง. ไม่พอใจ

ค. สนุกสนาน

ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. “งานแต่งงานของอนงค์เมื่อวานดูเลิศหรูอลังการ

6. “สุกิจไปเป็นพยานให้สมบัติที่สถานีตํารวจ”

มากเลย” แสดงว่างานแต่งอนงค์เป็นเช่นใด

แสดงว่าสุกิจ

ก. มีแขกเยอะ

ก. เป็นผู้สนับสนุนสมบัติ

ข. อาหารอร่อย

ข. เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับสมบัติ

ค. มีการตกแต่งสวยงาม

ค. เป็นผู้ร่วมวางแผนกับสมบัติ

ง. เจ้าสาวใส่ชุดราคาแพง

ง. เป็ นผู้ร้ ูเห็นเหตุการณ์กบั สมบัติ
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แบบทดสอบอัตนัย
แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่มีคําตอบถูกหลายคําตอบเน้นการถามความรู้ ความเข้าใจใน
เชิงของการคิดขั้นสูง โดยในการตอบเน้นให้ผู้สอบตอบคําถามโดยการเขียนตอบด้วยภาษาของตนเองบางที
ถูกเรียกว่า แบบทดสอบความเรียง
ตัวอย่างของแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นดังนี้

คําชี้แจ้ง จงตอบตําถามต่อไปนี้
1. งานวิจัยมีประโยชน์อย่างไร โปรดอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง
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2. ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา คืออะไร โปรดอธิบายให้เข้าใจ
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3.4 คุณภาพของเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
งานวิจัยจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลถ้าเครื่องมือไม่มี
ความเที่ยงตรง เชื่อถือไม่ได้ งานวิจัยก็เชื่อถือไม่ได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่สร้างว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ ก่อนที่จะนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ในบทนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือ จากนั้นจึงจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
เทคนิคของการหาคุณภาพของเครื่องมือแต่ละอย่าง โดยจะมีการยกตัวอย่าง ประกอบในการคํานวณไปด้วย
3.4.1 คุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี้คือ
1. ความเที่ยงตรง (Validity)
2. ความเชื่อมั่น (Reliability)
3. ความยากง่าย (Difficulty)
4. อํานาจจําแนก (Discrimination)
5. ความเป็นปรนัย (Objectivity)
6. ความสะดวกในการใช้ (Usability)
รายละเอียดของคุณสมบัติเครื่องมือในการวิจัย เป็นดังนี้
1) ความเที่ยงตรง
ความเที่ยงตรง คือ การที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตรงและครบถ้วนในสิ่งที่ต้องการศึกษา
หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงจะทําให้ผู้วิจัย
สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย ความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ แบ่งได้ดังนี้ คือ
(1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) คือ การที่เครื่องมือหรือข้อคําถาม
แต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมเนื้อหาหรือสาระสําคัญในสิ่งที่ต้องการ เช่น แบบวัดความรับผิดชอบ
ข้อคําถามแต่ละข้อต้องวัดความรับผิดชอบเท่านั้น จึงจะเรียกว่าเครื่องมือหรือ ข้อคําถามมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา
(2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) คือ การที่เครื่องมือสามารถ
วัด ได้ค รบตามรู ป แบบหรื อโครงสร้า งหรื อลั ก ษณะที่ค วรจะเป็น ในเรื่ อ งที่ต้อ งการวั ด โครงสร้ างในที่ นี้
หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องที่ต้องการวัด ตัวอย่าง เช่น หากผู้วิจัยต้องการวัดสมรรถภาพสมอง
ตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของเธอร์สโตน เครื่องมือที่ใช้จะต้องวัดครบทุกองค์ประกอบตาม ทฤษฎี คือ
วัดสมรรถภาพด้านตัวเลข ภาษา การรับรู้ เหตุผล มิติสัมพันธ์ ความคล่องในการใช้คําและความจําจึงจะ
เรียกว่าเครื่องมือชุดนี้มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(3) ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) คือ การที่เครื่องมือหรือข้อคําถาม
แต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง เช่น ผู้วิจัยต้องการวัดผลงานภาคปฏิบัติใน
วิช าบาสเกตบอล ผู ้ ที่ไ ด้ค ะแนนสู งจากแบบวั ด ควรจะเล่น กี ฬาบาสเกตบอลได้ เก่ งด้ว ยจึ งจะเรี ย กว่ า
เครื่องมือชุดนี้มีความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
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(4) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) คือ การที่เครื่องมือหรือ
ข้อคําถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ในการคัดเลือกผู้เข้า เรียนในระดับ
ปริญญาโท ได้ใช้ข้อสอบความถนัดเป็นเครื่องมือในการคัดเลือก ปรากฏว่าเมื่อเวลา ผ่านไป ผู้ที่ได้คะแนนผล
สอบความถนัดสูงเรียนได้ดีกว่า ผู้ที่ได้คะแนนความถนัดต่ํา นั่นแสดงว่า ข้อสอบความถนัดที่นํามาใช้สอบนี้
มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์
ในงานวิจัย อย่างน้อยที่สุด ผู้วิจัยจําเป็นต้องมีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือที่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพียงอย่างเดียว มีบางงานวิจัย ที่เน้นการสร้าง
เครื่องมืออาจมีการหาความเที่ยงตรงหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม
การทําให้เครื่องมือมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องอื่น เช่น ความเชื่อมั่น อํานาจจําแนก ความยาก-ง่าย ต้องเริ่ม
จากการควบคุมให้เครื่องมือมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงก่อน
2) ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น คือ การที่เครื่องมือวัดได้ผลคงที่แน่นอน เมื่อมีการวัดซ้ําอีกนั่นคือ จะใช้
เครื่องมือนั้นๆ วัดสิ่งเดิมกี่ครั้ง ก็ได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิม เช่น การวัดน้ําหนักของหินก้อนหนึ่ง
เมื่อเวลาผ่านไป ใช้เครื่องชั่งเดิมวัดอีก ถ้าได้น้ําหนักเท่าเดิม นั่นคือ เครื่องชั่งมีความ คงที่ในการวัดหรือ
มีความเชื่อมั่น
อย่างไรก็ตาม ในการวัดผลทางจิตวิทยา คงไม่สามารถทําให้ผลการวัดคงที่ได้เท่ากับเครื่องชั่ง
น้ําหนัก แต่เมื่อมีการวัดซ้ําอีก ควรให้ผลใกล้เคียงของเดิม จึงจะเรียกว่า เครื่องมือชุดนั้น มีความคงที่ในการ
วัดหรือมีความเชื่อมั่น นั่นเอง
3) ความยากง่าย
ความยากง่าย คือ การที่ข้อคําถาม
มีความยากของเนื้อหาที่ถามพอเหมาะกับ
ความสามารถของผู้ตอบ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการที่ข้อสอบไม่ยากหรือง่ายเกินกับความสามารถของ
ผู้สอบและพิจารณาจากการที่ข้อคําถามในแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับ
ผู้ตอบ เป็นต้น
4) อํานาจจําแนก
อํานาจจําแนก คือ ความสามารถของข้อคําถาม หรือเครื่องมือในการแยกคนเก่ง-ไม่เก่ง
คนที่เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย คนที่รู้-ไม่รู้ ออกจากกัน นั่นคือ หากข้อคําถามใดมีอํานาจจําแนกสูงผู้รู้ในเรื่องนั้น
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมในเรื่องนั้นสูงๆ ควรจะตอบถูกหรือได้คะแนนสูงในข้อนั้นด้วยทํานองเดียวกัน ผู้ไม่รู้ใน
เรื่องนั้นหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมในเรื่องนั้นต่าง ๆ ก็ควรจะตอบผิดหรือได้ คะแนนต่ําในข้อนั้นด้วย
5) ความเป็นปรนัย
ความเป็นปรนัย คือ ความชัดเจนของตัวคําถามที่อยู่ในเครื่องมือ ชัดเจนในการตรวจ
ให้คะแนน และชัดเจนในการแปลผลการวัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(1) ความชัดเจนในตัวคําถาม คือ การที่ข้อคําถามมีการใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่ว่าใครอ่าน
ก็เข้าใจคําถามตรงกันว่าต้องการถามอะไร
(2) ความชัดเจนในการตรวจให้คะแนน คือ การที่เราสามารถให้คะแนนในแต่ละ
ข้อคําถามได้ชัดเจนตรงกัน นั่นคือ ไม่ว่าใครตรวจคําตอบข้อนี้ ก็ให้คะแนนได้ตรงกัน
(3) ความชัดเจนในการแปลผล คือ การที่เราสามารถแปลผลการวัดจากแบบวัดนั้นๆ
ได้อย่างชัดเจน เช่น นักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนจากแบบวัดความรับผิดชอบสูง ก็แปลผลได้ ว่านักเรียนคนนี้
มีความรับผิดชอบสูงกว่าคนที่ได้คะแนนต่ํากว่า
6) ความสะดวกในการใช้
ความสะดวกในการใช้ คือ ความสามารถในการนําเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์ที่
ต้องการได้ดี นั่นคือ ใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย ตรวจให้คะแนน ง่าย-รวดเร็ว
และยังนําผลการวัดไปใช้ได้อย่างสะดวกด้วย
3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการทําวิจัย ควรมีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ตามหัวข้อต่างๆ ก่อนหน้านี้ โดยในการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องหาคุณภาพของเครื่องมือครบทุกข้อ การหา คุณภาพของเครื่องมือมีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของเครื่องมือ
รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจนอบคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัยมีดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง
2. การหาความเชื่อมั่น
3. การหาค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนก
รายละเอียดของการหาคุณภาพเครื่องมือแต่ละอย่างเป็นดังนี้
1) การหาความเที่ยงตรง
ส่วนใหญ่การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จะนิยมใช้ 2 วิธี คือ การให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับ
คะแนนจากเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว รายละเอียดของแต่ละวิธีเป็นดังนี้
(1) การให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
การให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เป็นการนําข้อคําถามหรือข้อความแต่ละข้อในแบบวัดไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อคําถามแต่ละข้อวัดเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ หรือมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่
ต้องการวัดหรือไม่
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มีขั้นตอนดังนี้
(1.1) นําข้อคําถามหรือข้อความแต่ละข้อในแบบวัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 คน
พิจารณาว่าแบบวัดแต่ละข้อวัดเนื้อหาหรือสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ หรือมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ
วัดหรือไม่
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(1.2) นําผลการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญทุกคนมาสรุป โดยการแจกความถี่ในแต่ละข้อคําถาม
ว่ามีผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการวัดกี่คน ไม่ตรงกี่คน
(1.3) ตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแต่ละข้อคําถาม โดยอาจใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ใน 3 ว่าวัดได้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการวัดจึงจะถือว่าแต่ละข้อคําถาม
ในแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(2) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว มีขั้นตอนดังนี้
(2.1) นําเครื่องมือหรือแบบวัดที่สร้างขึ้นกับเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วไปเก็บรวมรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
(2.2) นําผลคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วไปหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
(2.3) หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไปก็ถือว่า เครื่องมือหรือ แบบวัด
ที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
ตัวอย่าง การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเครื่องมือมาตรฐานเป็นตาราง
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5

คะแนนรวม
เครื่องมือที่สร้างขึ้น (X)
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน (Y)
10
6
19
17
18
20
20
19
21
20

