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           บทที่ 1 

 บทนํา 
 
1.1  ความสําคัญการวิจัยของชาติ 
 

  ปจจุบันการวิจัยเปนที่รูจักและเขาใจกันโดยแพรหลายในหมูนักวิชาการ และบุคคล
ท่ัวไปทุกชาติทุกภาษา เพราะการวิจัยเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่ดีท่ีสุดในปจจุบัน ในการแสวงหาความรู
และท่ีมาของปญหาตางๆ ท่ีมนุษยไมรูและตองการแสวงหาคําตอบ การวิจัยทําใหมนุษยมีความรูความ
เขาใจในธรรมชาติของมนุษย ของโลก และของจักรวาล การวิจัยทําใหมนุษยชาติมีความเจริญกาวหนา มี
การพัฒนา มีความเจริญรุงเรืองอยูตลอดเวลา ไมมีท่ีส้ินสุด 
 

  ดังนั้นชนชาติใดที่ใหความสําคัญกับการวิจัยยอมมีผลทําใหชนชาตินั้นๆ มีความ
เจริญรุงเรืองและพัฒนา และเปนชนชาติท่ีมีความเขมแข็งในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

การทหาร การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานอื่นๆ ตามมา 
 

  ความสําคัญของการวิจัยในปจจุบันอาจดูไดจากกรณีตัวอยางส่ิงของรอบตัวเราที่ทําให
เรามีชีวิตอยูได มีความสุขและสะดวกสบาย เชน มีไฟฟา มีทีวี มีภาพยนตร มีเครื่องบิน มีอาหาร มียา
รักษาโรค มีคอมพิวเตอรชวยทํางาน มีไฟฟา มีโทรศัพท มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ มากมายรอบๆตัว
เรา ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนเปนผลผลิตที่เกิดจากการวิจัยท้ังส้ิน 
 

  ในประเทศที่ประชาชน สังคม และผูนําประเทศเห็นความสําคัญของการวิจัย เชน 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เยอรมันนี อังกฤษ ฝร่ังเศส สวีเดน ออสเตรเลีย หรือประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก 

เชน ญ่ีปุน จีน เกาหลี ไตหวัน ตางก็ทุมเททรัพยากรตางๆ ใหกับการวิจัยเปนจํานวนมากมาเปนเวลานาน
และมีความตอเนื่องอยูตลอดเวลาโดยไมหยุดยั้ง และถือวาการวิจัยเปนนโยบายสําคัญของรัฐที่จะตองให
การสนับสนุนเปนพิเศษ ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะใหประเทศของตนเองมีความเจริญกาวหนาเหนือชาติอ่ืนๆ ดังที่
ปรากฏใหเห็นในเชิงประจักษแกสายตาโลกอยูทุกวันนี้แลว 
 

  สําหรับประเทศไทยนั้นแมวาจะไดมีการพัฒนางานวิจัยมาเปนเวลานานพอสมควร แต
การวิจัยของไทยก็ยังไมเจริญกาวหนาเหมือนประเทศอื่นๆ ท่ีพัฒนาแลว และยังไมอาจใชเปนเครื่องมือ
สําคัญ เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเทาที่ควร 

ในชวงหลายสิบปท่ีผานมาไดมีความพยายามผลักดันใหทุกฝายไดเห็นความสําคัญของการวิจัย และใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา เชน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับไดกําหนดไวใน
แนวนโยบายแหงรัฐ ท่ีรัฐจะใหการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
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  อยางไรก็ตาม แมแตในรัฐธรรมนูญซ่ึงถือเปนแนวนโยบายหลักของประเทศนั้น
นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปจจุบันนี้ ประเทศไทยมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญทั้ง
ท่ีเปนฉบับถาวร ฉบับชั่วคราว และฉบับแกไขเพิ่มเติมหลายฉบับ แตมีเพียง 6 ฉบับเทานั้นที่แนวนโยบาย
แหงรัฐใหความสําคัญกับการวิจัยและระบุไวชัดเจน คือ 
 

  ฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 65 บัญญัติวา “รัฐ
พึงสนับสนุนการคนควาในทางศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร” 
 

  ฉบับท่ีสอง คือ รัฐธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2511 มาตรา 61 บัญญัติวา “รัฐพึง
สนับสนุนการวิจัยทางศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร” 
 

  ฉบับท่ีสาม คือ รัฐธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 75 

บัญญัติวา “รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆ พึงสงเสริมสถิติ และพึงใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ” 
 

  ฉบับท่ีส่ี คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 มาตรา 61 บัญญัติวา “รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยใน
ศิลปะและวิทยาการตางๆ และพึงสงเสริมการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ” 
 

  ฉบับท่ีหา คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 มาตรา 67 บัญญัติวา “รัฐพึงสนับสนุนการ
คนควาวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆ และพึงสงเสริมและเรงรัดใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในการพัฒนาประเทศ” 
 

  ฉบับท่ีหก คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 บัญญัติวา “รัฐ
….สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ…..” 
 

  การที่รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดกําหนดใหรัฐพึงสนับสนุนการ
คนควาวิจัยไวในกฎหมายสูงสุดของประเทศ ก็ยอมแสดงใหเห็นวารัฐเห็นความสําคัญของการวิจัย ดังจะ
เห็นไดจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซ่ึงไดแถลงนโยบายตอสภา
ผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2490 รัฐบาลไดกลาววา “จะไดดําเนินงานสืบคนในทางวิทยาศาสตร
เพื่อสงเสริมการอุตสาหกรรม กสิกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศ” นี่แสดงวา    รัฐบาลไดเร่ิมสนใจ
ในการวิจัย ตลอดจนมองเห็นคุณคาของการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาเปนส่ิงหนึ่งที่จะชวย
ในการพัฒนาประเทศ ชวยแกไขปญหาของมนุษย และชวยใหมนุษยมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 

  แมวามีการระบุแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยไวใน
แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแลวก็ตาม แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญของเรามีการเปลี่ยนแปลงบอย 
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การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐอยางตอเนื่องเห็นผลเปนรูปธรรมจึงทําไดยาก และ
นักการเมืองก็ใหความสนใจในเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปญญาใหกับคนในชาตินอยมาก จึงไดมี
ความพยายามกําหนดแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของชาติไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5, 6, 7 และ 8 รวมทั้งไดมีการจัดทํานโยบายและแผนการวิจัยของชาติมาตั้งแตป 

2520 โดยสภาวิจัยแหงชาติไดจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติมาจนถึงปจจุบัน รวม 6 ฉบับ 

คือ นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520-2524) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2529)   

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534)   ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539)   ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) และฉบับที่ 6 

(พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงเปนฉบับที่ใชอยูในปจจุบันนี้ ท้ังนี้ก็เพื่อใหนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติมี
ความตอเนื่อง  และไมขาดตอนเหมือนกับที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 

  หนวยงานที่มีหนาที่ในดานการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยตามกฎหมายที่จัดตั้งข้ึน
เปนแหงแรกโดยรัฐ คือสภาวิจัยแหงชาติซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการสนับสนุนและพัฒนา
ใหมีการวิจัยและนักวิจัย โดยไดรับอนุมัติใหจัดตั้งข้ึน ในป พ.ศ. 2499  เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
แกรัฐบาลในการชี้แนะแนวทางการพัฒนาประเทศโดยอาศัยความรูท่ีไดจากการคนควาวิจัยรวมทั้งเปน
สภาทางวิชาการของประเทศ การใหการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยโดยสวนรวม ตอมามีการจัดตั้ง
สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2502 ตามแนวทางการพัฒนาประเทศยุคใหมตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญตางประเทศ แตยังไมมีบทบาทในการกําหนดนโยบายวิจัยท่ีเดนชัดในชวงแผนพัฒนา  

สามแผนแรก เมื่อมองยอนกลับไปอาจพิจารณาไดวา ความคิดเรื่องการใชการวิจัยเปนฐานของการสราง
ความสามารถของประเทศ เปนความคิดที่นําเขามาจากประเทศทางตะวันตก ขาราชการที่กําหนด
แนวทางการพัฒนาของประเทศไทย ยังไมเห็นความจําเปนของการวิจัย เนื่องจากการพัฒนาประเทศ
ในชวงตน เนนการสรางโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและปญหาปากทอง
เฉพาะหนา 
 

  ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเอง แมจะ
ยังไมไดกําหนดนโยบายและแผนการวิจัยชัดเจนในชวงดังกลาว ก็เร่ิมใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซ่ึงมีสวนสงผลถึงการกําหนดนโยบายการวิจัย โดยการจัดตั้งกองวางแผนเทคโนโลยี  และ
ส่ิงแวดลอม เมื่อปลายแผนพัฒนา  ฉบับที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2518 กองวางแผนเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

เปนสะพานใหนักวิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีสวนใหความเห็นตอการจัดทํา
แผนพัฒนา  ในระยะตอมา โดยเฉพาะแผนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีนโยบายและแนวทางการวจิยั
เปนสวนประกอบชัดเจนของแผน นอกจากนี้ยังไดสอดแทรกแนวทางการวิจัยไวในการพัฒนาดานตางๆ 

อีกดวย อาทิ ดานการศึกษา ดานการเกษตร ดานสาธารณสุข เปนตน 
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  ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานดานการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2515 เปนระยะที่หนวยปฏิบัติงานวิจัยและหนวยงาน
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยยังมีนอยอยู การนําผลงานวิจัยไปสูผูใชประโยชนจึงยังไมคอยไดผลและ
ยังไมเชื่อมโยงกับผูใชเทาที่ควร ตอมาในสภาวะการณปจจุบันความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสังคมประเทศตางๆ ในโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาจกลาวไดวาชาติใดที่ลา
หลังในการพัฒนายอมไมอาจพัฒนาล้ําหนาประเทศที่กาวหนาได      ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ประเทศไทย
เราจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาประเทศใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยอาศัยการ
วิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาและแกไขปญหาของชาติ ดวยความจําเปน
ดังกลาวในระยะตอมาจึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนาขึ้น รวมทั้งหนวยงานที่ใหการสงเสริม
และสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น อาทิ ในสวนของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ก็ไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานวิจัยของรัฐเพิ่มมากขึ้น เชน กรมวิชาการเกษตร  กรมประมง กรมปศุสัตว กรมปาไม 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เปนตน สําหรับ
การวิจัยของภาคเอกชนของไทยในขณะนี้ ภาคเอกชนขนาดใหญก็เร่ิมใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มข้ึน โดยจัดใหมีหนวยปฏิบัติการวิจัยและใชงบประมาณคาใชจายในการวิจัยของตนเองเปน
การเฉพาะดวย 
 

  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และหนวยงานปฏิบัติการวิจัย
สถาบันเฉพาะทาง สถานีทดลองในมหาวิทยาลัยตางๆ เกิดข้ึนเปนจํานวนมากทั้งที่มีการจัดตั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงขณะนี้มีอยูไมนอยกวา 47 แหง สถาบันวิจัยเฉพาะทางกระจายอยูใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยที่รัฐไดจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการวิจัยเปนจํานวนมากใหสถาบันวิจัย
เฉพาะทางเหลานี้ 
 

  ตอมาชวงหลังป 2534 รัฐบาลใหมีการจัดตั้งองคกรสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยข้ึน
อีกหลายองคกร ไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นอกจากจะมีการจัดตั้งหนวยงาน
สนับสนุนการวิจัย 3 หนวยงานดังกลาวแลว  ยังไดมีการจัดตั้งกองทุนที่มีสวนสนับสนุนการวิจัยอีก 2 

กองทุน  คือ   กองทุนอนุรักษพลังงาน    และกองทุนส่ิงแวดลอม ซ่ึงทั้ง 2 กองทุนมีการสนับสนุน
งานวิจัยและฝกอบรมอยูดวย 

  
1.2  ความสําคัญของการวิจัยตอการพั นาประเทศในดานตาง  
 

  การวิจยัถือเปนกิจกรรมพัฒนาปญญาเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแกมนุษยเพื่อ 
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นําไปปรับปรุงและพัฒนาวิถีการดํารงชีวิตทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมใหดีข้ึน 

ท้ังยังใชในการปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและอารยธรรมของโลกไดเปนอยางดี 
การวิจัยไดมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ท้ังตอการพัฒนาในสวนเฉพาะตัวมนุษยเองหรือ
แมแตดานสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคาระหวางประเทศ การเมืองการปกครอง
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผลการวิจัยท่ีผานมาชวยทําใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ในทางปญญาไปไดอีกข้ันหนึ่ง ท้ังยังเปนการสรางรากฐานของการพัฒนาประชากรชาวไทยใหสามารถ
เขาใจปญหาของประเทศและรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่สําคัญตางๆ ดังตัวอยางการวิจัยใน
ดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศได เทาที่ผานมามีดังตอไปนี้ 
 

  1.2.1  การวิจัยดานการเกษตร 

เกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศไทย ประชาชนประมาณรอยละ 60 

อยูในภาคการเกษตร และภาคการเกษตรเปนแหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบสําหรับภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งเปนแหลงนํารายไดเขาสูประเทศไดประมาณปละ 3 แสนลานบาทอีกดวย 
 

การวิจัยดานการเกษตรชวยเสริมสรางความสามารถในการผลิตสินคาเพื่อใช
ภายในประเทศและสามารถสงเปนสินคาออกไปขายในตลาดโลกและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับภาค
เกษตร รวมทั้งทําใหภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัวเพิ่มข้ึน ดังจะเห็นไดจากมูลคาผลิตภัณฑรวมใน
ประเทศของสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดสวนสูงกวาอุตสาหกรรมอื่น จึงอาจกลาวไดวาการวิจัย
ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมจะมีสวนสนับสนุนและเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 

1.2.2  การวิจัยดานอุตสาหกรรม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ เชน อุตสาหกรรมไฟฟา ยารักษาโรค 

คอมพิวเตอร รถยนต เส้ือผา เครื่องนุงหม นม อาหาร เปนตน มีบทบาทและมีสวนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ เพราะเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหประเทศมีการพัฒนากาวไกลไปอยางรวดเร็ว และทันตอ
ความเจริญของนานาอารยะประเทศ การวิจัยกอใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และผลักดันใหการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศบรรลุเปาหมาย  การวิจัยในภาคอุตสาหกรรมทีสํ่าคัญ
เปนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิตสินคา การวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีตางๆ ซ่ึงมีสวนสําคัญในการทําใหประเทศมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ 

สามารถนํารายไดมาสูประเทศมากขึ้น 
 

  1.2.3  การวิจัยดานพลังงาน 

พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆ สาขา   อาทิ    สาขาการเกษตร    
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อุตสาหกรรม คมนาคม ขนสง กอสราง การสาธารณูปโภค ตลอดจนการพัฒนาสังคมเพื่อใหประชาชนมี
ชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยในสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ   การคมนาคมและการ
ขนสงของประเทศจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานในรูปแบบตางๆ ในเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ 80 

ของการใชพลังงานของประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาการใชพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการวิจัย  เพื่อหาพลังงานทดแทนจากธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพและราคา
ถูกลงได และชวยแกปญหามลภาวะที่เกิดจากการใชพลังงาน ซ่ึงจะเปนแนวทางชวยใหเกิดการใช
พลังงานไดอยางคุมคา ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และสามารถรองรับการผลิตสินคาและ
บริการของประเทศ กอใหเกิดรายไดภายในประเทศมากขึ้น ประหยัดคาใชจายในการซื้อพลังงานจาก
ตางประเทศ อันเปนประโยชนท่ีสําคัญของการวิจัยดานพลังงานตอการพัฒนาประเทศ 
 

  1.2.4  การวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาประเทศโดยกระบวนการพัฒนาจากภาคการเกษตรสูอุตสาหกรรมเทาที่ผาน
มาสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและเกิดมลภาวะของสิ่งแวดลอม อันกระทบ
โดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศและประชาคมโลก การวิจัยเพื่อการแกไข   ฟนฟู 
อนุรักษและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนส่ิงจําเปนที่ประชาคมโลกไดตระหนักถึง 

ประเด็นของความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกลายเปนประเด็นสําคัญในการ
กีดกันทางการคาตอประเทศคูคาตางๆ ในตลาดโลก ท่ีจําเปนจะตองมีการปองกันและแกไขใหเกิดดุลย
ภาพอันเปนที่ยอมรับไดตามมาตรฐานสากล การศึกษาวิจัยเพื่อการปองกันแกไข อนุรักษและคนืดลุยภาพ
ใหแกธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงเปนส่ิงสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

 

  1.2.5  การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวิทยาการที่เกี่ยวของกับการนําความรูความเขาใจใน

ธรรมชาติไปใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตของมวลมนุษยและการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการใช
เทคโนโลยีระดับสูงในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑเพื่อการคา การสงสินคาออก ตลอดจนการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถชวยแกไขปญหาความยากจน
โดยเฉพาะประเทศดอยพัฒนาเพื่อสรางผลผลิตที่สามารถตอบสนองตอความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย ไดแก อาหาร สุขภาพ การศึกษาและที่อยูอาศัย นอกจากนั้นการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยียังเปนเครื่องชี้วัดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและพลังอํานาจทางการเมืองระหวางประเทศได 

การผนึกกําลังทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตางๆ ทําใหโลกแข็งแกรงและเจริญกาวหนา
ข้ึนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร ซ่ึงเปนประโยชนอยางใหญหลวงในการพัฒนา
ประเทศในปจจุบัน 
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  1.2.6  การวิจัยดานโครงสรางพื้น านและบริการดานโทรคมนาคม 

โครงสรางพื้นฐานและบริการโทรคมนาคมมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศในดาน
ตางๆ เนื่องจากเปนการดําเนินงานที่เปนประโยชนในการอํานวยความสะดวกสบายใหแกประชาชนใน
สังคม การวิจัยและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทําใหสามารถพัฒนาการคมนาคม การขนสง ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในแงการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและเสริมสราง
ความมั่นคงใหแกประเทศ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาพื้นฐานในการอํานวยความสะดวกใน
การดํารงชีวิตและการติดตอส่ือสารกับนานาประเทศไดอยางดี นับเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

 

  1.2.7  การวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุข 

การแพทยและสาธารณสุขมีความสําคัญมากอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การวิจัย
ดานการแพทยและสาธารณสุข ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของคนในประเทศให
ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บที่คุกคามชีวิตมนุษยอยูตลอดเวลา การวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุขยัง
ชวยในเรื่องการลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพจากโรครายแรงบางอยาง และทดแทนผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีดานการแพทยและสาธารณสุขที่นําเขาจากตางประเทศไดดวย เชน การวิจัยผลิตภัณฑและ
เวชภัณฑท่ีประเทศสามารถผลิตเองได การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตภัณฑดาน
สุขภาพและเทคโนโลยีสาธารณสุข วัตถุดิบ เวชภัณฑและยาตางๆ เปนตน  รวมทั้งการใชยาอยาง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อใหประเทศสามารถพึ่งตนเองได 

 

  1.2.8  การวิจัยดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

งานวิจัยเกี่ยวกับองครวมของคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธใน 

ครอบครัวและเครือญาติ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรม จิตสํานึกที่เอื้อตอการพัฒนา ท้ังรูปแบบและ
กระบวนการที่เหมาะสมมีสวนสําคัญในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ   ความเขมแข็ง
ของชุมชนท่ียั่งยืน การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินรวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนในดาน
ตางๆ อยางยั่งยืนเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศใหพึ่งพาตนเองได และในขณะเดียวกัน
กอใหเกิดศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับตางประเทศไดดวย  

 

  1.2.9  การวิจัยดานการพั นาศักยภาพของคนและการศกษา 
การศึกษาเปนส่ิงจําเปนสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพสูงสุด การวิจัย

ดานความตองการกําลังคนในสาขาตางๆ และการปฏิรูปการศึกษาของคนทั้งในและนอกระบบเพื่อ
ตอบสนองความตองการกําลังคนในสาขาตางๆ เปนส่ิงจําเปนและสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก
และการพัฒนาประเทศ เนื่องจากพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาไดแกตัวทรัพยากรมนุษยเอง หาก
ทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนาจนถึงระดับขีดสูงสุดแลว การพัฒนาอื่นก็จะสามารถกระทําไดอยาง
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ราบรื่น การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและการศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งยวดสําหรับประเทศที่กําลัง
พัฒนาทั้งหลาย 

 

  1.2.10  การวิจัยดานการปกครองและก หมาย 

ระบบการเมืองการปกครองที่ลาสมัยจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ การวิจัยจึงมีบทบาทสําคัญที่จะเขามาชวยในการพัฒนาหา
แนวทางในการปฏิรูปการเมืองไทย การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง การพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศ และการปฏิรูประบบบริหารราชการไทยใหมีประสิทธิภาพ 

 

            ในดานของกฎหมายหากยังมีความลาสมัย ซํ้าซอน ข้ันตอนการปฏิบัติมากมายและลาชา
และมีเนื้อหาสาระที่ไมสมบูรณ ก็จะยิ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง การวิจัยจึงเปน
สวนสําคัญที่จะเขามาเพื่อพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรมมากขึ้น ไดแกการวิจัยเพื่อการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆใหมีความเปนธรรม ลดชองโหวของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย 

รวมทั้งการตรากฎหมายใหมๆ เพื่อรองรับความกาวหนาที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน
ของประเทศชาติและบุคคล เชน กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอันจะเปนพื้นฐานอันมั่นคงที่รองรับการพัฒนา
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศสืบไป 
 

                        สรุปไดวาการจะพัฒนาประเทศตองมีการวิจัยในหลายๆ ดาน เพื่อเปนการพัฒนาประเทศ
แบบองครวม จะใหความสําคัญตอการวิจัยเพียงดานใดดานหนึ่งนั้นไมไดจะตองใหมีการวิจัยในหลาย ๆ 

ดาน และถาสามารถทําการวิจัยใหสมบูรณในทุกดานจะชวยการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
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บทที่ 2 

มโนทัศนของการวิจัย 

 
  ในโลกสังคมปจจุบัน เทคโนโลยีตางๆ ทันสมัยมากยิง่ข้ึน การแขงขันสูงและรุนแรง
มากขึ้น  รายไดโดยรวมของประชาชาติ และรายไดตอหัวเพิ่มมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

มีความสําคัญยิ่งข้ึน ส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลง ภาวะมลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมเพิม่มากขึ้น  ปญหา
สุขภาพมีแนวโนมทางดานโรคไรเชื้อเพิ่มมากขึ้น  พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป  ความแออัดใน
เมืองเพิ่มข้ึน ปญหาที่เกิดขึ้นอยางซับซอนเหลานีทํ้าใหเกดิความพยายามแกไขความเสื่อมโทรมของ
ส่ิงแวดลอมอยางจริงจังมากขึน้จากทกุฝาย ในขณะเดยีวกันปญหาทีจ่ะเกดิข้ึนทั้งในระดับทองถ่ินและ
ระดับประเทศจะยุงยากมากยิ่งข้ึน ซ่ึงตองอาศัยองคความรูในการวจิยัในลักษณะพหุสาขาวิชา  เพื่อหา
คําตอบและแนวทางในการแกไข ปญหาตางๆ ใหตรงจุดและครอบคลุมมากขึ้น จึงจะสามารถชวยใหการ
พัฒนาประเทศเปนไปไดอยางถูกตองบนพื้นฐานของเหตุและผลทางวชิาการที่ชัดเจน ลดปญหาความ
ซํ้าซอนของการดําเนินงานและการแกปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงหวงัผลระยะยาวไดยาก 
 

การเริ่มตนเปนนักวิจัยท่ีดี ควรจะตองศึกษารายละเอียดของการวิจัยใหเขาใจตั้งแตเร่ิม
ดําเนินการจนสามารถสรุป อภิปรายและใหขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาและการนําไปใชประโยชน
ตอไป จุดเริ่มตนที่สําคัญที่จะวางภาพของการทําวิจัยท้ังหมด คือ นักวิจัยตองเขาใจมโนทัศนหลัก ๆ ของ
การวิจัย (Research Concepts) ซ่ึงประกอบดวย 

1. ความหมายของการวิจยั  

2. เกณฑการพิจารณางานวจิัย 

3. สภาพและความสําคัญของปญหาและการตัง้ชื่อเร่ืองในการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจยั 

5. ขอบเขตการวจิัย 

6. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิัย 

7. คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวจิัย 

9. กระบวนการวจิัย 

 

2.1  ความหมายของการวิจัย          
 

จุดเริ่มตนที่สําคัญของนักวิจัย คือการเขาใจความหมายของการวิจัย   และสามารถบอกได 
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วาปญหาใดที่ตองตอบดวยการวิจัย    และบอกไดวางานใดเปนงานวิจัย   งานใดที่ไมใชงานวิจัย    ดังนั้น 

นักวิจัยตองมีความรูเกี่ยวกับเกณฑการพิจารณางานวิจัย เพื่อจะไดเร่ิมตนอยางมีทิศทางชัดเจน  
 

       การวิจัย หรือภาษาองักฤษเรียกวา Research  มีความหมายวา คนหาแลวคนหาอกี 

จนกระทั่งมัน่ใจไดวา ไดขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ อยางถูกตองและเชือ่ถือได แมทําซํ้า ๆ เทาไรก็จะได
ผลการวิจัยเชนเดิม กลาวไดวา การวิจยัเปนการคนควาหาขอเท็จจริงและความรใูหมๆ อยางมีระบบ
ระเบียบ และมีจุดมุงหมายแนนอน  ในการคนควาหาขอเท็จจริง ตองศึกษาคนควาทั้งขอคัดคานและ
ขอสนับสนุน  สวนการหาความรูใหมอยางมีระบบระเบยีบ ตองเปนการทําอยางมีข้ันตอน มีเหตุผลและ
เปนไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ไมใชเร่ืองบังเอิญ เดาสุม หรือลองผิดลองถูก ซ่ึงกระบวนการทางวิจัย
ท่ีเปนไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังภาพที่ 1 

 

 

 

ภาพที่ 1   กระบวนการหาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

ความหมายของการวิจยัจากเอกสารของสภาวิจัยแหงชาต ิ ไดใหนยิามวา หมายถึง 

“การศึกษาคนควาวิเคราะหหรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณหรือวิธีการเพื่อใหพบขอเท็จจริง 

หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ” 

ปญหาหรือ

ขอสงสัย 
ตั้งสมมติฐาน พิสูจนหรือทดสอบ

สมมติฐาน 

ไดผลหรือคําตอบ

การวิจัย คัดคานสมมติฐาน 

ที่ไดตั้งไว 

สนับสนุนสมมติฐาน 

ที่ไดตั้งไว 

ไดความรูใหม และคําถามการ

วิจัยไดรับคําตอบแลว 
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2.2  เกณ การพิจารณางานวิจัย  

 

วิธีการงายๆ ในการพิจารณาวางานใดเปนงานวิจยัหรือไมนั้น มีเกณฑการพิจารณา  งาย 

ๆ 5 ประเด็น คือ   

2.2.1  มีขอมูลหลักฐานสนับสนุนหรือไม 

2.2.2  เปนการศึกษาอยางเปนระบบครบวงจรหรือไม อยางไร 

2.2.3  มีความเปนปรนัยหรือไม 

2.2.4  สามารถตรวจสอบและสอบทานไดหรือไม 

2.2.5 มีความใหม ซ่ึงประเมนิไดจากคําตอบที่ตองการ ยงัไมมีใครตอบปญหานี้ได และ
งานวิจยัช้ินนีส้ามารถตอบคําถามนี้ได ใชหรือไม 

 

หากสามารถประเมินงานชิน้นั้นแลวตอบทั้ง 5 ขอนี้วาใช  แสดงวางานนั้นเปนงานวิจัย 

ดังนั้นทุกครั้งที่นักวจิัยจะเริม่ทําวิจยั ตองตรวจสอบงานนั้นเปนระยะๆ เพื่อไมใหหลงทาง เพื่อใหผลงาน
ท่ีทําเสร็จส้ินแลวเปนงานวิจยัจริงๆ เมื่อนกัวิจยัเขาใจความหมายของการวิจัยและเกณฑการพจิารณาการ
วิจัยแลว ข้ันตอนตอไปคือ นักวจิัยตองสามารถอธิบายสภาพและความสําคัญของปญหา ในเรื่องทีส่นใจ
จะทําวจิัยซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดในขอตอไป 

 

2.3  สภาพและความสําคัญของปญหาและการตั้งชื่อเรื่องในการวิจัย 
 

เปนการเขียนนําใหเห็นถึงความจําเปนและสภาพของประเด็นเรื่องที่จะทําวิจัย ซ่ึงจะทํา
ใหตัดสินใจไดวาควรจะทําวิจัยเร่ืองนั้นหรือไม คุมกับการลงทุนและลงแรงทําวิจัยหรือไม เปนความ
จําเปนของประเทศชาติท่ีตองการหาคําตอบหรือไม หากเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับนักวิจัยแตไมจําเปน
สําหรับประเทศชาติ อาจจะจัดลําดับไวหลังๆ ทําวิจัยท่ีเปนความจําเปนของประเทศชาติกอน ในการ
เขียนสภาพและความสําคัญของปญหา มีหลักสําคัญในการเขียนซ่ึง ธวัชชัย วรพงศธร (2543) ไดให
ขอคิดหลักการในเรื่องนี้ดังนี้คือ 
 

หลักการเขียนสภาพและความสําคัญของปญหา  
1. พยายามเขยีนใหตรงปญหา เนนปญหาใหถูกจดุ อยาเขียนในลักษณะยืดยาวเยิ่นเยอ 

หรืออยาเขียนออมคอม วกวน ไมเจาะถึงปญหาเสียที อานจบแลวยังไมทราบวาปญหา คืออะไร 
 

2. พยายามเขียนใหครอบคลุมประเด็นที่สําคัญของปญหาที่จะศึกษาในหัวขอเร่ืองตางๆ 
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ท้ังหมด ถาหวัขอเร่ืองที่เขียนไวสามารถพิจารณาจํานวนประเด็นของปญหาได   ในเนื้อเร่ืองความสําคัญ 

ของปญหา ก็จะตองเนนความสําคัญใหครบจํานวนประเด็นของปญหาที่ระบุไวในหวัขอเร่ืองดวย 
 

3. ไมควรเขียนความสําคัญของปญหาใหส้ันเกินไปจนจับประเดน็ปญหาที่จะศกึษาไม 

ได จะตองขยายรายละเอยีดในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาพอสมควร 
 

4. ไมควรนําตัวเลข   หรือตารางยาวๆ   หรือขอมูลอ่ืนๆ   ซ่ึงไมเกี่ยวของมากนักมาใส
อางอิงในสวนความสําคัญของปญหานี้มากเกินไป   ขอใหเลือกเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของจริงๆ  เฉพาะ  ตัว
เลขที่สําคัญๆ มาสรุปเปนประโยคใหกลมกลืนกันไปกับเนื้อเร่ืองไมตองลอกตารางมาใสไวจนเปรอะ ไป
หมด 

 

5. การเขียนในสวนนี้ ถานาํเอาผลงานวิจยัของผูอ่ืน หรือนําเอาตัวเลขขอมูลของคนอื่น 

หรือนําเอาแนวคิด ทฤษฎี ของผูอ่ืนมากลาวไว จะตองมีการอางอิงเอกสารเหลานัน้ประกอบดวยเสมอ 