จากข้อมูลสามารถนํามาคํานวณหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาได้ ดังนี้
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จากตัวอย่างได้ค่า r xy = 0.96 แสดงว่าผลการวัดจากเครื่องมือที่สร้างกับ
เครื่องมือมาตรฐานสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (r xy = 0.96 > 0.70)
ในการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานิยมใช้วิธีการให้ผู้ชี่ยวชาญพิจารณาส่วนความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง จะใช้วิธีให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา หรืออาจใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับแบบวัดมาตรฐาน
หรือใช้วิธีการทางสถิติอื่น เช่น การใช้สถิติ Factor Analysis ก็ได้ส่วนความเที่ยงตรงเชิงสภาพและ
เชิงพยากรณ์ สามารถหาได้โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับเกณฑ์ภายนอกบางอย่าง ซึ่งหากวัดผล
ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปพร้อมกับการวัดเกณฑ์ ก็จะเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ และหากวัดผล
เครื่องมือที่สร้างขึ้นก่อนแล้วไปวัดเกณฑ์ทีหลัง ก็จะเรียกว่าเป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์
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2) การหาความเชื่อมั่น
คุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่สําคัญอีกประการก็คือ ผลของการวัดจากเครื่องมือ
นั้นมีความคงเส้นคงวาในการวัดหรือไม่ นั่นคือ หากมีการใช้เครื่องมือวัดซ้ํากับคนกลุ่มเดิมอีก ผลการวัด
แต่ละครั้งควรใกล้เคียงกัน
เกณฑ์ในการพิจารณาความเชื่อมั่นนั้น Garett เสนอว่า
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .00 - .20 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นต่ํามาก
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .21 – 40 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นต่ํา
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .41 - .70 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นปานกลาง
ถ้ามีค่าตั้งแต่ .71 – 1.00 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
เราสามารถหาความเชื่อมั่นได้หลายวิธี ซึ่งในแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือ
แตกต่างกันไป ในที่นี้จะเสนอวิธีการหาความเชื่อมั่น 4 วิธี คือ
1. วิธีการสอบซ้ํา (Test-Retest Method)
2. วิธีการใช้เครื่องมือคู่ขนาน (Parallel forms Method)
3. วิธีการแบ่งครึ่ง (Split-Half Method)
4. วิธีการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน (Internal Consistency Method)
1) วิธีการสอบซ้ํา
วิธีการสอบซ้ํา เป็นการนําเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปวัดซ้ํากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันใน
เวลาที่ต่างกัน จากนั้นนําผลการวัดครั้งที่ 1 และ 2 มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดย X
แทนผลการวัดครั้งที่ 1 และ Y แทนผลการวัดครั้งที่ 2
การหาความเชื่อมั่นโดยวิธีนี้มักจะมีข้อจํากัดเรื่องของระยะห่างของการวัดผลครั้งที่1
และ 2 ซึ่งถ้าระยะเวลาใกล้เกินไป ผู้ให้ข้อมูลอาจจําคําตอบในการวัดครั้งแรก หากระยะเวลาห่างกันเกินไป
ผู้ให้ข้อมูลอาจเรียนรู้เพิ่มขึ้น ระยะห่างที่พอเหมาะจึงควรจะเป็น 2 สัปดาห์ ถึง 4 สัปดาห์
2) วิธีการใช้เครื่องมือคู่ขนาน
วิธีการใช้เครื่องมือคู่ขนาน เป็นการนําเครื่องมือ 2 ชุด ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน คือ
วัดเนื้อหาแบบเดียวกัน ความยากง่าย อํานาจจําแนกพอ ๆ กัน ไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบพร้อมกันหรือไม่ก็ได้
จากนั้นจึงนําคะแนน 2 ชุด มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดย X แทน ผลการวัดในฉบับที่ 1
และ Y แทนผลการวัดในฉบับที่ 2
ข้อจํากัดในการใช้วิธีนี้ก็คือ เครื่องมือ 2 ชุด คู่ขนานกันจริงหรือไม่ เนื่องจากเกณฑ์ของ
ความเป็นคู่ขนาน คือ ต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากันความแปรปรวนของคะแนนที่วัดเท่ากันและความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเท่ากัน
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3) วิธีการแบ่งครึ่ง
วิธีการแบ่งครึ่ง จะมีการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วจึงแบ่งผลการวัดออกเป็น 2 ส่วน
ซึ่งอาจแบ่งโดยข้อคู่-ข้อคี่ หรือครึ่งแรก-ครึ่งหลัง ก็ได้ แล้วจึงนําผลที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่นมีหลายวิธี คือ
1) แบบใช้สูตร Spearman Brown
2) แบบใช้สูตร Flanagan
3) แบบใช้สูตร Rulon
(1) แบบใช้สูตร Spearman Brown
วิธีการใช้สูตร Spearman Brown จะต้องหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันโดย X แทนผลการวัดในข้อคู่ Y แทน ผลการวัดในข้อคี่ก่อน จากนั้นจึงขยายเป็นความเชื่อมั่นเต็มฉบับ
โดยสูตร

r xy = ค่าความเชื่อมั่นครึ่งฉบับ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่กับคี่ หรือครึ่งแรกกับครึ่งหลัง)
ตัวอย่าง การหาความเชื่อมั่นโดยวิธี Spearman Brown
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อคู่-ข้อคี่ ของข้อสอบฉบับหนึ่ง = .79 ความเชื่อมั่นเต็มฉบับจะเป็น

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้ เท่ากับ .88
(2) แบบใช้สูตร Flanagan
วิธีการใช้สูตร Flanagan จะต้องหาความแปรปรวนของข้อคู่-ข้อคี่ (หรือครึ่งแรก ครึ่งหลัง) และความแปรปรวนรวมไปแทนค่าในสูตร
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ตัวอย่าง การหาความเชื่อมั่นโดยวิธี Flanagan
จากการสอบนักเรียน 5 คน จํานวนข้อสอบ 20 ข้อ ได้คะแนนรวมในข้อคู่ – ข้อคี่ดังตาราง
นักเรียนคนที่

คะแนนรวมในข้อคู่

คะแนนรวมในข้อคี่

คะแนนรวม

1
2
3
4
5

8
4
5
2
7

8
3
6
3
7

16
7
11
5
14

จากข้อมูลสามารถนํามาคํานวณความเชื่อมั่นโดยวิธี Flanagan ได้ดังนี้
นักเรียนคนที่

ข้อคู่ (X)

ข้อคี่ (Y)

1
2
3
4
5
รวม

8
4
5
2
7
26

8
3
6
3
7
27

X2
64
16
25
4
49
158

Y2
64
9
36
9
49
167

คะแนนรวม (t)

16
7
11
5
14
53

t2
256
49
121
25
196
647
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ความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
(3) แบบใช้สูตร Rulon
วิธีการใช้สูตร Rulon เป็นการหาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ และความ
แปรปรวนของคะแนนผลต่างระหว่างข้อคู่กับข้อคี่ไปแทนค่าในสูตร

นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
รวม

ข้อคู่ (X)
8
4
5
2
7
26

ข้อคี่ (Y)
8
3
6
3
7
27

d
0
1
-1
-1
0
-

d2
0
1
1
1
1
4
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สตรู

S d2  .70

ได้

rtt

= 1-

.70
 .97
21.30

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
ข้อจํากัดของใช้สูตรในข้อ (1) (2) และ (3) ก็คือ เมื่อแบ่งครึ่งข้อสอบแล้วต้องมีจํานวน
ข้อในทั้ง 2 ส่วนเท่ากัน หากจํานวนข้อหลังจากแบ่งครึ่งแล้วไม่เท่ากัน สามารถใช้สูตรของ Horst ขยาย
ความเชื่อมั่นของข้อสอบ คือ

4) วิธีการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน
วิธีการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน วิธีนี้ใช้การเก็บข้อมูลครั้งเดียวแล้วหาความเชื่อมั่นไว้เลย การคํานวณ
อาจหาได้หลายวิธี คือ
(1) สูตร Kuder-Richardson
(2) สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)
(1) สูตร Kuder-Richardson
สูตร Kuder-Richardson วิธีนี้สูตรที่ใช้มี 2 สูตร คือ
1) KR-20
2) KR-21
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สูตร KR-20, KR-21 จะใช้กับข้อสอบที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน
การใช้สูตร KR-20 อาศัยความยากง่ายของข้อสอบโดยจะต้องหาผลรวมของผลคูณ สัดส่วนผู้ตอบถูกและ
ผิดแต่ละข้อ ส่วนสูตร KR-21 จะไม่แจกแจงการตอบของผู้เข้าสอบ แต่ต้องหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
ของคะแนนทั้งชุด
ตัวอย่าง การหาความเชื่อมั่นโดยสูตร Kuder-Richardson ผลการสอบของนักเรียน 10 คน สอบข้อสอบ 6 ข้อ
ได้ผลการตอบและคะแนนรวมดังนี้
ข้อที่

นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

3
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

คะแนนรวม
4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

6
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

3
4
2
0
3
3
6
2
2
2
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จากข้อมูลสามารถนํามาคํานวณความเชื่อมั่นโดยสูตร Kuder-Richardson ได้ดังนี้
นักเรียนคนที่

ข้อที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

3
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

6
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

รวม
p
q
pq

2
0.2
0.8
.16

2
0.2
0.8
.16

3
0.3
0.7
.21

9
0.9
0.1
.09

2
0.2
0.8
.16

9
0.9
0.1
.09

ความเชื่อมั่น เท่ากับ .52

คะแนนรวม
 
3
4
2
0
3
3
6
2
2
2
27

2

9
16
4
0
9
9
36
4
4
4
95
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จากการคํานวณจะเห็นว่าสูตร KR-20 จะให้ค่าสูงกว่า KR-21 ทั้งนี้เพราะ KR-21 ใช้ค่าเฉลี่ย
หรือ X แทน pq ของแต่ละข้อ แต่อย่างไรก็ตาม KR-21 จะคํานวณได้ง่ายกว่า KR-20
(2) สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
การหาความเชื่อมั่นแบบนี้ คิดโดยครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยวิธีนี้ดัดแปลงมา
จากสูตร KR-20 เรียกว่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ความแตกต่างของ KR-20 และ α ก็คือ KR-20 ใช้การ
หาค่า ∑pq ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างสัดส่วนผู้ตอบถูก-ผิดในแต่ละข้อ แต่สูตร α ใช้ ∑Si2 ซึ่งเป็นผลรวม
ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อวิธีนี้เหมาะกับการหาความเชื่อมั่นของข้อสอบหรือแบบวัดที่มีคะแนน
แต่ละข้อไม่เท่ากัน เช่น ข้อสอบแบบความเรียงแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น

ตัวอย่าง การหาความเชื่อมั่นโดยวิธีครอนบาค
แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานฉบับ หนึ่งมี 10 ข้อ (เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า)ให้เจ้าหน้าที่ 8 คน แสดงความคิดเห็นได้คะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อ
เป็นดังตาราง
คนที่

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

3

3

4

5

4

4

3

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3
4
5
3
4
3
3
4
4

4
3
5
4
3
4
5
5
4

ข้อที่
5
4
4
4
3
3
4
5
5

6
4
4
4
4
4
5
4
3

7
4
5
4
4
4
5
5
4

8
5
4
3
5
3
5
4
5

9
5
4
4
4
4
4
4
4

10
3
4
4
4
3
4
4
3
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จากข้อมูลสามารถนํามาคํานวณความเชื่อมั่นโดยวิธีครอนบาค ได้ดังนี้
คะแนน

ข้อที่

รวม

คนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2

1

3

3

4

3

4

4

4

5

5

3

38

1444

2

4

5

5

5

4

4

5

4

4

4

44

1936

3

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

38

1444

4

3

4

4

3

3

4

4

5

4

4

38

1444

3

4

4

4

3

4

3

4

4

3

4

3

35

1225

3

4

3

5

4

5

5

5

4

4

43

1849

4

4

4

5

5

4

5

4

4

4

42

1764

318

12706

5
6
7
x
x

2

i

Ã

s 2i

2

100

130

30 33 32 32 35 34 33 29
116 141 132 130 155 150 137 107

0.29

0.29

0.50

28

32

0.70

0.57

0.29

0.27

0.79

จาก

2
K   si 

1  2 
K  1 
st 

คํานวณ

s t2  9.36

สูตร



0.13

10  4.10 
1
 .62
10  1  9.36 

แบบสํารวจฉบับนี้มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .62

0.27
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การหาความเชื่อมั่นทั้ง 4 วิธีการ คือ การสอบซ้ํา การใช้เครื่องมือคู่ขนาน การแบ่งครึ่ง
และการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน สูตรและวิธีคํานวณค่าความเชื่อมั่นแตกต่างกันไป การจะเลือกใช้วิธี
ใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะเครื่องมือ จุดมุ่งหมายในการนําเครื่องมือไปใช้ และลักษณะข้อมูลที่ต้องการวัด
ข้อจํากัด ข้อสังเกต และเงื่อนไขของแต่ละวิธีการพอสรุปได้ดังนี้
1) วิธีการสอบซ้ํามีข้อจํากัดในเรื่องการสอบซ้ําในครั้งที่ 2 ดังนั้นวิธีการนี้จึงไม่เหมาะกับ
เครื่องมือที่วัดความจํา วัดความรู้ วัดทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งหากใช้วิธีการนี้ความเชื่อมั่น
จะสูงเกินความเป็นจริง
2) วิธีการใช้เครื่องมือคู่ขนาน เนื่องจากการคู่ขนานของเครื่องมือซึ่งใช้คําถามที่แตกต่าง
กันในเนื้อหาเดียวกัน ผู้ตอบอาจตอบคําถามชุดหนึ่งได้ แต่อาจจะตอบอีกชุดหนึ่งไม่ได้ ดังนั้น ค่าความ
เชื่อมั่นที่ได้จึงอาจต่ํากว่าความเป็นจริง เครื่องมือที่เหมาะกับวิธีการนี้มักจะเป็นเครื่องมือ ที่วัดสมรรถภาพ
ทางสมองและเครื่องมือที่วัดเกี่ยวกับความจริง
3) วิธีการแบ่งครึ่ง ควรใช้กับแบบทดสอบที่เรียงจากข้อง่ายไปยาก (กรณีแบ่งแบบข้อคู่-ข้อคี่)
และหลังจากแบ่งครึ่งแล้วความแปรปรวนของคะแนนทั้ง 2 ชุด ต้องเท่ากัน หากไม่เท่ากัน ค่าความเชื่อมั่น
แบบนี้จะสูงกว่าวิธีการอื่น
4) วิธีการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน
(1) ไม่ว่าจะใช้สูตร Kuder-Richardson สูตรใดแบบทดสอบต้องตอบถูกได้1 คะแนน
และตอบผิดได้ 0 คะแนน เท่านั้น
(2) สูตร Kuder-Richardson นิยมใช้กับแบบทดสอบที่แต่ละข้อมีความยากง่าย
ปานกลางหรือพอๆ กัน และแบบทดสอบฉบับนั้นวัดความเป็นเอกพันธ์หรือวัดในเรื่องเดียวกันหากความ ยา
กง่ายของข้อสอบแต่ละข้อเท่ากัน การคํานวณโดย KR-20, KR-21 จะได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากัน และหาก ความ
ยากง่ายแต่ละข้อไม่เท่ากันการคํานวณโดยสูตร KR-20 จะได้ค่าสูงกว่า KR-21
(3) สัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้กับเครื่องมือที่ให้คะแนนการตอบอย่างไรก็ได้ ซึ่ง อาจเป็น
ข้อสอบแบบ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน หรืออาจเป็นแบบวัดมาตราส่วน ประมาณค่าที่ให้
คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1
3) การหาความยากง่ายและอํานาจจําแนก
(1) ความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบ สามารถทําได้ 2 วิธี คือ การใช้
สูตรอย่างง่ายและการใช้ตารางสําเร็จรูป จุง เต ฟาน (Chung-Teh Fan) การคํานวณหาค่าความยากง่าย
และอํานาจจําแนกเฉพาะการใช้สูตรอย่างง่าย
การใช้สูตรอย่างง่าย
การใช้สูตรอย่างง่าย มีขั้นตอนดังนี้
(1.1) ตรวจให้คะแนนถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน และรวมคะแนนของทุกคน
(1.2) นําคะแนนมาเรียงกันจากมากไปน้อย

3 - 50

(1.3) แบ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงออกมา 25 % ของคนทั้งหมดและผู้ที่ได้คะแนนต่ําออกมา
25% (สมมติสอบ 60 คน กลุ่มสูง – ต่ํา จะประมาณกลุ่มละ 15 คน)
(1.4) หาจํานวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อทั้งกลุ่มสูงและต่ํา
(1.5) หาค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก (r) โดยใช้สูตร
สูตร

p

=

(PH + PL) / 2n

สูตร

r

=

(PH + PL) / n

โดย

p

แทน

ค่าความยากง่าย

r

แทน

อํานาจจําแนก

PH

แทน

จํานวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง

PL

แทน

จํานวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ํา

n

แทน

จํานวนผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือต่ํา

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยากง่ายที่พอเหมาะ คือ .20-.80 และอํานาจจําแนกมีค่าตั้งแต่
.20 ขึ้นไป
ตัวอย่าง การหาความยากง่ายและอํานาจจําแนก
ผลการตอบข้อสอบจํานวน 6 ข้อ ของนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ําที่ตอบถูกได้ผลดังตาราง

ข้อที่

จํ า นวนคนในกลุ ่ ม สู ง
ที่ตอบถูก
(n = 15)

จํานวนคนในกลุ่มต่ํา
ที่ตอบถูก
(n = 15)

1

15

2

2

10

5

3

9

9

4

14

13

5

9

13

6

4

0

3 - 51
จากข้อมูลสามารถนํามาคํานวณความยากง่ายและอํานาจจําแนกได้ดังนี้
.

.
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

กลุ่มสูงตอบถูก กลุ่มต่ําตอบถูก p r
(PH)
(PL)
(PH + PL)/2n
15
10
9
14
9
4

2
5
9
13
13
0

.57
.50
.60
.90
.73
.13

(PH - PL)/n
.87
.33
.00
.07
-.27
.27

แปลผล
ค่า p ค่า r

ยากง่ายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใช้ได้
ยากง่ายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใช้ได้
ยากง่ายพอเหมาะ แต่ไม่มีอํานาจจําแนก ใช้ไม่ได้
ง่ายเกินไป อํานาจจําแนกต่ําใช้ไม่ได้
ยากง่ายพอเหมาะ แต่อํานาจจําแนกเป็นลบใช้ไม่ได้
อํานาจจําแนกสูง แตยากเกินไปใช้ไม่ได้

จากตารางจะเห็นว่าข้อสอบที่ดีต้องมีค่า p พอเหมาะ (.20 - .80) และ r สูง ( r > .20)
ดังนั้น ข้อที่ดีก็คือ ข้อ 1, 2 ส่วนข้ออื่นควรนําไปปรับปรุงต่อไป
(2) ความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบอัตนัย สามารถได้โดยการใช้สูตรอย่างง่าย
ขั้นตอนการหาความยากง่ายและอํานาจจําแนกข้อสอบอัตนัย มีขั้นตอนดังนี้
(2.1) ตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อ และรวมคะแนนของทุกคน
(2.2) นําคะแนนรวมมาเรียงกัน จากมากไปน้อย
(2.3) แบ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงออกมา 25 % ของคนทั้งหมดและผู้ที่ได้คะแนนต่ําออกมา
25 % เช่นกัน (สมมติมีผู้เข้าสอบ 12 คน กลุ่มสูง-ต่ํา จะมีประมาณกลุ่มละ 3 คน)
(2.4) กรอกคะแนนและรวมคะแนนเป็นรายข้อจําแนกตามกลุ่มที่ได้คะแนนสูงและต่ํา
(2.5) หาค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก (r) โดยใช้สูตรอย่างง่าย
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เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยากง่ายที่พอเหมาะ คือ .20-.80 และอํานาจจําแนก
มีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป
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ตัวอย่าง

การหาความยากง่ายและอํานาจจําแนกของข้อสอบอัตนัย
ผลการตอบข้อสอบจํานวน 5 ข้อ ของนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ํา ได้ผลดังตาราง
นักเรียนกลุ่มสูง
2
3
4
3
6
5
6
5
1
1
2
3

คะแนน
ข้อ
เต็ม
1
5
2
10
3
7
4
5
5
3

1
4
8
5
2
3

รวม

22

30

19

รวม

17

11
19
16
4
8

1
2
3
3
0
3

58

11

นักเรียนกลุ่มต่ํา
2
3
1
0
4
1
2
1
0
1
2
2
9

5

รวม
3
8
6
1
7
23

จากข้อมูลสามารถนํามาคํานวณได้ดังนี้

ข้อที่

คะแนน
เต็ม

1
2
3
4
5

5
10
7
5
3

คะแนน

คะแนน

รวมกลุ่มสูง

รวมกลุ่มต่ํา

( Hi )
11
19
16
4
8

( Li )
3
8
6
1
7

การแปลผล
pi

ri

.47
.45
.52
.17
.83

.53
.37
.48
.20
.11

ความยากง่ายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใช้ได้
ความยากง่ายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใช้ได้
ความยากง่ายพอเหมาะ อํานาจจําแนกสูงใช้ได้
อํานาจจําแนกสูง แต่ยากเกินไปใช้ไม่ได้
อํานาจจําแนกต่า ยากเกินไปใช้ไม่ได้
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ตัวอย่าง การคํานาณค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของข้อที่ 1

(3) การหาอํานาจจําแนกของแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
การหาอํานาจจําแนกของแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า มีขั้นตอนดังนี้
1) ตรวจให้คะแนนแต่ละข้อแล้วรวมคะแนน
2) เรียงลําดับคะแนนจากมากไปน้อย
3) แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคะแนนสูง กลาง และต่ํา โดยกลุ่มสูงและต่ํา
มีจํานวนกลุ่มละ 25 % ของคนทั้งหมด กลุ่มกลางมีจํานวน 50 % ที่เหลือ
4) หาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนเป็นรายข้อ แยกกลุ่มสูงและต่ํา
5) หาค่า t จากสูตร
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(3.6) นําค่า t ที่คํานวณได้ไปเทียบกับ t จากตาราง โดยให้ df = N -1 และ
α = .05
เกณฑ์การพิจารณาอํานาจจําแนก คือ ถ้าข้อใดค่า t คํานวณสูงกว่าหรือเท่ากับ t ตาราง
ถือว่ามีอํานาจจําแนก ถ้า t คํานวณ ต่ํากว่า t ตาราง ถือว่าไม่มีอํานาจจําแนก ควรตัดทิ้งหรือ ปรับปรุง
ตัวอย่าง การหาอํานาจจําแนกโดยใช้ค่า t
จากการนําแบบวัดที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าไปถามความ คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 100 คน
หลังจากตรวจให้คะแนน แยกกลุ่มสูงได้ 25 คน กลุ่มต่ําได้ 25 คน ปรากฏว่าผลการตอบ
ข้อ 1 เป็นดังตาราง
ข้อที่
1

คําตอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1

จํานวนคน
กลุ่มสูง
4
20
1
-

กลุ่มต่ํา
11
10
3
1

กลุ่มสูง
f
fX
4
20
20
80
1
3
0
0

กลุ่มต่ํา
f
fX
0
11
44
10
30
3
6
1
1

25

25

จากข้อมูลสามารถนํามาคํานวณอํานาจจําแนกโดยใช้ค่า t ได้ดังนี้
ข้อที่
1

คําตอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
∑

คะแนน
(X)
5
4
3
2
1

103

81
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หาค่า t จากสูตร t

=

t

=
=

s

H  L
2
H



 s L2 / N

4.12  3.24
0.19  0.69 / 25

25.00

จากตารางค่า t ที่ α = .05, df = 24 ในภาคผนวกจะได้ค่า t = 1.711
ค่า t คํานวณ = 25.00 ค่า t คํานวณจึงสูงกว่าค่า t ตาราง ดังนั้นข้อคําถามที่ 1
ในแบบวัดดังกล่าวข้างต้นจึงมีอํานาจจําแนก
ยังมีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือแบบอื่นอีกหลายวิธี เช่น การหาคุณภาพข้อสอบแบบอิงเกณฑ์
การหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นต้น หากต้องการหาคุณภาพของเครื่องมือเหล่านี้ผู้วิจัย
สามารถค้นคว้าได้จากหนังสือที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลต่อไป
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ตัวอย่าง ในการศึกษา เรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทาการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ ของ
คอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha) ร้อยละ 0.8688
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ
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บทที่ 4
การเก็บรวบรวมข้อมูล / บันทึกและการประมวลผลข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของระบวน
การวิจัย เพราะคุณภาพของการวิจัยจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับวิธีการรวบรวมข้อมูลว่ามีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือได้เพียงใด
4.1.1 ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลในการวิจัย โดยทั่วไปข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มี 2 ประเภทใหญ่ คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่เก็บรวบรวมมาเป็น
ครั้งแรก ซึ่งอาจจะเป็นการเก็บรวบรวมด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น แล้ วนํ าข้ อมู ลเหล่ านี้ มาใช้ เป็ น
หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ต่ อ ไป ข้ อ มู ล ประเภทนี้ ไ ด้ ม าจากการสั ง เกต สํ า รวจ การสั ม ภาษณ์ แ ละการส่ ง
แบบสอบถาม
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ทําการ
รวบรวมหรือเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลนั้นมาประกอบอ้างอิงในการเขียนรายงาน เป็นต้น
พิจารณาข้อมูลทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวจะเห็นว่า ข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
ซึ่งย่อมจะให้ความถูกต้องและทันสมัยกว่าข้อมูลทุติยภูมิ ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์จึง
มักจะอาศัยข้อมูลปฐมภูมิเป็นหลัก เพราะทันต่อเหตุการณ์และเป็นการได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
4.1.2 การรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การรวบรวม
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และการรวบรวมข้อมูลสนาม ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือ
ปรากฏในสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยมีหลักการพิจารณาก่อนที่จะนําข้อมูลมาใช้ ดังนี้
(1) ดูความเกี่ยวข้อง (Relevance) หมายถึง ข้อมูลที่จะรวบรวมนั้นจะต้องมีความ
เกี่ยวพันกับหัวข้อของการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
(2) มีความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ข้อมูลนั้นจะต้องมีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้
(3) มีความทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์ (Up to Date) หมายถึง เป็นข้อมูลที่
สามารถเสริมหรือให้ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนทันต่อเหตุการณ์จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
2) การรวบรวมข้อมูลสนาม หมายถึง การไปรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องไปรวบรวม
มาจากตัวอย่างหรือประชากรที่ศึกษา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยมีการปฏิบัติเป็นขั้นตอน ดังนี้
(1) การกําหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ผู้วิจัยจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่
ต้องการในการวิจัยครั้งนี้มีอะไรบ้าง จะได้รวบรวมได้ถูกต้อง โดยพิจารณาดูจากวัตถุประสงค์หรือ
ปัญหาในการวิจัย
(2) การกําหนดแหล่งที่จะให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะต้องทราบว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นอยู่ที่
ไหน หรื อใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น นั่นคือ จะต้องกําหนดให้ แน่นอนว่า จะใช้ประชากรกลุ่มใด
ใช้ตัวแทนหรือกลุ่มตัวอย่างอย่างไร
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(3) การเลือกวิธีและสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือ
ต้องเลือกวิธีการเก็บข้อมูลก่อนว่าจะใช้วิธีใด เช่น การสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามให้กรอกเอง
ซึ่งเมื่อเลือกวิธีได้แล้ว จึงลงมือสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบสอบถาม
(4) การทดสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เมื่อสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลแล้ว ควรจะ
นําเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นแบบสอบถาม ไปทดสอบใช้หรือทดสอบดูก่อนว่าใช้ได้จริงหรือไม่
ได้ถามในสิ่งที่ต้องการคําตอบหรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรก็ทําการแก้ไขก่อน เพื่อที่จะทําให้เครื่องมือ
ดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้
(5) การออกรวบรวมข้อมูล เมื่อได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จากการทดสอบเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว ก็ ม าถึ ง ขั้ น ออกรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองหรื อ อาจจะใช้ พ นั ก งาน
สัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ก็ได้ ไปยังแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ในการทําวิจัย
ในการรวบรวมข้ อ มู ล สนาม วิ ธี ที่ ใ ช้ กั น แพร่ ห ลายมี 3 วิ ธี คื อ การสั ง เกต การ
สัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม
(5.1) การสังเกต (Observation)
การสังเกต หมายถึง การเฝ้าติดตามดูอย่างเอาใจใส่ ดูความเปลี่ยนแปลง
และเป็นไปของสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้าในระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้
การสังเกตในการวิจัยทางสังคมศาสตร์นั้น มุ่งที่จะทราบความสัมพันธ์
ของสังคมของบุคคล ที่ร่วมกันอยู่เป็นหลักใหญ่ การสังเกตอาจทําได้โดย สังเกตสิ่งที่เป็นอยู่ และ
สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดําเนินอยู่
(5.1.1) ประเภทของการสังเกต แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
- การสังเกตโดยเข้าไปร่วมด้วย (Participant Observation)
- การสั ง เกตโดยไม่ เ ข้ า ไปร่ ว มด้ ว ย (Non–Participant
Observation)
- การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตยอมรับว่าผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
แต่ผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องทํากิจกรรมทุกอย่างที่ผู้ถูกสังเกตทํา
(5.1.2) ลักษณะของการสังเกตที่ดี
- จะต้องระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะสังเกตอะไร เป็นอย่างๆ ไป
- มีการวางแผนที่แน่นอน เช่น กําหนดวิธีการ เวลา และการจด
บันทึก เป็นต้น
- มีการจดบันทึกข้อมูลจากการสังเกตมากที่สุดที่จะมากได้ตาม
สภาพความเป็นจริงและยังไม่ต้องตีความ
- การจดบันทึกต้องจดบันทึกทันทีที่ สั งเกตเห็นพฤติกรรมที่
ต้องการสังเกต
- ต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่จะสังเกต
- ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สามารถทําซ้ําและตรวจสอบกับ
บุคคลอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้
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(5.2) การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์ หมายถึง การเก็ บข้อมูลโดยใช้ การพูดหรือสนทนา
โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน มีการวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ
จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความเห็น เรื่อง
ส่วนตัวและเป็นความลับ ซึ่งบางครั้งจําเป็นต้องใช้วิธีล้วงเข้าไปให้ถึงจิตใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ หรือความคิดเห็นต่างๆ โดยวิธีการซักถามและโต้ตอบแบบเผชิญหน้ากัน
(Face-to-Face Contacts) ซึ่งข้อเท็จจริง เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้
กล่าวโดยสรุป
(5.2.1) จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ มีดังนี้
(5.2.1.1) เพื่อต้องการทราบบุคลิกภาพของบุคคล เบื้องหลัง
ของสังคมความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความต้องการของกลุ่มชนในสังคมนั้น ๆ
(5.2.1.2) เพื่อหาสมมติฐานที่จะหยั่งรู้ถึงปฏิกิริยาและวินิจฉัย
ท่าทีของกลุ่มชนในสังคม
(5.2.1.3) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แปลให้เป็นจํานวนตัวเลขได้
(5.2.1.4) เพื่อจะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ
ที่ล่วงเลยมาแล้ว
(5.2.2) ประเภทของการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
(5.2.2.1) การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Structured
or Standardized Interview) หมายถึง การสัมภาษณ์ตามแบบคําถามที่จัดไว้ให้ หรือได้สร้างขึ้นไว้
เรียบร้อยแล้วล่วงหน้า โดยใช้คําถามเดียวกันกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคน ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
อาจจะแตกต่างกัน การสัมภาษณ์ แบบนี้จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยๆ ก็ได้
(5.2.2.2) การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ (Non –
Structured Interview) หมายถึงการสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นการใช้ทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตัวของผู้สัมภาษณ์หรือผู้วิจัยที่จะดึงเอาคําตอบจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ได้ตาม
ประเด็นการวิจัยที่ตั้งไว้และผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคนมีอิสระในการตอบคําถามได้เต็มที่ การใช้คําถามก็มี
การยืดหยุ่นพอสมควร การสัมภาษณ์แบ่งเป็นแบบย่อยๆ ได้ 3 แบบ
(1) แบบ Focused Interview คือ การใช้วิธี
ตะล่ อ มเข้ า สู่ ป ระเด็ น หรื อ การที่ ผู้ สั ม ภาษณ์ พ ยายามเบนความสนใจของผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ใ ห้ เ ข้ า สู่
จุดหมายที่ต้องการให้มากที่สุด
(2) แบบ Depth Interview เป็นการสัมภาษณ์
แบบลึกซึ้ง เพื่อล้วงความจริงออกมาให้ได้ ดังเช่น วิธีที่พนักงานสอบสวน อัยการ หรือทนายนิยมใช้กัน
(3) แบบ Non-Directive Interview เป็นการ
สัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์ไม่พูดนําอะไรทั้งสิ้น ปล่อยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าหรือระบายความรู้สึกออกมา
ตามความพอใจ ผู้สัมภาษณ์เป็นเพียงผู้ฟังและถามเท่านั้น ดังนั้นการจะได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับความชํานาญ และความสามารถของผู้สัมภาษณ์
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ในทางปฏิบัติการเลือกใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและจุดมุ่งหมายของ
การสัมภาษณ์เป็นเรื่องๆ ไป แต่โดยทั่วไปนิยมใช้คละกันไป
(5.2.2.3) การสัมภาษณ์ซ้ํา (Repeated Interview) เป็น
การสั ม ภาษณ์ซ้ําเพื่ อประโยชน์ใ นการศึกษาติดตามความเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมบาง
ประการของสังคมหรือตัวแปรบางประการที่มีต่อสภาวการณ์ของสังคม จึงนิยมใช้เฉพาะการศึกษา
ติดตามเรืองที่มีความจําเป็นจริงๆ
(5.3) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถาม หมายถึง
ชุดคําถามซึ่งใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรง แบบสอบถามจะ
แตกต่างจากแบบสัมภาษณ์ตรงที่ ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้กรอกข้อมูลนั้นเอง แต่แบบสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
จะเป็นผู้กรอกเอง
(5.3.1) การส่งแบบสอบถาม ในการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ที่จะให้
ข้อมูลนั้นอาจทําได้หลายวิธี เช่น อาจจะจัดส่งทางไปรษณีย์ นําไปส่งด้วยตนเอง หรืออาจจะฝาก
บุค คลที่ รู้จั กไปแจกจ่า ยให้แ ก่ผู้ใ ห้ข้ อมู ล ก็ได้ อย่างไรก็ ดีไม่ว่าจะส่งแบบสอบถามโดยวิ ธีใดก็ต าม
จะต้ อ งมี ก ารชี้ แ จงในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แบบสอบถามนั้ น แนบไปด้ ว ย เช่ น ชื่ อ โครงการวิ จั ย
วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คํามั่นสัญญาว่าจะปกปิดข้อมูลไว้เป็นความลับ คําแนะนําในการ
ตอบคําถามและกําหนดระยะเวลาในการขอแบบสอบถามคืน นอกจากนี้จะต้องแนบซองปิดแสตมป์
และจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไปด้วย
แบบสอบถามที่ส่งไปให้กลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูลและส่งกลับมานั้น
โอกาสที่จะได้รับความร่วมมือตอบกลับคืนมานั้นเป็นเรื่องสําคัญต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะการส่ง
แบบสอบถามไปอย่างไม่มีหลักเกณฑ์นั้น โอกาสที่อัตราการได้รับแบบสอบถามคืนมาน้อยก็จะมีสูง
ผู้วิจัยจึงต้องใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่จะทําให้ได้รับแบบสอบถามคืนมามากที่สุดเท่าที่จะทําได้
(5.3.2) องค์ประกอบสําคัญต่ออัตราการตอบแบบสอบถาม
(5.3.2.1) ความสนใจของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ต่ อ แบบ
สอบถาม ถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจหรือแบบสอบถามสะดุดตา โอกาสที่ผู้ตอบจะสละเวลาตอบก็มีมาก
ขึ้น แต่ถ้าไม่สนใจหรือไม่เห็นคุณค่าของการตอบเขาก็จะไม่ตอบ
(5.3.2.2) ลักษณะของแบบสอบถาม ต้องเป็นแบบสอบถามที่
ดี มีลักษณะต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องแบบสอบถามที่ดี ข้างต้น
(5.3.2.3) ความหนาของแบบสอบถาม ถ้าไม่หนามากนักก็จะ
ทําให้ผู้ตอบสละเวลาตอบถ้าหนามากส่วนใหญ่ก็จะไม่อยากตอบ เพราะเสียเวลา
(5.3.2.4) ซองที่จ่าหน้าและแสตมป์สําหรับส่งแบบสอบถาม
คืนมายังผู้วิจัย
(5.3.2.5) มีจดหมายนํา อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ความสําคัญของแบบสอบถาม ตลอดจนสถานที่ติดต่อผู้วิจัยอย่างชัดเจน
(5.3.3) เทคนิ ค ในการทําให้อัตราการตอบเพิ่ ม ขึ้น เป็ นสิ่ง ที่ ผู้ วิจั ย
ต้อ งการมากที่สุด เพราะยิ่ ง การได้ รับแบบสอบถามคื นมามากเท่ าไร ก็ ยิ่งทํ าให้ ก ารวิจั ย
สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น เทคนิคในการเพิ่มอัตราการตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
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(5.3.3.1) แบบสอบถามที่ส่งไปนั้น จะต้องสะดุดตาและน่าสนใจ
(5.3.3.2) จะต้องทราบลักษณะ และจํานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
ว่าเป็นกลุ่มใด เพราะผู้ตอบที่ต่างกลุ่มกันก็จะมีแนวโน้มในการที่จะตอบแบบสอบถามต่างกัน เช่น
จากการศึกษาพบว่าในสถาบันการศึกษานั้น นักศึกษาจะนิยมตอบแบบสอบถามที่เป็นกันเองส่วน
อาจารย์นิยมตอบแบบสอบถามที่เป็นทางการ
(5.3.3.3) ผู้ตอบบางคนต้องการให้ปกปิดคําตอบตนเองเป็น
ความลับ ดังนั้นในเรื่องนี้ ผู้วิจัยจะต้องเขียนอธิบายถึงวิธีการปกปิดข้อมูลต่างๆ นั้นด้วย
(5.3.3.4) ในกรณี ที่ผู้วิจัยทํ าการวิจัยในนามหน่วยราชการ
หรือองค์กรต่างๆ ควรใช้ชื่อหน่วยงานในการติดต่อ จะทําให้ผู้ตอบเห็นคุณค่าของงานวิจัย เพราะเชื่อ
ว่าจะให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมทําให้อยากตอบมากกว่าแบบสอบถามที่ส่งไปจากส่วนบุคคล
(5.3.3.5) ถ้าเป็นไปได้ควรส่งแบบสอบถามไปยังที่ทํางานของ
ผู้ตอบ จะดีกว่าส่งไปที่บ้าน
(5.3.3.6) ในแบบสอบถามไม่ควรจะกําหนดวันที่ส่งแบบสอบถาม
คืน เพราะถ้าเลยกําหนดแล้วผู้ที่ยังไม่ตอบก็จะไม่ตอบเลย แต่ควรจะขอให้ผู้ตอบส่งแบบสอบถามคืน
ให้เร็วที่สุด
(5.3.3.7) ควรจะมีรหัสไว้ที่แบบสอบถาม จะได้ติดตามได้ถูก
ว่าใครยังไม่ส่งคืนมาบ้าง
(5.3.3.8) ถ้าเป็ นการวิจัยที่มีงบประมาณดําเนินการมากก็
อาจจะมีรางวัล หรือสิ่งของสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามด้วยก็ได้ จะทําให้ผู้ที่ได้รับสิ่งของหรือรางวัล
เหล่านี้อยากตอบมากขึ้น
(5.3.3.9) ถ้าเป็นการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ก็ควรจะ
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตอบรับ เพื่อประกันว่าผู้รับได้รับแบบสอบถามแล้ว
(5.3.4) การติดตามแบบสอบถาม คือการที่จะให้ได้แบบสอบถามคืน
มาให้ได้มากที่สุด โดยมีวิธีการ ดังนี้
(5.3.4.1) ถ้ามอบหมายให้บุคคลใดไปแจกแบบสอบถามก็ใช้
วิธีเตือนโดยผ่านบุคคลผู้นั้น การรวบรวมอาจจะทําหลายๆ ครั้งก็ได้
(5.3.4.2) ถ้าเป็นการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ การ
ติดตามทําได้ดังนี้
(1) ส่งจดหมายเตือน หลังจากส่งแบบสอบถามไป
แล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควรเป็นจดหมายเขียนเป็นเชิงขอร้องและเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของ
การวิจัยที่จะได้จากผู้ตอบ และในการเตือนควรจะส่งแบบสอบถามพร้อมทั้งซองและแสตมป์ไปให้
ผู้ตอบอีกครั้งหนึ่งด้วย
(2) โทรศัพ ท์ หรื อ มี ก ารติ ด ต่ อส่ ว นตัว จะทํ า ให้
ผู้รับแบบสอบถามเกิดความเกรงใจและเห็นความสําคัญในการตอบแบบสอบถาม
(3) ถ้ายังไม่ได้รับคําตอบเป็นเวลานานพอสมควร ก็
ควรจะส่งแบบสอบถามไปอีกครั้งหนึ่ง และขอร้องให้ผู้ตอบร่วมมือในการตอบ หลังจากนั้นถ้าไม่ได้รับ
แบบสอบถามคืนก็เลิกความพยายามได้
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4.2 การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
4.2.1 การเตรียมข้อมูล
การเตรียมข้อมูลเป็นกระบวนการจัดทําข้อมูลที่เก็บได้ให้มีความพร้อมอยู่ในสภาพที่
สามารถวิเคราะห์ แปลความ และสรุปผลการวิจัยได้ การเตรียมข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
การสังเกต หรือแบบทดสอบ ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วย
กระบวนการตรวจสอบข้อมูล การลงรหัสข้อมูล และการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
1)การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้ อ มู ล เป็ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
และแยกประเภทข้ อ มู ล ให้ เ รี ย บร้ อ ย เพื่ อ ช่ ว ยลดปั ญ หาความคลาดเคลื่ อ นของข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได้
การตรวจสอบข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการแรกของการเตรียมข้อมูล ได้แก่
(1) การบรรณาธิกรข้อมูล (Data Editing) การเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ
อาจมี ข้ อ จํ า กั ด ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะต่ า งๆ ในระหว่ า งดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ทํ า ให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาด เช่น เก็บข้อมูลไม่ครบทุกข้อ ทุกประเด็น และตอบไม่สัมพันธ์กัน ทําให้ข้อมูลในเครื่องมือ
วิจัยแต่ละฉบับไม่ครบถ้วน หรืออาจเกิดการเขียนจํานวนตัวเลขหรือข้อความผิดพลาดจากสภาพจริง
เมื่อนําไปวิเคราะห์ก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นนักวิจัยต้องบรรณาธิกรข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพจริง ตรวจสอบความสอดคล้องของคําถาม
แต่ละข้อกับคําถามไม่ให้ผิดพลาดและอยู่ในรูปแบบเดียวกัน
การบรรณาธิ ก รข้ อ มู ล มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น ต่ อ การเตรี ย มข้ อ มู ล มาก
โดยเฉพาะข้อมูลที่เก็บโดยการสํารวจที่ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสังเกต ซึ่งแตกต่างจาก
ข้ อ มู ล จากการทดลอง การบรรณาธิ ก รข้ อ มู ล ต้ อ งจั ด ทํ า อย่ า งเป็ น ระบบ ถ้ า หากมี บ รรณาธิ ก าร
(editor) ร่วมกันหลายคนควรประชุมทําความเข้าใจเพื่อให้บรรณาธิกรเครื่องมือเก็บข้อมูลได้ตรงกัน
รวมทั้งจัดเรียงลําดับการบรรณาธิกรและการจัดเก็บไม่ให้สูญหาย สะดวกต่อขั้นตอนการแยกประเภท
ข้อมูล
(2) การแยกประเภทข้อมูล เมื่อบรรณาธิกรข้อมูลเรียบร้อยแล้วควรจําแนกข้อมูล
ออกตามประเภท คือ ข้อมูลเชิงลักษณะหรือข้อมูลเชิงคุณภาพ (เช่น เพศ อายุ การศึกษา) ข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลด้านเวลา การแยกประเภทข้อมูลควรพิจารณาถึงหลักสําคัญ ดังนี้
(2.1) แยกข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้สะดวกต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นปัญหาและตัวแปร
(2.2) ไม่ ควรจัดประเภทข้อมู ล ให้ซ้ําซ้ อนกั น กล่ าวคือ ไม่ ควรจัดข้อมูล ใด
ข้อมูลหนึ่งอยู่ในหลายประเภท
(2.3) แยกกลุ่มตัวแปรออกให้ชัดเจน ต้องแยกตัวแปรอิสระและตัวแปรตามให้
ละเอียด อย่าให้เกิดความสับสน พร้อมกับปรับปรุงตัวแปรประเภทอื่นที่เหลือให้สอดคล้องกัน
(2.4) จั ด ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณให้ เ หมาะสมกั บ จํ า นวนข้ อ มู ล โดยจั ด ข้ อ มู ล ให้
ครอบคลุมความกว้างของอันตรภาคชั้น ไม่ควรจัดข้อมูลให้ตกอยู่เฉพาะบางชั้นเท่านั้น
การแยกประเภทข้อมูลจะต้องทําด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้ประเภทข้อมูล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นปัญหา และสมมติฐานการวิจัย
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2) การลงรหัสข้อมูล
หลังจากผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเก็บข้อมูลจะมีความถูกต้อง
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกฉบับ เพื่อให้สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลลงใน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เราจึ ง ต้ อ งจั ด ทํ า คู่ มื อ ลงรหั ส ข้ อ มู ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แบบสอบถามหรื อ แบบ
สัมภาษณ์แล้วลงรหัสข้อมูลตามคู่มือให้ถูกต้อง
(1) การสร้างคู่มือลงรหัสข้อมูล คู่มือลงรหัสหรือสมุดลงรหัส (Coding Book) เป็น
การจัดทําเกณฑ์สําหรับแปลงคําตอบจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ให้อยู่ในรูปรหัส (Code)
หรือตัวเลขให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล คู่มือลงรหัสข้อมูลจะถูกสร้างให้สอดคล้องตรงตาม
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ครอบคลุมตัวแปรในทุกคําถาม มีความชัดเจน และไม่ผิดพลาด คู่มือ
ลงรหัสข้อมูลซึ่งเป็นการกําหนดตัวเลขหรือรหัสแทนคําตอบนั่นจะถูกนําไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําหรับการวิจัยที่มีข้อมูลไม่มากหรือไม่ซับซ้อนนักวิจัยอาจใช้เครื่องคิดเลขวิเคราะห์
ข้อมูลแทนการสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิก็ได้ การสร้างคู่มือลงรหัส
ข้อมูล มีองค์ประกอบต่อไปนี้
(1.1) ลํ า ดั บ ของคํ า ถาม เป็ น ช่ อ งกรอกข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ลํ า ดั บ ของคํ า ถามตาม
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อสุดท้ายของแต่ละเรื่องหรือแต่ละตอน
(1.2) รายละเอียดของตัวแปรในคําถาม ให้ระบุตัวแปรจากคําถามแต่ละข้อ
เป็ น ภาษาไทย อาทิ ตั ว แปรจากข้ อ มู ล ทางสั ง คมของประชาชน เช่ น เพศ อายุ และการศึ ก ษา
องค์ประกอบข้อนี้นักวิจัยบางท่านอาจเห็นว่าไม่จําเป็นต้องกําหนดไว้ก็ได้ เพราะจะใช้ชื่อตัวแปรแทน
(1.3) ชื่อตัวแปร จะกําหนดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ที่ จ ะใช้ วิ เ คราะห์ โดยปกติ จ ะใช้ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษแปลให้ ต รงหรื อ สอดคล้ อ งกั บ
ความหมายในภาษาไทย เช่น
SEX
AGE
EDUCATE
CAPITAL
KNOWED