สําหรับแบบฟอรมการอางอิง ตัวผูวจิัยยึดถือเอาแบบฟอรมแบบใดแบบหนึ่งสําหรับการเขียนรายงานการ
วิจัยแลวควรใชตลอดตั้งแตตนจนจบงานนั้น 

 

6. การเขียนในแตละหนา ตองมีการแบงตอน แบงยอหนาใหเหมาะสมดวย  
 

7. การเขียนตองใหเนื้อเร่ืองมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการขึ้นยอหนา
ใหมในแตละตอน ตองมีสวนเชื่อมโยงกบัเรื่องในสวนทายของยอหนาที่ผานมาดวย เพื่อใมใหเนื้อเร่ือง
ขาดตอนเปนหวงๆ เมื่อข้ึนยอหนาใหมแตละแหงเหมือนขั้นบันได 

 

8. ในสวนทายของความสําคัญของปญหา ตองเขียนขมวดทาย หรือสรุปเพื่อใหมีสวน
เชื่อมโยงกับหวัขอในวัตถุประสงคการศึกษาตอไปดวย ไมใชเขียนประโยคจบหวนๆ ขาดตอนไปเลย 

หรือปลอยใหประโยคดูคางไวลอยๆ ไมตอเนื่องกัน สําหรับการสรุปทายอาจเขียนไวหลายลักษณะ ซ่ึงไม
มีกฏเกณฑท่ีแนนอน ข้ึนอยกูับความเหมาะสมของเรื่อง หรือปญหาที่จะทําวิจยั เชน อาจเขียนในทาํนอง
ท่ีสรุปวา ปญหานี้ ทฤษฎีนี้ วิธีการนี้ ยังไมมีผูใดเคยศกึษามากอน หรือมีการศึกษาไวนอยมาก จึงนาที่จะ
มีการศึกษาในเรื่องนี้ หรืออาจเขียนในทํานองวา การศกึษาเรื่องนี้จะมีประโยชนอยางไร ใชประโยชน
อะไรไดบาง เปนตน 
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ตัวอยางการเขยีนความสาํคญัของปญหาของงานวิจัยสาขาตาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 1 (สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ) การเขียนความสําคัญของปญหาของการวิจัยเร่ือง การ
เปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิมที่อาศัย
ในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) 

 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-5 ท่ีผานมาประเทศไทยมีปญหา
เกี่ยวกับการวางงานของประชากรเปนอยางมาก หนังสือผูจัดการรายสัปดาห (วันที่ 6-12 

พฤศจิกายน 2538: 9) รายงานวามีอัตราการวางงานสูง 1.2-1.3 % ซ่ึงในชวงนั้นรัฐบาลมีความวิตก
กังวลเปนอยางมากและไดพยายามแกไขสถานการณใหดีข้ึนตามลําดับโดยใชกลไกในการควบคุม
ท่ีสําคัญคือการลดจํานวนประชากร เปนผลใหอัตราการเกิดของประชากรลดลงเปนจํานวนมาก 

จนถึงปจจุบันนี้ตัวเลขการวางงานของคนไทยเหลืออยูเพียง 0.48% เทานั้น และในชวงแผน  8 

ต้ังแต พ.ศ. 2540-2544 อัตราการวางงานของคนไทยลดลงเหลือเพียง 0.3 % 

 

 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อางโดย
หนังสือผูจัดการรายสัปดาห ( วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2538: 9 ) รายงานวาแนวโนมของจํานวน
ผูใชแรงงานใหมท่ีเขาสูตลาดแรงงานเริ่มลดลงจากเดิม 760,000 คนในป พ.ศ. 2535 เหลือเพียง 

400,000 คนในป พ.ศ. 2536 และคาดการณวาจะลดลงเหลือ 150,000 คนในป พ.ศ. 2539 จาก
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาแนวโนมของแรงงานไทยที่จะเขาสูตลาดแรงงานลดลง ในสภาพ
ความเปนจริงปจจุบันประเทศไทยมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากและมีการขยายอยาง
ตอเนื่อง แตสถานการณทางดานปริมาณของแรงงานกลับลดลงในทิศทางตรงขาม ประเทศไทยจึง
ตองประสบกับปญหาการขาดแคลนแรงงานเปนผลให นายจางทั้งหลายตองรับแรงงานจากตาง
ถ่ินเขาสูตลาดแรงงาน 

 

 หนังสือพิมพมติชน ( วันที่ 3 สิงหาคม 2539: 21 ) ไดรายงานการประมาณการของ
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาในปจจุบันมีคนตางดาวเขามาทํางาน
อยูในประเทศไทยอยูแลว 717,689 คน กระจายตามพื้นที่ตางๆ 39 จังหวัดของประเทศไทย และได
ต้ังขอสังเกตวารัฐบาลควรเตรียมความพรอมในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย การตั้งถ่ินฐาน การ
ตรวจสอบเรื่องสุขภาพอนามัย โรคภัยไขเจ็บ โดยเฉพาะการเปนพาหะนําโรครายเขามาระบาดใน 
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ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีรายงานผลกระทบของแรงงานตางถิ่นตอสังคมไทย (หนังสือพิมพมติ
ชน วันที่ 3 สิงหาคม 2539: 21) กอใหเกิดปญหาทางดานสังคมและสาธารณสุข 4 ประการ คือ 

1. เกิดปญหาแยงงานในระดับไรฝมือ โดยเฉพาะทางดานเกษตรและการ กอสราง 

2. กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมและโสเภณี 
3. เกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมเพราะที่อยูอาศัยตองอยูกันอยางหนาแนนไมถูก 

        หลักสุขาภิบาล 

4. ปญหาทางดานประชากรแรงงานที่อพยพสวนใหญมีการศึกษาต่ํา ไมเขาใจ 

        ภาษาไทย ดังนั้นการคุมกําเนิดทําไดยากมาก 
 

นอกจากแรงงานตางดาวดังกลาว ยังคงมีประชาชนอีกกลุมหนึ่งที่ยายเขามา คือ ประชาชน
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ยายเขามาใชแรงงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก เนื่องจากมีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมมากและขยายการรับคนเขาทํางานมากขึ้น ประชาชนที่เคลื่อนยายมาเหลานี้ได
นําวัฒนธรรมทองถ่ินติดตามมาดวย ไดแกวัฒนธรรมการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือไม
สะอาดเพียงพอ หรือมีการปนเปอนฝุนดินตางๆ วัฒนธรรมการใชชีวิตประจําวัน (การเดินไมสวม
รองเทา, การไมอุจจาระลงสวม) วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตนเอง (เชน การตัดเล็บส้ัน, การดูแลทํา
ความสะอาดรางกายและอุปกรณเครื่องใชตางๆ) เปนตน  ซ่ึงจากวัฒนธรรมทองถ่ินและรอยโรค
ประจําถ่ิน(ไดแก การติดเชื้อปรสิตชนิดตางๆ ซ่ึงพบอุบัติการสูงกวาพื้นที่ภาคตะวันออก) ท่ีนําติด
ตัวมาดวยนี้ อาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคปรสิตมากขึ้น 

 

              จากความสําคัญและความจําเปนดังกลาวจึงควรศึกษา การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของ
กลุมผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานจากถิ่นเดิม เพื่อเปนแนวทางในการประเมินผลกระทบ
ของการเคลื่อนยายของแรงงานตางถิ่นตอการติดเชื้อปรสิตของกลุมผูใชแรงงาน ในชุมชนเขตพื้นที่
พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ประเทศไทย ซ่ึงเปนพื้นที่ท่ีมีการอพยพแรงงานตางถิ่นเขามาทํางานอยู
มาก และเริ่มมีการแพรกระจายโรค ซ่ึงเดิมไมเปนปญหา แลวหากไมเรงหาขอมูลและแนวทางในการ
แกไขปญหาที่จะเกิดข้ึน จะทําใหเกิดผลเสียกับประชาชนในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก
ได 
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ตัวอยางที่ 2  (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)การเขียนความสําคัญของปญหา ของการวิจยั
เร่ือง  การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย (กุหลาบ รัตน
สัจธรรม พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ และวิไล สถิตยเสถียร, 2546) 

 สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่ทําหนาที่จัดวางหลักสูตรและกระบวนจัดการศึกษาที่
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอด ท่ีผานมาเนนในดาน
นโยบายการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนดานการพัฒนาสูการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมและการพัฒนากําลังคนใหมีความรูความสามารถดานที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ ดวยการจัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาการ
คอมพิวเตอร แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลและสาขาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เกษตร
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศึกษา เกษตรศาสตร เภสัชกร บัญชี ภาษา อัญมนีและเครื่องประดับ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยคาดหวังวาบัณฑิตที่ผานการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจะ
สามารถประกอบวิชาชีพไดเปนอยางดี      

 

 ในการประกอบอาชีพทุกวิชาชีพยอมมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนัน้จะ
บัญญัติเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนส่ิงที่ยึดถือวาเปนความดีงามที่คนในอาชีพ 

นั้นๆ พึงปฏิบัติ หากผูใดละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสยีหายท้ังแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวม
ได เหตุนี้ผูปฏิบัติงานในทกุสาขาวิชาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนเองอยางลึกซ้ึง
และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอแลว ยังตองยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตน ท้ังขอท่ีควรปฏิบัติ
และไมควรปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนใหประสบความสําเร็จไดรับความ
เชื่อถือ ยกยองในเกียรติ ในศักดิ์ศรีและความสามารถดวยกนัทั้งปวง (พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั , 2540) 
 

 ในการประกอบวิชาชีพตาง ๆ อาจจะจัดตามสาขาวิชาหลักที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาไดเปนกลุมสาขาใหญ 3 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยในแตละสาขายังประกอบไป
ดวยองคกรวิชาชีพยอยอีกมากมายที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีอาจจะแตกตางกัน หรืออาจจะ
เหมือนกันได โดยท่ีการรับรูในสิ่งเหลานี้ ยังจํากัดการรับรูเฉพาะผูท่ีอยูในองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

หรือสาขาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพนั้นๆ เทานั้น ยังไมมีการศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อ
นํามาใชในการสรางจรรยาบรรณวิชาชีพรวมกันเพื่อประโยชนอยางแทจริงในการพัฒนาสังคม
อยางยั่งยืนและเกิดการบูรณาการความสามารถในแตละวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคมใหมากยิ่งขึ้น 

สถาบันอุดมศึกษาไทย  
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สรุป  
 

  การเขียนความสําคัญของปญหาเปนสวนที่เกริ่นนําใหผูอานเร่ิมเขาใจในปญหาที่จะ
ทําการศึกษาวา  ปญหาคืออะไร มีความสําคัญในแงมุมไหน หรือประเด็นไหนบาง ผูอานสามารถเห็น
ความตอเนื่องหรือความรุนแรงของปญหาท่ีเกิดในอดีต ปจจุบัน หรือจะเกิดในอนาคต สมควรที่จะตอง
ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหานั้น   
 

  สําหรับการตั้งชื่องานวิจยันั้น เมื่อไดปญหาการวิจยัแลว ผูวิจัยควรนําปญหานั้นมาแยก
เปน 2 สวน คือ ปญหาหลัก กับ ปญหารอง  สวนของปญหาหลัก มักจะนํามาใชในการตั้งชื่อเร่ืองการวิจัย 

ซ่ึงมักจะประกอบดวย ใคร อะไร ท่ีไหน อยางไร  ดังตวัอยางการวิจยัเร่ืองแรกคือ  การเปรียบเทยีบการ
ติดเชื้อปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม ท่ีอาศัยในชุมชนเขตพื้นที่
พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก 

  ใคร ในที่นี้คือ  ประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิน่กับผูใชแรงงานถิ่นเดิม  

  อะไร   ในที่นี้คือ   การติดเชื้อปรสิต 

  ท่ีไหน   ในที่นี้คือ   ท่ีอาศัยในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก 

  อยางไร   ในที่นี้คือ   การเปรียบเทียบ 
 

 

ถูกมองวาเปนแหลงปญญาหรือท่ีพึ่งทางปญญาของสังคม  นาจะไดเพิ่มบทบาทในการสราง
จรรยาบรรณวิชาชีพรวมสําหรับของทุกสาขาวิชาที่บัณฑิตตองเรียนรูเปนพื้นฐานของทุกสาขา
วิชาชีพ   และปลูกฝงใหเกิดจรรยาบรรณรวมกันกอนการประกอบวิชาชีพอยางเปนประโยชนตอ
สังคม โดยไมจํากัดเฉพาะวิชาชีพของตนเองแตอยางเดียว แตควรที่จะไดมองความเชื่อมโยงของ
จรรยาบรรณรวมกันดวย 
 

ในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและปลูกฝง
จรรยาบรรณวิชาชีพรวมกันของทุกสาขาวิชาชีพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษา วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพตางๆ เพื่อใหเห็นถึงสวนรวมที่อาจจะเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกัน ท่ีควรจะตองมีรวมกันในทุกสาขาวิชาชีพ และสวนตางที่จําเปนตองมีเกิดข้ึนเฉพาะ
ในแตละสาขา อันจะนําไปสูการปฏิบัติหนาที่ของแตละวิชาชีพ  และการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมอยาง
บูรณาการและเกิดความสงบสุขอยางยั่งยืนตอไปได  
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  ช่ือเร่ืองการวิจยั นอกจากบอกไดวา เปนการศึกษา อะไร ของใคร ท่ีไหน อยางไร แลว 

มักขึ้นตนดวยคํานามมากกวากริยา  โดยใชภาษางาย กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุม  และไมควรเขียนภาษา
ตางชาติแทรกในภาษาไทย  ในการเลือกเรือ่งสําหรับทําวจิัย นอกจากเปนเรื่องที่สําคัญแลว ควรเปนเรื่อง
ท่ีนักวจิัยสนใจ  สามารถทําวิจัยได  และไมซํ้าซอนกับงานวิจยัท่ีทํามาแลว 
 

  เมื่อไดช่ือเร่ืองจากปญหาหลักแลว  ในสวนของปญหารองนํามาใชในการตั้ง
วัตถุประสงคการวิจยัตอไป  

 

2.4 วัตถุประสงคของการวิจัย  

   การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการขยายรายละเอยีดของปญหาวิจัย ท่ีกําหนด
กรอบไวแลวต้ังแตช่ือเร่ือง และบางสวนในสภาพและความสําคัญของปญหาวิจยัใหมีความชัดเจนขึ้นใน
ลักษณะของภาษาเขียน  การที่จะเขียนวตัถุประสงค จะตองเปนการเขียนหลังจากที่กําหนดปญหาวิจยั
แลว กลาวคือ การกําหนดปญหาวิจยั เปนการกลั่นกรองแนวความคิดของผูวิจัยท่ีจะเจาะปญหาในแตละ
ประเด็นออกมาใหเห็นเปนรูปราง และเปนจรงิข้ึนมาสําหรับการปฏิบัติ การเขียนวตัถุประสงคเปนการ
นําเอาแนวความคิดของประเด็นปญหาวิจัยนั้นๆ มาขยายรายละเอยีด โดยเรียบเรียงใหเปนภาษาเขียนที่
ชัดเจน รัดกุม เขาใจงายข้ึน  วตัถุประสงคของการวิจัยถือวา เปนดานแรกที่สําคัญของการทําวิจยั ท่ีจะ
บอกรายละเอยีดและขอบเขตตางๆ ใหทราบถึงภาพของความสําเร็จทีต่องการของงานวิจยัช้ินนั้น  

 

หลักการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย 
 

  หลักที่สําคัญของการเขียน วตัถุประสงคการวิจัย คือ  
 

  1. เขียนประเด็นของปญหาใหชัดเจน วาตองการศึกษาอะไร ในแงมุมใด และเรื่องที่
ศึกษา ตองอยูในกรอบของหัวเร่ืองที่ทําวิจัย  
 

  2. วัตถุประสงคท่ีเขียนทุกขอ ตองสามารถศึกษาได กระทําได หรือเก็บขอมูลได
ท้ังหมด พยายามถามตัวเองทีละขอวา ขอนี้ทําไดไหม 
 

  3.  เขียนในลักษณะที่ส้ัน กะทัดรัด ใชภาษาที่งาย อานไดใจความ 
 

  4.  ควรเขียนในรูปของประโยคบอกเลา  
 

  5. อาจสามารถเขียนในรูปของการเปรียบเทียบ เพื่อเนนความแตกตาง  หรือเขียนในรูป
ของความสัมพันธ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับส่ิงที่ตองการศึกษาวิจัยในปญหานั้นๆ 
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   6. สามารถเขียนรวมเปนขอเดียวหรืออาจเขียนแยกเปนขอๆ ก็ได ถาเขียนวัตถุประสงค
แยกเปนขอๆ      วัตถุประสงคแตละขอจะระบุปญหาที่ศึกษาเพียงประเด็นเดียวเทานั้น      หามเขียนรวม 

ประเด็นปญหาหลายๆ ประเด็น เอาไวในวตัถุประสงคขอเดียวกัน 
 

  7. จํานวนขอของวัตถุประสงคมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับขอบเขต ซ่ึงรวมถึงความกวาง
และความแคบของปญหาวิจัยท่ีผูวิจัยตองการศึกษา โดยหลักการแลวไมควรกําหนดวัตถุประสงคยอยๆ 

มากเกินไป ควรกําหนดประมาณ 2 ถึง 5 หัวขอใหญๆ ก็เพียงพอแลว 
 

  8. การเรียงลําดับวัตถุประสงค สามารถเรียงไดหลายลักษณะ เชน เรียงตามความสําคัญ
ของประเด็นปญหาวิจัยลดหล่ันลงมา หรืออาจเรียงตามลักษณะระดับปญหาใหญและปญหารองลงมา
หรืออาจเรียงตามความสอดคลองของเนื้อหา ในประเด็นวิจัยแตละประเด็น หรืออาจเรียงตามลําดับการ
เกิดกอน เกิดหลังของแตละปญหาก็ได 
 

  9. ไมควรนําประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับมาเขียนไวในวัตถุประสงคการวิจัย เพราะ
วัตถุประสงคเปนเรื่องที่ผูวิจัยจะตองทํา แตประโยชนท่ีเปนผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนหลังจากสิ้นสุดการวิจัย
แลว         ควรนําไปเขียนไวในหัวขอประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ซ่ึงอาจจะเปนหรือไมเปนตามที่
คาดหวังไวก็ได ไมใชเร่ืองที่ผูวิจัยกําหนดวาจะตองทําเหมือนวัตถุประสงค 
 

  พิจารณาตัวอยางขอความที่ระบุวาเปนวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตัวอยางขอความ
ตอไปนี้ 

 ื  

 

จากตัวอยางจะเหน็ไดวาขอความในขอ 2 และขอ 3 ไมใชวัตถุประสงคเพราะไมไดเขียนเพื่อหาคําตอบ 

แตเปนประโยชนท่ีเกิดขึน้หลังจากทราบคําตอบจากการวิจัยแลว การเขียนวัตถุประสงคท่ีถูกตองดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

 

 

เร่ือง   พฤติกรรมการแตงกายผิดระเบียบของนักศกึษามหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการแตงกายของนกัศึกษา 
2. เพื่อใหทางมหาวิทยาลัยไดใชในการวางมาตรการกับ

นักศึกษาที่แตงกายผิดระเบียบ 

3. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 

/ 

× 

× 
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ตัวอยางการเขยีนวัตถุประสงคท่ีเหมาะสมของงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 1 การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยเร่ือง   การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของ
ประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม ท่ีอาศัยในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝง
ทะเลตะวันออก  (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) 

 

                                                             วัตถุประสงคท่ัวไป 

 เพื่อเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานที่อาศัยในชุมชนเขตพื้นที่
พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก 

 

                                                วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อปรสิตชนิดตางๆ ในประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่น
กับประชาชนผูใชแรงงานถิ่นเดิม 

 

2. เปรียบเทียบความรู ความคิดเห็น และพฤติกรรมอนามัยท่ีเกี่ยวของกับการติดเชื้อ
ปรสิตในประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับประชาชนผูใชแรงงานถิ่นเดิม 

 

3. เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมอนามัยท่ีเกี่ยวของกับการติดเชื้อปรสิตใน
ประชาชนผูใชแรงงาน ท่ีตรวจพบการติดเชื้อปรสิต และตรวจไมพบการติดเชื้อปรสิต 

 

4. เปรียบเทียบการปฏิบัติและสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับการติดเชื้อปรสิตของ
ประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับประชาชนผูใชแรงงานถิ่นเดิม 

 

5. เปรียบเทียบการปฏิบัติและสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับการติดเชื้อปรสิตของ
ประชาชนผูใชแรงงานที่ตรวจพบการติดเชื้อปรสิต และตรวจไมพบการติดเชื้อปรสิต 
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ตัวอยางการเขยีนวัตถุประสงคของงานวิจัยสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.5  ขอบเขตการวิจัย 
 

  เมื่อกําหนดวัตถุประสงคไดถูกตอง ครบถวน  ชัดเจนแลว ข้ันตอนตอไป ควรกําหนด
ขอบเขตของปญหาการวิจยั เพื่อใหนกัวจิัย ไดภาพที่ชัดเจนในการวิจยั ซ่ึงสวนใหญแลว ผูท่ีสนใจทาํวิจัย
มักจะมีความคดิที่หลากหลายและตองการหาคําตอบมากขึ้นเรื่อยๆ เนือ่งจากในการทบทวนวรรณกรรม 

หรือ ความคิดตางๆ มักจะแตกสาขาและกระจายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อยเูร่ือยๆ ทําใหไมสามารถทําวิจยัเร่ือง
นั้นๆ สําเร็จไดตามเวลาที่กําหนด  ดังนั้นเพื่อใหงานวิจยัสามารถทําไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนด จึง
จําเปนตองกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว 

 

ตัวอยางที่ 2   ตัวอยางการเขียนวตัถุประสงคของงานวิจยัเร่ือง การศึกษาวิเคราะห สังเคราะห
ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชพีในประเทศไทย (กุหลาบ รัตนสัจธรรม พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ และ
วิไล สถิตยเสถยีร, 2546) 

                                                             วัตถุประสงคท่ัวไป 

 เพื่อศึกษาวิเคราะห สังเคราะหภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย 

 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อรวบรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอน  ในสถาบัน 

อุดมศึกษา  
 

 2.  เพื่อวิเคราะห สังเคราะห และเชื่อมโยงถึงสวนรวมของจรรยาบรรณวิชาชีพ และหา
สวนตางของจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการพัฒนาและปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพตอไป 
 

 3.  เพื่อสรุป เสนอแนะเชิงนโยบาย การดําเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอด
รับกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาและปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หลักการเขียนขอบเขตการวจัิย  

 หลักที่สําคัญของการเขียนขอบเขตการวิจยั คือ 

1. กําหนดขอบเขตการวิจยัของประชากรที่ตองการศึกษา หลังจากที่ไดทบทวนประเด็น
ใหชัดเจนแลว กลุมประชากรกลุมใดที่เปนกลุมที่จําเปนตองศึกษาในขณะนี ้ อาจพิจารณาจาก
ความสามารถทําใหเกดิประโยชนไดกับคนกลุมใหญ  เปนกลุมที่สามารถเก็บขอมูลไดโดยไมเปน
อันตรายกับนกัวิจยั และที่สําคัญคือเปนกลุมที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ตองการหาคําตอบ 

 

2. กําหนดขอบเขตการวิจยัของตัวแปรทีต่องการศึกษา ซ่ึงจะสามารถทําไดหลังจากได
ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารอางอิงตางๆ ไดอยางครบถวนแลว การกําหนดขอบเขตในครั้งนีจ้ะชวย
ในการคัดกรองตัวแปรที่เกี่ยวของจริงๆ กบัเรื่องที่ศึกษา ตัวแปรที่ไมเกี่ยวของจะถกูคัดกรองออกตั้งแต
เร่ิมตน ซ่ึงจะชวยประหยัดทรัพยากรและเวลาในการวจิัยไปไดมาก 

 

 3. ในสวนของสถานที่และเวลาที่ทําวิจยั เมื่อกําหนดขอบเขตไวชัดเจนแลว จะทําให
การวางแผนและการติดตอประสานงาน ทําไดอยางรวดเร็ว  

 

ตัวอยางการเขยีนขอบเขตของการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. การวิจัยนี้เปนการทําวิจัยเฉพาะประชาชนในวัยแรงงานเทานั้น 

 

2. กําหนดจังหวัดในการศึกษาเฉพาะ 3 จังหวัด   ในโครงการพัฒนาการพื้นที่ชายฝงตะวัน 

                     ออก ซ่ึงไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราและอําเภอใน 3 จังหวัด ท่ีมีแรงงานตาง 

                     ถ่ินเขาไปอาศัยอยูเปนเวลาไมตํ่ากวา 1 ป เทานั้น 
 

3. ปรสิตที่จะศึกษา จะเปนประเภทพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และโปรโตซัว ท่ีอาศัยอยู
ในรางกายคน เพื่อความอยูรอดและดํารงชีวิตอยูตอไปได โดยคนเปนทั้งแหลงอาหาร
และที่พักอาศัย 
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ตัวอยางการเขยีนขอบเขตของการวิจัยสาขามนุษยศาสตรสังคมศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  กรอบแนวคิดและสมมติ านการวิจัย 
 

2.6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การสรางกรอบแนวคดิในการวิจัย เปนขั้นตอนของการนําเอาตัวแปรและประเดน็ที่
ตองการทําวิจยัมาเชื่อมโยงกบัแนวคดิทฤษฏีท่ีเกี่ยวของในรูปของคําบรรยาย แบบจาํลองแผนภาพหรือ
แบบผสมการวางกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีดี จะตองชดัเจน แสดงทศิทางของความสัมพันธ ของสิ่งที่
ตองการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษา สามารถใชเปนกรอบในการกาํหนดขอบเขตของการวิจยั การ
พัฒนาเครื่องมอืในการวิจัย รูปแบบการวจิยั ตลอดจนวิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  

 

ขอบเขตของการศกษา 

 1.   ศึกษาเฉพาะสาขาวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอน   อยูในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของรัฐ จํานวน 23 แหง 

 

           2.   แบงกลุมจรรยาบรรณวิชาชีพตามกลุมสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดม 

ศึกษา   3 สาขา ไดแก  สาขาวิชาชีพดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี      สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

           3.    ศึกษาขอมูลจากองคกรวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร ในชวงเวลาตั้งแตตุลาคม 2545 – มีนาคม 2546 

 

                                                      4.    ศึกษาขอมูลสถานภาพการมีจรรยาบรรณจากคณะ/สํานักวิชา/ภาควิชา จะศึกษาจากที่
เปดการเรียนการสอนสาขาวิชาตางๆ ระหวางปการศึกษา 2545 ( มิถุนายน 2545 – 

มีนาคม 2546 ) 
 

           5.   ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชพีใน 3 กลุมวิชา จะใชจรรยาบรรณตัวแทนในแตละกลุมสาขา
ท่ีมีเปนลายลักษณอักษร  
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หลักการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

หลักสําคัญของการเขียนกรอบแนวคดิการวิจัย คือ 
 

1. กําหนดตวัแปรตน หรือตัวแปรอิสระ ไวดานซายมือ พรอมทั้งใสกรอบสี่เหล่ียมไว 

เพื่อใหสามารถแยกแยะตัวแปรที่ตองการศึกษาได 
 

2. กําหนดตัวแปรตาม  ไวดานขวามือ พรอมทั้งใสกรอบสี่เหล่ียมไว เพื่อใหสามารถ
แยกแยะตวัแปรที่ตองการศึกษาได 

 

3. เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรตนแตละตวัมายงัตัวแปรตามใหครบทุกคูท่ีตองการศึกษา  
 

 2.6.2 สมมติ าน 

 สมมติฐานในการวิจยั แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 

 2.6.2.1. สมมติ านการวิจัย (Research Hypothesis) เปนสมมติฐานที่เขียนคาดเดา    
คําตอบของการวิจัยในรูปของการบรรยาย หรือเปรียบเทยีบความแตกตาง หรืออธิบายความสัมพันธของ
ตัวแปรที่ศึกษาสมมติฐานประเภทนี้ใชในการเขียนรายงานวิจยั ตัวอยางสมมติฐาน การวิจัย เชน 

 

  ผูท่ีสูบบุหร่ีเปนโรคมากกวาผูท่ีไมสูบบุหร่ี (เขียนสมมติฐานในเชิงเปรียบเทียบความ
แตกตาง ) 

  การสูบบุหร่ี มีความสัมพันธทางบวก กับ การเปนมะเรง็ในปอด  (เขียนสมมติฐานใน
เชิงความสัมพนัธ ) 
 

 2.6.2.2  สมมติ านเชงิสถิต ิ (Statistical Hypothesis) เปนสมมติฐานที่นําสมมติฐาน
การวิจยัมาเขียนเพื่อใชในการทดสอบทางสถิติ โดยเขียนในรูปของสัญลักษณท่ีใชแทนคาพารามิเตอร(

parameter) หรือคาที่ไดจากประชากรทั้งหมดที่สนใจศกึษา ตัวอยาง เชน 

µ    (มิว)  แทนคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

   2   (ซิกมากําลังสอง) แทนคาความแปรปรวน (Variance) 

         (ซิกมา)  แทนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   ( โร   )            แทนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตวัแปร   

            (Correlation Coefficient)  
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การเขียนสมมติฐานเชิงสถิติ จะเขยีนในรูปของสมการทางคณิตศาสตร การเขียน
สมมติฐานเชิงสถิติจะเขียนในรูปสมมติฐานศูนยซ่ึงโดยทั่วๆ ไป ใชสัญลักษณแทนดวย  0  และสมมติ     
ฐานเลือกซ่ึงใชแทนดวย A  หรือ 1  

 

ขอพิจารณาสําหรับการตั้งสมมติ านทางการวิจัย  
 

  การตั้งสมมติฐานควรเปนขั้นตอนหลังจากผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของมาแลว เพราะจะทาํใหผูวจิัยมีขอมูลมากพอที่จะทําใหผูวิจยัสามารถตั้งสมมติฐานไดดีท่ีสุด การ
ต้ังสมมติฐานควรพิจารณาจากหลักเกณฑท่ีสําคัญดังนี้   
 

  1. ความเกีย่วของกับปญหา (Relevance) สมมติฐานที่ต้ังข้ึนจะตองสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการวิจยั สะทอนถึงแนวความคิดที่ชัดเจน ไมคลุมเครือ  
 

  2. ขอบเขตของสมมติฐาน (Scope) 
 

  3. ความสัมพันธระหวางตัวแปร (Relationships) 
 

  4. การทดสอบ (Testability) 
 

  5. การทดสอบซ้ํา (Repetition) 
 

  6. การสรุปอางอิง (Generalization) 

 