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
แหล่งเงินทุน
แหล่งความรู้

การกํ าหนดตั วแปรเป็ นภาษาอั งกฤษต้ องมี จํ านวนตั วอั กษรไม่ เกิ นคํ าละ
8 ตัวเขียนติดต่อกันโดยไม่เว้นวรรคและไม่ต้องเขียนเครื่องหมายหรืออักษรอื่นเพิ่มเติมอีก
(1.4) รหัสของคําตอบ เป็นการกําหนดตัวเลขแทนคําตอบแต่ละข้อ ถ้าข้อที่ไม่มี
คําตอบหรือผู้ตอบว่างไว้ ( missing data) มักกําหนดตัวเลขเป็น 9 หรือ 99 ถ้าระบุว่าไม่ตอบ มักใช้
8 หรือ 88
(1.5) จํานวนสดมภ์หรือคอลัมน์ (Column) ต้องกําหนดขนาดของข้อมูลว่าใน
คําถามจะมีคําตอบ คําตอบแต่ละข้อก็คือจํานวนสดมภ์ในข้อนั้นๆ เช่น คําถามเรื่องเพศก็จะมีคําตอบ
เดียว คือ เพศชาย เพศหญิง ดังนั้นเราจะกําหนดจํานวนสดมภ์ไว้ในข้อนี้เพียง 1 สดมภ์
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(1.6) ตํ า แหน่ ง ของสดมภ์ เป็ น การวั ด ลํ า ดั บ ตั ว แปรเรี ย งตามจํ า นวนสดมภ์
โดยนับเป็นจํานวนสะสมตั้งแต่จํานวนสดมภ์แรกจนถึงสดมภ์สุดท้าย ทําให้เราทราบว่าแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีทั้งหมดกี่สดมภ์
(2) การลงรหัสข้อมูล หลังจากสร้างคู่มือลงรหัสเรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการลงรหัส
ข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย
ตัวอย่างคู่มือลงรหัสข้อมูล
ลําดับคําถาม รายละเอียด

ชื่อตัวแปร

รหัสคําตอบ จํานวนสดมภ์

ตําแหน่งสดมภ์

ของตัวแปร
ตอนที่ 1 เลขที่แบบสัมภาษณ์ ID
1
เพศ
SEX

001-300
3
1-3
1 = ชาย
1
4
2 = หญิง
2
อายุ
AGE
ลงตามจํานวนจริง 2
5-6
3
การศึกษา
EDUCATE
0 = ไม่ได้เรียน
1 = ประถมศึกษา
2 = มัธยมศึกษาตอนต้น
3 = มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 = ปวช.
5 = ปวส.
6 = ปริญญาตรี
7 = สูงกว่าปริญญาตรี
3.1 ------------------------------------------------------------ 1
7
3.2 ----------------------------------------------------------------- 2

4

5

แหล่งเงินทุน
ข้อ 4.1 --------------------------------------------------------- 1
ข้อ 4.2 --------------------------------------------------------- 1
ข้อ 4.3 --------------------------------------------------------- 1
ข้อ 4.4 -------------------------------------------------------- 1
แหล่งความรู้
KNOWLED
10
1 = น้อย
2 = ปานกลาง
3 = มาก

9
10
11
12
13-22
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1. การกําหนดจํานวนสดมภ์ขึ้นอยู่กับจํานวนคําตอบในแบบสอบถาม ถ้าหากมีจํานวน
ไม่เกิน 99 ก็กําหนดเพียง 2 สดมภ์ ถ้ามีตั้งแต่ 100 ขึ้นไปต้องกําหนด 3 สดมภ์ เป็นต้น
2. เพศ ที่กําหนดเพียง 1 สดมภ์ เพราะเพศของเกษตรกรมีเพียง 1 คําตอบ คือ เพศ
ชาย หรือเพศหญิง
3. อายุ นักวิจัยคาดว่าเกษตรกรมีอายุไม่เกิน 99 ปี จึงกําหนดเพียง 2 สดมภ์ ถ้าหาก
คาดว่าเกษตรกรจะมีอายุ 100 ปีขึ้นไปก็จัดไว้ 3 สดมภ์
4. การศึกษา คําตอบเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ ที่เกษตรกรจบ และคําตอบเกี่ยวกับ
ระดับการศึกษาเพิ่มเติมมีอย่างละ 1สดมภ์ จึงกําหนดระดับการศึกษาไว้ 2 สดมภ์
5. แหล่งเงินทุน กําหนดรหัสไว้ข้อละ 1 สดมภ์
6. แหล่งความรู้ สําหรับข้อนี้มีข้อย่อย 10 ข้อให้เกษตรกรตอบข้อละ 1 คําตอบ ดังนั้น
จึงใช้จํานวนสดมภ์ทั้งหมด 10 สดมภ์
เมื่ อสร้ างเครื่ องมื อลงรหั ส ข้ อมูล เรียบร้ อ ยแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้ องแล้ ว
ดําเนินการลงรหัสข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย จากนั้นก็บรรณาธิกรข้อมูล
และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3) การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนการนําข้อมูลจากแบบสอบถามหรือ
แบบสัมภาษณ์บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) เป็นสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปต่อไป
นั ก วิ จั ย สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามลงในคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS for Windows ได้เลยโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลลงในคู่มือลงรหัสก่อน แต่อาจล่าช้า
และผิดพลาดได้ และหลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วควรตรวจแก้รหัสข้อมูลในโปรแกรมให้ถูกต้อง
ให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด โดยอาจจะพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบก่อนก็ได้ เพื่อให้มีความพร้อมที่
จะวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป
4.2.2 การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การกระทํากับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหรือ
ข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายมากขึ้น สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
สิ่งที่ได้จากการประมวลผลเรียกว่า สารสนเทศ (Information) ข้อมูล (Data) สําหรับการประมวลผล
ข้อมูลนั้นถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สําคัญยิ่งในการประมวลผลข้อมูล
รวมทั้งขั้นตอนวิธีสําหรับการ
ประมวลผลช่วยให้การประมวลผลรวดเร็วถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ
1) ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
ขั้ น ตอนในการนํ า คอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยในการประมวลผลข้ อ มู ล
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือการนําข้อมูลเข้า (Input Data) การประมวลผล (Processing)
และการนําเสนอข้อมูล (Output Data)
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2) ปัจจัยการนําคอมพิวเตอร์มาประมวลผลข้อมูล
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ได้มีการนําคอมพิวเตอร์ เข้ามา
ช่วยในการทํางานด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถที่จะสรุปสาเหตุที่ทําให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการ
ประมวลผลข้อมูลได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
(1) ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการสารสนเทศที่มี
คุณภาพนั้นจะต้องมีข้อมูลในทุกๆ ด้าน ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลที่ได้มานั้นมีเป็นจํานวนมาก เราจึงนํา
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลเพราะทําให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว สามารถเก็บและ
ตรวจสอบข้อมูลได้เป็นจํานวนมาก
(2) ความถูกต้องของสารสนเทศ ความถูกต้องของสารสนเทศมี
ความสําคัญในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการประมวลผลนั้นจะ
ให้ความถูกต้องของสารสนเทศอยู่ในระดับสูง แต่ต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนในการ
ประมวลผลมาเป็นอย่างดี
(3) ความรวดเร็ว สารสนเทศจะมีคุณค่าอย่างมากก็ต่อเมื่อเป็น
สารนิเทศที่ทันต่อ เหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้คอมพิวเตอร์จึงมีความจําเป็นอย่างมากในการประมวลผลเพื่อ
ความรวดเร็ว
(4) ประหยัดค่าใช้จ่าย หากเราใช้คนในส่วนของการประมวลผลข้อมูล
ที่มีจํานวนมากเราจําเป็นต้องจ้างคนมาทํางานในส่วนนี้เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่ารายจ่ายในส่วนนี้ก็
ต้องเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งในด้านค่าแรงงาน ในด้านการประมวลผล และถ้าหากประมวลผลผิดพลาด ก็จะ
ทําให้ต้องเสียเวลาและรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งอาจจะทําให้รายจ่ายสูงกว่าการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
งานเมื่อเทียบกับราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าถูกลงอย่างมาก ในขณะที่
ความสามารถในการทํางานสูงขึ้น ดังนั้นการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานจึงน่าจะประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่า
3) การใช้โปรแกรม Spss วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
(1) ความเป็นมาของโปรแกรม Spss
SPSS ย่อมาจาก Statistical Package for Social Science โปรแกรม
Spss เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยบริษัท
Spss.lnc แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่รับการพัฒนามาเป็นลําดับ
ในช่วงแรก ๆ การใช้โปรแกรมดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องเขียนคําสั่งเพื่อให้ประมวลผลข้อมูล ซึ่งค่อนข้างมี
ความยุ่งยากและมีข้อจํากัดสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับคําสั่งต่างๆ ทําให้ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ ต่อมา
ลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาอยู่ในโหมดกราฟิก คือ สามารถใช้รูปภาพช่วยในการทํางาน
ได้ โปรแกรม Spss จึงได้ถูกพัฒนาให้ทํางานในระบบวินโดวน์ (SPSS for WINDOWS) มีการปรับปรุง
ข้อจํากัดและเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อให้โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุมสถิติต่างๆ
ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ โปรแกรม Spss จึงเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีความทันสมัย
สะดวกในการใช้และที่สําคัญ ก็คือ สามารถแปลผลการวิเคราะห์ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงเป็นโปรแกรม
ทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
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(2) ขั้นตอนพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Spss
ในการใช้โปรแกรม Spss for Windows มีขั้นตอนพื้นฐานที่
สําคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
(2.1) สร้างแฟ้มข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์
หรือเปิดจาก
แฟ้มข้อมูลที่ได้สร้างไว้แล้ว รวมทั้งจัดการกับข้อมูลให้พร้อมทําการวิเคราะห์
(2.2) เลือกสถิติวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมสามารถตอบปัญหา
วิจัยได้
(2.3) เลือกตัวแปรที่ต้องการนํามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
(3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัย
เท่านั้น ซึ่งในการวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ดังนี้
(3.1) สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
(3.2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
(3.3) เก็บรวบรวมข้อมูล
(3.4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
(3.5) สร้างตัวแปรและกําหนดค่าตัวแปร
(3.6) ลงรหัสโปรแกรม
(3.7) วิเคราะห์ข้อมูล
(3.8) แปลผลการวิเคราะห์
(3.1) สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจะไม่เกิดประโยชน์ หาก
ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือเป็นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นสิ่งสําคัญที่
จะทําให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะต้องมีคุณภาพ ผู้วิจัยจะต้องให้ความสําคัญกับการออกแบบหรือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยต้องสามารถเลือกเครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับตัวแปรที่ต้องการวัดและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้
(3.2) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
ก่อนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง มีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ว่ามีคุณภาพหรือไม่
ดัชนีที่ บ่งบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวมีคุณภาพหลายดัชนี ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์มักจะพิจารณา
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นหลัก นอกจากนั้นอาจ
พิจารณาคุณภาพรายข้อ เช่น ค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอํานาจจําแนก (Discrimination)
เป็นต้น
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(3.3) เก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือ
เป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ หากนักวิจัยไม่มีการวางแผน
ที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัยจะต้องหาวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด การทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบหลายๆ ฉบับ ในเวลาเดียวกันหรือเก็บข้อมูลในขณะที่
นักเรียนมีการสอบปลายภาคหรือมีกิจกรรมอื่น เช่น การแข่งขันกีฬา อาจทําให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในบางครั้งผู้วิจัยอาจจะต้องเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธี
ประกอบกัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
(3.4) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล บางครั้ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
เช่น การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในเบื้องต้นก่อน หากพบว่ามีข้อมูลสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ เป็นจํานวนมาก ผู้วิจัยอาจไม่นํา
ข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างดังกล่าวมาดําเนินการวิเคราะห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงพอหรือไม่ ความเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม เป็นต้น แต่หากจะให้การวิเคราะห์ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพแล้ว ข้อมูลนั้นๆ ควรมีความสมบูรณ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
(3.5) สร้างตัวแปรและกําหนดค่าตัวแปร
ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Spss เพราะเป็นการสร้างตัวแปรและกําหนดค่าของตัวแปรเพื่อแปลงข้อมูลจาก
เครื่องมือวัดมาสู่ข้อมูลในโปรแกรมและวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
**ในหัวข้อ (3.6) ลงรหัสโปรแกรม (3.7) วิเคราะห์ข้อมูล และ (3.8) แปลผลการวิเคราะห์ ให้ศึกษา
เพิ่มเติมรายละเอียดจาการให้โปรแกรม SPSS **
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ตัวอย่างงานวิจัยด้านตลาดแรงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง ช่ อ งทางการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานของผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร ณ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร มีการรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ
บทความ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยเครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 449 คน
การบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทําการบรรณาธิกรข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการ
นําไปบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผล
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บทที่ 5
การวิเคราะห์และการนําเสนอผลการวิจยั
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยจะนําข้อมูลมาหาค่าสถิติต่างๆ
เพื่อตอบปัญหาการวิจัยหรือเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นแรกผู้วิจัยจะ
คํานวณหาค่าสถิติจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างก่อนที่เราเรียกว่าสถิติบรรยาย ขั้นต่อมาผู้วิจัยจะใช้สถิติ
อ้างอิงเพื่อสรุปคําตอบไปยังประชากร กรณีข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการ
วิจัยจะใช้วิธีการสรุปความหรือสังเคราะห์ข้อความ เสร็จแล้วจึงนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเสนอใน
รายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ค่าของตัวแปร เพื่อหาความสัมพันธ์หรือทิศทาง
ของความสัมพันธ์ว่าเป็นในเชิงบวก หรือเชิงลบ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือมากกว่าตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ หรือ อีกนัยหนึ่ง เพื่อหาคําตอบที่ต้องการนั่นเอง
5.1.1 การพิจารณาจัดรูปข้อมูล
ปกติแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชนิด คือ
1) ข้อมูลที่มีลักษณะขาดตอน (Categorical Data) เช่น รวยมาก รวยปานกลาง จน
ชาย หญิง หรือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เป็นต้น ซึ่งถ้าเทียบกับระดับการวัดแล้ว จะอยู่ในระดับนาม
มาตราหรืออันดับมาตรา การจัดรูปมักจัดในรูปของสัดส่วน เช่นอัตราและร้อยละ
2) ข้อมูลที่สามารถวัดได้โดยไม่มีการขาดตอน (Continuous Data) เช่น ความสูง
น้ําหนัก ระยะทาง อายุ จํานวนเงิน คะแนนสอบ เป็นต้น เป็นข้อมูลระดับชั้นมาตราและอัตราส่วน
มาตรา การจัดรูปข้อมูลมักจัดในรูปของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐาน
นิยม หรือพิสัย เป็นต้น
5.1.2 การสร้างตาราง
วัตถุประสงค์การสร้างตาราง ก็เพื่อที่จะบรรจุค่าต่างๆ ของตัวแปรลงไปตามประเภท
ที่จัดไว้ เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ และก่อนที่จะบรรจุค่าของตัวแปรใดลงไปจะต้องทราบด้วย
ว่าตัวแปรที่จัดลงตารางนั้นเป็นตัวแปรประเภทใด เช่น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามหรือตัวแปรคุม
เมื่อทราบแล้วว่าตัวแปรนั้นอยู่ในประเภทใด จึงลงมือสร้างตารางเปล่า (Dummy Table ) โดยจัดให้
ตัวแปรอิสระอยู่ทางแกน X และตัวแปรตามอยู่ทางแกน Y
ประเภทของตารางโดยทั่ ว ไปแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ ตารางทั่ ว ไปและตาราง
สมมติฐาน
1) ตารางทั่วไป หมายถึงตารางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น อายุ เพศ จํานวนบุคคลในครอบครัว ประเภทของการผลิต เป็นต้น ตารางทั่วไปมีประโยชน์ในแง่
ที่บอกให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มประชากรที่ศึกษา ตารางทั่วไปแบ่งออกเป็นตารางแสดงข้อมูลด้าน
เดียว ( One-dimensional Table ) และตารางแสดงข้อมูล 2 ด้าน (Two-dimensional Table)
ตัวอย่างของตารางแสดงข้อมูลด้านเดียว คือ
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การถือครองที่ดิน
เป็นเจ้าของที่ดิน
ที่เช่า
ที่สาธารณะ
รวม