ขอเสนอแนะในการเขียนสมมติ านทางวิจัย  
 

  ในการเขยีนสมมติฐานที่ดี ผูวิจัยควรปฏิบัติดังนี ้
 

  1. สมมติฐานตองเขียนในลักษณะของการบรรยายในรูปของประโยคที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม พรอมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ หรือทิศทาง
ความแตกตางในลักษณะการเปรียบเทียบไวอยางชัดเจน (ยกเวนปญหาในบางเรื่องที่ไมสามารถระบุ
ทิศทางความสัมพันธหรือทิศทางของความแตกตางในการเปรียบได) ความสัมพันธหรือความแตกตางที่
ระบุไวตองมีเหตุมีผลเหมาะสม สอดคลองกับปญหาการวิจัยหรือทฤษฎีท่ีนํามาเปนกรอบในการวิจัย 

และถาสมมติฐานที่ต้ังข้ึนนั้นเปนแนวความคิดใหมท่ียังไมเคยมีการศึกษาวิจัยมากอน ประโยคที่แสดง
สมมติฐานตองแสดงความเปนเหตุเปนผลที่เหมาะสมนาเชื่อถือได 
 

  2.    ประโยคของสมมติฐานแตละขอควรเปนประโยคสัน้ๆ ใชภาษาทีอ่านเขาใจงาย ไม
กํากวม คําศพัทเกี่ยวกับตวัแปรตองระบุความหมายใหชัดเจน ในแงของการวัดใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได 
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  3.   สมมติฐานตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของหรืออยูในกรอบของปญหาวิจยัเทานั้น     อยา
ต้ังสมมติฐานโดยที่ไมเกี่ยวของ หรือออกนอกกรอบของปญหาวิจยั 
 

  4. ในปญหาวจิัยเร่ืองหนึ่ง อาจเขียนสมมติฐานไดหลายขอ แตสมมติฐานแตละขอควร
เปนสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว หรือมากกวา 2 ตัวข้ึนไป สําหรับประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งของปญหาวิจยัเทานั้น ไมควรเขียนปญหาวจิัยในหลายๆ ประเด็นรวมเขาไวในสมมติฐาน
ขอเดียวกัน เพราะจะทําใหเกดิความสับสนในการทดสอบสมมติฐานในภายหลัง 
 

  5.   สมมติฐานทุกขอท่ีต้ังข้ึน  ผูวิจัยตองตั้งคําถามวา   สมมติฐานนั้นทดสอบไดหรือไม 

หมายความวาสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับตวัแปร เก็บรวบรวมขอมูล ทดสอบ หรือวิเคราะหเพื่อใหไดผลท่ี
จะยนืยนัวาสนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานที่ต้ังไวไดหรือไม ถาตอบคําถามไมไดหรือตอบไดวา
ไมไดจะตองแกไขปรับปรุงสมมติฐานนั้นใหม 
 

  6. สมมติฐานที่ต้ังข้ึน ควรเรยีงลําดับขอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไวในการวิจัย 

อยาเรียงสับสนหรือสลับไปสลับมา การเรียงสมมติฐานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเปนอยางดแีลว จะ
เปนแนวทางทีด่ีสําหรับการวางหัวขอในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานในภายหลังอีกดวย 
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ตัวอยางการเขยีนกรอบแนวคิดและสมมติ านการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 1  กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย ของการวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบการติดเชื้อ
ปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม ท่ีอาศัยในชุมชนเขตพื้นที่
พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก  (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) ดังภาพที่ 2 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                            ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2     กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

สมมติ านการวิจัย 

1. อัตราการติดเชื้อปรสิตชนิดตางๆ ในประชาชนผูใชแรงงานจากตางถ่ินสูงกวาผูใช 

แรงงานถิ่นเดิม 

 

2. อัตราการติดเชื้อปรสิตในประชาชนผูใชแรงงานในพื้นที่ท่ีมีประชาชน  ตางถิ่น 

เคลื่อนยายมามาก ติดเชื้อสูงกวาพื้นที่ท่ีมีประชาชน  ตางถิ่น เคลื่อนยายมานอยกวา 
 

3. ความรูโดยรวมเกี่ยวกับการติดเชื้อปรสิต ของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นสูง
กวาผูใช แรงงานถิ่นเดิม ล  

การติดเชื้อปรสิต ความรูเก่ียวกับ
ปรสิต 

ความคิดเหน
เก่ียวกับปรสิต 

พฤติกรรม
อนามัยท่ี
เก่ียวของกับการ
ติดเชื้อปรสิต 

ภูมิลําเนาเดิม 
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2.7 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 

  เพื่อใหผูอานเขาใจในความคิดในเรื่องคําจํากัดความของการวิจัย ผูเขียนจะนําเสนอ
เนื้อหาในหัวขอนี้ 2 ประเด็นดังนี้ 
 

  2.7.1 ตัวแปรและประเภทของตัวแปรในการวิจัย 
 

 ผูศึกษาจะตองกําหนดใหชัดเจนวาตัวแปรที่ใชในการวิจัยมีตัวแปรอะไรบาง และตัวใด
เปนตัวแปรอิสระ ตัวใดเปนตัวแปรตาม ตัวแปรแทรก ตัวแปรกด หรือตัวแปรบิดเบือน เปนตน การระบุ
ประเภทตัวแปรมีความสัมพันธในการวิเคราะหขอมูล นักวิจัยจะตองตระหนักถึงบทบาทของตัวแปรแต
ละตัววา เปนตัวแปรประเภทใด แตละประเภทมีคุณสมบัติอยางไร ดังนั้นส่ิงแรกที่นักวิจัยตองทําความ
เขาใจเกี่ยวกับตัวแปร กอนที่จะกาวลํ้าไปถึงคําจํากัดความที่ใชในการวิจัยคือ ประเภทและความหมาย
ของตัวแปรแตละประเภท 

 

ตัวแปร หมายถึง คุณสมบัติของส่ิงที่ตองการศึกษาที่มีคาเปลี่ยนแปลงได เชน น้ําหนัก
ของนักเรียนในชั้นอนุบาล 1 ใน โรงเรียนดรุณีศึกษา เจตคติของผูเรียนตอวิชาคณิตศาสตรซ่ึงมีคาเปลี่ยน
แปรไปตามผูเปนเจาของคุณสมบัตินั้น ๆ 

 

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variable) หมายถึง ส่ิงที่มีคาเปลี่ยนแปลง
ได ท่ีนักวิจัยกําหนดใหเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรอื่น เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไปจะทําให
ตัวแปรอื่นเปลี่ยนแปลงไปดวย นอกจากนี้ตัวแปรอิสระ มักจะตองเปนตัวแปรที่มีความถาวรมากกวา ตัว
แปรตาม 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง ตัวแปรอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระ โดยท่ัวไปตัวแปรที่จะเปนตัวแปรอิสระได จะตองเกิดข้ึนกอนตัวแปรตาม 

ท้ังนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังจะเปนสาเหตุท่ีทําใหส่ิงที่เกิดขึ้นกอน  เกิดขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไมได  

 

ตัวแปรแทรก อน (Extraneous Variable) เปนตัวแปรที่ผูวิจัยไมไดสนใจศึกษาแตมี
อิทธิพลตอตัวแปรตาม ทําใหผลการวิจัยไมชัดเจนเทาที่ควรเนื่องจากไมไดเปนผลจากตัวแปรตนเพียง
อยางเดียว  เชน การวิจัยเร่ืองระดับการศึกษา กับภาวะเจริญพันธ ซ่ึงพบวาผูท่ีมีการศึกษาสูง มีบุตรโดย
เฉลี่ยนอยกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองนี้ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะนี้เนื่องมาจาก
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการคุมกําเนิดโดยที่ผูท่ีมีการศึกษาสูงกวา คุมกําเนิดมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา 
และผูท่ีคุมกําเนิดมีบุตรนอยกวาผูท่ีไมคุมกําเนิด การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการคุมกําเนิดจึงเปนตัวแปรแทรก
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ซอน ถาควบคุมตัวแปรการคุมกําเนิดโดยใชแตผูท่ีไมไดคุมกําเนิด ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา
กับภาวะเจริญพันธุอาจเปลี่ยนแปลงไป 

ตัวแปรกด (Suppress Variable) เปนตัวแปรที่ทําใหตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไมมี
ความสัมพันธกันทั้งๆ ท่ีควรมี แตถูกตัวแปรกดกดไว ตอเมื่อควบคุมตัวแปรกดแลวความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรทั้งสองนี้จึงเกิดขึ้น   

 

ตัวแปรบิดเบือน (Mediator Variable) เปนตัวแปรที่ทําใหความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามกลับแปรเปลี่ยนไปในทิศทางตรงขาม เมื่อไดควบคุมตัวแปรบิดเบือนไว กลับ
พบวา คาของความสัมพันธนั้นไมเปนเชนเดิม เปลี่ยนไปในอีกทิศทางหนึ่ง ตัวแปรเชนนี้เปนตัวแปร
บิดเบือน  

 

2.7.2 การเขียนคําจํากัดความในการวิจัย 
 

เมื่อนักวิจัยเขาใจตัวแปรแตละประเภทแลว นักวิจัยตองใหคําจํากัดความตัวแปรที่สนใจ
ศึกษาซึ่งโดยทั่วๆ ไป คือ ตัวแปรตนและตัวแปรตามเทานั้น      

 

การใหคํานิยามตัวแปร หรือคําจํากัดความของตัวแปร จะเปนการใหคํานิยามเชิง
ปฏิบัติการ ซ่ึงหมายถึงคํานิยาม ท่ีกําหนดความหมายใหแก ตัวแปร โดยการระบุกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานที่จําเปนตอการวัดตัวแปร คํานิยามปฏิบัติการเปรียบเสมือนคูมือหรือคําส่ังสําหรับผูวิจัยใน
การวัดตัวแปร 
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ตัวอยางการเขยีนคําจํากัดความที่ใชในการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

 การติดเชื้อปรสิต หมายถึง การตรวจอุจจาระของประชาชนผูใชแรงงานแลวพบไขหรือตัว
แกของปรสิตชนิดใดชนิดหนึ่ง 

 

 ความรูเก่ียวกับการติดเชื้อปรสิต หมายถึง การตอบถูกตองในเรื่องของการรูจักพยาธ ิ

ประเภทของอาหารที่จะทําใหติดเชื้อปรสิต โรคและอาการที่พบเมื่อติดเชื้อปรสิต รวมทั้งการ
ปองกันและรักษา 
 

 ความคิดเหนเก่ียวกับการติดเชื้อปรสิต หมายถึง การบอกถึงความรูสึกนึกคิดในเรื่องการ
พบเห็นพยาธิ อาหารสุกๆ ดิบๆ การปองกัน การรักษา และทําลายปรสิตไมใหเปนอันตรายตอคน 

 

 พฤติกรรมอนามัยท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อปรสิต หมายถึง การปฏิบัติในรูปแบบตางๆ 

เพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อปรสิต 

 

 ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง จังหวัดที่เกิดหรือใชชีวิตในวยัเดก็เปนสวนใหญ  จําแนกเปน        

2 ลักษณะ คือ 

 ตางถิ่น หมายถึง ภูมิลําเนาเดิมอยูถ่ินอื่นทีไ่มใชจังหวัดในภาคตะวันออก 

 ถ่ินเดิม หมายถึง ภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวดัภาคตะวันออก 
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ตัวอยางการเขยีนคําจํากัดความที่ใชในการวิจัยสาขามนษุยศาสตรสังคมศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 

 จรรยาบรรณ  หมายถึง  ขอกําหนด กฎเกณฑอันเปนบรรทัดฐานสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ โดยผลสัมฤทธ์ิตองการความเปนระเบียบเรียบรอย ความดีงาม ความ
สงบสุข และความเจริญในตัวตน และวิชาชีพ 
 

 วิชาชพี หมายถึง อาชีพท่ีตองอาศัยวิชาความรูท่ีมีความกาวหนาหรือความชํานาญใน
ระดับสูง รวมทั้งการฝกฝนที่มีความเฉพาะเจาะจง แบงเปน 3 กลุมวชิาชีพ คือ กลุมสาขาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพ  และกลมุสาขาวิชาชีพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะคําสําคัญซ่ึงเปนขอกําหนด กฏเกณฑ ของวิชาชีพ 

นั้น ๆ โดยจําแนกเปนคําสําคัญดานขอควรปฏิบัติและขอควรละเวน 

 

 การสังเคราะห หมายถึง การนําคําสําคัญดานขอควรปฏิบัติและขอควรละเวนของแตละ
วิชาชีพมาจัดกลุมคําสําคัญใหมใหมีความหมายเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชเปนประโยชนใน
การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและ
ปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 สวนรวมของจรรยาบรรณ หมายถึง มีคําสําคัญในจรรยาบรรณที่เหมือนกันสูงกึ่งหนึ่งขึ้น
ไปหรือรอยละ 50 ของจํานวนจรรยาบรรณในกลุมสาขาวิชา 
 

 สวนตางของจรรยาบรรณ หมายถึง มีคําสําคัญในจรรยาบรรณที่พบมากในบางกลุม
สาขาวิชา  และพบนอยในบางกลุมสาขาวิชา โดยมีความแตกตางอยางนอย หนึ่งในสามของ
จํานวนจรรยาบรรณในแตละกลุมสาขาวิชา 
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2.8   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

  ในการสนับสนุนทุนเพื่อทําวิจัย หรือการพิจารณาความคุมคาของการวิจัย นอกจากการ
พิจารณาจากความเปนมาและความสําคัญของปญหาแลว ท่ีสําคัญที่ขาดไมไดท่ีนกัวิจยัตองนําเสนอให
ผูอาน หรือผูสนใจ หรือผูเกี่ยวของไดมองเห็นภาพ คือ การเขียนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงมี
หลักการเขียนดังนี้คือ 

 1. นําเสนอ เปนขอๆ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ อธิบายใหเหน็ชดัเจน 

 2. แยกประโยชนทางตรงและทางออมออกจากกัน 

 3. แสดงใหเห็นวา ผลการศึกษาครั้งนี้ จะนําไปทําอะไรตอไดบาง หรือจะมีการใช  

     อยางไร 

  4. ควรนําเสนอใหเห็นประโยชนท่ีตกแกคนกลุมตางๆ หรือหนวยงานตางๆ ใหเห็น
ชัดเจน เพื่อใหมองเห็นภาพของผูท่ีจะใชประโยชนได ไมใชงานวจิัยท่ีทําเสร็จแลววางเก็บไวบนหิ้ง  โชว
บุคคลทั่วไปเฉย ๆ นํามาใชประโยชนอะไรไมไดชัดเจน เปนส่ิงที่ตองหามในปจจุบัน 

 

ตัวอยางการเขยีนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 1. ทบวงมหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่นสามารถนําสวนรวมและสวนตางของ
จรรยาบรรณวิชาชีพไปพัฒนา และเปนแนวทางในการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพได  
 

 2. ทบวงมหาวิทยาลัยสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการ 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดรับกับจรรยาบรรณวิชาชีพในเรื่อง การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาและปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

3. องคกรวิชาชีพ ทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา มีการประสาน รวมมือ
ในการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพใหสอดคลองกับการจัดการศึกษายิ่งข้ึน 

 

4.  เผยแพรประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับรูและใชประโยชนจาก
จรรยาบรรณวชิาชีพ สามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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2.9   กระบวนการวิจัย 
 

 เมื่อนักวจิัยเขาใจมโนทัศนท่ีสําคัญของการวิจัยแลว ในขัน้ตอนตอไปคอื การลงมือทํา 
ในการทําวิจัยมีกระบวนการ ท่ีสําคัญอยู 10 ประการ ซ่ึงหลายๆ ขอในกระบวนการไดอธิบายไวแลวใน
สวนตนของมโนทัศน สวนประเด็นสําคัญของบางขอจะกลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป  

กระบวนการวจิัยท่ีสําคัญ คือ 

 2.9.1. การกําหนดปญหา การวิจัย  เพื่อนํามาใชในตั้งชื่อเร่ือง และวัตถุประสงคการวิจยั 

 2.9.2  การทบทวนวรรณกรรม และ ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 2.9.3.  การวางกรอบทฤษฎีหรือ แนวคิดในการวิจยั 

 2.9.4.  การตั้งสมมติฐาน 

 2.9.5.  การกําหนดตวัแปรทีใ่ชในการวิจยั 

 2.9.6.  การกําหนดวิธีวัดตวัแปร 

 2.9.7.  การออกแบบการวิจยั 

 2.9.8.  ประชากรและการเลอืกตัวอยาง  

 2.9.9.   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.9.10. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 2.9.1  การกําหนดปญหาการวิจัย เพื่อนํามาใชในการตั้งชื่อเร่ืองและวตัถุประสงคของ
การวิจยั  ปญหาในการวิจยั หมายถึง ส่ิงที่กอใหเกิดความสงสัย ใครรูคําตอบ 
 

  2.9.1.1  แหลงท่ีมาของปญหาการวิจัย   ปญหาการวิจยัสามารถหาไดจาก  

1. ประสบการณของผูทําวิจยั 

2. ขอเสนอแนะจากการทําวจิัยของ คนอื่น 

3. ปญหาที่หนวยงาน ผูนําทางวิชา การ แหลงทุน หรือผูอ่ืนเสนอแนะ 

4. จากการอานหนังสือ 

5. จากบทคัดยอหรืองานวิจยั 
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       2.9.1.2  การกําหนดประเดนสําหรับปญหาการวิจัย     

 เมื่อผูวิจัยไดประเด็นปญหาการวิจยัแลว ควรแยกแยะประเด็นปญหาเปนปญหายอยๆ 

หลายๆ ประเด็น โดยท่ีลักษณะของประเด็นปญหายอยควรสอดคลองหรือสัมพันธกบัปญหาหลัก  แตละ
ปญหายอยไมควรซํ้าซอนกัน และมีความชัดเจน 

 

การระบุปญหาวิจัยจะชวยในการตั้งชื่อเร่ืองวิจัย สวนปญหายอย ๆ จะใชในการตั้ง
วัตถุประสงคของการวิจยั  

 

       2.9.1.3  เกณ ในการประเมินปญหา 
1.  เปนปญหาวิจัยท่ีวิจยัไดหรือไม   มีคําตอบหรือไม   ปลอดภัยหรือไม 

2.  มีเงินทุนเพยีงพอหรือไม 

3.  มีเวลาเพยีงพอหรือไม 

4.  มีเครื่องอํานวยความสะดวกในการทําวจิัยหรือไม 

5.  ผูวิจัยมีความสามารถที่จะวิจัย ปญหานัน้หรือไม  

6.  ปญหานั้นมีความสําคัญเพียงพอ หรือไม 

ถาตอบใชในทุกขอสามารถลงมือทําวิจัยในเรื่องนั้นๆ ได 
 

 2.9.2   การทบทวนวรรณกรรม และ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  การทบทวนวรรณกรรม  เปน ข้ันตอนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการวิจัย และมีความ
เกี่ยวโยงกับข้ันตอนอื่นๆ ไดแก การกําหนดกรอบแนวความคิดที่ใชในการทําวจิัย การกําหนดสมมติฐาน 

การกําหนดตัวแปร ท่ีใชในการวิจยั การกําหนดรูปแบบการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล ถึงแมวาข้ันตอนการกําหนดปญหาการวจิัยจะเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการวจิัยกต็าม การ
ทบทวนวรรณกรรม   ควรจดักระทํา ควบคูไปกับการกําหนดปญหาการวิจัย  เนื่องจากปญหาที่ตองการ
ทําวิจัยในระยะแรก มักจะมลัีกษณะกวางเกินไปจนไมสามารถวางแผน การวิจยัท่ีชัดเจนได การทบทวน
วรรณกรรม  ในขั้นตนจะชวยในการกําหนดปญหาใหแคบและชัดเจนขึ้น ชวยใหผูวิจัยม่ันใจในความ 

เปนไปไดในการทําวิจัยในเรือ่งนั้น     

 

  ประโยชนของการสํารวจเอกสาร และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

         1.  ทําใหไมทําวิจัยซํ้ากับผูอ่ืน 
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         2.  ทําใหทราบอุปสรรค หรือขอบกพรอง ในการทําวิจัยในเรื่องนั้น ๆ 

         3.  ใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณากําหนดขอบเขตและตวัแปรในการวจิัย 

          4.  ใชเปนขอมูลในการกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั 

          5.  ชวยในการกําหนดสมมติฐานการวจิัย 

          6.  ชวยในการกําหนดรูปแบบและวิธีการวจิัย 

          7.  ชวยในการเชื่อมโยงส่ิงที่คนพบในการวิจัยคร้ังนี้กับที่พบจากการวจิัยท่ีผานมา 
 

 2.9.3  การวางกรอบทฤษ ีหรือ แนวคิดในการวิจัย 

 กระบวนการนี้จะทําตอเนื่องจากกระบวนการที่ 2  คือ การสรางกรอบแนวคิดในการ
วิจัย เปนขั้นตอนของการนําเอาตัวแปรและประเด็นที่ตองการทําวิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีท่ี
เกี่ยวของในรูปของคําบรรยาย แบบจําลองแผนภาพหรือรูปแบบที่ผสมกัน  การวางกรอบแนวคิดในการ
วิจัยท่ีดี จะตองชัดเจน แสดงทิศทางของความสัมพันธของสิ่งที่ตองการศึกษา หรือตัวแปรที่จะศึกษา 
สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนา เครื่องมือในการวิจัย รูปแบบการ
วิจัย ตลอดจนวิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  

 

 2.9.4  การตั้งสมมติ าน 

 ในการวิจัยพรรณนาขอมูลท่ัวไป ซ่ึงเปนการพรรณนาตัวแปรเดี่ยวๆ ไมอยูในลักษณะ
ของตัวแปรตนและตวัแปรตามที่เปนเหตเุปนผลกัน อาจไมจําเปนตองตั้งสมมติฐาน สวนการหาคําตอบที่
ตองการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตนและตวัแปรตาม หรือตองการทราบความแตกตาง  ควร
ต้ังสมมติฐานใหครบทุกคําตอบที่ตองการ หากมกีารทบทวนวรรณกรรมและเอกสารอางอิงที่มีหลักฐาน
แสดงใหทราบทิศทางของสมมติฐานแลว ควรตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทางซึ่งอาจจะเปนความสัมพนัธใน
ทางบวก หรือความสัมพันธในทางลบก็ได โดยเฉพาะในกรณีการวจิยัท่ีศึกษาความสัมพันธของตัวแปร
ควรจะระบุทิศทางดวย และเขียนแสดงถึงความมากกวา นอยกวา ในกรณีตองการศึกษาความแตกตาง
ของตัวแปรนัน้ๆ 

 

 2.9.5  การกําหนดตัวแปรท่ีใชใน การวิจัย 

 ตัวแปรที่ใชในการวจิัย ผูศึกษาจะตองกาํหนดใหชัดเจน ตัวแปรแตละตัวมีสภาพไม
เหมือนกนั ตัวแปรบางตัวเปนตัวแปรอิสระ บางตัวเปนตัวแปรตาม นอกจากนัน้บางตัวอาจเปน ตัวแปร
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แทรก ตัวแปรกด ตัวแปรบดิเบือน เปนตน ในการวิเคราะหขอมูล นักวจิัยจะตองตระหนกั ถึงบทบาท
ของตัวแปรแตละตัววา เปนตวัแปรประเภทใด แตละประเภทมีคุณสมบติัอยางไร  

 

 2.9.6  การกําหนดวิธีวัดตัวแปร 

 การกําหนดวิธีวัดตวัแปรที่ใชในการวิจัย เปนข้ันตอนทีมี่ความสําคัญมากตอการกําหนด
คุณภาพของการวิจัย หากมีการวดัไมดไีมมีคุณภาพ ผลท่ีไดจากการวจิัยก็ยอมบกพรองตามไปดวย  

ขอบกพรองเหลานี้ไมสามารถ จะแกไขหรือชดเชยไดดวยการใชวิธีการวิเคราะห ไมวาวิธีการวิเคราะห
นั้นจะดี เพยีงใด 

 

 2.9.6.1 ความหมาย  

 การวัดตัวแปร หมายถึง กระบวนการแปรสภาพขอความคิด ซ่ึงมีลักษณะเปน 

นามธรรม ใหเปนขอมูลทางสถิติเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ กระบวนการดังกลาวนี้ รวม ถึงวิธีการ   

ตาง ๆ ท่ีใชในการเก็บขอมูลและ กฏเกณฑตาง ๆ ท่ีจะนําขอมูลนั้นมาใช เชน แบงกลมุ จัดอันดับ จดัชวง
ความแตกตาง กฏเกณฑท่ีแตกตางกัน จะมีผลทําใหการวัด แตกตางกนั ดังนัน้ในการวัดตัวแปร จะตอง 

เร่ิมตนจากการกําหนดใหเดนชัดวา ตัวแปรที่ ตองการวดันั้นคืออะไร ตองการวัดอะไรของ ส่ิงนั้น หรือ
วัดตามคํานยิามปฏิบัติการของตัว แปรนัน้ ถาผูวิจัยสามารถกําหนดคํานิยาม ปฏิบัติการไดชัดเจน จะชวย
ใหสามารถวัดตัวแปรไดถูกตองชัดเจนไปดวย 

 

 2.9.6.2 หลักของการวัดตัวแปร 

 หลักสําคัญของการวัดตัวแปร มี 4 ประการ ท่ีสําคัญคือ ความถูกตองของการวัด
(Validity)  ความเชื่อถือไดของการวัดหรือความเที่ยง (Reliability) ความไว (Sensitivity) และการมี
ความหมายของการวัด (Meaningful)  

 

 1) ความถูกตองของการวดั  เปนการ วดัในสิ่งที่ตรงประเด็นที่ตองการ วัดตามหลัก 

วิชาการ โดยมีเอกสารอางอิงได  

 

 2) ความเชื่อถือไดของการวัด หมายถึงเมื่อไดวัดแลว ผลท่ีไดจากการวัดมีความ 

เหมือนกันหรือสอดคลองกันไมวาจะมีการวัดบอยครั้งเพียงใด 

 

 3) ความไวของการวัด หมายถึงความสามารถของเครื่องมือท่ีใชวัด ในการจําแนกความ
แตกตางระหวางหนวยตางๆ ท่ี ตองการจะศึกษา วิธีการวัดบางวิธีจําแนก บุคคลไดอยางหยาบ ไม
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สามารถจะวัดรายละเอียดของความแตกตางของหนวยท่ีตองการวัดได วิธีการวัดดังกลาวเรียกไดวา   ขาด
ความไว 

 

 4) การมีความหมายของการวัด หมายถึงการวัดนั้นวัดไดถูกตองมีความหมาย แตละคน
ดูแลวตีความหมายได เชน การแบงอาชีพ ควรมีการแบงใหได ความหมายของ ความแตกตางในเรื่องของ
อาชีพ  

 

 2.9.6.3 ระดับของการวัด 

ระดับของการวัด  การวดั คือ การจัดระเบยีบขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการเก็บขอมูล ใหอยู
ในสภาพทีจ่ะนําไปใช ในการวิเคราะห สามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับคือ ระดับ กลุม(Nominal Scale) 

ระดับอันดับ (Ordinal Scale) ระดับชวง (Interval Scale) ระดับอัตราสวน (Ratio Scale) แตละระดับมี
คุณสมบัติ กฎเกณฑ และความยากงาย ของการวัดแตกตางกัน ความแตกตางในเรื่องระดับของการวดั มี
ผลตอการเลือกวิธีการทางสถิติ ท่ีจะนํามาใชวิเคราะหขอมูล จึงจําเปนที่นักวิจยัจะตองวางแผนลวงหนา 
ในการวิเคราะห ขอมูล ซ่ึงจะชวยใหสามารถเลือกระดับขอมูล ไดตรงและถูกตองกบัความตองการ ถายัง
ไมแนใจในเรือ่งการวิเคราะหขอมูล ควรเก็บขอมูลในระดับชวง หรือระดับอัตราสวนไวกอน เพราะ
ขอมูลในระดบันี้ สามารถปรับใหเปนขอมูลระดับกลุมได แตถาเก็บขอมูลในระดับกลุมหรือระดบัอันดับ
แลว ไมสามารถนํามาปรับเปนขอมูลในระดับชวงหรืออัตราสวนได 

 

 1) การวัดระดบักลุม (Nominal Scale) เปนวิธีการที่งายที่สุด เพียงแตกําหนดหลักเกณฑ
แบงแยก ประชากรที่ศึกษาออกเปนกลุม ถามีคุณสมบัติเหมือนกนัก็จดัอยูในกลุมเดียวกัน ถาแตกตางกัน
ก็จัดอยูในอกีกลุมหนึ่ง ขอมูลเหลานี้ ไมสามารถบอกอัตราของความแตกตางมากนอยได จึงเปนขอมูล
ประเภทคณุภาพ หลักเกณฑในการแบงกลมุคือ จะตองใหมีกลุมครบถวน ใหทุกหนวยของประชากรที่
วัดมีกลุมลงได และกลุมแตละกลุมจะตองมีคุณสมบัติไมซํ้าซอนกัน แยกออกจากกันและ กันโดย
เด็ดขาด 

 

 2)  การวัดระดับอันดับ (Ordinal Scale)  เปนการวัดที่ใหรายละเอียดไดมากขึ้น 

สามารถจัดอันดับความแตกตางระหวางผลการวัด ในระบบการวัดนี้ใช ความมากกวา นอยกวาเปนหลัก 

การวัดระดับนี้เปนการจัดอันดับ สูง-ตํ่า กอน-หลัง เทานั้น โดยท่ีไมทราบถึงปริมาณของความมากกวา
หรือนอยกวา  
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 3)   การวัดระดับชวง (Interval Scale) การวัดแบบนี้ สามารถกําหนดความหางระหวาง
ส่ิงที่วัดไดแนนอน ท้ังนี้เพราะในการวัดนี้ หนวยของการวัดมีลักษณะคงที่ ซ่ึงใชเปนมาตรฐานรวมใน
การกําหนดคาเปนตัวเลขจํานวนเต็มใหกบัส่ิงที่วัดได ระบบการวดัแบบนี้อาจจะมจีุดเริ่มตนที่ไมเปนศูนย
แท เชน ในการวัดทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไมไดคะแนนเลย หรือไดศูนย ไมไดหมายความวาบุคคล
นั้นไม มีทัศนคติในเรื่องนั้นเลย แตทัศนคติอาจจะ เปนกลาง คือไมบวก ไมลบ เปนตน  

 

 4)   การวัดระดับอัตราสวน (Ratio Scale)  เปนการวัดทีมี่คุณสมบัติของการวัด โดยมี
จุดเริ่มตนโดยธรรมชาติท่ีแทจริง เชน น้ําหนัก ความสูง ในขณะที่คาเปนศูนยของการวัดในระดับอันตร
ภาคเปนศูนยไมแท คือส่ิงที่วัดยังคงมีอยูในระดับหนึ่ง คาที่เปนศูนยในการวดัระดับนี้ ถือวา เปนศูนยแท 

เนื่องจากแสดงวาไมมีส่ิงที่วดัอยูเลย  

ตัวอยางลักษณะขอมูลกับระดับการวัด 
 
 

ตัวแปร ระดับการวัด 

เพศ Nominal 

ระดับการศกษา Ordinal 

ความรู Interval 

สวนสูง Ratio 

ศาสนา Norminal 

ความคิดเหน Interval 

 

 2.9.7  การออกแบบการวิจัย   

 แบบของการวจิัย เปนส่ิงที่เชื่อมโยงกิจกรรมของงานวิจยั ท่ีจะตองทําในแตละขั้นตอน 

เขาดวยกันเปนการเชื่อมโยงประเด็นของการวิจยั แนวความคิดที่ใชในการทําวิจยัใหเขากับการวัด   

เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดวิธีการสุมตัวอยาง และ การวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคของการวิจยั แบบแผนของการวิจยัเปนส่ิงที่สําคัญมากแทบจะเรยีกไดวาเปนสมองและ   

หัวใจของงานวิจัย  
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 2.9.8  ประชากรและการเลือกตัวอยาง 

 ในการวิจัยโดยท่ัวไป  นกัวิจยัจําเปนตองเขาใจสิ่งที่ศึกษาซึ่งอาจเปนคน สัตว หรือ
ส่ิงของก็ได  2 อยาง คือ  ประชากรและตัวอยาง  นักวิจัยอาจไมจําเปนตองเกี่ยวของกับตัวอยางก็ได  หาก
ทําการศึกษาในสิ่งที่ตองการศึกษาทุกหนวย  แตอยางไรก็ตามในการวิจัยโดยท่ัวไปที่มีประชากรจาํนวน
มาก หรืออาจไมมีความจําเปนตองศึกษาในสิ่งที่ตองการศึกษาทุกหนวย จะมีการสุมตัวแทนของ
ประชากรมาศกึษา ซ่ึงหากนักวิจยัเลือกใชวิธีการสุมทีเ่ปนตัวแทน มีลักษณะเสมอเหมือนประชากร
ไดมากที่สุด เมื่อไดผลการวจิัย หรือคําตอบเพื่อตอบปญหาการวจิัยไดแลว จะไดผลการวิจยัท่ีใกลเคียงกับ
ผลจากการศึกษาในกลุมประชากรทั้งหมด 

  2.9.9 เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบรวบรวมขอมูล 

  ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหหาคําตอบนัน้ตองมีการสราง 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีข้ันตอนที่สําคัญคือ 

 1.  กําหนดขอมูลและตัวช้ีวดั ซ่ึงจะมาจากตัวแปรที่นกัวจิัยสนใจศึกษา 

 2.  กําหนดแหลงขอมูล  

 3.  เลือกตัวอยาง  

 4.  เลือกวิธีการรวบรวมขอมูล ซ่ึงอาจใชวิธีการสัมภาษณ สอบถาม หรือบันทึกขอมูล
เองหลักจากไปสังเกตประเด็นของตัวแปรนั้นๆ แลว 

 5.  นําเครื่องมอืรวบรวมขอมูลไปทดลองใช  เพื่อหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีมีความตรง 

ความเที่ยง ท่ีเชื่อถือได  

 6. การออกรวบรวมขอมูลจริง  

 

 2.9.10  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวจิยั  เปนขั้นตอนของการนําเอาขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดมา
จัดอยใูนระเบยีบ  แลวนําไปทดสอบสมมติฐานเพื่อหาคําตอบตามที่กําหนดไวในวตัถุประสงคของการ
วิจัย  การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลนั้นอยูกับวัตถุประสงค  สมมติฐาน  และระดับของตวัแปรที่
ใชในการวิจยั 

 

 กลาวโดยสรุป คือ นักวิจัยตองเขาใจมโนทัศนของการวจิัย ท้ัง 9  ประเด็น ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ความหมายของการวิจัย เกณ การพิจารณาการวิจัย สภาพและความสําคญัของปญหาและการ
ตั้งชื่อเร่ืองในการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการศกษา กรอบแนวคิดและสมมติ านการวิจัย 
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คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย และกระบวนการวิจัย เพื่อให
สามารถมองภาพของการวิจยัใหเห็นไดท้ังระบบ และเปนประเดน็ทีสํ่าคัญที่ใชในการศึกษารายละเอียด
อ่ืนๆ ในบทตอไป 
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บทที่ 3  

ทบทวนแนวคิดทฤษ ีที่เกี่ยวของ 

 
เนื้อหาในบทนี้ ผูเขียนไดนาํเสนอประเดน็ที่เกี่ยวของแยกเปน 4 เร่ืองดังนี ้
 

3.1 การทบทวนแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

3.1.1 ความหมายของ  “แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของ”  

3.1.2 ความสําคัญของการทบทวนแนวคดิทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการวิจัย  

3.1.3 จุดมุงหมายของการทบทวนหรือการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

3.1.4  การใชประโยชนจากผลการทบทวนแนวคดิทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ 

3.1.5 ประเด็นดานเนื้อหาสาระที่ตองการการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 

3.2  แหลงและกระบวนการคนควาแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

3.2.1 แหลงคนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของบนอินเตอรเน็ต 

3.2.2 กระบวนการคนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของบนอนิเตอรเน็ต 
 

3.3  หลักการเขียนแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ   ประกอบดวยเนื้อหาหลัก  ดังนี้    
3.3.1 สถานการณของเรื่องที่ทําวิจัย 

3.3.2 การเขียนทฤษฎีท่ีเกีย่วของ 

3.3.3  การเขียนงานวจิัยท่ีเกีย่วของ 
 

3.4 ตัวอยางการเขียนแนวคดิทฤษ ีท่ีเก่ียวของในการวิจัย 

 

3.1  การทบทวนแนวคิดทฤษ ีท่ีเกี่ยวของ  
 

3.1.1 ความหมายของ  “แนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ” 

กิจกรรมในระยะเริ่มแรกของการสรางงานวิจัยกิจกรรมหนึ่งคือ การทบทวนแนวคดิ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงหมายถึงการคนควาหาขาวสารความรูท่ีมีความเกีย่วของสัมพันธกับปญหาวิจยั การ
ทบทวนหรือการสืบคนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของ  เปนกิจกรรมที่อาจทําทั้งกอนและหลังการเขยีนโครง
รางวิจัยเปนกระบวนการที่ใหประโยชนสําหรับผูวิจยัในการหาหวัขอวจิัยและใหแนวทางการดําเนนิงาน
วิจยั 
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  ในทางวจิัย  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ หมายถึง งานเขียน งานวิจยัเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหวัขอวิจยั  อาจอยูในรูปที่เปนเอกสาร และทีไ่มเปนเอกสาร อาจมีท้ังที่บันทึก
ไวหรือไมมีการบันทึกไวเปนแตเพยีงการบอกเลาตอๆ กันมา หรือบันทึกไวในลักษณะตางๆ กัน เชน ส่ือ
ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน  วีดีโอเทป  ซีดีรอม เปนตน 
 

 จากความหมายของแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังกลาว จะเห็นวารูปแบบของแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและแหลงคนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเปนส่ิงที่ข้ึนอยูกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะหนึ่ง เราอาจตองเดินทางไปที่สถานที่ตางๆ เพื่อสัมภาษณ ดู คนควา อาน หรือถาย
เอกสาร ในอีกขณะหนึ่งเราไมตองเดินทางไปที่ใดเลย เพียงแคมีคอมพิวเตอรและโมเด็ม รวมทั้งบริการ
ตออินเตอรเน็ตจากสถาบันที่ใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet  Service  Provider - ISP) เราก็สามารถ
ทองเที่ยวไปในฐานขอมูลตางๆ ท่ีอยูหางไกลออกไปทั้งในและนอกประเทศ โดยไมตองเสียเวลาเดินทาง
เหมือนเชนแตกอน ปญหาคือเราจะทําอยางไรจึงจะไมเพลิดเพลินหลงใหลไปกับการไดพบกับขอมูล
ขาวสารมากมาย จนเสียเวลาไปเทาๆ หรือมากกวาที่ตองใชในการเดินทางเหมือนแตกอน ทําอยางไรการ
คนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของจึงจะไมเปนเพียงการอาน การเขาหองสมุด อานหนังสือเลมแลวเลมเลา 
เขาสูระบบ อินเตอรเน็ต กดปุมแลวปุมเลาเขาสูฐานขอมูลจํานวนมากมาย ใชเวลามากมายในการคนและ
อาน ซ่ึงผูท่ีรักการอานคงรูสึกเพลิดเพลินและหลงใหลกับฐานขอมูลเหลานี้ แตประโยชนท่ีไดสําหรับ
การวิจัยในการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของคงไมกาวหนาเทาที่ควร ดังนั้นจึงตองมีการควบคุม
ขอบเขตการคนและเวลาที่ใชในการคน 

 

3.1.2 ความสําคัญของการทบทวนแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของในการวิจัย  

ในการที่จะออกแบบวจิัย ท้ังในดานกรอบแนวคดิ กรอบประชากร วิธีการเลือกกลุม
ตัวอยาง การพัฒนาเครื่องมอื และกระบวนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล หรือการนาํเสนอ
ภาพรวมของการวิจัยเพื่อส่ือแนวคดิในการวิจัยในรูปของโครงการวิจัย การดําเนินงานวิจยัไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และการเขียนรายงานวิจยัท่ีมีประโยชนตอวงการวิชาชีพนั้น ส่ิงที่สําคัญ คือ กอนที่จะ
ตัดสินใจเลือกหัวขอ ตองสํารวจความสนใจของตนเองกอนวาสนใจเรือ่งใดบาง เมื่อไดเร่ืองที่สนใจแลว
ตองวิเคราะหวา เร่ืองใดที่ตนรูเร่ืองมากที่สุด เร่ืองนั้นๆ ยงัมีชองวางอะไรในตวัองคความรู ในการปฏิบัติ 

ในแนวคิด ล    
 

การที่จะทราบขอมูลดังกลาวไดตองมีขอมูลวามีทฤษฎีแนวคิดอะไรบางที่เกี่ยวของ มี
อะไรที่เกดิข้ึนใหมในขอบเขตเนื้อหานัน้ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบาง มีใครเคยทําวิจยัในเรื่องที่
เกี่ยวของไปแลวบาง ไดขอคนพบอะไรบาง ยังมีอะไรทีน่าสนใจอีก ส่ิงเหลานี้จะไดจากการศึกษาแนวคดิ
ทฤษฎี ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและทันสมัย 
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3.1.3 จุดมุงหมายของการทบทวนหรือการตรวจสอบแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ 

การทบทวนหรือการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเปนการรายงานเชิงประเมิน
ของสารสนเทศที่พบในแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับส่ิงที่เลือกมาศึกษารายงาน ควรมีเนื้อความที่บรรยาย 

สรุป ประเมินและใหความชัดเจนในสารสนเทศที่เลือกมานําเสนอ  ควรใหฐานทางทฤษฎีสําหรับการ
วิจัยท่ีจะทํา และชวยใหผูวิจัยไดพิจารณาตัดสินใจถึงธรรมชาติของการวิจัย งานที่นํามาเสนอควรเปนงาน
ท่ีเกี่ยวของกับบริบทแวดลอมและตัวแปรที่มุงศึกษา  การตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไมใชเพียง
การคนหาสารสนเทศ และไมใชเพียงการบรรยายประกอบรายการหนังสือ งานที่นํามาเสนอตองผานการ
อาน การประเมิน และการสังเคราะหมากอน และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางแนวคิดทฤษฎีท่ี
นํามาเสนอ รวมทั้งสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงขอบเขตของงานวิจัยท่ีทํา 

 

การเขียนสวนที่เปนแนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวของนั้น เปาหมายเพื่อการถายทอดใหผูอานได
ทราบถึงความรูพื้นฐานในเรื่องที่ทําวิจัย    และแนวคิดที่ไดพัฒนาขึ้น    รวมถึงจุดเดนและจุดดอยของ 

ความรูและแนวคิดที่นําเสนอ  
 

ทําไมตองตรวจสอบแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ  
 

แมวารูปแบบของการเขียนรายงานการตรวจสอบแนวคดิทฤษฎีท่ีเกีย่วของที่เกี่ยวของ
อาจมีความแตกตางกันตามประเภทและสาขาของการวิจยั แตจุดมุงหมายพืน้ฐานในการตรวจสอบ
แนวคดิทฤษฎท่ีีเกี่ยวของที่เกีย่วของจะเปนเชนเดียวกนั การตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของมี
จุดมุงหมายโดยทั่วไป ดังนี้        

3.1.3.1 ใหความรูพืน้ฐานดานบริบทของการวิจยั  

3.1.3.2 ใหหลักฐานสนับสนุนการวจิัย  

3.1.3.3 ใหความมัน่ใจวางานวิจัยนั้นมี หรือไมมีผูทํามากอน  

3.1.3.4 แสดงใหเห็นวางานวิจยันัน้เหมาะสมกับองคความรูท่ีมีอยู    
3.1.3.5 แสดงใหเห็นวาส่ิงที่ศึกษานัน้ไดมีผูออกแบบศึกษาไวอยางไรบางจากงานที่  
      ผานมา     
3.1.3.6 นําเสนอจุดออนที่มีอยูในงานวิจยัท่ีมีผูทํามาแลว   

3.1.3.7 ไดเหน็โครงสรางของชองโหวท่ีมีอยูในงานวิจยัท่ีผานมา   
3.1.3.8 แสดงใหเห็นวา งานวิจัยท่ีทําเพิ่มความเขาใจและความรูในสาขาวิชาที่มีความ 

เกี่ยวของ   
 

นอกจากนั้น การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ จะชวยตัวผูทําวิจัย อยางนอย สองประเด็นตอไปนี้ 
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1) ทําใหผูวจิัยไดเกิดการเรยีนรูจากหลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับส่ิงที่ศึกษาใน 

       งานวิจยัท่ีผานมาแลว  

2) ชวยทําใหเห็นความชัดเจนของหัวขอวจิัย หรืออาจชวยใหสามารถเปลี่ยน                         

                                  จุดเนนของการวิจยั หรืออาจตองเปลี่ยนหวัขอวิจยัใหม    
 

3.1.4 การใชประโยชนจากผลการทบทวนแนวคิดทฤษ ท่ีีเก่ียวของ 

ในการคนควาหรือทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยนั้น ถาผูวิจัยทําได
ครอบคลุมพอ ผูวิจัยจะไดสารสนเทศดังตอไปนี้  

 

 3.1.4.1  มีผูใดทําอะไรไปแลวบางในขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เราตองการศึกษา 
 

 3.1.4.2  ใหแนวทางที่เปนไปไดในทางปฏบัิติเกี่ยวกับแบบแผนการวจิัย กระบวนการ 

                 และขั้นตอนในการวิจัย 
 

 3.1.4.3  ช้ีใหเห็นชองวางหรือความไมสมบูรณขององคความรูในขอบเขตเนื้อหาวิชาที่  
  สนใจ อันจะนาํไปสูประเด็นปญหาการวิจยั 
 

 3.1.4.4  ใหสารสนเทศเกี่ยวกับปญหา  อุปสรรค หรือขอจํากัดที่อาจเกดิข้ึนในการวิจยั  

  ในขอบเขตเนือ้หาวิชาที่เราตองการศึกษา  และแนวทางแกไขปรับปรุงปญหา 
                     อุปสรรคที่คาดการณไดวาจะเกิดข้ึนลวงหนา 
 

 3.1.4.5 ใหพืน้ฐานในการแปลความหมายผลของการวิจัยและสารสนเทศดังกลาวทําให 

  ผูวิจัยสามารถใชเปนพืน้ฐานในการออกแบบ    และการดาํเนินงานวิจยัในดาน       

  ตอไปนี ้ 
   1)  การระบุและกําหนดขอบเขตของปญหาและสมมติฐาน 

              2)  ขอมูลท่ีตองการในการแกปญหา และการทดสอบสมมติฐาน  

              3)  การกําหนดกรอบประชากร 

             4)  การกําหนดวิธีการเลือกตัวอยางเพื่อใชในการวิจัย 

    5) เครื่องมือและระดับการวดัที่ตองใชในการไดมาซึ่งขอมูลท่ี 

    ตองการ 

              6)  เนื้อหาสาระ หรือโครงสรางที่สําคัญสําหรับการพัฒนาเครื่องมือ 

7)  การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งปญหาและการ   

     แกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

              8)  การกําหนดวิธีการวเิคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะห 

        ขอมูล 
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9)   การอางอิงในการอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล และขอเสนอ 

                     แนะในการนําผลไปใชและการวิจัยตอ 
 

 3.1.5 ประเดนดานเนื้อหาสาระที่ตองการทบทวนแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ        

 เมื่อไดทราบวา แนวคดิหลักๆ ของการทบทวนแนวคดิทฤษฎีเปนอยางไรแลว ทําให
เห็นภาพไดวา การที่จะใชประโยชนจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของในการวิจัยไดอยางเตม็ที่นั้น 

ประเด็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวความคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่ตองนํามาทบทวนนัน้ ควรประกอบดวย
ประเด็นในดานตอไปนี ้

 

3.1.5.1 บริบทในการวจัิย   

 บริบทในการวจิัยสวนใหญมักไดจากหวัขอหรือหัวเร่ืองวจิัย  เชน การศึกษาผลกระทบ
จากกรณียายถ่ินของชาวไทยภูเขา 

 

ตัวแปรที่ศึกษาคือการยายถ่ินและผลกระทบจากการยายถ่ิน บริบทของเรื่องนี้คือชาว
ไทยภเูขา  ซ่ึงมีเอกลักษณบางอยางของตนที่ผูวิจยัจะตองนําเสนอ  เพื่อความเขาใจของผูสนใจอานงาน 

วิจัย และผูเกี่ยวของอื่นๆ  ประเด็นที่ตองมกีารทบทวนแนวคิดทฤษฎใีนเรื่องนี้คือ 
 

เร่ืองของชาวไทยภูเขา  การนําเสนอเรื่องของชาวไทยภเูขา ควรนําเสนอสองประเดน็ 

ประเด็นแรกเปนเรื่องของการแนะนําใหรูจักกับชาวไทยภูเขา ซ่ึงอาจนําโดยการเกริ่นถึงชาวไทยภูเขา
ท่ัวไป แลวกาํจัดขอบเขตทีช่าวไทยภูเขาที่เราตองการศึกษา ถาไมไดศึกษาชาวไทยภูเขาทัว่ๆ ไป แต
เจาะจงศกึษาเฉพาะเผาใดเผาหนึ่ง  ส่ิงที่นําเสนอเปนเนื้อหาเกีย่วกับ ลักษณะตาง ๆ ของไทยภเูขา  และส่ิง
ท่ีเกี่ยวของที่ทําใหเกดิการยายถ่ิน เชน เศรษฐกิจ ความเปนอยู ลักษณะของครอบครัว ความคาดหวัง และ
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ และประเด็นทัว่ไป ท่ีเกี่ยวของจากนั้น ตองนําเสนอใหเห็นภาพของปญหา คือการ
ยายถ่ินของชาวไทยภูเขา  

 

จากนั้น ตองนาํเสนอใหเห็นภาพของปญหา คือการยายถ่ินของชาวไทยภูเขา หัวขอเร่ือง
แสดงวา เปนการศึกษาในลักษณะที่ตองการบรรยายถึงการยายถ่ินของชาวไทยภูเขา ไมไดมีการจํากัด
ขอบเขตเฉพาะเจาะจงวาเปนเรื่องใด  

 

3.1.5.2 แนวคิดทฤษ เีก่ียวกับตัวแปรท่ีศกษา 
 เชนเดยีวกับบริบทในการวจิยั ตัวแปรที่ศึกษาวิจยั สวนใหญจะอยูในหวัขอหรือช่ือเร่ือง  

การนําเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตวัแปรที่ศึกษา จะชวยใหผูวิจยัสามารถกําหนดกรอบแนวคดิทฤษฎี
ในการวิจัยของตน สามารถกําหนดขอบเขตของการศึกษาดวยการยึดหลักการหรอืทฤษฎีท่ีนํามาเสนอ
หรือดัดแปลงหรือผสมผสานแนวคิดทฤษฎีตางๆ  เพื่อใหเหมาะกับบรบิทของการวิจยัท่ีตองการศึกษา  
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 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับตวัแปรที่ศึกษาอาจประกอบดวยความหมายหรือนิยามศัพทของ
ตัวแปรที่นํามาศึกษา เนื้อหาของแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา  อาจนําเสนอจากมุมมองของ
ผูเชี่ยวชาญในตัวแปรนัน้ๆ  หลายๆ คน แตไมควรนําเสนอเหมือนภาพที่ไมมีการเชือ่มโยงติดตอกนั การ
นําเสนอไมจําเปนหรืออันที่จริงไมควรนําเสนอเปนรายบคุคล แตอาจอยูในรูปของการวิเคราะหและการ
สังเคราะหผูมีแนวคดิที่สอดคลองกัน แลวนําเสนอแนวคิดนั้น โดยอางอิงผูเชี่ยวชาญเหลานั้น นอกจาก
นําเสนอในดานขอเท็จจริงทีไ่ดศึกษาจากแตละบุคคลหรือแตละประเดน็ของตัวแปรแลว ควรมีการ
นําเสนอในรูปของการเปรียบเทียบ หรือการอภิปรายในแงมุมตางๆ ท่ีตรงกัน สอดคลองกัน และที่อาจ
ขัดแยงกัน  

 

 ตัวอยางเชน การศึกษาผลกระทบจากกรณียายถ่ินของชาวไทยภูเขา ท่ีไดยกตัวอยาง
มาแลวนั้น การนําเสนอเนื้อหาในสวนของตัวแปรไดแก  

 

- แนวคิดทฤษฎี เร่ืองการยายถ่ิน        ประเด็นที่นําเสนอควรเปนการใหความหมายของ 

การยายถ่ิน ลักษณะของการยายถ่ิน  ความสําคัญ และเนื้อหาดานผลกระทบอันเนือ่งจากการยายถ่ิน เปน
ตน 

- แนวคิดทฤษฎีในเรื่องผลกระทบ การศึกษาผลกระทบ แลวตามดวยผลกระทบอัน 

เนื่องมาจากการยายถ่ิน   
 

3.1.5.3  งานศกษาคนควาท่ีเก่ียวของกับตัวแปรที่ศกษาที่อยูในบริบทท่ีคลายคลงกับท่ี 

ตองการศกษา  
ในสวนนี้เปนงานวิจยัและขอคนพบจากการวิจัยท่ีเกี่ยวกบัเรื่องการยายถ่ิน เมื่อถึงตอนนี ้

ผูวิจัยตองมีความชัดเจนในเรือ่งกรอบแนวคิดที่จะศกึษามากพอที่จะวางกรอบการนําเสนอใหอยใูน
บริบทที่ตองการศึกษา นั่นคือควรนําเสนองานวิจยัในตัวแปรที่ตองการศึกษาในบริบทที่ตรงกันกับที่
ตองการศึกษาหรือในกรอบแนวความคิดที่ตองการศึกษา เชนเปนเรื่องที่ศึกษาเกีย่วกับการยายถ่ินของ
ชาวไทยภูเขาหรือกลุม เปาหมายที่มีลักษณะคลายคลึงกนั หรือท่ีมีลักษณะอื่น ๆ คลายกัน เปนตน 

 

3.2  แหลงและกระบวนการคนควาแนวคิดทฤษ ีท่ีเกี่ยวของ 
 

 3.2.1 แหลงคนควาแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ 

แหลงคนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในทีน่ี้ จะไดแบงเปนสามแหลงหลัก ๆ คือแหลง
ท่ีบันทึกในรูปส่ือส่ิงพิมพ แหลงที่บันทึกในรูปส่ืออิเล็คทรอนิคส และแหลงที่ไมไดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร  
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3.2.1.1 แหลงท่ีบันทกในรูปส่ือส่ิงพมิพ เชน 
 

1) วารสารรายคาบตางๆ  ซ่ึงปกติมีดัชนีคนหาในหองสมุดทกุแหง ท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศ 
 

2) ดัชนีการศึกษา เปนดัชนวีารสารที่ใชกันมาก มีรายช่ือวารสารทางการศึกษาถึงมาก 

กวา 360 รายการ เปนดัชนท่ีีพิมพข้ึนในป ค.ศ.1929 เปนดัชนวีารสารรายเดือน และเย็บรวมเปนราย 3 

เดือน  รายป  ภายในจะบรรจุแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในรูปของวารสารรายคาบเอกสารจากการสัมมนา 
หนังสือรายป หนังสือขาว บทความ และเอกสารทางราชการตาง ๆ เกี่ยวกับการศกึษา 
 

3)  ดัชนแีละบทคัดยองานวิจยัทางการศึกษาอื่นๆ ตัวอยางเชน Psychological Abstracts  

เปนเอกสารทีบ่รรจุบทคัดยองานวิจยัดานจิตวิทยา ออกทุก 2 เดือน 
 

                           4)  Review & Educational  Research  (RER)  เปนหนึ่งในแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ปญหาวิจยัในหลายๆ หัวขอและหลายๆ ประเด็น RER เปนวารสารรายเดือน จัดพิมพโดยสมาคมการวิจยั
ทางการศึกษาของอเมริกา (American Educational Research Association – AERA)  
 

5) Encyclopedia  of  Educational  Research  (EER)  เปนโครงการของสมาคมการวิจยั
ทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา บรรจุเร่ืองยองานวจิัยในการศึกษา ซ่ึงมีการประเมนิเชิงวิพากษวจิารณ  

การสังเคราะห  และการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในหวัขอเร่ืองเดียวกันใหผูอานไดอานดวย 
 

6)  International Encyclopedia of  Social Science  สรุปวาแหลงแนวคดิทฤษฎท่ีี
เกี่ยวของทั่ว ๆ ไปที่อยูในรูปส่ือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน 

- Book Review Digest 

- Library Journal 
 

 3.2.1.2 แหลงท่ีบันทกในรูปส่ืออิเลกทรอนิกส    

แหลงที่บันทึกในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงตองอาศัยคอมพิวเตอรชวยในการสืบคน ซ่ึง
แหลงขอมูลประเภทนี้คือแหลงฐานขอมูลท่ีเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส เปนฐานขอมูลท่ีเรียกวาไรพรมแดน 

เนื่องจากฐานขอมูลท่ีเราเขาไปใชอาจอยูไกลถึงคนละซีกโลก แหลงขอมูลประเภทนี้ แบงไดเปน 2 

ประเภท   
 

  1) านขอมูลท่ีเกบใน CD-Rom ซ่ึงมีสถาบันดานวิชาการที่จัดทําข้ึน แหลงขาวสารหรือ
ฐานขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดทําในรูปของ CD Rom  ท่ีนิยมใชกันมากที่สุดไดแกฐานขอมูลของ 

ERIC 
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2)  แหลงคนควาผานเครือขายอินเตอรเนต โดยอาศัย Browser และ Search Engine 

ตางๆ นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีบนอินเตอรเน็ตที่นํามาใชประโยชนในการวิจัยได เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail)  กลุมขาว / กลุมสนใจ (News group / List serve) กระดานขาว กระดานขอมูล
สําหรับคําถามที่มีผูถามบอย หองสนทนา (Chat room) เปนตน แหลงขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

สวนใหญจะแบงประเภทได 4 ประเภท ดังนี้             
                (1) แหลงที่เปดเปนสาธารณะ ผูท่ีเขาไปในฐานขอมูลสามารถถายโอนขอมูล
จากฐานขอมูลนั้น ๆ มาเก็บไวใน ารดดิสก หรือฟล็อปป หรือซีดีของเรา โดยท่ีเราจะสามารถศึกษาบน
จอคอมพิวเตอรหรือพิมพเปนเอกสารเพื่อศึกษาภายหลังได 

                            (2) แหลงที่เปดเปนสาธารณะเหมือนประเภทแรก ผูท่ีเขาไปในฐานขอมูลจะ
สามารถเขาไปศึกษาขอมูลตางๆ หรือส่ิงพิมพท่ีตองการได แตไมสามารถถายโอนขอมูลเก็บไวไดเหมือน
ดังประเภทแรก 

   (3) แหลงที่เปดเปนสาธารณะแตจะมีขอมูลเพียงบางสวนที่เปดใหเขาไปศึกษา 
ถายโอน หรือส่ังพิมพได แตบางสวนตองลงทะเบียนหรือเปนสมาชิกจึงจะเขาถึงขอมูลได 

   (4) แหลงที่นําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงขอมูล ฐานขอมูล และหรือ
เอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของตางๆ ซ่ึงอาจมีขอมูลมาเสนอ แตการจะไดขอมูลท่ีตองการ ตอง
ส่ังซ้ือโดยสามารถสั่งซ้ือท้ังไปรษณีย ทางโทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต แหลงขอมูลประเภทนี้สวน
ใหญจะเปนสถาบันที่ มีบริการใหคําปรึกษา  และองคกรในลักษณะที่ เ รียกวา  รานขายหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส โดยท่ีหนังสือท่ีส่ังซ้ืออาจอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส แตสวนใหญยังคงอยูในรูปเอกสาร
ส่ิงพิมพ 

  แหลงขอมูลประเภท (1)–(3) สวนใหญจะเปนสถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ 

องคกรที่ใหบริการสาธารณะดานวิชาการและวิชาชีพตางๆ  สวนประเภทสุดทายถือเปนสถาบันให
คําปรึกษาตางๆ และ/หรือรานขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส ล  ตัวอยางแหลงขอมูลดังกลาว เชน  
 

  -  ศูนยแหลงขอมูลขาวสารทางการศกษา (Educational Resources Information 

Center - ERIC)  ERIC เปนศูนยขอมูลขาวสารระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใหบริการ
เกี่ยวกับรายงานและเอกสารทางการศึกษา มีท่ีต้ังฐานขอมูล (Clearing House) ท้ังหมด 21 แหงทั่ว
ประเทศ แตละแหงรับผิดชอบในดานฐานขอมูลแตละดาน เชน ในดานการศึกษา ดานประถมศึกษา และ
เด็กในวัยแรกเริ่ม ต้ังอยูท่ีเมืองเออรบานา ในรัฐอิลลินอยส ดัชนีวารสารทางการศึกษา (Current Index to 

Journals in Education) ซ่ึง ERIC  จัดพิมพข้ึนจะมีช่ือท่ีต้ังฐานขอมูล ท้ังหมดของ ERIC  
 

  -  เครือขายขอมูลขาวสารของ AERA ซ่ึงมีฐานขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวอยางแหลงแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่นําเสนอบนโ มเพจของ AERA (http://www.aera.net) ดัง ภาพ
ท่ี 3  และ 4  
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ภาพที่ 3  หนาที่เขาสูเอกสารที่มีอยูในเว็บไซตของสมาคม AREA* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4  หนาในเว็บไซตของสมาคม AREA* 

                                          

*http://www.area.net 
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3.1.2.3  แหลงท่ีไมไดบันทกเปนลายลักษณอักษร   

แหลงแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ บางครั้งไมไดอยูในรูปที่มีการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร แตอาจเปนรูปภาพ  สถานที่  ส่ิงของ หรืออาจเปนบุคคล แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของประเภทนี้ อาจ
ตองอาศัยการตรวจสอบดวยกระบวนการ หรือเทคนิคพิเศษ การใชเครื่องมือ การใชวิธีการในการเก็บ
รวบรวมสารสนเทศหรือการบันทึกดวยวิธีท่ีเฉพาะ ในกรณีท่ีเปนบุคคล อาจตองการการบันทึกภาพ การ
สังเกต การสัมภาษณ เปนตน 
 

 3.2.2 กระบวนการคนควาแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของบนอินเตอรเนต 