ตัวอย่างของตารางแสดงข้อมูล 2 ด้าน
ระดับของ I.Q.
A
80-100
2
101-110
8
111-120
9
121-130
20
131- ขึ้นไป
30
รวม
69

จํานวน
150
100
50
300

เกรดคะแนน
B
5
16
40
50
30
141

ร้อยละ
50.0
33.3
16.7
100.00

รวม
C
5
30
30
10
5
85

D
30
20
10
5
5
70

24
74
89
85
75
365

2) ตารางสมมติ ฐ าน หมายถึ ง ตารางที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปร 2 ตัว หรือมากกว่า เพื่อหาคําตอบที่ต้องการ หรือเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตัวอย่างตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ชนิด 2X1 หมายถึง มีตัว
แปร 2 ประเภท ตามแนวตั้งและตามแนวนอน
ศาสนา
พุทธ

อุดมการณ์ทางการเมือง
--------------------------------------------------------------อนุรักษ์นิยม
เสรีนิยม
200
200

รวม
400
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ตัวอย่างตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ชนิด 2 X 2 (ตัวแปร 2 ตัว ตามแนวตั้ง
และ 2 ตัวตามแนวนอน)
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
รวม

อุดมการณ์ทางการเมือง
-----------------------------------------------------------------อนุรักษ์นิยม
เสรีนิยม
200
200
250
100
450
300

รวม
400
350
750

นอกจากนี้ตารางสมมติฐานอาจจะเป็นแบบ 2x3, 3X3, 4x3
ก็ได้ขึ้นอยู่กับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ว่ า ต้ อ งการตั ว แปรมากน้ อ ยเพี ย งใด เพื่ อ สะดวกในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ตีความหมายต่อไป
5.1.3 การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม เพราะการใช้
สถิติผิด ข้อสรุปหรือผลการวิจัยที่ได้จะไม่มีความหมายแต่ประการใด ในการพิจารณาว่าจะใช้สถิติ
ตัวใดในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะต้องพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน คือ เริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์ใน
การวิจัย สมมติฐานในการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการออกแบบการวิจัยประกอบด้วย
โดยจะต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบเพราะปั ญ หาการวิ จั ย แต่ ล ะเรื่ อ ง อาจใช้ ส ถิ ติ ไ ด้ ห ลายอย่ า ง
นอกจากนี้สมมติฐานแต่ละข้อก็อาจใช้สถิติไม่เหมือนกันได้ ข้อสําคัญก็คือ สถิติที่ใช้ควรเป็นสถิติที่ง่าย
ไม่ยุ่งยาก แต่ให้คําตอบที่ถูกต้อง
แนวทางในการเลือกวิธีทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบและเสนอข้อมูล
ระดับของข้อมูล
ข้อมูลนาม (Nominal)

สถิติที่เหมาะสมในการทดสอบ
Mode
Frequency
Contingency Coefficient
Chi-square
Z-test
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลอันดับ ( Ordinal)
Median
Percentile
Spearman Rank Correlation
Kendall T
Kendall W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ข้อมูลช่วง (Interval)

Mean

Standard Deviation
Pearson Product
Moment Correlation
Multiple Product
Moment Correlation
t-test
Analysis of Variance
Regression
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลอัตราส่วน (Ratio)
Geometric Mean
Coefficient of Variation
หมายเหตุ : ระดับของข้อมูลที่สูงนั้นจะครอบคลุมการทดสอบใช้ระดับที่ต่ํากว่าได้ด้วย
5.1.4 การตีความหมายข้อมูล
เมื่อจัดทําตาราง ข้อมูลและนําไปวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การตีความหมาย
หรือแปลความหมายของข้อมูล ในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทําตารางและค่าสถิติต่างๆ
จะถูกพิมพ์ออกมาพร้อมกัน ในบางครั้งผู้วิจัยก็ประสบปัญหาในการตีความข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้องถ้า
ไม่มีความรู้เพียงพอในทฤษฎีการทดสอบ หรือไม่เข้าใจแจ่มแจ้งถึงวิธีการทดสอบทางสถิตินั้นๆ ซึ่งควร
ระวังให้มากขึ้น
ก่อนที่จะตีความหมายของข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือไม่ เพื่อสรุป
ความและหาคําอธิบายต่อไป ควรที่จะได้มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นเกิดโดยบังเอิญหรือไม่ ซึ่งสามารถจะ
ตรวจสอบได้จากการใช้สถิติในการทดสอบ
2) ความสัมพันธ์นั้นเกิดจากการเก็บข้อมูลที่ไม่ดีได้หรือไม่ หมายความว่า ถึงแม้เรา
จะทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติตามข้อ 1) และพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็ตามก็
ควรจะต้องพิจารณาดูว่า ข้อมูลเหล่านั้นได้มาอย่างไร แบบของการวิจัยเป็นอย่างไร ซึ่งความสัมพันธ์
ปลอมอาจเกิดได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีสาเหตุดังนี้
(1) เกิดจากความลําเอียงของผู้วิจัยหรือผู้ให้ข้อมูล ในกรณีของผู้วิจัยอาจจะ
เกิดความผิดพลาดเนื่องมาจากการจําแนกประเภทผิด เช่น จัดประเภทให้ลูกซึ่งทํานาให้พ่อแม่ว่าเป็น
ผู้เช่า เมื่อเป็นผู้เช่าก็ต้องจ่ายค่ าเช่านา นั่ นคือได้ข้าวเท่าไรก็ต้องให้พ่อแม่ ซึ่งเป็นเจ้าของนาหมด
จึงกลายเป็นว่าต้องเสียค่าเช่านาร้อยละ 100 ทําให้มีผลเฉลี่ยต่อค่าเช่านา คือ ค่าเฉลี่ยจะสูงกว่าความ
เป็นจริง เป็นต้น ส่วนในกรณีของผู้ให้ข้อมูลนั้นข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอ ๆ ก็คือ ผู้ให้ข้อมูลมักให้ข้อมูล
เฉพาะที่ ตั ว เองจํ า ได้ เช่ น ถ้ า ถามเรื่ อ งรายได้ ก็ มั ก จะได้ แ ต่ ร ายจ่ า ย ส่ ว นรายรั บ จํ า ได้ ไ ม่ ห มด
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่ารายได้ต่ํากว่ารายจ่ายโดยที่ไม่มีหนี้สิน เป็นต้น ทําให้ยากต่อการตีความ
วิธีแก้ก็คือ จะต้องแก้ที่การออกแบบการวิจัย
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(2) เกิดจากข้อผิดพลาดในการเลือกตัวอย่างหมายถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการออกแบบการวิ จั ย ในการเลื อ กตั ว อย่ า งหรื อ กลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่พบ
ยากจน
รวย
รวม

จํานวนมาคลอด
500 (5%)
10,000 (95%)
10,500 (100%)

จํานวนที่พบโรคแทรก
400 (25%)
1,200 (75%)
1,600 (100%)