 ดังไดกลาวแลววา ปญหาในการคนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่พบกันบอยๆ คือการ
คนมากเกนิไป การใชแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของมาอางอิงมากเกินไป จะทําใหการคนจบไมลง ดังนัน้ตอง
ประเมินคําถามวิจัยของตนเองวาคืออะไร และใชแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของอางอิงในขอบเขตที่จํากัดตาม
คําถามวิจัย วิธีนี้จะชวยจํากัดขอบเขตและเวลาทีใ่ชในการคนหาได ปญหาการคนแนวคดิทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของไดมากเกินไปนี้เปนปญหาสําคัญพอๆ กับที่คนไดนอยเกินไปจนไมสามารถใหภาพและทิศทาง
ของการดําเนนิงานไดพอเพยีง  

 

  กระบวนการทีจ่ะชวยใหมีการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของอยางมคีวามหมาย ตอง 

การกําหนดจุดมุงหมายในการคน การใชคําถามวิจัยเปนเครื่องนําทางในการคนทุกครั้งที่ใชคอมพิวเตอร
คนฐานขอมูลและวางแผนกาํหนดเวลาที่ใชคนไวลวงหนา จะชวยใหไดแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของที่ตรง
ประเด็นดวยเวลาที่เหมาะสม  
 

  จากนั้น คําถามคือจะเริ่มที่ใด วิธีท่ีดีท่ีสุดอาจเริ่มจากการอานบทคัดยอในวารสาร 

เพื่อใหไดภาพทั่ว ๆ ไปของแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่มีอยูกอน จากนั้นอาจเริ่มที่แหลงทั่วๆไป เชน 

หนังสือ งานวิจัยและคนตอจากบรรณานุกรมหรืออาจใชวิธีการหลายๆ วิธี หรืออาจเริ่มจากอินเตอรเน็ต
เขาไปที่ฐานขอมูลตางๆ คนควาหาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของลาสุดแลวยอนกลับไปหาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของที่เกากวาหรือแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของประเภทคลาสสิค ซ่ึงผูทําการวิจัยในเรื่องนั้น หรือใน
ขอบเขตนั้น ๆ ใชเปนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของหลักในการอางอิง เชน ถาพูดถึงการวิจัย แนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของคลาสสิคในเรื่องการวิจัยคืองานเขียนของ Kerlinger เปนตน 
 

 การวางแผนการคนและการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ดวยการใชแหลงขอมูลใน
ลักษณะที่เปนระบบและมีโครงสราง จะชวยผูวจิัยใหใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  การพัฒนา
กลยุทธในการคนเปนส่ิงที่สําคัญ เนื่องจากทําใหสามารถพัฒนาโครงสรางสําหรับการคน และการบันทึก
ประวัติการคนของผูวิจัยได   การจัดระบบอยางดีจะชวยท้ังในการพฒันาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของตาม
หัวขอท่ีกําหนด และทั้งในกรณีท่ีผูวิจยัตองมีการปรับเปลี่ยนหวัขอหรือประเด็นของการวิจยั   ข้ันตอนที่
แนะนํามีดังนี ้
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3.2.2.1  ระบุสารสนเทศที่ตองการในรูปของคําถาม 

3.2.2.2  แยกสารสนเทศที่ตองการออกเปนสวนยอย ๆ 

3.2.2.3 ระบุและจัดลําดับคําหลักที่สําคัญๆ และคําที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคลาย 

             กัน 

3.2.2.4  ลงมือคนและศึกษาสารสนเทศ  

3.2.2.5 การบริหารจัดการหรือการจดัลําดับสารสนเทศ  

3.2.2.6 จัดลําดับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของ 
 

3.2.2.1 การระบุสารสนเทศที่ตองการในรปูของคําถาม เปนการระบุรายการสารสนเทศ 

ท่ีตองการเปนลายลักษณอักษร เปนขั้นตอนที่ชวยใหผูวิจัยไดใชเวลาคิดใครครวญวา ตองการสารสนเทศ
ในเรื่องอะไรบาง และแนวคิดหลักหรือคําหลักสําหรับการวิจัยนี้ คืออะไร สารสนเทศ แนวคิด และลง
ทายดวยคําหลัก จะชวยในการคนควาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไดตรงเปาหมายท่ีตองการไดอยางดี อาจ
เร่ิมดวยการเปดพจนานุกรมหรือสารานุกรม เพื่อการทําความกระจางในหัวขอหรือปญหาวิจัย และตัว
แปรตางๆ ท่ีตองการศึกษา จากนั้นจึงทํารายการคําหลัก และคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึง
กัน 

3.2.2.2 แยกสารสนเทศที่ตองการออกเปนสวนยอย   จากหวัขอหรือช่ือเร่ืองและที่จะ 

ทํา ซ่ึงควรสะทอนใหเห็นตวัแปรที่ตองการศึกษานั้น ผูวจิัยควรวิเคราะหแลระบุถึงแนวคิดและคําหลักที ่
สําคัญๆ ได อาจใชทําแผนทีท่างแนวคดิ ดงัภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 โครงสรางและระบบการประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินตามสภาพจริง 

ชุมชน ผูปกครอง 

สถาบันอื่นใน   

ชุมชน 

ตัวนักเรียน 

เพ่ือน

นักเรียน 

ครู 

ตัวแปรที
ประเมิน 2 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 3 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 ตัวแปรที

ประเมิน 1 

ตัวแปรที
ประเมิน 1 
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ตัวอยางในภาพที่ 5 เปนการแยกสารสนเทศที่ตองการออกเปนสารสนเทศยอยๆ หรือ
จากตัวแปรรวมเปนตัวแปรยอยๆ   ในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการประเมินคุณลักษณะที่ตองการของ
นักเรียนตามสภาพจริง   
 

3.2.2.3 ระบุและจัดลําดับคําหลักท่ีสําคัญ  และคําท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือ 

คลายกัน   ตอนนี้ ผูวิจัยอาจตองระบุคําหลักและคําที่มีความหมายเหมือนหรือคลายกับคําหลัก รวมทั้ง
แนวคิดที่ไดพัฒนาขึ้น  ควรเลือกคําที่บรรยายถึงหัวขอท่ีนํามาศึกษาได ทํารายการคําหรือแนวคิด
เหลานั้นไว รวมท้ังรายการคําหรือแนวคิดที่ไมตองการดวย อาจตองคิดถึงขอบเขตของสาขาวิชา และ
ฐานขอมูลท่ีจะคน เนื่องจากอาจใหรายการคําหลักที่จะใชในการคนเพิ่มเติม   

 

3.2.2.4 ลงมือคนและศกษาสารสนเทศ แมวาในปจจุบันมีแหลงสารสนเทศ และ
ฐานขอมูลท่ีสะดวกในการคนทั้งที่เปนเอกสารในหองสมุดของสถาบันตางๆ และในเว็บ  แตเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสสวนใหญ อาจไมใชเอกสารที่สมบูรณ บางครั้งมีเพียงรายการชื่อเอกสาร ช่ือผูเขียน หรือ
บางครั้งมีแตบทคัดยอ หรือรายงานยอ  ซ่ึงอาจใชไดในการใหแนวคิดหลักๆ หรือคําหลักที่ตองการ แต
การนํามาอางอิงตองการเอกสารที่เปนตัวรายงาน  
 

รายการคําถามตอไปนี้ เปนเครื่องชวยในการตัดสินใจเลือกแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่
จะศึกษา 

1.    มีการระบุปญหาวิจัยหรือไม  

2. ระบุไดชัดเจนหรือไม  

3. ปญหานี้ควรศึกษาดวยวิธีท่ีมีประสิทธิผลดีกวานี้หรือไม   

4. งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยในประเภทใด  

5. ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีดานใด 

6. มีความสัมพันธอยางไรระหวางกรอบแนวคิดเชงิทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 

7. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่นําเสนอเกี่ยวของกับหัวขอวิจัยหรือไม มีแนวคิดทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวของใดที่ผูเขียนไมเห็นดวย   

8. การออกแบบการวิจัยมีลักษณะอยางไร มีความถูกตองหรือไม มีคุณภาพหรือไม 

สอดคลองกับปญหาวิจัยหรือไม มีการสรุปผลไดตรงตามขอคนพบหรือไม   

9. มีลักษณะของความลําเอียงหรืออคติในการนําเสนอหรือไม  
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10. มีโครงสรางของการอภิปรายอยางไรบาง ถานํามาเขียนเปน flow chart จะเห็นถึง
ความสมเหตุสมผลของการอภิปรายหรือไม   

11. งานวิจยัหรืองานเขียนนี้ มีประโยชนในการใหความเขาปญหาที่ศึกษา มีประโยชน
ทางปฏิบัติ มีจุดเดน หรือขอจํากัดตรงใด   

12. มีความเกีย่วของสัมพันธกับงานวิจยัหรือคําถามเชิงวิจัยท่ีจะพัฒนาขึ้นหรือไม  

 

3.2.2.5 การบริหารจัดการหรือการจัดลําดับสารสนเทศ 

สารสนเทศที่อาน และจดบันทึก อาจบันทึกลงในบัตรบันทึก  จัดทํารายการสารสนเทศ 

และรายการอางอิง หรืออาจเก็บในคอมพิวเตอร   จัดระบบเนื้อหาตามหมวดหมู ส่ิงที่ใหความสะดวกใน
การคน และนํามาใสในสวนอางอิง ไมวาจะเก็บในลักษณะที่เปนเอกสารที่เขียนบันทึกหรือส่ิงพิมพ หรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส คือ การเขียนรายละเอียดเอกสารที่อานและบันทึก ในรูปแบบที่สามารถนําไป
พิมพหรือเพิ่มเติมเปนบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงทายรายงานวิจัยไดทันที  โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อผูเขียนและอื่นๆ ในรูปแบบที่ถูกตองตามรูปแบบของการอางอิงในบรรณานุกรม  ท้ังนี้จะทํา
ใหสะดวกในการคนหาไดงายเมื่อตองการใช     
 

3.2.2.6 จัดลําดับแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ  การจดัลําดับแนวคดิทฤษฎีท่ีเกีย่วของที่คน 

มาไดใหอยูเปนหมวดเปนหมูหรือในลําดบัที่ หรือตําแหนงที่ท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะได 

 1) ทําความเขาใจ และทําใหกระจางถึงความสัมพันธระหวางงานวิจัยท่ีจะทําและ 

      ขอบเขตดานวิชาการที่เกีย่วของ 

2) พิจารณาความพอเพียงของแนวคดิทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ตองานวิจยัท่ีจะทาํ  
3) ทําความเขาใจถึงสารสนเทศที่ไดมา และความความสัมพันธกับงานวิจัย 

 

การอานแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในงานวิจัย จะนําไปสูการนําเสนอแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของที่ครอบคลุมส่ิงที่ตองการศึกษาและแสดงถึงความสามารถของผูวิจัยในการยอยสารสนเทศ ดวย
ความรูและความเขาใจในเรื่องที่อานและที่จะศึกษา รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห
ของผูวิจัยไดเปนอยางดี  การจะเขียนสวนของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไดดี อยางนอยตองมี
กระบวนการดังนี้ 

1)  บันทึกส่ิงที่ไดอานใหสมบูรณและถูกตองที่สุด 

2)  สรุปงานที่อานทุกชิ้น 

3) วิเคราะหส่ิงที่อานไดในรูปของภาพรวม 

4) ใชความเขาใจของตนเองในการบันทึก แทนการลอกคําพูดของผูเขียน นอกจาก     

        ประเด็นหรือขอความที่ตองการนํามาอางโดยใชขอความของผูเขียนทั้งหมด 
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5) แบงหัวขอท่ีเขียนออกเปนเรื่องยอยๆ        และจัดหมวดหมูและลําดับตามเรื่องยอย  

6) เลือกอานงานที่เปนปจจุบันหรือใกลกับปจจุบันใหมากที่สุด 
 

การอานแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของทั้งหมด จะชวยใหสามารถพัฒนาแนวคิดหลักๆ ใน
เร่ืองตอไปนี้ได 

1) ขอบเขตของหัวขอเร่ือง 

2) จุดมุงหมายของการวิจยั 

3) การกําหนดกรอบผูใชงานวิจยั 

4) ระยะเวลาในการวิจัยเทาไร 

5) ขอบเขตของการวิจัยท้ังในดานเนื้อหา ตัวแปร และพื้นที่เพียงไร  

6) สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 

และชวยในการออกแบบวจิยัและแนวทางการวิจยัตอไป 

 

3.3  หลักการเขียนแนวคิดทฤษ ีท่ีเกี่ยวของ    
 

 ดังที่ไดกลาวแลววาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเปนการใหภูมิหลังและบริบท 

สําหรับปญหา/คําถาม/สมมติฐานวิจัย การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ควรแสดงถึงความรูจริงของ 

ผูเขียนที่มีตอเร่ืองที่ตองการศึกษา และเปนฐานขอมูลสําหรับองคประกอบตางๆ ท่ีตองการสารสนเทศ
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแกองคประกอบในงานวิจัยตอไปนี้ 

1)  ปญหาวจิัย  

2)  สมมติฐานวิจัย    

3)  ขอบเขตในการวจิัย 

4)  การนิยามศพัทท่ีเกี่ยวของ 

5)  กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 

6)  โครงสรางเนื้อหาของเครื่องมือ 
 

หลังจากการทบทวนวรรณกรรมไดครบถวน จนสามารถดําเนินงานวิจยัได การ
นําเสนอเนื้อหาในสวนนี้ในรายงานวจิัยชวยใหเกิดผลตองานวิจยัดังนี ้

 

1) ผูอานไดมีสวนรวมรับรูถึงผลการวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับงานวิจัยท่ี 

ท่ีกําลังอาน และสามารถเชื่อมโยงการวิจยัเร่ืองที่อานกบัการวิจยัอ่ืนๆ ท่ี 

เกี่ยวของ ทําใหภาพของสิ่งที่คนพบในการวิจัยมีความสมบูรณข้ึน 
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2) เปนฐานหรือกรอบสําหรับผูอานในการประเมินคุณคา และความนาเชือ่ถือ 

ของงานวิจยัท่ีทํา และในขณะเดยีวกัน สามารถใชเปนส่ิงเปรียบเทียบผล 

ของการศึกษาที่จะเกดิข้ึนกับผลของการศึกษาอื่นๆ ท่ีนํามาเสนอ 
 

3) แสดงถึงความนาเชื่อถือของผูวิจัยในแงของการแสดงใหเห็นวามีความรแูละ 

          เขาใจในสิ่งที่ศึกษา 
 

  การเขียนแนวคิดและทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ เกีย่วของกับส่ิงตอไปนี ้
  

 3.3.1   โครงสรางเนื้อหาท่ีนาํเสนอ โครงสรางของเนื้อหาในสวนนี้ ประกอบดวย
องคประกอบ 3 สวน 

3.3.1.1     สวนนํา สวนนําประกอบดวยหวัขอหรือประเด็นของเนื้อหาที่นํามาเสนอเพื่อ 

ใหเห็นโครงสรางและภาพรวมของแนวคดิทฤษฎีท่ีเกีย่วของทั้งหมดทีน่ําเสนอ  
 

3.3.1.2  สวนเนื้อหา ในภาพรวม สวนเนื้อหามีการพัฒนาขึ้นจากการประเมินเนื้อหาของ
แนวคดิทฤษฎท่ีีเกี่ยวของที่ไดคนมา ตรวจสอบและนํามาใชเฉพาะสวนที่ตรงประเด็นกับตวัแปรที่ศึกษา 
และนํามาเขยีนในเชิงของสิง่ที่ไดพบจากการคนควา การสรุป เนื้อหาในสวนนี ้ ควรประกอบดวย
องคประกอบดังนี ้

1) ภาพรวมตามประเด็นที่ศึกษา แนวคดิ หรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
2)  เนื้อหาที่แบงเปนสวนตามประเภท 

3) การวิพากษวิจารณในแงของความคลายคลึง ความแตกตางหรือความขัดแยงกัน
ของงานที่นํามาเสนอ 

4) สรุปใหเห็นภาพวาเนื้อหาหรือขอความใดทีน่ํามาเสนอที่มีความเกีย่วของกับ
งานวิจยัท่ีทํามากที่สุด หรือท่ีผูวิจัยจะนําไปใชเปนฐานในการวจิัยคร้ังนี้ นําไปเปน
ฐานในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังนี้ 

 

3.3.1.3     สวนสรุป เปนสวนที่ควรบรรยายใหเห็นภาพของความสัมพันธของงานวิจยั 

ท่ีมีผูทํามาแลว  หรือวิธีการใหม ๆ ในการแปลความหมาย การคนควาหาสิ่งที่ยังมีชองวางอยู บรรยายถึง
แนวทางในการแกปญหาความขัดแยงหรือความไมสอดคลองกันของการวิจยัท่ีผานมา ระบุกรอบแนวคดิ
ในการวิจัย ช้ีใหเห็นส่ิงที่ควรมีการวิจยัตอหรือเพิ่มเติมและแสดงใหเหน็วาไมไดเสียเวลาทําวิจยัซํ้าในสิ่ง
ท่ีมีผูทํามาแลวโดยไมจําเปน   
 

 กลาวโดยสรุป เนื้อหาที่เขียนควรมีลักษณะดังนี ้
1) นําเสนอทฤษฎี หลักการ บทความ แนวความคิดที่เกีย่วของกับตัวแปรที่จะศึกษา 
2) นําเสนอผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับตัวแปรที่จะศึกษาวามขีอคนพบอะไรบาง 
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3) เขียนในลักษณะสรุปยอใจความเปนภาษาของผูวิจัยใหเชื่อมโยงตอกนัตลอดทั้ง
เร่ือง 

4) วิเคราะหใหเหน็ความตอเนื่องหรือความขัดแยงของแนวคดิทฤษฎีท่ีเกีย่วของที่
นํามาเสนอ 

5) สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและนาํเสนอเปนกรอบแนวคดิหรือรูปแบบการ
วิจัย 

 

 3.3.2   การตรวจสอบคุณภาพของการทบทวนแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของ 

  เมื่อเขียนสวนทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของแลว การประเมินคุณภาพของสิ่งที่เขียน
ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้   

3.3.2.1 สวนทบทวนแนวคดิทฤษฎีท่ีเกี่ยวของแสดงถึงความเขาใจของผูวิจัยตองานวจิยั 

3.3.2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัยสอดคลองกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

                           3.3.2.3 ไดแสดงใหเห็นถึงการสังเคราะหแนวคดิทฤษฎท่ีีเกี่ยวของที่นาํเสนอเปนกรอบ
แนวคดิในการวิจัย 

3.3.2.4 นิยามศัพทหรือตัวแปรที่ศึกษาแสดงถึงการสังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของที่นําเสนอ 

                           3.3.2.5 นําผลการทบทวนแนวคดิทฤษฎท่ีีเกี่ยวของไปใชในการอภิปรายและสรุปผล 

                           3.3.2.6 สวนทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของชวยใหผูอานเขาใจและมีความรูเกีย่วกับ
ตัวแปรที่ศึกษา 

3.3.2.7  อางถึงทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางเพียงพอและตรงกับเรื่อง 

                           3.3.2.8  การจัดลําดับเรื่องเปนไปอยางเหมาะสม 

                           3.3.2.9  มีการสรุป/สังเคราะหเปนกรอบการวิจัย 

   3.3.2.10 เนื้อหาและขอบเขตที่นําเสนอ ครอบคลุมแนวคดิและสารสนเทศเกี่ยวกับตวั
แปรสําคัญ ๆ ท่ีนํามาศึกษา 

 

  3.3.3  การเขียนสวนทบทวนแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของในการวิจัย  

คําถามหลักในการพิจารณากอนเขียนคือ 

1) ทําไมจึงศึกษาปญหาวิจยันี ้
2) งานวิจยัท่ีจะศกึษามีประโยชนอยางไรบาง 

3) ควรใชแบบแผนการวิจยัอยางไร 

4) เรารูเร่ืองอะไรแลวบาง 

5) ลักษณะของแนวคิดหรือตัวแปรที่สําคัญคืออะไรบาง 
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6) แนวคดิหรือตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกันอยางไร 

7) ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่จะศกึษาเปนอยางไรบาง 

8) ส่ิงใดที่ยังขาดความรูหรือขาดความเขาใจ 

9) ยังตองการทดสอบหรือหาขอสรุปในแนวคิดในเรื่องใดเพิ่มอีกบาง 

10) มีหลักฐานใดบางที่ยังขาดอยู ยังมีความขัดแยงกันหรือยงัมีขอจํากัด 
 

 คําตอบที่กระจางชัดเจน และกิจกรรมเพิ่มเติมที่อาจตองทําหลังจากตอบ จะชวยใหเขียนแนวคดิ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไดชัดเจน ครอบคลุม และมีคุณภาพมากขึ้น หลักการเขียนแนวคดิทฤษฎีท่ีเกีย่วของมี
ดังนี ้
 

3.3.3.1 พิจารณาใหรอบคอบในการเลือกตัวอยาง    แนวคิดทฤษฎ ี  ท่ีเกี่ยวของที่นํามา 
ศึกษา  วิธีการคือตองเลือกที่ตรงกับปญหา และตรงประเด็น เลือกอางอิงเฉพาะที่เกี่ยวของกับหวัเร่ือง 

ระบุจุดสําคัญอยางชัดเจนและไมเยิน่เยอ เนนในสวนที่ไมลงรอยกัน และสะทอนถึงประเด็นที่สําคัญ ๆ 
 

3.3.3.2 แนวคดิทฤษ ีท่ีเก่ียวของท่ีนํามาเสนอตองคัดสรรและสําคัญ  ตองอภิปราย 

ใหกระจางวาปญหาวิจยัคืออะไร และมกีารทําอะไรไปบาง โดยแสดงใหเห็นวางานที่ทํามากอนหนานี้
ตองมีการศึกษาตอไปเพราะเหตุใด 
 

3.3.3.3  ไมควรเขียนเพียงเพือ่นําเสนอขอมูลหรือขอเทจจริง  แตเปนไปเชิงการวิพากษ 

วิจารณและการประเมินคา  การเขียนตอ ๆ กันมาโดยปราศจากหลักฐานวาทาน   ไดอานและมีความเห็น 

อยางไร  ทําใหแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของทีน่ํามาเสนอปราศจากคุณคาตอโครงการวิจยั 
 

3.3.3.4  หลีกเล่ียงการใชขอความท่ีแสดงวามีการทําในเรื่องนี้นอยมากหรือวาส่ิงที่ทํา 
มาแลวในเรื่องนี้มีข้ึนกวางขวางมากจนเกนิที่จะสรุปผลไดงายๆ การพูดในลักษณะนี้ทําใหเกิดความ
เขาใจวาผูเขียนไมไดทําความเขาใจกับเรื่องนี้ไดอยางเพียงพอ 
 

3.3.3.5   การอภิปรายถงงานที่ผูอ่ืนทําจะนาํทางใหผูอานมีความเขาใจกระจางวามีอะไร 

ท่ีทําไปแลว และงานที่อานตางจากของผูอ่ืนอยางไร  ท่ีสําคัญคือตองแสดงใหเห็นวา มีเหตุการณ
อะไรบางที่เปลี่ยนไปตั้งแตงานวิจัยในแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ     และมีอะไรที่เปนเอกลักษณเฉพาะใน
ดานแนวคิด หลักการและทฤษฎี รวมทั้งเวลาและสถานที่สําหรับโครงรางวิจัยท่ีนําเสนอ 
 

3.3.3.6   การกําหนดกรอบแนวคิด   เปนสวนที่นําเสนอหลังจากการไดทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของของผูอ่ืน ผูวิจัยจะตองใหกรอบแนวคิดในการวจิัยของตนในครั้งนี้ เปนการแสดง
แนวคดิของตนเอง เปนสวนที่ผูเขียนจะแสดงถึงการบูรณาการในสิ่งที่ไดทบทวนมาแลวนํามา สรางเปน
กรอบการวิจยัหรือโมเดลของตนเองในการวิจัยท่ีจะทํา พรอมทั้งแสดงถึงทฤษฎีหรือแนวคิดทีใ่ชในการ
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วิจัยพรอมทั้งใหเหตุผลวาทําไมทฤษฎีแนวคิดดังกลาวนําไปสูสมมติฐานหรือคําถามวจิัยและอยางไร  

กรอบแนวคิดที่นําเสนอมีจุดเดนจดุดอยอยางไร  
 

 การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของอยางดีและครอบคลุมปญหาและหัวขอวจิัย จะ
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดเนื้อหาหรือโครงสรางในการสราง
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดเครื่องมือท่ีมีความตรงในการนําไปใชวดัตัวแปรทีเ่กี่ยวของไดครบถวน 
  

  3.3.4 ความสัมพันธของแนวคิดทฤษ ีท่ีเก่ียวของและองคประกอบอื่นของงานวิจัย 

  การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของนั้น ตองการสารสนเทศเพื่อนําไปออกแบบ
งานวิจยัใหมีคุณภาพทั้งในดานความตรง และความเทีย่ง การที่งานวจิยัช้ินใดชิ้นหนึง่ จะเปนอยางนั้นได 

เนื้อหาในสวนทบทวนแนวคดิทฤษฎีท่ีเกีย่วของตองมีลักษณะดังนี ้
  3.3.3.1   ครอบคลุมตัวแปรสําคัญทุกตัวท่ีนํามาศึกษา 
  3.3.3.2   ชวยใหผูวิจยัสามารถนิยามศัพท โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนยิามตวัแปรที่จะวดั 

  3.3.3.3   ชวยใหผูวิจยักําหนดขอบเขตการวิจัย 

3.3.3.4    เปนขอมูลในการกาํหนดแนวคิดในการวิจัย 

3.3.3.5    เปนขอมูลในการกาํหนดสมมุติฐาน 

3.3.3.6    ชวยในการออกแบบการวิจยั  ท้ังในดาน ตัวแปรที่ศึกษา การวัดตวัแปรทั้งใน 

  ดานเครื่องมือและวิธีการ   ประชากร และการวิเคราะหขอมูล 

3.3.3.7 เปนขอมูลในการอภิปรายขอคนพบหรือผลการวิจัย และการใหขอเสนอแนะ 

  ในการวิจัย  โดยใชเปนสารสนเทศเพื่อการเปรียบเทียบกับผลการวิจยั  ตาม 

   ทฤษฎี  หลักการ และผลการวิจัยของผูอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

  ดังนั้นในขั้นตอนของการวิจยั การวางแผนการวิจยัในดาน วัตถุประสงค เปาหมาย การ
นิยามศัพท การกําหนดขอบเขตวิจยั การกําหนดแบบแผนวิจยั และการดําเนินงานวิจยัจะดําเนนิการได
อยางมีคุณภาพ มีความเปนไปได สวนสําคัญอยูท่ีการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของทั้งส้ิน และการ
จะประเมนิคุณภาพงานวจิัยสวนหนึ่ง พจิารณาไดจากความสอดคลองของสวนตางๆ ท่ีไดกลาวในขอ 

3.3.3.1-3.3.3.7  ตอเนื้อหาในสวนการทบทวนแนวคดิทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ และพจิารณาไดจากรองรอยการ
นําแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของที่นําเสนอในสวนนี้ไปใชในการวจิัย  

 

3.4  ตัวอยางการเขียนแนวคิดทฤษ ีท่ีเกี่ยวของในการวิจัย 
 

                    ตัวอยางที่ 3.4.1 : เปนตัวอยางจากการเขียนโครงรางวิจัย  ของ กนิษฐา แสนแก ช่ือ การ
ปรับแตมเฉลี่ยสะสมระดับมธัยมศึกษาตอนปลายดวยคะแนนความถนดัทางการเรียน   :   การเปรียบ 
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เทียบระหวางวิธีการปรับเทยีบแบบอีควเิปอรเซ็นไทล, เชิงเสนตรงและไออารที โดยเขียนในรูปของ
กรอบแนวคิดทฤษฎี  เนื้อหาประกอบดวยทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและตวัแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงผูเขียนได
นํามาเสนอครบทุกหัวขอ แตไดตัดขอความบางสวนออกเพื่อใหส้ัน เหมาะกับการนําเสนอ และไดเหน็ 

ภาพรวมของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่เกีย่วของ ดังนี ้
 

3.4.1.1 กรอบแนวคิดทฤษ  ี

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดจากการศกึษาคนควาทฤษฎีและเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะเสนอตามลําดับ ดังนี ้

1. ทฤษฎีการเรียนรูแบบปญญานิยมของพีอาเจย 

2. ความถนัดทางการเรียน 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. การปรับเทียบคะแนน 

5. การปรับเทียบแบบอีควิเปอรเซ็นไทล 

6. การปรับเทียบเชิงเสนตรง 

7. การปรับตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 
 

1) ทฤษฎีการเรียนรูแบบปญญานิยมของพีอาเจย 

พีอาเจยเชื่อวา คนเราทุกคนตั้งแตเกดิมามคีวามพรอมทีจ่ะปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
และปฏิสัมพันธนี้ทําใหเกิดการเรียนรู องคประกอบที่ชวยเสริมสรางการเรียนรู คือ วุฒิภาวะ 

(Maturation) ประสบการณ (Experience) การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) 

และการควบคมุพฤติกรรมของตนเอง (Self – regulation) 
 

พัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะอยูในขั้นที่ 4   (Formal Operations) 

… 
 

2) ความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความถนัด (Aptitude) สรุปไดวา ความถนัด หมายถึง 

ความสามารถที่บุคคลไดรับประสบการณ ฝกฝนตนเอง และมีการสั่งสมไวมากจนเกิดเปนทกัษะ
พิเศษเดนชัดดานใดดานหนึ่ง พรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมดานนั้นไดอยางดี (Warren, 1934; English 

and English, 1961; Cronbach, 1963; Brown, 1970 อางถึงใน ลวน สายยศ, 2527) 
 

ความถนัดเปนผลจากสิ่งแวดลอม การฝกอบรม ประสบการณเรียนรูและ …  
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ดังนั้น ความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude) หมายถึง สมรรถภาพทางสมอง
ท่ีเกิดจากการฝกฝนมาตั้งแตอดีต … 

 

แบบสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) หรือ SAT เปน
เครื่องมือวัดความฉลาดหรือเชาวปญญา เปน…  

 

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) 

ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดจาการปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึ่งที่อาศัยความพยายามทัง้รางกายและสมอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2527 

อางถึงใน สุขุม มูลเมือง, 2539) นอกจากนั้น กรมวิชาการ (2537) ไดใหนิยามผลสัมฤทธ์ิวา … 

โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบทฤษฎีของ Bloom ประกอบดวยผลดานพุทธิพิสัย …  
 

แตมเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรยีนแตละคนคํานวณจากผลการ
เรียนในทุกวิชาตลอดหลักสูตร… 

 

งานวิจยัท่ีเกีย่วกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความถนัดทางการเรียน มีดังนี ้
นงลักษณ  ประเสริฐ (2516) ไดศึกษาองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนชั้นมัธยมศึกษาพบวามี 3 ดาน คือ … 
 

ชาติชาย  สุภสร (2531) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย ความถนัดทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ นิสัยในการเรยีนและทัศนคติ
ในการเรยีนกบัคะแนนสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกดัสามัญศึกษา จังหวดัอุบลราชธานี พบวา …  

 

จากงานวิจยัดงักลาวมา สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความถนดั
ทางการเรียน มีความสัมพันธกันสูงและมทิีศทางบวก แตมีความแตกตางกันในลักษณะของ … 

 

4) การปรับเทียบคะแนน (Test Equating) 

จากสภาพการศึกษาในปจจบัุน ซ่ึงมีการใชแบบสอบและผลการสอบในการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอาจมีขอจํากดัหลายประการ …  

 

การพัฒนาการปรับเทียบคะแนนระหวางแบบสอบ ไดรับความสนใจมาเปนเวลาชา
นาน ซ่ึง แองกอฟ (Angoff, 1971) ไดใหความหมาย … 
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ลอรด (Lord, 1980) ไดกลาวถึงการปรับเทียบคะแนนระหวางแบบสอบวา .. 
 

การปรับเทียบคะแนนสามารถจําแนกตามทฤษฎีการวัดทีน่ํามาใช คือ การปรับเทียบ
ตามแนวทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory) และการปรับเทียบตามแนวทฤษฎี
ตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory) (Angoff, 1971; Hambleton & Swaminathan, 1984) 

…  
 

นอกจากนี้การปรับเทียบคะแนนยังมีความแตกตางกันในเรื่อง แบบแผนการเกบ็
รวบรวมขอมูล ซ่ึง Angoff, 1971; Hambleton & Swaminathan, 1984 ไดแบงแบบแผนการเก็บ
รวบรวมขอมูลไว 3 แบบดวยกัน คือ แบบแผนกลุมเดีย่ว (Single Group Design) แบบแผนกลุม
สมมูล (Equivalent Group Design) และแบบแผนขอสอบรวม (Anchor Test Design) … 

 

สําหรับงานวิจยัท่ีเกีย่วกับการปรับเทียบคะแนนในประเทศไทย ไดมีผูศึกษาเกีย่วกับ
การใชแบบสอบรวม โดย ชูชีพ  พงษสมบูรณ (2528) ไดศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของการ
ปรับเทียบระหวางรูปแบบที่ใชผูสอบรวมกับรูปแบบที่ใชแบบสอบรวม… 

 

ภาวณิี  ศรีสุขวัฒนานนัท (2528) ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการปรับเทียบ 3 วิธี 

คือ การปรับเทียบแบบอีควเิปอรเซ็นไทล การปรับเทียบเชิงเสนตรง และการปรับเทียบตามโมเดล
สามพารามิเตอร … 

 

สุนิสา  จุยมวงศรี (2534) ไดตรวจสอบคุณภาพของการปรับเทียบเชิงเสนตรง 
 

5)    การปรับเทียบแบบอีควเิปอรเซ็นไทล (Equipercentile Equating) 

                     มโนทัศนของการปรับเทียบแบบอีควิเปอรเซ็นไทล คือ การแจกแจงของคะแนน… 
 

ขอจํากัดของวธีิการปรับเทียบแบบอีควิเปอรเซ็นไทล มีดังนี้ คือ… 
 

6)   การปรับเทียบเชิงเสนตรง (Linear Equating) 

        การปรับเทียบเชิงเสนตรง เปนรูปแบบที่งายตอการปฏิบัติ โดย… 
 

        7)  การปรับตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item Response Theory) 

       จากทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ ความสามารถของผูสอบ ( ) … 
 

        ยัง (Young, 1990) ไดประยุกตทฤษฎีการตอบสนองขอสอบมาใชในการปรับผลการ
เรียนและเรียกวิธีการนี้วา The IRT-based GPA … 
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คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

แผนการเรียน 

ศิลปคํานวณ 

ศิลปคํานวณ

HSPA ปรับดวย
วิธีเชิงเสนตรง 

HSPA ปรับดวย
วิธี IRT 

ประเมิน
ประสิทธิภ
าพของ
วิธีการ
ปรับจาก
คาความ
ตรงเชิง
ทํานาย 
ENT 
และ 

FGPA 
โดยใชการ
วิเคราะห
การถดถอย
พหุคูณ 

การออกแบบการวิจัย 

สูง 

วิทย-คณิต

ศิลปภาษา

ปานกลาง 

    วิทย 

ศิลปคํานวณ

ศิลปภาษา

ต่ํา 

วิทย- คณิต

ศิลปภาษา 

ทดสอบ 
SAT 

HSPA ปรับดวยวิธ ี
อีควิเปอรเซ็นไทล 

 

  

 

ตัวอยางที่ 3.4.2 : กรณีตัวอยางตอไปนี ้ เปนกรณีตัวอยางของชุดโครงการที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสถาบันวิจยัและพัฒนา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสาน 

งานเปนชุดโครงการที่ประกอบดวยโครงการหลัก 1 โครงการคือ ความเพียงพอกบัความอยูรอดของ
สังคมชนบทไทย และโครงการยอยท่ีเกี่ยวของอีก 3 โครงการคือ  

(1) เศรษฐกิจพอเพียงกับการอยรูอดของชุมชนชนบทไทย 

(2) ความพอเพยีงทางสังคมของชนบทไทย  และ 

(3) สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับสังคมชนบทไทย 
 

 

  จากการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังที่กลาวมา ผูวิจัยสามารถสรุปและวางกรอบ
แนวคดิของการวิจัยไดดังนี้ ดังภาพที่ 6 

ภาพที ่6  กรอบแนวคดิของการวิจยั 
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สวนที่เปนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของที่เกีย่วของไดนําเสนอเฉพาะหัวขอซ่ึงถือไดวาเปน
แนวคดิหลัก หรือคําหลักในการคนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของโดยละเอียดตอไป ดังนี้  
 

แนวคิดทฤษ ท่ีีเก่ียวของท่ีเก่ียวของ 
 

 แนวคดิเรื่องความพอเพยีงนัน้  เปนแนวคิดที่เหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนาจึง
ไมไดรับความสนใจมากนักจากประเทศทีพ่ัฒนาแลว  ซ่ึงมักเปนสังคมที่มีความสมบูรณพูนสุข 

(Abundant  Society)  ในที่นีจ้ะกลาวถึงความหมายและแนวคิดของความพอเพียงโดยสังเขป 
 

        1.  ความหมายของความพอเพียง 

       คําวาความพอเพียงนั้น   พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัวไดทรงอธิบายความหมายของ
คําวา  “พอเพยีง”  วาหมายถึง  “พอมีพอกิน” 

       “…พอมีพอกิน  ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง  ถาแตละคนมีพอมีพอกินกใ็ชได 

ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งด…ี” 
 

         2.  แนวคดิเรื่องความพอเพียงในกรอบของการวิจัย 

        คําวา  ความพอเพียงนี้  ไมไดหมายความถึงการประหยัด  แตหมายความทั้งความพอ 

และความพอดี  ไมมากไมนอย  ความพออยูพอกิน  สามารถทําใหดาํรงชีพอยูไดตามอัตภาพและ
ตามความเหมาะสม 
 

         ขอเสนอโครงการวิจัยนี้  กําหนดกรอบความพอเพยีงไวสองประการคือ 

       1)  ความพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต  หมายถึง  ระดับความพอเพยีงในการดํารงชีวิต
สําหรับบุคคลระดับตาง ๆ ซ่ึงยอมแตกตางกันไปตามฐานะความเปนอยูของแตละครอบครัวหรือ
แตละบุคคล  การดํารงชีวิตนี้หมายรวมไปถึงความพอเพียงเพื่อการยังชีพในสังคมยุคปจจุบัน 

(ปจจยัส่ี  การพักผอน)  ความพอเพยีงเพื่อการพัฒนาหรืออํานวยความสุขใหตนเอง  (การศึกษา
ฝกอบรมการออกกําลังกาย  การบันเทิง)  และความพอเพยีงเพื่อการสนบัสนุนผูอยูในอุปการะ 
 

          สําหรับคําหลักในการวิจัย ่งเปนคําท่ีใชในการคนแนวคิดทฤษ ท่ีีเก่ียวของตอไป  

 ไดแก 

          ความพอเพียง                                                 เศรษฐกิจพอเพยีง 

         สภาพสังคมชนบท/ชุมชนชนบท                  สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

         การศึกษา                                                     เทคโนโลย ี
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บทที่ 4 

ประเภทของการวิจัย 

 
การจําแนกประเภทของการวิจัยในเบื้องตนจะจําแนกตามสาขาได 2 กลุม การวิจัยทาง

สังคมศาสตรกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร (การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห  

ทดลองอยางมีระบบและเปนขั้นตอนดวยอุปกรณหรือวิธีพิ เศษ  เกี่ยวกับธรรมชาติ   ส่ิงมีชีวิต 

ปรากฎการณธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษยไดสรางสรรคข้ึนมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอ
ความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุกและความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ  การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ 

พฤติกรรม ปรากฎการณ หรือปฎิกริยาตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนุษยและสังคม เพื่อใหทราบถึง
ความรูและความจริงที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกิดความรูใหม)  และยังสามารถจําแนก
ตามหลักอื่นๆ ไดหลายวิธี  โดยตองคํานึงส่ิงตางๆ หลายประการประกอบในการพิจารณา  นอกจาก
จําเปนตองคํานึงถึงเหตุผลของการวิจัยเปนหลักแลว  ยังมีมิติอ่ืนๆ ของการวิจัย ในแงมุมตางๆ  ท่ีตอง
พิจารณาประกอบ 

 

 ไมวาผูวิจัยจะทําการวิจัยทางสังคมศาสตรหรือวิทยาศาสตรก็ตามความรูเกี่ยวกับ
ประเภทของการวิจัย ยอมมีประโยชนในการพิจารณาโครงการตางๆ เพื่อการวางแผนการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือหลักเกณฑอ่ืนๆ อีกที่สามารถนํามาใชจําแนกประเภทของการวิจัยได มิติหรือ
หลักเกณฑตางๆ เหลานี้นําเอาคุณสมบัติท่ีสําคัญของการวิจัยมาเปนหลักในการจําแนกประเภท การวิจัย
แตละประเภทจะมีความยากงาย ความสลับซับซอนของการวิจัย และใชระเบียบวิธีการวิจัยท่ีแตกตางกัน 

ความรูเกี่ยวกับประเภทตาง ๆ ของการวิจัย จึงมีประโยชนไมนอยตอการพิจารณาโครงการวิจัยในแงมุม
ตาง ๆ  

 

4.1 หลักในการจําแนกประเภท 
 

  การจําแนกประเภทไมวาจะใชเพื่อจําแนกโครงการวิจัยหรือส่ิงอื่นใด มีหลักปฏิบัติท่ี
ตองคํานึงถึงอยู 3 ประการ คือ  
 

              1. ตองมีกลุมใหครบถวน (Mutually Exhaustive) กลาวคือ เมื่อใชหลักเกณฑนั้นแลว
จะตองมีกลุมใดกลุมหนึ่งที่สมาชิกของสิ่งที่ตองการจําแนกนั้นสามารถลงได 

             2. แตละกลุมที่กําหนดเพือ่จําแนกประเภทจะตองแยกออกจากกนัและกันโดยเดด็ขาด 

(Mutually Exclusive)  กลาวคือ  เมื่อสมาชิกของสิ่งที่ตองการจําแนกประเภท  ไดเปนสมาชิกของกลุมใด 
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กลุมหนึ่งแลวจะตองไมเปนสมาชิกของกลุมอื่นอีก 
 

               3. ในการจําแนกประเภทหรือจัดกลุมคือ กลุมแตละกลุมควรจะมีความหมายที่ชัดเจน
และมีจํานวนมากเพียงพอ 
 

 หลักปฏิบัติท้ัง 3 ขอท่ีเสนอมานี้ แมจะเปนหลักที่ใชกันทั่วไปในการจําแนกประเภท
ของทุกอยางรวมทั้งการประมวลขอมูล การแบงกลุมยอยของตัวแปรและการใหรหัสตัวแปรกลุม เมื่อ
นํามาใชไดกับการจําแนกประเภทของการวิจัยโดยอาศัยมิติอยางใดอยางหนึ่งของการวิจัย ในแตละมิติ
ของการวิจัยจะตองสามารถแบงครอบคลุมโครงการวิจัยไดทุกโครงการ แตละโครงการสามารถลงไดใน
กลุมหนึ่งเทานั้น  เนื่องจากลักษณะของโครงการวิจัยแตละโครงมีหลายลักษณะหรือหลายมิติ 

เชนเดียวกับลักษณะของบุคคลที่มีลักษณะหลายอยาง การจําแนกประเภทของโครงการวิจัยตามลักษณะ
ตาง ๆ ของโครงการวิจัยจึงทําไดหลายแงหลายมุม หรือหลายมิติสุดแทแตวานําลักษณะใดหรือมิติใดของ
โครงการวิจัยมาพิจารณา 
 

4.2 มิติตาง  ของการวิจยั 
 

  Abdellah และ Levine (1965) ไดแบงแยกประเภทของการวิจัยตามมิติของการวิจัย ซ่ึง
แบงออกไดเปน 6 มิติดวยกันคือ 

 1.  เหตุผลของการทําวิจัย 

 2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 3.  วิธีการวิจัย 

 4.  สถานที่หรือทําเลของการวิจัย 

 5.  วัตถุหรือส่ิงที่ตองการวิจัย 

 6.  ผูกระทําการวิจัย  
 

 การเขาใจถึงมิติตางๆ ของโครงการวิจัยตามอับเดลลาห และลีวายนมีประโยชนตอการ
เขาใจงานวิจัยประเภทตางๆ จึงนํามิติตางๆ เหลานี้มาพิจารณาจําแนกประเภทของโครงการวิจัยออกเปน
กลุมตางๆ โดยท่ัวไปในทางปฏิบัติการพิจารณาโครงการวิจัยมักจะพิจารณาหลายๆ ดาน หรือหลายมิติ
ไปพรอมๆ กันแตกอนที่จะเขาใจโครงการวิจัยหลายๆ  มิติพรอมๆ กันได จําเปนตองมีความรูความเขาใจ
ในแตละมิติเปนอยางดี 
 

4.3 การจําแนกตามเหตุผลของการวจิัย 
 

  ในการจําแนกประเภทของการวิจัย โดยพิจารณาจากเหตผุลของการทําวิจัยอาจจะแบง 
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ออกไดเปน 2 ประเด็น คือ  

 1.  การวิจัยเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องนั้นใหมากขึ้น 

 2.  การวิจัยเพื่อนําเอาผลไปใชในทางปฏิบัติ 

  4.3.1 การวิจัยเบื้องตน (Basic Research)  

  เปนการวิจัยเพื่อมุงแสวงหาขอเท็จจริง หรือความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปรากฏการณท่ีศึกษาเพื่อนําไปใชทดสอบ หรือสรางทฤษฎีอธิบายปรากฏการณนั้น ไมไดมีวัตถุประสงค
ท่ีจะนําเอาผลการวิจัยหรือขอคนพบไปใชเปนประโยชนทันทีในชีวิตจริง การวิจัยเบื้องตนเปนประโยชน
ตอการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและการวิจัยในขั้นตอๆ ไป  ตัวอยางของการวิจัยทางวิทยาศาสตร เชน 

การศึกษาวิจัยเพื่อหาขอเท็จจริงของกลไก การดูดซึมของยา เพื่อสามารถที่จะตอบคําถามของการออก
ฤทธ์ิของยานั้นๆ หรือการศึกษาวิจัยอิทธิพลของอุณหภูมิตอความคงตัวของยา เปนการวิจัยท่ีตองการหา
คําตอบของสิ่งนั้น  เปนขอมูลตอบคําถามเพื่อการวิจัยข้ันตอไป 

 

 4.3.2 การวิจัยประยุกต (Applied Research)  

เปนการวจิัยท่ีมุงแสวงหาขอเท็จจริง หรือความสัมพันธระหวางขอเทจ็จริง โดยมุงที่จะ
นําผลการวิจัยหรือขอคนพบนั้นไปใชเปนประโยชนในชีวิตจริงเพื่อการแกไขปญหาการตัดสินใจ เพื่อ
การพัฒนาโครงการหรือวิธีการ หรือเพื่อประเมินผลโครงการและวิธีการ โครงการวิจัยประยกุตบาง
โครงการอาจมีวัตถุประสงคหลายๆ ดานพรอมๆ กันก็ได ตัวอยางเชน โครงการวิจยัประเมนิความ
ตองการของบุคลากรดานสังคมศาสตรส่ิงแวดลอม เปนโครงการวจิัยท่ีมุงเนนแสวงหาขอมูล
ประกอบการตดัสินใจวา โครงการผลิตบัณฑิตในดานนี้สมควรไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
หรือไม แตในขณะเดียวกนั โครงการดังกลาวไดเกบ็ขอมูลเพื่อปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกลาวใหดข้ึีน ตัวอยางของโครงการวิจัยประเมินผลที่มีเปาหมายดาน
อ่ืนๆ ดวย เชน เพื่อการพฒันาโครงการและเพื่อแกปญหา คือ โครงการวิจัยประเมนิผลการเรียนและการ
สอนที่สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดจัดทําข้ึน เพื่อประเมินคุณภาพของการสอนทั้งในดานเนื้อหา และ
บุคลากรเพื่อหาขอบกพรอง และวิธีการแกไขปรับปรงุขอบกพรองเหลานั้นใหดีข้ึน โดยคํานงึถึงผูท่ี
ไดรับบริการหรือนักศึกษาเปนหลักสําคัญ  ผลท่ีไดจากการประเมินไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
และเนื้อหาสาระ รายละเอยีดของวิชา ตลอดจนวิธีการสอนภายในขอจํากัดตางๆ  ท้ังในดานระเบียบ
ราชการและงบประมาณ 

 

  การวิจยัประยกุตทางดานวิทยาศาสตร มีมากมายซึ่งเมือ่วิจัยจบแลวสามารถนําผลงาน
นั้นๆ ไปประยุกตใชไดอยางแทจริง ตัวอยางของการวจิยัทางวิทยาศาสตร เชน การศึกษาวจิัยพฒันายา
รักษาโรคมาเลเรีย ซ่ึงเมื่อส้ินสุดการวจิัยแบบบูรณาการแลว สามารถนํายาไปใชในการรักษาผูปวยได
อยางแทจริง หรือการศกึษาวจิัยเพื่อหากระบวนการของการผลิตยางพาราใหมีประสิทธิภาพ วิจยัถึง
ปญหาของกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม      ทดลองพัฒนาการใชกรรมวิธีใหมๆ    เพือ่ใหไดยางพาราที่มี 
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คุณภาพดียิ่งข้ึน สามารถแขงขันในตลาดโลกได 
 

4.3.3 การวิจัยและพั นา (Research and Development) 

   เปนการวิจัยท่ีมุงคนหารูปแบบ วิธีการ หรือแนวความคิดใหมๆ เพื่อสนอง
ความจําเปน หรือความตองการใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึนในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ 

 

4.4  การจําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  นอกจากเหตุผลของการวิจัยแลว โครงการวิจัยตาง ๆ ยังจําแนกไดจากการพิจารณา
วัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงสามารถแบงแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

  4.4.1 เพื่อการพรรณนา  
  4.4.2 เพื่อการอธิบาย 
 

  4.4.1 การวิจัยประเภทพรรณนา (Description Research)  

เปนการวิจัยท่ีมุงศึกษาหาขอเท็จจริงใหม เทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหา
คําอธิบายวาปรากฏการณท่ีศึกษานั้นเกิดข้ึนไดอยางไร การวิจัยประเภทพรรณนาเพียงแตพรรณนาให
เห็นวาปรากฏการณนั้นเปนอยางไร เชน เกิดข้ึนบอยเพียงใด กระจายไปตามกลุมประชากรตางๆ อยางไร 

มีลักษณะที่สําคัญๆ  อะไรบาง 
 

  4.4.2 การวิจัยประเภทอธิบาย (Explanatory Research)  

มีวัตถุประสงคท่ีจะมุงตอบปญหาวาทําไมและอยางไร ปรากฏการณนั้นถึงไดเกิดข้ึน 

อันเปนวัตถุประสงคเบื้องตนของศาสตรในการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการประกอบดวยโครงการยอยตางๆ 

มากมายเพื่อใหผลของการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคโดยสมบูรณ  โครงการวิจัยหนึ่งอาจจะเปน
โครงการวิจัยแบบพรรณนา แตอีกโครงการหนึ่งอาจเปนโครงการวิจัยแบบอธิบายได เชน ในเรื่องยาเสพ
ติด โครงการวิจัยหนึ่งอาจมุงหาอัตราของการติดยาของประชากรในกลุมอาชีพ และสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตางๆ กัน ดูการกระจายของความถี่มากนอยของเขตภูมิศาสตรตางๆ แตอีกโครงการ
หนึ่งอาจมุงหาเหตุผลวาทําไมคนบางกลุมถึงติดยาเสพติดมากกวาคนกลุมอื่น เปนตน วัตถุประสงคของ
การศึกษาที่แตกตางกันมีผลกระทบตอขอมูลท่ีจะเก็บ วิธีการเก็บ และวิธีการวิเคราะหขอมูล  
 

   สําหรับการวิจยับูรณาการดานวิทยาศาสตร ในการศึกษาวจิัยทางสาธารณสุขของ
ประเทศ ในบางโครงการอาจเปนการวจิัยแบบพรรณนา  เปนการศึกษาอัตราการเกิดของโรคใน
ประชากรตามภูมิภาคตางๆ ขณะที่อีกโครงการหนึ่งมุงศกึษาถึงปญหาและปจจยัท่ีเปนสาเหตุของการเกิด
โรคนั้นๆ ซ่ึงยอมมีวัตถุประสงคของการศึกษาที่แตกตางกัน รวมทั้งวิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

เชนเดยีวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร    ดังนั้นการทราบถึงวัตถุประสงคอยางถองแทของการวิจยั   
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ยอมทําใหผลงานวิจัยนั้นไดรับขอมูลท่ีถูกตอง เพื่อเปนแนวทางสําหรับการวิจัยข้ันตอไปไดอยางถูกตอง 

 

4.5  การจําแนกตามวิธีการเกบขอมูล 
 

  ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการเก็บขอมูลไดมีการแบงจําแนกประเภทของโครงการวิจัย
ออกเปน 3 ประเภท คือ   

1) แบบที่อาศัยการทดลอง (Experimental Method)    

2) แบบที่ไมตองอาศัยการทดลอง  (Nonexperimental Method)   

3) แบบกึ่งการทดลอง (Quasi Experimental Method) 
  

  4.5.1 การวิจัยท่ีอาศัยทดลอง หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต
การควบคุมดูแลผลของการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวาจะมีอะไรเกิดข้ึน เปนกระบวนการทดลอง
ท่ีไดมีการวางแผนอยางรอบคอบ มีการคาดคะเนผลที่เกิดข้ึนไวลวงหนา แตมีความไมแนนอน แมวาการ
วิจัยโดยการอาศัยการทดลองเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของศาสตรกายภาพและชีวภาพแตเปนวิธีการหนึ่งที่
นักสังคมศาสตรใชในการศึกษา ในทางสังคมศาสตรไดมีการนําวิธีการทดลองมาใชศึกษาทั้งที่มีการ
ทดลองโดยตรงและไมไดทดลองโดยตรง ตัวอยางของการวิจัยทางสังคมศาสตรท่ีใชการทดลองโดยตรง 

คือ การศึกษาอิทธิพลของภาพยนตรใหสมาชิกกลุมทดลองชม หลังจากการฉายภาพยนตรไดมีการวัดผล
เปรียบเทียบความแตกตางในดานความคิดของกลุมทดลอง (Experimental Group) และกลุมที่ไมได
ทดลอง หรือ การศึกษาอิทธิพลของการหาเสียงที่มีตอทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้ง ซ่ึงผูศึกษา
ไมไดทําการทดลองโดยตรง แตไดทําการเก็บขอมูลกอนและหลังการหาเสียง   เพื่อทําการเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีมีตอพรรคการเมือง 
 

  หลักใหญของการวิจัยทางวิทยาศาสตรนั้น มักจะเนนไปทางการทดลองเพื่อคนหา
ทฤษฎีใหม หรือการทดลองศึกษาอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอส่ิงตางๆ ทางวิทยาศาสตร ตัวอยาง
ท่ีเดนชัดของการวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีตองอาศัยการทดลองเปนหลักสําคัญคือ การพัฒนายา ทุกข้ันตอน
ของการวิจัยตองอาศัยการทดลองทั้งสิ้น เร่ิมแตการสังเคราะหสารที่จะนํามาใชทางยา ทดลองศึกษาฤทธิ์
ของสารนั้นๆ ทดสอบความเปนพิษ กลไกการออกฤทธิ์ของยา และกระบวนการตางๆ มากมายเปนการ
วิจัยแบบทดลองทั้งนั้น หรือการพัฒนายาจากสมุนไพร เปนการทดลองเริ่มแรกนับแตการทดลองสกัด
สารสําคัญจากพืชสมุนไพรดวยตัวเองทําละลายชนิดตาง ๆ นําสารที่ไดจากการสกัดมาทดสอบฤทธิ์ทาง
ยา ทดสอบความเปนพิษและการทดลองอีกตาง ๆ มากมายเชนเดียวกับยาที่ไดมาจากการสังเคราะห แต
ในการวิจัยพัฒนายาแตละชนิดนั้น จะครบวงจรไดสมบูรณแบบที่สุดกอนการจําหนายสูทองตลาดไดนั้น 

นอกเหนือจากการวิจัยแบบทดลองแลว จําเปนตองมีการวิจัยบางสวนแบบการวิจัยไมทดลองหรือเชิง
พรรณนาดวย เชน การวิจัยการตลาด การวิจัยดานคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  4.5.2 การวิจัยท่ีไมไดอาศัยการทดลอง เปนวิธีการที่นักสังคมศาสตรนิยมใชกันมากเปน
การเก็บรวบรวมขอมูลตามสภาพที่เปนอยูโดยไมไดมีการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตัวอยาง
ของการวิจัยประเภทนี้ไดแก การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะเจริญพันธุของสตรีไทยในชนบท การ
วางแผนครอบครัวในเขตชุมชน แหลงเส่ือมโทรมในกรุงเทพมหานคร คาใชจายและประโยชนของการมี
บุตรในชนบทไทย โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรระยะยาว ทุกๆ 

โครงการที่กลาวมานี้ไมมีการกระตุนเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งอยางใดโดยตรงเพื่อศึกษาถึง
ผลของการกระตุนนั้น 
 

   การวิจัยทางวิทยาศาสตร ยอมประกอบดวยการวิจัยหลายรูปแบบ ซ่ึงมีหลายสวนที่ไม
จําเปนตองอาศัยการทดลองเชนเดียวกับทางสังคมศาสตร       ตัวอยางของการวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีไม
อาศัยการทดลอง เชน การวิจัยเพื่อตองการทราบขอมูลของประชากรที่นิยมใชยาสมุนไพรแบบยาตํารับ
ของไทย วายังมีความนิยมใชกันอยูมากนอยเพียงใด มีผลในการรักษาโรคจริงหรือไม (เปนการอาศัยภูมิ
ปญญาไทยแตเดิม) เพื่อสํารวจความคุมทุนในการนําไปขยายผล นําไปสูการวิจัยเชิงทดลองในการ
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางวิทยาศาสตรตอไป 
 

  4.5.3 การวิจัยก่งทดลอง  เปนแบบของการวิจัยทางสังคมศาสตรแบบหนึ่ง ท่ีผูวิจัย
พยายามศึกษากิจกรรมตางๆ ท่ีผูวิจัยกําหนดแลวติดตามศึกษาดูวา กิจกรรมตางๆ เหลานั้นมีผลอยางไร
เปนไปตามเปาหมายหรือขอสมมติฐานที่กําหนดไวหรือไมอยางไร การที่เรียกวา “กึ่งทดลอง”  เพราะ
ผูวิจัยไมสามารถควบคุมไดครบถวนเชนเดียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร  
 

  สําหรับทางวิทยาศาสตรนั้น ในปจจุบันเนนการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อใหผลของการ
วิจัยนั้นสามารถนํามาประยุกตใชประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดอยางแทจริง จะ
ประกอบดวยการวิจัยแบบทดลองเปนหลัก และมีบางสวนที่เปนการวิจัยแบบไมทดลอง เปนแบบเชิง
พรรณนา หรือบางสวนอาจเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อใหไดขอมูลการวิจัยตาง ๆ ครบถวนสมบูรณ 

 

4.6  การจําแนกตามสภาวะที่วิจัย 
 

  นอกจากเหตุผล วัตถุประสงค และวิธีการที่ใชในการวิจัยแลว การวิจัยยังจําแนกออกได
ตามสถานที่ หรือทําเลที่ทําการวิจัย ซ่ึงแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  

 4.6.1 ในที่ ๆ มีการควบคุมไดเต็มที่ (Highly Controlled Settings) 

 4.6.2  ในที่ ๆ มีการควบคุมไดบาง (Partially Controlled Settings) 

 4.6.3  ในที่ ๆ ไมมีการควบคุม (Uncontrolled Settings) 
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 4.6.1 การวิจัยในที่  มีการควบคุมไดเตมท่ี   ไดแก    การวิจัยในศูนยกลางปฏิบัติ หนวย 

ทดลอง การวิจัยในสภาวะที่ๆ มีการควบคุมไดเต็มที่ทางสังคมศาสตรมีนอยมาก ยกเวนแตในการทดลอง
ทางดานจิตวิทยา เชน มีการศึกษาผลของความผิดหวังที่มีตอการสรางสรรคของเด็ก โดยมีการใหคะแนน
การสรางสรรคแกเด็กจากการเลนส่ิงของ จากนั้นก็นําเด็กไปยังหองอื่นใหเลนของเลนที่นาสนใจกวาแลว
นํากลับมาสูหองเดิม และสังเกตดูการเลนของเด็กพรอมกับใหคะแนนการสรางสรรคใหม เพื่อการศึกษา
เปรียบเทียบผลของความผิดหวังที่มีตอการสรางสรรค 

 

  ทางดานวิทยาศาสตร มีการวิจัยในหลายๆ ดานที่มีการควบคุมไดเต็มที่ เชน การวิจัย
ทางดานเครื่องสําอาง ในการทดสอบอิทธิพลของระดับความรอนหรือความเขมของแสงอัลตราไวโอเล็ท
ตอประสิทธิภาพของโลชั่นหรือครีมกันแดด หรือการทดสอบประสิทธิภาพครีมกันแดดในหองทดลอง 

โดยการใชแสงอัลตราไวโอเล็ทเทียมที่ควบคุมความเขมของแสงไดตามตองการ เชน ฤดูรอน ฤดูหนาว 

ซ่ึงไมสามารถควบคุมสภาวะของภูมิอากาศได 
 

 4.6.2 การวิจัยท่ีมีการควบคุมบาง บอยครั้งที่การวิจัยทางสังคมศาสตรมีการทดลองใน
สภาวะที่ไมสามารถควบคุมไดเต็มที่ เพื่อศึกษาดูวาเมื่อไดกอกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งแลวผลจะเปนอยางไร เชน การทดลองใหการศึกษาทางดานการวางแผนครอบครัวในชุมชนโดย
การจัดกลุมสัมมนา การเยี่ยมบาน และวิธีอ่ืนๆ แมวาจะมีการแบงกลุมสตรีออกเปนกลุมเปาหมายเฉพาะ
แตละวิธี แตสตรีในชุมชนก็ยังติดตอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได การแบงกลุมเพื่อการทดลองจึง
ควบคุมไมไดเต็มที่ หากมองในแงของการนําผลวิจัยไปใชในทางปฏิบัติแลวจะเห็นวาการทดลองใน
สภาวะธรรมชาติท่ีควบคุมไมไดเต็มที่ ยอมนําไปสูความสําเร็จในสภาพความเปนจริงไดดีกวาการนําผล
ของการทดลองในหองปฏิบัติการไปใชในสภาวะแตกตางจากหองหรือศูนยทดลองมาก ท้ังนี้เพราะใน
สภาพความเปนจริงเราไมสามารถควบคุมกลุมบุคคลไดเหมือนอยางในหองทดลอง 
 

  การวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีมีการควบคุมไดเพียงบางสวน เชน การศึกษาประสิทธิภาพ
ของ Night Cream โดยการกําหนดใหทาผิวหนังบริเวณหางตา  โดยการใหทาในบริเวณที่กําหนดบริเวณ
หางตาวันละ 2 คร้ัง หลังลางหนาแลว ในทางปฏิบัติจริงแลว  อาสาสมัครอาจจะไมไดใชตามที่กําหนดให 

และ/หรือไมไดใชทุกวันตามที่ออกแบบการวิจัยได หรืออาจมีการใชเครื่องสําอางอื่นรวมดวย บางครั้ง
อาจลืมบาง ดังนั้นผลของการทดลองยอมเปนไปตามธรรมชาติมากกวาในหองปฏิบัติการ   
  

         4.6.3 การวิจัยในท่ีท่ีควบคุมไมได การวิจัยทางดานสังคมศาสตร สวนใหญทําใหสภาวะ
ท่ีไมมีการควบคุม กลาวคือ เปนการศึกษาในสภาวะธรรมชาติ การสํารวจสนาม (Field surveys) และ
ศึกษาเปนรายกรณี (Case studies) ตัวอยางของการศกึษาประเภทนีเ้หมือนการศกึษาวิจยัท่ีไมใชวิธีการ
ทดลองตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน สําหรับทางดานวิทยาศาสตรนั้น ในสวนตนของการวิจยัเพื่อใหครบ
วงจรอาจมีสวนของการวิจยัท่ีควบคุมไมได  เชน  การศกึษาธรรมชาติวิทยาของพืชสมุนไพร  
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เปนตน จําเปนตองศึกษาการปลูกพืชนั้น ๆ ในจังหวัดตาง ๆ  ภูมิอากาศเปนส่ิงที่ควบคุมไมได  

 

4.7  การจําแนกตามวัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการวิจัย 
 

  ลักษณะของการวิจัยท่ีนอกเหนือไปจากลักษณะตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตนแตมีผลตอ 

การออกแบบการวิจัยและประเภทของขอมูล ตลอดจนวิธีการที่ใชในการวิเคราะหคือ วัตถุหรือส่ิงที่
ตองการวิจัย (Subjects of Research) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภท คือ   ก) มนุษย   ข) สัตว พืช และอื่น ๆ   

ค) ส่ิงที่ไรชีวิต 
 

  ในทางดานสังคมศาสตร ส่ิงที่วิจัยสวนมากเปนปรากฏการณท่ีเกี่ยวของกับลักษณะดาน
ตางๆ ของมนุษยซ่ึงอาจเปนพฤติกรรมหรือทัศนคติตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง การวิจัยในระดับนี้คือในระดับที่
หาความสัมพันธระหวางลักษณะตางๆ ของปจเจกบุคคลเปนการศึกษาวิจัยในระดับจุลภาค แตหากวิจัย
คุณสมบัติรวมๆ เชน คุณสมบัติตางๆ ของประชากรในระดับประเทศ การวิจัยดังกลาวนี้เปนการวิจัยใน
ระดับมหภาค (Macro Analysis) เชน การศึกษาหาความสัมพันธระหวางอัตราการเกิดกับอัตราสวนของ
ประชากรที่ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร และอัตราสวนของผูจบการศึกษาสูงกวาประถมโดยใช
ขอมูลอนุกรมเวลา เปนตน ลักษณะตางๆ เหลานี้เปนลักษณะของประเทศมิใชลักษณะของปจเจกบุคคล
หรือส่ิงที่มีชีวิต 
 

 สําหรับการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร การวิจัยท่ีเกี่ยวกับมนุษย สัตวหรือพืช และสิ่งไร
ชีวิต สวนใหญยอมมีการแบงกันอยางชัดเจน เชน การทดสอบประสิทธิภาพยาในมนุษย การทดสอบ
ความเปนพิษในสัตวทดลอง การศึกษากรรมวิธีในการสกัดแยกสารสําคัญจากพืช หรือการศึกษาวัตถุดิบ
ท่ีใชทางยาตางๆ 

 

4.8  การจําแนกตามผูกระทําการวิจัย   
 

  ลักษณะสุดทายที่ใชในการแบงแยกประเภทของการวิจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของขอมูล 

ความสลับซับซอนและความยุงยากของการวิจัย ตลอดจนความศรัทธาที่มีผลตอการวิจัย คือ ผูกระทําการ
วิจัย ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 

  4.8.1 การวิจัยท่ีกระทําโดยคนเพียงคนเดียว โดยทั่วๆ ไปยอมงายกวาและเล็กกวาการ
วิจัยท่ีทําโดยกลุมบุคคลที่มีความรูความชํานาญในสาขาตางๆ และความสามารถไมทัดเทียมกัน การวิจัย
ท่ีกระทําโดยบุคคลเพียงคนเดียว สวนใหญเปนการวิจัยท่ีทําโดยคณะอาจารยในมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การวิจัยประเภทนี้จะเหมือนกันทั้ง
ทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร   
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 4.8.2 การวิจัยประเภทกลุมบุคคล ไดแก การวิจัยท่ีทําข้ึนโดยหนวยงานที่ต้ังข้ึนมา
โดยเฉพาะสําหรับการวิจัย เชน งานวิจัยท่ีทําในนามของสภาวิจัยแหงชาติ หรือในนามของสํานักวิจัยของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร สํานักงานสถิติแหงชาติหรือหนวยวิจัยในสถาบันการศึกษา  อ่ืน ๆ 

ตลอดจนหนวยวิจัยขององคการปฏิบัติงานและบริหารอื่นๆ เชน หนวยวิจัยของโรงพยาบาลของ
กระทรวง ของกรม ของสํานักงาน และของสมาคมอาชีพตางๆ  ในบางครั้งการวิจัยของหนวยงานที่ไมมี 

หนวยงานวิจัยอาจกระทําโดยบุคลากรของหนวยท่ีไดรับมอบหมายเปนครั้งคราว 
 

  ในปจจุบัน จะนิยมการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อใหการวิจัยนั้นๆ เปนไปอยางครบวงจรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ยอมประกอบดวยกลุมบุคคลของแตละหนวยงาน หรือเปนบุคคลเดี่ยวของ
หนวยงานหลายๆ หนวยงานมารวมกันทําวิจัยโครงการบูรณาการใหญและมีหนาที่รับผิดชอบแตละ
โครงการเล็กๆ เพื่อนําผลสัมฤทธ์ิของแตละโครงการมารวมกันใหเกิดประโยชนตอสังคม เศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศได 

 

4.9  การจําแนกตามความลกของขอมูล 
 

  นอกจากการจําแนกตามลักษณะตางๆ ของการวิจัยตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ใน
ปจจุบันยังไดมีการจําแนกการวิจัยออกเปน การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

  4.9.1 การวิจัยเชิงปริมาณ มิไดหมายความวาการวิจัยประเภทนี้จะมีแตปริมาณไมมี
คุณภาพตามความหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน ในวงการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณหมายถึง การวิจัยท่ีเนน
การใชขอมูลท่ีเปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบ และขอสรุปตางๆ ของเรื่องที่
ทําการศึกษาและวิจัย ซ่ึงอาจเปนงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดี เพราะทําใหตอบไดถูกตองและสามารถนําไปใช
ไดท่ัวไป 
 

  การวิจยัเชิงปรมิาณนี้ ในทางวิทยาศาสตรมีการใชอยบูอยครั้งในการวิจัยท่ีตองอาศัย
ขอมูลจากตัวเลข ขอมูลของกลุมตางๆ เพื่อหาคาเฉลี่ยเปนตัวแทนของกลุม เชน การวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ตํารับยาน้ําแขวนตะกอน โดยการทดลองประสิทธิภาพอิเล็กโทรไลทท่ีมีประจุตางๆ กัน ความเขมขน
ตางๆ กัน ในการทําใหเกิดการเกาะกลุมกนัของอนุภาคยา  ในแตละความเขมขนของแตละชนิดของสาร
อิเล็กโทรไลท จําเปนตองวัดประจุท่ีผิวของอนุภาคยาเดิม และประจุท่ีผิวของอนุภาคยาที่เปลี่ยนไปในแต
ละครั้ง คร้ังละประมาณ 100 อนุภาค เพือ่หาคาเฉลี่ย จึงเปนการทดลองที่ตองใชตัวเลขมาเกีย่วของดวย
อยางมาก หรือการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของเจลฟาทะลายโจรเพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบ 

ท่ีสามารถลดความลึกของรองลึกปริทันตได  จําเปนตองวัดความลึกของรองลึกปริทันตทุกแผลซึ่งตอง
ใชจํานวนแผลมากกวารอยแผล ตลอดระยะเวลาของการทดลองรักษาในผูปวย 
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  4.9.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  มิไดหมายความวา การวิจัยนั้นมีคุณภาพดีตามความหมายที่
ใชในชีวิตประจําวัน แตหมายถึง การวิจัยท่ีไมเนนขอมูลท่ีเปนตัวเลขเปนหลัก เปนการวิจัยท่ีเนนการหา
รายละเอียดตางๆ จากการสังเกตหนวยท่ีตองการศึกษาเพียงไมกี่หนวย โดยมิไดมุงเก็บเปนตัวเลขมาทํา
การวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิจัยประเภทนี้มีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา การวิจัยทางมานุษยวิทยา หรือ การ
วิจัยเจาะลึก 

 

4.10  การจําแนกหลายมติิ 
 

  คําอธิบายเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของการวิจัยตามมิติตางๆ ท่ีแลวมาขางตน
ช้ีใหเห็นวา ในแตละมิตินั้นจะแบงแยกออกเปนประเภทแทๆ ไดกี่ประเภท โดยละเวนที่จะกลาว
โครงการวิจัยท่ีมีลักษณะผสมของแตละประเภทแทๆ นั้น เพราะการผสมผสานลักษณะตางๆ ของมิติ
นั้นๆ อาจทําไดในสัดสวนตางๆ กัน นอกจากนั้นยังหลีกเลี่ยงที่จะแบงโครงการวิจัยโดยใชมิติตางๆ 

มากกวา 1 มิติ ท้ังนี้เพื่อใหผูท่ีศึกษาไดเขาใจในแตละมิติใหแนชัดเสียกอน 
 

  ในทางปฏิบัติการจําแนกประเภทของการวิจัยสามารถนํามิติตางๆ เหลานี้มาพิจารณา
ประเมินโครงการวิจัยไดพรอมๆ กันหลายมิติ ซ่ึงมีประโยชนในการสรางความเขาใจ และการศึกษาขอดี 
และขอเสียของโครงการนั้นๆ  การกําหนดลักษณะตางๆ ท่ีสําคัญของโครงการวิจัยไดครบถวน 
 

 การแบงประเภทการวจิัยดังกลาวแลวแตตน ยังสามารถแบงงานวิจยัออกเปนประเภท
ใหญได 4 ประเภทคือ  

 4.10.1  งานวิจยัเอกสาร (Document Research) หรือ การวิจัยเชิงประวติัศาสตร  

             (Historical Research)  

 4.10.2  งานวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) หรือ การวิจยัเชิงสํารวจ  

                         (Survay Research)  

 4.10.3  งานวิจยัเชิงทดลอง  (Experiment Research)  

 4.10.4  งานวิจยัภาคสนาม (Field Study) 
 

 

  4.10.1 งานวิจัยเอกสาร 
 

4.10.1.1  ความหมายและความประสงค 

  งานวิจัยประเภทนี้ นักประวัติศาสตรนิยมใช จึงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “งานวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร”  นักวิจัยหลายทานไดใหความเห็นของนิยามหรือความหมายของงานวิจัยประเภทนี้พอ
สรุปไดคือ แบบการรวบรวมหลักฐานขอมูลจากวัตถุประวัติศาสตร  บันทึกหรือเอกสารเกี่ยวกับ
เหตุการณในอดีตอยางเปนระบบและประเมินขอมูลนั้นแบบปรนัย เปนการประเมินถามเนื้อหาสาระที่



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 75

แทจริงโดยไมนําความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย มีการดําเนินการที่เชื่อถือได เพื่อยืนยันหรือไม
ยืนยันสมมติฐาน เชนเดียวกับการดําเนินงานวิจัยประเภทอื่น ๆ เพื่อนํามาชวยอธิบายเหตุการณปจจุบัน
และคาดหมายเหตุการณในอนาคตได (Compton และ Hall 1972, Gay 1981) 
 

  4.10.1.2  ลักษณะสําคัญ 

  การดําเนินการวิจัยเอกสารมข้ัีนตอนที่คลายคลึงกับการวจิัยประเภทอื่นๆ โดยท่ัวไปคอื  

คือ (1) การนยิามปญหา (2) การตั้งสมมติฐานหรือคําถามที่ตองการคําตอบ (3) การรวบรวมขอมูลอยาง
เปนระบบ (4) การประเมินขอมูลอยางเปนปรนัย และ (5) การยืนยนัหรือไมยืนยันสมมติฐาน อยางไรก็
ตาม วิธีดําเนนิการวจิัยแตละเรื่องจะมีลักษณะเฉพาะตัวในดานรายละเอียด ตามทัศนะของ Gay (1981)  

และ Compton และ Hall (1972) มีความเห็นในทํานองเดียวกันคือ ความประสงค ขอมูล และความ
นาเชื่อถือ หมายถึง การวิจยัเอกสารที่ดี จะมีความประสงคเพื่ออธิบายหรือพยากรณเหตุการณ เพื่อคนพบ
ความรูใหม เพื่อทําใหความรูท่ีมีอยูแลวถองแท และชัดเจนยิ่งข้ึน หรือเพื่อแกไขหรอืขยายคําอธิบาย คํา
พยากรณ หรือความรูท่ีมีอยูแลวใหถูกตองแมนยํา กวางขวาง ยิ่งข้ึน มิใชนําส่ิงที่มีอยแูลวมาบอกเลาใหม  

นอกจากนี ้ ตองนําขอมูลและขอสนเทศไปสังเคราะหและบูรณาการ เพือ่พิสูจนสมมติฐานที่ต้ังไว
ลวงหนาอีกดวย ผูวิจัยจึงจําเปนตองพิจารณาความถูกตอง และแมนยาํของขอมูล ขอสนเทศ ท่ีปรากฏอยู
ในเอกสารและหลักฐานเหลานั้นอยางรอบคอบ และถวนทั่ว โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  
 

  ในการดําเนินการวิจยัเอกสาร จําเปนตองจัดหมวดหมูและวิเคราะหขอมูล เชนเดยีวกับ
ในงานวิจยัประเภทอืน่ๆ นอกจากนี้ยังจะตองสังเคราะหขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลว เพื่อกําหนด
ขอสรุปและนัยท่ัวไปตางๆ อีกดวย วิธีวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในงานวิจยัเอกสารเปนวิธีทาง
ตรรกวิทยา ไมใชวิธีทางสถิติศาสตร ฉะนั้น ผูวิจยัจึงพึงระมัดระวังเปนพิเศษในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล เพื่อควบคุมจิตใจของคนใหเปนปรนยั จึงจะไดขอสรุปและนัยท่ัวไปที่มีคุณภาพและ
เชื่อถือไดจากขอมูลเหลานั้น 
 

  4.10.1.3  แหลงขอมูล 

  แหลงขอมูลของงานวิจยัเอกสารมี 2 ประเภทคือ  
 

  (1) แหลงป มภูมิ (Primary Source) ซ่ึงไดแกเอกสารหรือวัตถุประวัติศาสตรตนฉบับ 

เชน ลายทอผาพื้นเมือง รูปแบบลวดลายเครื่องประดับของใช และเครื่องปนดินเผาดั้งเดิมในสมัยโบราณ 

ท่ีขุดพบในภายหลัง ณ บริเวณที่คนในสมัยนั้นตั้งถ่ินฐาน  หรือการขุดพบอุปกรณในการทํายา ทํา
เครื่องสําอางตาง ๆ เปนตน  
 

  (2) แหลงทุตยิภูมิ (Secondary Source) ไดแกบันทึกทีจ่ัดทําขึ้นจากคาํบอกเลาสืบตอ
กันมา โดยท่ีผูจัดทําไมไดอยูในเหตุการณตนตอของบันทึกนั้น หรือไมไดเฝาสังเกตสิ่งที่ตนบันทึกดวย
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ตนเอง เชน สําเนาเอกสาร ภาพถาย สําเนาภาพถาย ตําราประวัติศาสตร วารสาร สารานุกรม แบบจําลอง
ของวัตถุตางๆ ช่ือและตํารับอาหาร ตํารายาและเครื่องสําอาง และภาพถายเครื่องใช เครื่องประดับ และ
เครื่องตกแตงกายที่ปรากฏในเอกสารของทางราชการ  ภาพถายเอกสารตํารายาตาง ๆ หรือการจารึกตํารา
ยาตาง ๆ ตามผนังถํ้าหรือผนังโบสถ เปนตน 
 

  เอกสารและสิ่งอื่นที่อาจใชเปนแหลงขอมูลของการวิจัยเชิงประวัติศาสตรมี 8 ชนิด  

ดังตอไปนี ้
  1.  เอกสารแสดงความรูสกนกคิด ไดแก (1) จดหมายสวนตัว ซ่ึงเปนส่ิงที่หาไดงายท่ีสุด 

มีคุณคาตอการวิจัย และมีสไตลการเขียนที่ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมของผูเขียน (2) ชีวประวัติ ซ่ึงสามารถใช
ยืนยนัความเปนจริงของขอมูลและขอสนเทศที่ปรากฏอยูในหลักฐานปฐมภูมิได และ (3) บันทกเก่ียวกับ
กระบวนการกลุมยอย ซ่ึงหายากกวาจดหมายสวนตวัและชีวประวัติ เนือ่งจากไมคอยนิยมจดัทําข้ึน 
 

  2. บันทกหรือจดหมายเหตุทางการ เชน บันทึกนิติการ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 

พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและขอบังคับของสวนราชการ นิติสาร 

(สัญญา พินัยกรรม) คําพิพากษา รายงานการประชุม รายงานของคณะกรรมการ เปนตน เปนแหลงขอมูล
ท่ีดีเยี่ยม เพราะเปนส่ิงที่จัดทําข้ึนดวยความระมัดระวังเปนพิเศษในดานความถูกตองแมนยําและความ
สมบูรณ และมีการเก็บรักษาอยางระมัดระวังอีกดวย 
 

  3. บทความหนังสือพิมพและวารสารทั่วไป เอกสารชนิดนี้มีลักษณะเชิงตีความ จึงมกัจะ
ไมแมนยําและเที่ยงตรง แมวาจะเปนเอกสารคอนขางถาวรที่บันทึกเหตุการณประจําวันก็ตาม ผูวจิัยจึง
ควรใชเอกสารประเภทนี้แตเฉพาะเมื่อไมมีบันทึกหรือจดหมายเหตุทางการเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเราศกึษา
เทานั้น และจะตองพิจารณาใหรูอยางแนชัดดวยวา บทความนั้นผูเขียนเขียนข้ึนจากสิ่งที่เขาประสบดวย
ตนเอง หรือจากขอสนเทศทติุยภูมิท่ีไดมาจากการบอกเลาหรือขอเขียนของผูอ่ืน 
 

  4.คําใหการของพยานบุคคลซ่ึงอาจจะเปนคําพูดหรือขอเขียนของผูใหการก็ได เนื่องจาก
ทุกคนมีปญหาดานความจําไมมากก็นอย ขอเขียนที่จัดทําข้ึนจากสิ่งทีผู่เขียนบันทึกไวในขณะที่เขาอยูใน
เหตุการณ จึงเปนแหลงขอมูลท่ีดีกวาคําบอกเลาของเขาเมื่อเหตุการณไดผานพนไปแลว 
 

  5. ากทางโบราณคดีและทางธรณีวิทยา เชน โครงกระดูกและสิ่งของเครื่องใชของ
มนุษยท่ีขุดพบ ณ ท่ีตางๆ หลักศิลาจารึก สถูป โบสถ และเจดียราง ภาพฝาผนัง และส่ิงแกะสลักตาม
โบราณสถานตางๆ อนุสาวรีย ปลองภูเขาไฟ โขดหิน และแมน้ําที่เหือดแหง เปนตน 
 

  6.  ผลิตภัณ สรางสรรค เชน ส่ิงศิลปะประดิษฐ ส่ิงจักสาน ส่ิงทอ เครื่องปนดินเผา ไม
แกะสลัก เครือ่งเงิน เครื่องถม เครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน วรรณคดี บทละคร และบทเพลง เปนตน 

ส่ิงเหลานี้เปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญมากของงานวิจยัเชิงประวัติศาสตรทางคหกรรมศาสตรศึกษา 
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  7. ทะเบียนและสํามะโนครัว เชน สูติบัติ มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยาราง 

ทะเบียนบาน ทะเบียนยานพาหนะ ทะเบียนสถานศึกษา สมุดรายงานประจําตวัของนักเรยีน และใบ
แสดงผลการเรียน เปนตน เอกสารเหลานีจ้ัดทําข้ึนตามความประสงคของหนวยงานที่ควบคุมดูแลในแต
ละเรื่อง รายละเอียดของขอมูลและรูปแบบการนําเสนอ จึงอาจไมตรงกับที่ผูวิจยัตองการ ดังนั้น ผูวิจัยจึง
อาจจะตองดําเนินวิธีการที่เหมาะสม เพื่อถอดขอมูลและขอสนเทศตามที่ตนตองการออกมาจากเอกสาร
เหลานี้  นอกจากนีก้็จะตองดําเนินการยนืยันความแมนยํา ความตรงประเด็น และความเชื่อถือไดของ
ขอมูลและขอสนเทศนั้นอีกดวย 

8.  ดรรชนตีาง  เชน ดรรชนคีาครองชีพ ดรรชนีการบริโภค ดรรชนีเชาวนปญญา อัตรา
เด็กวัยรุนมีปญหา อัตราตายของทารกแรกเกิด อัตราอาชญากรรม สถิติการเขารวมโครงการวางแผน
ครอบครัว อัตราประชากรไมรูหนังสือ และอัตราเด็กขาดสารอาหาร เปนตน ผูวิจัยอาจสรางดรรชนีเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะของตนขึ้นมาเองจากดรรชนีท่ีมีอยแูลวดวยก็ได 
 

  ในการดําเนินงานวิจยัเชิงประวัติศาสตรนัน้ ผูวิจัยจะตองพยายามอยางยิ่งที่จะใชแต
เฉพาะแหลงขอมูลปฐมภูมิเสมอ จึงตองหาทางเขาถึงเอกสารตนตอใหได นอกจากนี้ กจ็ะตองระลึกอยู
เสมอวา การถายสําเนาเอกสารและหลักฐานอยางอื่นตางๆ และการถายทอดขอมูลและขาวสารระหวาง
บุคคลในแตละยุคแตละสมัย แมวาจะกระทําดวยความระมัดระวังสักเพียงใดก็ตาม ก็อาจเกดิความ
ผิดเพี้ยนไปจากของเดิมที่เปนตนตอได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อผูถายสําเนาหรือผูถายทอดนําความรูและ
ประสบการณของตน เขามาเจือปนกับขอมูลและขอสนเทศในสิ่งที่ถายสําเนาหรือถายทอดนัน้ดวย 
 

  4.10.1.4  การประเมินแหลงขอมูล 

  ในปจจุบัน มีศาสตรท่ีพองความหมายกบัคหกรรมศาสตรมากมาย เชน นิเวศวิทยา
มนุษย (Human Ecology) ครอบครัวศึกษา (Family Study) วิทยาศาสตรครอบครัว (Home Science) และ
การจัดการทรพัยากรครอบครัว (Family Resource Management) เปนตน ฉะนั้น จึงควรคํานึงถึงเอกสาร
และหลักฐานอื่นตางๆ ในศาสตรเหลานี้ดวย  
 

 งานวิจัยทางเอกสารเปนการใชเอกสารหรือหลักฐานที่ผูอ่ืนไดเรียบเรียงหรือประดิษฐ
ข้ึนกอนแลว ผูวิจัยมิไดอยูในเหตุการณ จึงจําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อกําหนดใหไดวา 
หลักฐานตางๆ ท่ีใชในการวิจัยเชื่อถือได อยางไรก็ตามหลักฐานหลายอยางอาจไมสมบูรณพอ เพราะ
ผูวิจัยอาจลําเอียงโดยต้ังใจ หรือมีขอบกพรองอื่นๆ ในการเลือกหลักฐานมาใช หรือเลือกจดเฉพาะสิ่งที่
ตนสนใจและเห็นวามีคุณคา (Angel  และ Fredman 1963) และไพทูรย สินลารัตน และคณะ (2530)  
  

  ไมวาผูวจิัยจะใชหลักฐานปฐมภูมิหรือหลักฐานทุติยภูมิเปนแหลงขอมูลก็จําเปนตอง
ดําเนินการประเมินหลักฐานนั้นอยางรอบคอบเสียกอน      การประเมนิหลักฐานนี้   ประกอบดวยการ 
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ตรวจสอบความเปนของแท (Genuineness หรือ Authenticity) ของหลักฐาน ซ่ึงนิยมเรียกวา การพินิจ
ภายนอก (External Criticism) และการตรวจสอบความหมาย (Meaning) หรือความนาเชื่อถือ 

(Credibility) ของขอมูลและขอสนเทศที่ปรากฏอยูในเอกสารนั้น ซ่ึงนิยมเรียกวา การพนิิจภายใน 

(Internal Criticism) การพินจิภายนอกและการพินิจภายใน อาจกระทําใหเหล่ือมกนัหรือพรอมๆ กันได 
 

  1) การพินิจภายนอก เปนการตรวจสอบความแทจริงของขอมูลและขอสนเทศ นั่นคือ 

เปนการพิจารณาเพื่อยืนยนัวา ส่ิงที่หลักฐานแสดงออกนัน้เปนของแท ฉะนั้น ผูวิจยัเอกสารจะตองหยั่งรู
คุณลักษณะของผูเขียนเอกสารหรือผูประดิษฐหลักฐานนั้น และความเกีย่วของระหวางผูเขียนหรือผู
ประดิษฐกับตวัเอกสารหรือหลักฐานนัน้ใหได เพื่อใชเปนพื้นฐานรองรับความเชื่อถือไดของเอกสารหรือ
หลักฐานแหลงขอมูลนั้นๆ  
 

  ในการพนิิจภายนอก กาญจนา มณแีสง (2528) ใหทัศนะวาควรพิจารณาถึง (1) 

สภาพแวดลอมที่ผลักดันใหเกิดหลักฐานนัน้ขึ้น (2) ขอเท็จจริงโดยทัว่ไป เชน สภาพเหตุการณของการ
เกิดขึ้นของขอมูลตรงตามที่รูกันโดยทัว่ไปหรือไม เปนตน และ  (3) ความบิดเบือนหันเหที่อาจเกดิข้ึน 

นั่นคือ มี 

การดัดแปลง ปลอมแปลง เพิ่มเติม หรือเสริมแตง ใหบิดเบือนไปจากความเปนจรงิหรือไม  
 

  Compton และ Hall  (1972) ไดเสนอคําถามสําหรับเปนแนวทางในการพินิจภายนอกไว 

8 คําถาม ซ่ึงผูวิจัยเอกสารจะตองแสวงหาคําตอบ เพื่อสรางความมั่นใจในคณุภาพของขอมูล คําถาม
ดังกลาวนีไ้ดแก  (1) เพราะอะไรจึงมีการเขียนเอกสารขึ้นมา  (2) การเขียนเอกสารกระทําที่ไหนและ
เมื่อใด (3) ใครเปนผูเขียนเอกสารนั้น (4) ผูเขียนมีความช่ําชองในการเขียนเรื่องที่เขาเขียนไวในเอกสาร
นั้นหรือไม (5) มีเหตุผลเพยีงพอหรือไมท่ีจะคาดหมายวา ผูเขียนอยใูนเหตุการณท่ีเขาพรรณนาไว และ
เขียนในขณะที่เหตุการณปรากฏ (6) ผูเขียนเปนตนตอของขอสนเทศที่เขาเขียนไวในเอกสารนั้น หรือวา
คัดลอกหรือรับการถายทอดขอสนเทศนั้นจากผูอ่ืน (7) รูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือในเอกสารฉบับ
นั้น เหมือนกนักับรูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือของผูเขียนตามที่คนทั่วไปรูจกัและคุนเคยหรือไม (8) 

มีการปลอมแปลงเอกสารหรือไม การใชเทคโนโลยีระดับสูงอยางแพรหลายในเกือบทกุกิจการใน
ปจจุบัน ทําใหการพิสูจนการปลอมแปลงกระทําไดยากยิ่ง กระนั้นก็ตามผวูิจยัจึงจําเปนตองรูจักนํา
เทคโนโลยีท่ีสูงกวามาใชในการตรวจสอบรูปแบบและลกัษณะของเอกสาร รวมทั้งลายมือ หมึกพิมพ 

และกระดาษทีใ่ชพิมพดวย อยางรอบคอบและถี่ถวน หลักฐานตางๆ ท่ีไมใชเอกสาร เชน วัตถุโบราณ
จําพวกเครื่องเงิน เครื่องถม ทอง เครื่องปนดินเผา พระพุทธรูป พระเครื่อง และเครื่องรางของขลังตางๆ 

เปนตน เปนส่ิงที่ปลอมแปลงไดงายดวยเทคโนโลยีระดบัสูงทั้งส้ิน จึงตองตรวจสอบความแทจริงของ
แหลงขอมูลเหลานี้อยางละเอยีดถ่ีถวนเชนเดียวกัน ดังเชนเมื่อสหรัฐอเมริกายินยอมคืนทับหลังนารายณ
บรรทมสินธใหแกประเทศไทย ในป พ.ศ. 2532 ไดมีการตรวจสอบความเปนของแทของวัตถุโบราณอัน
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ทรงคุณคาชิ้นนี้ของชาติโดยคณะกรรมการอันประกอบดวยผูรูและชํานาญการในเรื่องนี้ท้ังหลาย กอนที่
จะนํากลับมายงัประเทศไทย และเมื่อนํามาถึงเมืองไทยแลว ก็มีการตรวจสอบเนื้อวัตถุภายในโดยละเอียด
อีกดวย 
 

  2) การพินิจภายใน เปนการพจิารณาขอความที่ปรากฏอยูในเอกสาร หรือรูปลักษณ และ
รายละเอียดตางๆ ท่ีปรากฏอยูในหลักฐานอยางอื่น รวมทั้งขอสนเทศและเนื้อหาสาระที่เอกสารหรือ
หลักฐานนัน้ส่ือความออกมาดวยอยางรอบคอบ นั่นคือ เปนการพิจารณาวา หลักฐานนั้นจะใหอะไรได
บางในแงขอมูล ขอสนเทศ หรือขอเฉลยตอปญหา อะไรคือเนื้อหา สาระ และความหมาย ของสิ่งที่
ปรากฏอยูในหลักฐานนัน้ แมนยําและเที่ยงตรงเพียงใด ท้ังนี ้ เพื่อใหรูอยางชัดเจนวา ขอมูลและ
ขอสนเทศจากหลักฐานนัน้เชื่อถือไดหรือไม และมีคุณคาเพียงใด 
 