%
80.0
12.0
15.2

จากตารางซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรคแทรกของการตั้งครรภ์กับฐานะทาง
เศรษฐกิจ พบว่าผู้มีฐานะยากจนมีอัตราการเป็นโรคแทรกสูงมากคือ ร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าผู้มีฐานะดี
เกือบ 7 เท่า แต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนของผู้ที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลจะพบว่าผู้ที่มาคลอดบุตร
ที่โรงพยาบาลเป็นผู้ที่มีฐานะดีถึงร้อยละ 95 มีผู้ฐานะยากจนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น และจากความจริง
ที่ว่า ผู้ที่มีฐานะดีเกือบทุกคนไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะมีโรคแทรกหรือไม่ก็ตาม แต่ผู้ที่มี
ฐานะยากจนส่วนใหญ่คลอดบุตรเองที่บ้าน ผู้ที่ไปโรงพยาบาลมักเป็นผู้ที่มีโรคแทรก ความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นจึงอธิบายได้ว่า สาเหตุมาจากเกณฑ์การเลือกไปใช้บริการคลอดบุตรในโรงพยาบาลของกลุ่ม
ประชากร 2 กลุ่มต่างกันมากกว่า ฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน
(3) ความสัม พันธ์ที่ เกิ ดขึ้นเป็นความสั มพั นธ์ลวงหรือไม่ ความสัมพันธ์ ลวง
หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรที่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง ๆ ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น เลย
แต่อาจจะมีความสัมพันธ์เนื่องจากตัวประกอบอื่นๆ ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลควรวิเคราะห์โดยให้ตัว
แปรคุมเพื่อให้ทราบว่า จริงๆ แล้วตัวแปรตัวใดแน่ที่มีความสัมพันธ์กันจริงๆ
นอกจากนี้แล้ว ในการตีความหมายข้อมูลก็ควรจะระมัดระวังในเรืองต่อไปนี้ คือ
(3.1) ไม่ควรตีความหมายข้อมูลเกินขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมไว้ หรือ
เกินขอบเขตของการวิจัยที่กําหนดไว้
(3.2) ไม่ควรให้เกิดความลําเอียงโดยไม่รู้ตัว
(3.3) ระวังการใช้เหตุผลผิด
(3.4) ระวั งในการคํ านวณค่าสถิติ ที่ผิ ดพลาด เพราะจะทํ าให้ การตีความ
ผิดพลาดด้วย
(3.5) การตีความจะต้องตีความตามตัวเลข ไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ
ทั้งสิ้น
(3.6) ไม่ควรใช้ภาษาที่เข้าใจยากและเยิ่นเย้อ
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีอยู่ 2 กรณี คือ (1)
ผลการวิเคราะห์เป็นค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ และการจัดอันดับร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าการกระจาย
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ นอกจากเป็นตารางแล้วอาจจะนําเสนอด้วยกราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ
ก็ได้ และ (2) ผลวิเคราะห์ที่เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน การตีความหมายผลวิเคราะห์ทั้ง 2
กรณีมีลักษณะต่างกัน กล่าวคือ ถ้าผลวิเคราะห์เป็นค่าสถิติพื้นฐาน การแปลความหมายเป็นเพียงชี้ให้
ผู้อ่านทราบว่าเรื่องนั้นๆ มีคุณสมบัติเด่นหรือด้อยตามค่าสถิตินั้น ๆ อย่างไร โดยหยิบยกมากล่าว
เฉพาะที่สําคัญ ๆ เท่านั้น
5.1.5 การสรุปผล
การสรุปผล ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งหมายถึงการรวบรวม
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ที่ได้ตีความหมายไว้แล้ วมาเขียนสรุปเป็นข้อๆ เพื่อตอบปัญหาในการวิจั ย
การเขี ย นสรุ ป ผลควรเขี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย หรื อ สมมติ ฐ านในการวิ จั ย
และควรจะสอดคล้องกันเป็นข้อๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้สรุปผลครบถ้วนทุกประเด็นการวิจัย การสรุปผล
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) การสรุปผลต้องตั้งอยู่บนหลักฐานต่างๆ ที่ได้จากข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช้ความเห็น
ของผู้วิจัยเข้าไปเกี่ยวข้อง
2) ต้องสรุปภายในขอบเขตของปัญหาการวิจัยที่นิยามไว้เท่านั้น
3) ต้องอาศัยการใช้เหตุผลขั้นสูงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
4) ต้องตรงกับข้อเท็จจริง และหลักการต่างๆ ของธรรมชาติ
5) การสรุปผลควรจะเขียนให้เป็นประโยคบอกเล่าที่ชัดเจน รัดกุม และชี้เฉพาะ
และอยู่ในลักษณะข้อความที่เป็นการตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้เท่านั้น
5.2 การนําเสนอผลงานวิจัย
หลังจากได้ดําเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการเขียนรายงานให้
ทราบว่าได้ พบและเรียนรู้ อะไรจากการทําวิ จัยมาแล้วบ้างการเขี ยนรายงานการวิ จัยเป็นขั้ นตอน
สุดท้ายของกระบวนการวิจัย รายงานการวิจัย (Research report) จึงเป็นสื่อที่จะนํากิจกรรม
ผลงานที่ได้วิจัย ข้อค้นพบ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะไปเผยแพร่แก่สาธารณชน การเขียน
รายงานต้องตระหนักถึงความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาเขียน รูปแบบของรายงานการวิจัยและความ
น่าเชื่อถือ
5.2.1 องค์ ป ระกอบของรายงานการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ
องค์ประกอบส่วนต้น องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง และองค์ประกอบส่วนท้าย ดังนี้
1) องค์ประกอบส่วนต้น (Preliminary) เรียกว่าส่วนนําเรื่อง เริ่มตั้งแต่ปกนอก
จนถึงสารบัญ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1.1) ปกนอก ประกอบด้ ว ย ชื่ อ เรื่ อ งวิ จั ย ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ชื่อนักวิจัย แหล่งเงินทุนที่ได้รับ (ถ้ามี) ปีที่พิมพ์ และหมายเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN)
1.2) ปกใน ประกอบด้วยข้อความเหมือนกันกับปกนอก
1.3) คํานํา กิตติกรรมประกาศ หรือ คุณูปการ
1.4) บทคัดย่อ ซึ่งสถาบันการแห่งจะจัดลําดับบทคัดย่อไว้ก่อนคํานํา
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1.5) สารบัญ เป็นสารบัญของเนื้อเรื่องทั้งหมด
1.6) สารบัญตาราง บางคนเรียกบัญชีตาราง
1.7) สารบัญภาพ บางคนเรียกบัญชีภาพประกอบ (ถ้ามี)
2) องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง
องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง (text)
เป็นส่วนของเนื้อหารายงานการวิจัย
โดยปกติจะแบ่งออกเป็นบทๆ ตั้งแต่บทนําจนถึงสรุป ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์การวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ซึ่งอาจนําไปไว้บทที่ 2 ก็ได้
ขอบเขตของการวิจัย
ข้อจํากัดของการวิจัย (ถ้ามี)
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนศึกษาหรือทบทวนวรรณกรรมที่
ประกอบด้วยเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรเรียงลําดับหัวข้อ ประเด็น หรือกลุ่มตัวแปรที่
ศึกษา ซึ่งเมื่อศึกษาวรรณกรรมที่เป็นส่วนของ กรอบความคิดเชิงทฤษฎี ที่สนับสนุนการวิจัยแล้วจะ
สรุปเป็น กรอบแนวคิดการวิจัย บางสถาบันจึงนํากรอบแนวคิดการวิจัยมาไว้ที่บทที่ 2
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเวลาเก็บข้อมูล จํานวนเครื่องมือวิจัยที่
รวบรวมได้
การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4
ผลการวิจัย บางสถาบันใช้คําว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัย
ควรแบ่งออกเป็นเรือง หัวข้อ หรือประเด็นสําคัญที่เรียงลําดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยอาจกล่าว
นําให้ผู้อ่านผลการวิจัยได้เห็นภาพของการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน แต่ละเรื่อง หรือ
แต่ละหัวข้อ แล้วนําเสนอข้อมูลด้วยตาราง กราฟ แผนภูมิ รวมทั้งการทดสอบสมมติฐาน (ถ้ามี)
บทที่ 5 สรุ ป ผลการวิ จั ย การอภิ ป รายผล และข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง ควร
นําเสนอแต่ละส่วนให้ชัดเจน คือ
สรุปผลการวิจัยเป็นความเชื่อที่เขียนขึ้นจากผลการศึกษาหรือสิ่งที่ชี้นําให้เห็น
จากผลการศึกษา การเขียนสรุปผลการวิจัยจะเริ่มด้วยความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการ
วิจัย และผลของการวิจัยโดยย่อ
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การอภิปรายผล นําผลการวิจัยและข้อค้นพบมาอธิบายเหตุผลประกอบเน้น
ถึงข้อค้นพบที่เด่น ที่ควรกล่าวย้ํา ชี้ให้เห็นความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ความ
แตกต่างหรือความสอดคล้องเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพจริงทั่วไป ความแตกต่างหรือความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของคนอื่น ๆ ว่า เป็นเพราะอะไร รวมทั้งอภิปรายจุดแข็งจุดอ่อนของวิธีการวิจัยที่ใช้
ข้อเสนอแนะ ในส่วนของข้อเสนอแนะนี้ควรชี้ให้เห็นว่าจะนําผลการวิจัยไปใช้ใน
ด้านใดบ้าง และความจําเป็นที่ต้องวิจัยในอนาคต จึงควรแบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) ข้อเสนอแนะตามผลการวิจัย พิจารณาการให้ข้อเสนอแนะตามจุดอ่อนและ
จุดแข็งของการวิจัยในแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็น เพื่อแก้ปัญหาในข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการวิจัย
2) ข้อเสนอแนะของนักวิจัย เป็นข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักวิจัย
เอง เช่น ข้อเสนอแนะให้นําผลการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อเนื่อง (further research)
3) องค์ประกอบส่วนท้าย
องค์ประกอบส่วนท้าย (supplementary) ประกอบด้วยส่วนอ้างอิงและ
ภาคผนวก ดังนี้
(1) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อ้างอิง
(2) ภาคผนวก เป็ น ส่ ว นเพิ่ ม จากเนื้ อ หา ให้ จั ด เรี ย งภาคผนวกเป็ น กลุ่ ม ๆ
โดยเรียงตั้งแต่เครื่องมือวิจัย ตารางวิเคราะห์ข้อมูลหรือสูตรสถิติ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
ภาคผนวก ก แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์
ภาคผนวก ข ตารางวิเคราะห์ข้อมูลหรือสูตรสถิติ
ภาคผนวก ค ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวก ง ........
(3) ดัชนี (ถ้ามี )
สถาบันการศึกษาบางแห่งอาจเพิ่ม ประวัติผู้วิจัย ไว้ส่วนท้ายด้วย การเขียนประวัติ
ผู้วิจัยประกอบด้วย ชื่อ ชื่อสกุล ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตําแหน่ง
และสถาบันที่ทํางาน รางวัลหรือเกียรติประวัติที่ได้รับ (ถ้ามี) และทุนการศึกษาที่ได้รับในการศึกษา
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ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ข้อมูล ของการศึกษา เรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยสถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละในการบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
200
249
449

ร้อยละ
44.5
55.5
100

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย โดยมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน คือ เพศหญิง ร้อยละ 55.5 และเพศชาย ร้อยละ 44.5
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
ช่วงอายุ (ปี)
18-24
25-29
30-39
40-49
50-59
รวม

จํานวน (คน)
89
116
168
63
13
449

ร้อยละ
19.8
25.8
37.4
14.0
3.0
100

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4
รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 25.8 อายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 19.8 และผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 50- 59 ปี มีจํานวนน้อยที่สุด ร้อยละ 3.0
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ตัวอย่างตารางประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของ
กลุ่มเป้าหมาย
ช่องทางการรับข้อมูล
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค)
สื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์)
สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร แผ่นป้าย/ใบปลิว รับสมัครงาน)
สื่อบุคคล (เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
รวม

จํานวน (ครั้ง)
257
97
68
273
695

ร้อยละ
37.0
14.0
9.8
39.2
100

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 3 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งรั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ สมั ค รงานผ่า นทางสื่อ
บุคคล คือ เพื่อน ญาติ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุด ร้อยละ 39.2 รองลงมาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คิดเป็นร้อยละ 37.0 ผ่านทางสื่อมวลชน ร้อยละ 14.0 และทางสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 8.5
การสรุปผลการวิจัย
การศึกษา เรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา
ความสั ม พันธ์ระหว่างคุณลั กษณะส่วนบุค คลและช่องทางการรับข้ อมูล ข่ าวสารตลาดแรงงานโดย
ประชากรที่ใช้ คือ แรงงานที่มารับบริการ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ใน
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2558 จํานวน 449 คน ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยสถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละในการบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และ
ทําการทดสอบด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์(Chi Square Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการสื่อสารผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 15.4 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.0
2. สถานภาพการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ไม่มีงานทํา คิดเป็นร้อยละ 92.7 มีงานทํา
ร้อยละ 7.3 โดยประเภทของผู้มาใช้บริการเป็นกลุ่มผู้ประกันตน กรณีว่างงานมากที่สุด ร้อยละ 71.9
ต้องการเปลี่ยนงาน ร้อยละ 14.3 นักศึกษาจบใหม่ ร้อยละ 9.6 ผู้ว่างงาน ร้อยละ 2.7
3. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางผ่านสื่อบุคคล คือ เพื่อน
ญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มากที่สุด ร้อยละ 39.2 รองลงมาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 37.0 และ
ผ่านทางสื่อมวลชน ร้อยละ 14.0 สําหรับช่องทางในการค้นหาข้อมูล ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูล จากทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมาจากสื่อบุคคล ร้อยละ 31.2 และจากสื่อมวลชน
ร้อยละ 13.7
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4. ในขณะที่วิธีการสมัครงาน กลุ่มเป้าหมายจะสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด ร้อยละ
37.3 รองลงมาสมัครงานกับกรมการจัดหางาน ร้อยละ 20.8 สมัครงานผ่านบริษัทโดยตรง เพื่อน
ญาติ ร้อยละ 20.2
จากผลการศึกษา จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานควรมี ก ารเผยแพร่ ห ลายช่ อ งทางตรงตาม
สภาพแวดล้อมของชุมชนและบุคคล
2. การบริการจัดหางานทางอินเตอร์เน็ต ควรมีการบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นสื่อบุคคล
ซึ่งเป็นสื่อที่มีผลดี คือ สามารถนําข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้รับได้โดยตรง และสามารถชักจูงใจ
ผู้รับสารได้โดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง สามารถทําให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่ยืดหยุ่น
ปรับให้เข้ากับผู้รับสารเป็นรายๆได้ และยังทําให้ทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารได้ทันที เช่น
การแนะนํา แนะแนวจากเจ้าหน้าที่
3. มี ก ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น มี ร ายละเอี ย ดให้ ค รบถ้ ว น
ครอบคลุม เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ สภาพการทํางาน
4. มีการพัฒนาสื่อบุคคลให้มีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและเทคนิคการเผยแพร่
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