  ในการพจิารณาภายในนัน้ Compton และ Hall  (1972) ไดเสนอคําถามเพื่อเปนแนวทาง
ดําเนินการไว 6 คําถาม ซ่ึงถอดความไดดงัตอไปนี้ คือ (1) ผูผลิตหลักฐานมีอะไรเปนเปาหมายของการ
ผลิตหลักฐานนั้น (2) ถอยคําที่ลาสมัยแลวและถอยคําที่เปนลักษณะเฉพาะของเอกสารนั้น หรือรูปลักษณ
และรายละเอยีดของหลักฐานอยางอื่น ส่ือความหมายทีผิ่ดเพี้ยนไปจากความหมายทีถื่อวาถูกตองในสมัย
นั้นหรือไม (3) ผูเขียนหรือผูประดิษฐสามารถรายงานหรือประดิษฐไดอยางแมนยาํตามเหตุการณจริงที่
เกิดขึ้นหรือไม (4) มีหลักฐานใดๆ หรือไม ท่ีสอวาผูเขียนหรือผูประดิษฐมีอคติหรือแสดงความคดิเห็น
โดยไมสมเหตผุล (5) มีการใชแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดในการผลิตหลักฐานนั้นเพียงใด (6) ในการตีความ
ของขอความ คํากลาว และสิ่งจารึกที่ประดิษฐข้ึนนานมาแลวในอดีต ผูผลิตหลักฐานไดใครครวญและ
ไตรตรองอยางละเอียดถ่ีถวนโดยใชความรูทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ จิตวิทยา สังคมวิทยา 
ภาษาศาสตร รัฐศาสตร คหกรรมศาสตร นิเวศวิทยา หรือวิทยาการแขนงอื่นๆ เขาชวยหรือไม 
 

  ในทํานองเดียวกัน นภิา ศรีไพโรจน (2531) ไดเสนอแนวทางการพจิารณาเอกสารใน
การพินิจภายในไว 10 ประการ คือ (1) พิจารณาวาผูเขียนเปนบุคคลที่เชื่อถือไดหรือไม มีความเชีย่วชาญ
หรือรูเห็นในเรื่องที่เขียนจรงิหรือไมและเพียงใด (2) พิจารณาวาผูเขียนเขียนเรือ่งนั้นในขณะที่สภาพ
จิตใจเปนปกตหิรือไม (3) พิจารณาวาผูเขียนดําเนินการเขียนเมื่อเหตุการณท่ีเขียนถึงไดผานไปแลวนาน
เทาใด และพอจะเชื่อถือไดหรือไมวายงัจําเหตกุารณนั้นไดอยางถูกตองสมบูรณในขณะทีเ่ขียน (4) 

พิจารณาวา เอกสารเหลานั้นมีบทบรรณานุกรมทีแ่สดงถึงปริมาณการคนควาของผูเขียนอยางชัดเจน
หรือไม  (5)  พิจารณาวา ขอความในเอกสารมีอคติเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง ผลประโยชน
สวนตัว หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือไม (6) พิจารณาวาภาษาหรอืสํานวนที่ใชในการเขยีน หรือ
เร่ืองราวท่ีรายงานนั้นเปนส่ิงที่ถายทอดมาจากบุคคลอื่น หรือเปนถอยคําสํานวนของผูเขียนหรือเปน
เร่ืองราวท่ีผูเขียนไดประสบดวยตนเอง หรือไม (7) พิจารณาวาการเขยีนนัน้มีแรงจงูใจใดๆ ใหบิดเบือน
ความจริงหรือไม (8) พิจารณาวาเอกสารนั้นจะใหขอมูลและขอสนเทศอยางเพยีงพอทั้งในดานคณุภาพ
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และปริมาณ ตามความตองการของงานวิจยันัน้หรือไม (9) พิจารณาวาการจดัเรียงหวัขอเปนไปตาม
ข้ันตอนหรือไม และความละเอียดของเนื้อหาในแตละหวัขอมากนอยเพียงใด และ (10) พิจารณาวาบุคคล
อ่ืนเห็นดวยกบัเนื้อหาสาระและรายละเอยีดของเอกสารนั้นหรือไม  
 

 Gay (1981) ใหทัศนะวา ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการพนิิจภายในเอกสารมีอยางนอย 4 

ประการ คือ ความรูและความช่ําชองของผูแตง ความลาชาของการผลิตเอกสารนับจากวันที่เกิดเหตุการณ 

อคติและส่ิงจูงใจของผูแตง และความถูกตองแนนอนของขอมูลในเอกสารนั้น 
 

  4.10.1.5 กรรมวิธีเชื่อมโยงจดหมายเหต ุ

  การมีทักษะพืน้ฐานที่ดใีนการสังเคราะหเร่ืองราวจากเนือ้หาสาระของวิทยาการสาขา
ตางๆ หรือการสรางสัมพันธภาพที่มีคุณคาระหวางเนื้อหาสาระเหลานั้น จะชวยใหผูวิจยัสามารถตีความ
หลักฐานอันเปนแหลงขอมูลไดดี เชน สามารถสรางประเด็นที่มีคุณคาอยางถูกตองจากการศกึษาและ
เชื่อมโยงรายละเอียดของอัตชีวประวัติและผลงานของผูมีช่ือเสียงทั้งหลายที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการตางๆ 

ทางประวัติศาสตร และสามารถเชื่อมโยงประเด็นนั้นเขากับอิทธิพลของความรูทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กจิกรรมดําเนินชวีิตของมนุษย เปนตน ทักษะเชนนี้จะอํานวยให
การตีความขอมูลท่ีตองการจะศึกษาเปนไปอยางถูกตองและแมนยํา อันจะสงผลใหไดขอสรุปที่นาเชื่อถือ 
 

  กรรมวิธีเชื่อมโยงจดหมายเหตุ (Record Linkage Method) เปนกรรมวิธีท่ีผูวิจยัพยายาม
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีไดตรวจสอบความถูกตองแลว และนําขอมูลท่ีวิเคราะหแลวเหลานั้น
ไปผสมผสานกันอยางกลมกลืนใหเปนขอสนเทศหรือเร่ืองราวท่ีสมเหตุสมผล Compton และ Hall  

(1972) ไดใหตัวอยางของงานวิจยัเอกสารที่ใชกรรมวิธีเชื่อมโยงจดหมายเหตไุวดังนี้ (1) การเปรียบเทียบ
ทะเบียนสมรสกับทะเบียนเกิด เพื่อศึกษาระยะหางของการมีบุตร (2) การเชื่อมโยงทะเบยีนสมรสกับ
ทะเบียนหยาราง เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความยั่งยืนของการครองชีวิตคู (3) การเชื่อมโยง
ทะเบียนสมรสกับทะเบียนที่พักอาศัย เพือ่ศึกษาลักษณะทั่วไปของการเลือกที่พักอาศัยภายหลังการสมรส 

และ (4) การเชื่อมโยงทะเบยีนสมรสกับทะเบียนเกดิ เพือ่ศึกษาความสมัพันธระหวางเพศของบุตรกับอายุ
ของมารดา 
 

  ขอดีของกรรมวิธีเชื่อมโยงจดหมายเหตุ ตามทัศนะของ Compton และ Hall  (1972) มี 4 

ประการ คือ (1) ขอมูลตางมีผูจัดเก็บไวอยางมีระบบและตามแบบฉบบัเดียวกันอยูแลวจึงรวบรวมไดงาย
โดยไมตองเสียคาใชจาย (2) มีมาตรการภายในกํากับความเชื่อถือไดของขอมูลอยูแลว เพราะวา
แหลงขอมูลเปนเอกสารทางการที่จัดทําไวอยางถูกตองและแมนยํา หากจะมีขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนบาง 

ก็ตรวจสอบและแกไขไดงาย (3) แหลงขอมูลอํานวยใหสามารถศึกษาพฤตกิรรมซอนเรนได เพราะวา
เปนเอกสารทางการที่ผูใหคําตอบตอขอซักถามตางๆ ในการจัดทํา ไมมีโอกาสปฏิเสธตอบคําถามหรือ
เตรียมเปลี่ยนแปลงคําตอบไวลวงหนาได และ (4) สามารถทําการวิเคราะหการเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา
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ไดทันที โดยไมตองรอเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง เพราะวาแหลงขอมูลเปนเอกสารทางการที่ไดบันทึก
การเปลี่ยนแปลงอันพึงมีใดๆ ไวเรียบรอยแลว 
 

  อยางไรก็ตาม กรรมวิธีเชื่อมโยงจดหมายเหตุมีขอจํากดัดวยเหมือนกนั คือ (1) ความ
เชื่อถือไดของขอสรุปอยูในกรอบของธรรมชาติ ความสมบูรณ และความแมนยําของขอมูลท่ีพอจะ
รวบรวมไดจากจดหมายเหตท่ีุมีอยูอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได (2) เปนไปไดท่ีขอสรุปจะมีอคติ เนื่องจาก
จําเปนตองจํากัดกรอบเวลาที่จะใหงานวิจยันั้นครอบคลุม จึงยอมไมสามารถครอบคลุมทุกกรณท่ีีมีอยู
จริงได เชน ถาความยั่งยนืของการครองชีวิตคูของประชากรกรุงเทพมหานครกลมุรายไดตํ่าเปนหัวขอ
วิจัย ก็จําเปนตองพิจารณากําหนดไวในรายละเอียดของการดําเนินงานวา ชวงเวลาที่จะใหงานวิจัยนี้
ครอบคลุมเปนจากป พ.ศ. ใด ถึงป พ.ศ. ใด ฉะนั้น กรณีหยารางที่เกิดข้ึนกอนและหลังชวงเวลาที่ได
กําหนดขึ้นนั้น ยอมไมไดรับการพิจารณาดวยในงานวิจยันี้ เปนตน 
 

  การดําเนินงานวิจยัเอกสารเปนการแสวงหาความจริงในอดีตเกีย่วกับเรื่องที่หยิบยกขึ้น
มาศึกษาเนื่องจากสิ่งตางๆ ท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน ลวนแตเปนผลของพัฒนาการตางๆ ในอดีต พัฒนาการ
ตางๆ ของส่ิงเหลานี้ในปจจบัุน จึงยอมปรากฏผลตอไปในอนาคตสืบตอกันไปอยางไมมีท่ีส้ินสุด ฉะนั้น 

งานวิจยัเอกสารจะมีภาระสําคัญยิ่งในการสรางความเขาใจที่ถูกตองและทัศนคติท่ีเหมาะสมของมนุษย
ตอเหตุการณปจจุบัน ปลูกฝงแนวทางแกปญหาที่เหมาะสมในการดาํเนินชวีิตปจจบัุนและสงเสริมการ
ตระเตรียมที่จาํเปนเพื่อความอยูรอดดวยดใีนอนาคต นัน่คือ งานวิจยัเอกสารชวยใหเรา รูอดีต เขาใจ
ปจจุบัน และทาํนายอนาคต ไดถูกตองและแมนยํามากขึน้ 
 

  นิภา ศรีไพโรจน (2531) ไดสรุปประโยชนของงานวิจยัเชิงประวัติศาสตรไว 4 ประการ 

คือ (1) ทําใหเราทราบสภาพของปญหาที่เกิดขึ้นในอดตี และพรอมที่จะแกไขอยางไดผลและทันทวงที
เมื่อปญหาเดยีวกันเกิดขึน้อีก หรือดําเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่จะนําไปสูปญหาตั้งแตตนมือ เพื่อ
ปองกันการเกดิปญหานั้น (2) ผลการวิจยัเชิงประวัติศาสตร ใชแกไขขอผิดพลาดตางๆ ในปจจุบันได 

เพราะวางานวจิัยเชิงประวัติศาสตรจะชี้ใหเห็นถึงปจจยัท่ีเปนจุดบกพรองตางๆ ของเหตุการณในอดีต จึง
ยอมเปนแนวทางกําหนดมาตรการแกไขขอบกพรองของงานในปจจุบันไดถูกจดุและไดผล (3) เนื่องจาก
ความเปนมาในอดีตเปนรากฐานของความเปนอยูและเปนไปในปจจุบันและสงผลตอไปในอนาคตดวย 

ผลการวิจัยเชิงประวัติศาสตรจึงใชเปนแนวทางปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน
ไดเปนอยางด ีและ (4) เปนพื้นฐานของการปฏิบัติงานในปจจุบัน และเปนพืน้ฐานแกผูท่ีจะทําการศึกษา
คนควาตอไป 
 

  การดําเนินงานวิจยัเชิงประวัติศาสตร จาํเปนตองใชเวลาและความละเอียดถ่ีถวน กับ
ส้ินเปลืองคาใชจายอยางมาก ในบางกรณี ผูวิจัยตองเดินทางไปยังแหลงตนตอของขอมูลดวยตนเอง นิสิต
นักศึกษาระดบับัณฑิต ซ่ึงมีเวลาเพยีง 2-4 ป ในการศึกษาใหจบหลักสูตร และมีงบประมาณสนบัสนุน
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การศึกษาอันจาํกัด จึงมกัจะไมสามารถเลือกงานวจิัยประเภทนี้เปนวิทยานิพนธได อยางไรก็ตาม หากมี
นักศึกษาเปนจาํนวนมากสนใจ สาขาวิชาเอกของนักศึกษาก็อาจจัดทําแผนงานวิจัยประเภทนีเ้ปน
โครงการระยะยาว 5 ป หรือ 10 ปไว และแบงสวนโครงการวิจัยนั้นออกเปนโครงการยอยหลายโครงการ 

ท่ีสามารถดําเนินงานใหแลวเสร็จไดภายในเวลา 1-2 ป นักศึกษาที่สนใจงานวิจัยประเภทนีก้็จะไดมี
โอกาสสนองความสนใจของตน โดยเลือกโครงการยอยดังกลาวเปนวทิยานพินธ เมื่อไดดําเนนิงานตาม
โครงการยอยเหลานั้นครบถวนทุกโครงการแลว สาขาวชิาเอกนั้นก็ยอมสามารถรวบรวมรายละเอยีดของ
โครงการยอยเหลานั้น และประมวลไวเปนเรื่องเดียวกนัได แนวทางดาํเนินการเชนนี้นาจะมีความสําคัญ
และมีประโยชนเปนพิเศษ 
 

   งานวิจยัเอกสารสําหรับงานดานวิทยาศาสตรนั้นมีไมมากเหมือนกับการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร ตัวอยางในทางการแพทยเกีย่วกับการศึกษาปญหาเรื่องการใชยา ประโยชนหรือ
ผลการรักษาของการใชยานัน้ อาการขางเคียงที่เกดิข้ึน หรืออาการอันไมพึงประสงคท่ีเกิดขึ้น เพื่อใช
รวมกับยาอืน่ หรืออาหาร หรือแมแตเครื่องดื่มใดๆ  ยอมตองมีการบันทึกไวอยางเปนระบบ ผูวจิัยตอง
ศึกษาถองแทถึงสาเหตุท่ีแทจริง และปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ จึงจะสรุปไดวา เอกสารนั้น ๆ เปนรายงานที่
แทจริงสามารถเชื่อถือได  
 

  4.10.2 งานวิจัยเชิงพรรณนา 
 

  4.10.2.1  ลักษณะสําคัญ 

  งานวิจยัเชิงพรรณนาหรืองานวิจยัเชิงสํารวจอุบัติข้ึนเปนครั้งแรกกอนคริสตวรรษที่ 20 

เมื่อชาวโรมันทําการสํารวจจํานวน ความรู และรายไดของประชาชน เพื่อใชเปนพืน้ฐานในการเรียกเก็บ
ภาษี งานสํารวจดังกลาวนี้เปนแตเพยีงการรวบรวมขอมูลจากสภาพปจจุบันในขณะนั้นเพื่อใหไดขอมูล
ตามที่ตองการเทานั้น ตอมาไดมีการพฒันาแนวทางและขั้นตอนดาํเนินงานของงานวิจยัประเภทนี้ให
สามารถตอบปญหาไดกวางขวางยิ่งข้ึน ดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน 
 

  นักวิจัยหลายทานไดใหความหมายหรือนิยามของการวิจัยเชิงพรรณนาไวในประเด็นที่
คลายคลึงกันวา เปนการวิจัยท่ีเนนการศึกษาคนหาขอเท็จจริงอธิบายปรากฎการณท่ีเปนอยูในปจจุบันตาง 

ๆ ตามความเปนจริงของสถานการณ ผูวิจัยไมสามารถสรางสถานการณตางๆ ตามที่ตนประสงค งานวิจัย
ประเภทนี้อาจใชการสํารวจ การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร งานวิจัยประเภทนี้นิยมใชกับการศึกษา
คนควาเกี่ยวกับความเชื่อ ความคิดเห็น เอกคติ หรือสภาพสถานการณตาง ๆในปจจุบัน (บุญเรียง  ขจร
ศิลป 2503, ลวน  และ อังคณะ สายยศ 2531, นิภา  ศรีไพโรจน 2531 และ Gay 1981)  
 

  Gay (1981) ไดใหคํานิยามวา เปนงานวจิัยท่ีประกอบดวยการรวบรวมขอมูลปจจบัุน 

สําหรับใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัเรื่องที่จะศึกษา เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของ
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เร่ืองที่ศึกษา เปนการเสาะแสวงหาเพือ่หยั่งรูรายละเอียดของสิ่งตางๆ ตามที่เปนอยูในขณะนั้นแลว
รายงานผลการเสาะแสวงหานั้น เชน การประเมินเจตคติ ความคิดเหน็ หรือขอสนเทศทั่วไป เกีย่วกับ
บุคคล สภาวะ วิธีการ หรือเหตุการณ เปนตน 
 

  4.10.2.2  การรวบรวมขอมูล 

  โดยปกต ิ การวิจัยเชิงพรรณนาจะรวบรวมขอมูลตามที่เปนอยูในขณะนั้น โดยการ
สํารวจดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ หรือการสังเกต โดยท่ีไมมีการควบคุมใดๆ ตอส่ิงที่ใชเปน
แหลงขอมูลในทํานองเดยีวกันกับงานวิจยัเอกสาร ซ่ึงศึกษาสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีตโดยไมมีการควบคมุส่ิงที่
ใชเปนแหลงขอมูลแตอยางใด เนื่องจากขอมูลท่ีรวบรวมโดยวิธีดังกลาวขางตน จะขึ้นอยูกับแหลงขอมูล
หรือผูใหขอมูลเปนสําคัญ ผูวิจัยจึงมักจะตองเผชิญกับปญหานานัปการในการรวบรวมขอมูล เชน เมื่อใช
แบบสอบถาม จะปรากฏเสมอวาสวนหนึง่ของผูตอบแบบสอบถามจะไมนําพาทีจ่ะตอบคําถามใดๆ บาง
รายก็อาจตอบไมตรงกับความจริง บางรายตอบไมครบทุกขอคําถาม และบางรายไมสงแบบสอบถามที่
ตอบแลวกลับคืน เมื่อใชวธีิสัมภาษณ ก็มักจะพบเสมอวาผูใหสัมภาษณไมอยใูหสัมภาษณในวันเวลาที่
นัดหมายเอาไวลวงหนาแลว ผูใหสัมภาษณตอบไมชัดเจน ทําใหผูสัมภาษณตองตคีวามคําตอบเอง และ
เมื่อใชวิธีสังเกต ก็อาจจะมปีญหาที่ซับซอนและซอนเรนหลายประการ เชน เปนไปไดท่ีผูสังเกตจะให
ทัศนะที่ตางกนัเกี่ยวกบัส่ิงเดียวกันที่เขาสงัเกต เปนตน ในกรณีเชนนี้ ผูวิจยัจะตองอบรมผูทําหนาที่
สังเกต   เพื่อปรับทัศนะที่เขามตีอส่ิงที่จะสังเกตใหคลายคลึงกันมากที่สุด    พรอมทั้งกําหนดแบบฟอรม 

กรอกขอมูลใหชัดเจนและเจาะจงมากที่สุด เพื่อใหขอมูลท่ีไดเปนไปตามขอเท็จจรงิและเชื่อถือได 
 

  4.10.2.3  ชนิด 

  แมวางานวิจยัประเภทนี้จะจาํแนกชนิดไดยากมาก กมี็ผูสันทัดกรณแีสดงการจําแนก
ชนิดไวมากมาย ซ่ึงแตกตางกัน อยางไรก็ตาม การจําแนกทีน่าจะเหมาะที่สุดและเปนที่นิยมมากที่สุด
นาจะไดแกการจําแนกที่ Gay (1981) เสนอไว คือ งานวจัิยสํารวจ (Survey Research) งานวิจัยพั นาการ 

(Developmental Research) งานวิจัยตดิตามผล (Follow-up Research) และ งานวิจัยมาตรสงัคม 

(Sociometric Research) 
 

  ในที่นี้ขออธิบายเพยีงงานวิจยัสํารวจ ซ่ึงงานวิจยัชนดินีโ้ดยท่ัวไปใชแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ เปนเครื่องมือรวบรวมขอมูล มีลักษณะทีสํ่าคัญดังนี้ คือ เปนงานที่พยายามรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับตวัแปรตัวเดยีวหรือหลายตัวของประชากรที่ศึกษา เพื่อใหรูถึงสภาพปจจุบันของประชากรนั้น 

เปนงานที่ผูวจิยัจะตองเตรียมตัวเองใหพรอมที่จะดําเนินงานดวยตนเองในทุกๆ ดานนอกจากนี ้ และ
จัดทําคําอธิบายตัวแปรตางๆ กับคําอธิบายความสัมพันธระหวางตวัแปรเหลานั้นอยางชัดเจน กอนที่จะ
เร่ิมรวบรวมขอมูลอีกดวย การวิจยัชนิดนีใ้ชไดในวิทยาการหลายสาขา เชน รัฐศาสตร สังคมศาสตร 

เศรษฐศาสตร 
  



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 84

  4.10.3  งานวิจัยเชิงทดลอง 
 

  4.10.3.1  ลักษณะสําคัญ 

  ในการดําเนินงานวิจยัเชิงทดลอง ผูวิจัยจะสรางสถานการณอยางหนึ่งข้ึนมาและให
สถานการณนัน้ดํารงอยูเปนระยะเวลาหนึง่ แลวติดตามและตรวจสอบลักษณะ อาการ พฤติกรรม หรือ
รายละเอียดบางอยางของบุคคล วัตถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ ท่ีศึกษา เพื่อใหทราบวามีความเปลี่ยนแปลง
หรือไม อยางไร และเพียงใด นั่นคือ งานวิจัยเชิงทดลองเปนการแสวงหาหรือหยั่งรูสัมพันธภาพเชิงเหตุ
และผลและเชงิปริมาณ ระหวางเงื่อนไงหรือภาวะบางอยางกับคุณภาพหรือคุณสมบัติบางประการของ
บุคคล วัตถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณท่ีผูวจิยัสนใจ ในวงวิชาการตางๆ นิยมเรียกเงื่อนไขหรือภาวะอันเปน
เหตุหรือส่ิงทีถู่กกําหนดใหเปนเหตวุา ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และเรียกคุณภาพหรือ
คุณสมบัติอันเปนผลหรือส่ิงที่ถูกกําหนดใหเปนผลวา ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามที่ศึกษาอาจมเีพียงอยางละตวั หรืออยางละหลายตัวก็ได 
 

 ในงานวิจัยเชิงทดลองนั้น  เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในการวิจัยท้ังทาง
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร จําเปนตองมีเหตุและผลจาก
การกระทําที่สามารถนําผลมาพิสูจนขอเท็จจริงตามสมมติฐานได มีผูอธิบายใหทัศนะของการวิจัยเชิง
ทดลองไวอยางกวางขวาง ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้  

 

  งานวิจัยเชิงทดลอง เปนการศึกษา คนควา และวิเคราะหโดยใชวิธีทดลอง เปนการ
จําลองสถานการณภายใตสภาพการณท่ีควบคุมได  โดยผูวิจัยสามารถกําหนดคาตัวแปรอิสระไดตาม
ตองการ เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึนกับตัวแปรตาม ซ่ึงโดยทั่วไปผูวิจัยจะพยายามจัดการอยางใดอยางหนึ่งกับ
ตัวแปรที่ศึกษา และพยายามควบคุมตัวแปรอื่นๆ ท้ังหมดที่ไมพึงประสงคจะศึกษา เพื่อพิจารณากําหนด
วา ส่ิงที่เกิดข้ึนสืบเนื่องจากตัวแปรที่ถูกจัดกระทํานั้นจริงหรือไม ผลการวิจัยจะใหขอสรุปที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในลักษณะของความเปนเหตุเปนผลได (Comptor และ Hall 1972, สุวัฒน 

วัฒนวงศ 2527, บุญเรียง ขรศิลปจร 2530, ลวนและอังคณา  สายยศ 2531, ยุวดี การญจนิษฐิติ และ สมใจ  

วิชัยดิษฐ 2531, Wierssma, และ gay 1981)   
   

  กลาวโดยสรุปก็คือ งานวิจยัเชิงทดลองเปนการศึกษาคนควาดวยกรรมวิธีทาง
วิทยาศาสตรเพื่อหยั่งรูสัมพนัธภาพเชิงเหตุและผล ระหวางสภาวะหรือเงื่อนไขบางอยางกับคุณภาพหรือ
คุณสมบัติบางประการของบุคคล สัตว พืช วัตถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ เพื่อใหเขาใจปรากฏการณ
บางอยางอยางแมนยํา ถองแทและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน หรือเพื่อเปนแนวทางแกปญหาหรือปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
บางอยาง หรือเพื่อเปนแนวทางทํานายลักษณะ หรือแนวโนมในอนาคตของปรากฏการณบางอยาง ใน
การดําเนินงานวิจยัประเภทนี้ ผูวิจยัจะตองสรางสถาณการณข้ึนมาเพือ่สังเกตความสัมพันธท่ีประสงคจะ
หยั่งรู และจะตองดําเนินการควบคุมอยางเขมงวด เพื่อขจัดความพวัพันอยางมีนยัสําคัญของสภาวะหรือ
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เงื่อนไขอื่นใดที่มิใชสภาวะหรือเงื่อนไขทีน่ํามาศึกษาตอคุณภาพหรือคุณสมบัติท่ีศึกษา เพื่อใหม่ันใจได
วาสัมพันธภาพใดๆ ท่ีปรากฏออกมา ระหวางสภาวะหรือเงื่อนไขกบัคุณภาพหรือคุณสมบัตินั้น สืบ
เนื่องมาจากสภาวะหรือเงื่อนไขที่ศึกษาเปนสําคัญ 
 

  งานวิจยัเชิงทดลองจะใชกลุมบุคคล สัตว พืช วัตถุ ส่ิงของหรือเหตุการณท่ีผูวจิัย
ประสงคจะศึกษาคุณภาพหรอืคุณสมบัติบางประการ อยางนอย  2 กลุม เปนแหลงขอมูล โดยจะใชกลุม
หนึ่งเปนกลุมควบคุม (Control Group) คือ กลุมปลอดสภาวะหรือเงื่อนไขที่จะศกึษาสัมพันธภาพ และอีก
กลุมหนึ่งเปนกลุมรับสภาวะหรือเงื่อนไขที่จะศึกษาสัมพันธภาพ (Treated Group) ถาประสงคจะศึกษา
สภาวะหรือเงือ่นไขหลายอยาง ก็จะตองเพิ่มจํานวนกลุมตามจํานวนสภาวะหรือเงื่อนไขที่เพิ่มข้ึน 

เพราะวากลุมหนึ่งๆ จะรับสภาวะหรือเงื่อนไขไดเพียงอยางเดยีวเทานัน้ 
 

  สภาวะหรือเงือ่นไขที่นํามาศึกษาสัมพันธภาพเปนตัวกระทําหรือตัวแสดงอิทธิพลตอตัว
ทดลอง (Experimental Object) อันไดแก บุคคล สัตว พืช วัตถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ ท่ีใชเปน
แหลงขอมูลงานวิจยั กิริยาอาการที่ตัวทดลองแสดงออกมาเมื่อไดรับการกระทําหรืออิทธิพลนั้น ซ่ึงนิยม
เรียกวาการตอบสนองของตัวทดลอง และเปนตวัช้ีของคุณภาพหรือคุณสมบัติของตัวทดลองที่ยกขึ้นมา
ศึกษา คือ ขอมูลหรือผลการทดลอง 
 

  งานวิจยัเชิงทดลองโดยปกตจิะกระทําซํ้าหลายครั้ง (Replication) ซ่ึงอาจจะเปนการใช
ตัวกระทําหลายๆ คร้ังตอตัวทดลองเดิม หรือใหตัวทดลองหลายตัวไดรับการกระทําจากตวักระทําตัว
เดียวกันก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกบัลักษณะของการตอบสนองของตัวทดลองตอตํารับทดลอง ฉะนั้น จะมีขอมูล
ดิบมากกวาหนึ่งชิ้นตอหนึ่งสภาวะหรือเงือ่นไขที่นํามาศึกษา และจะนิยมใชคาเฉลี่ยของขอมูลดิบ
เหลานั้นเปนผลการทดลอง การทําหลายซํ้าใหประโยชนดานเสริมสรางความเชื่อถือไดของผลการ
ทดลอง 
 

 ตัวอยางของการวิจัยทางวิทยาศาสตรมีมากมายในหลายสาขา ลวนแตตองอาศัยการวิจัย
เชิงทดลองแทบทั้งส้ิน อาจมีท้ังในหองปฏิบัติการและนอกหองปฏิบัติการ ซ่ึงจะอยู ณ สถานทีท่ี่มีการ
ทดลองจริงในสาขาการแพทยและสาธารณสุข การวิจัยคนควาและพฒันายาใหมยอมประกอบดวยการ
วิจัยเชิงทดลองแทบทั้งส้ิน เชน การทดลองพัฒนาตํารับยาเจลฟาทะลายโจร เพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริ
ทันตอักเสบ ในการปรับขนาดของความเขมขนของสารสกัดในตํารับยา จําเปนตองกาํหนดตวัแปรอิสระ 

คือ เปอรเซ็นของความเขมขน เพื่อนําไปทดสอบการยบัยั้งเชื้อในหองปฏิบัติการและนําไปทดลองใชกับ
ผูปวยในคลินกิทันตกรรม โดยตองกําหนดตัวแปรตามที่จะมีผลมาจากตัวแปรอิสระ คือ ความเขมขนที่
กําหนด ตัวแปรตามที่กําหนด เชนความตื้นขึ้นของรองลึกปริทันต การลดอาการอักเสบของเหงือก 

จํานวนการปลดปลอยของตัวยาและที่มีหลงเหลืออยูในน้ําเหลือง เหงอืก ล  ในการทดลองนี้ตองมีการ
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ทําซํ้าๆ กันในผูปวยจํานวนพอเพยีงทางดานสถิติ เพื่อศึกษาความสมัพันธของตํารับยาและผลทางการ
รักษาผูปวย  
 

  4.10.3.2  หนวยทดลอง 

  การวิจัยเชิงทดลองทุกชิ้นจะตองมีตัวทดลอง หรือตัวรับเงื่อนไขที่ศึกษาเพื่อเปนแหลง 

ขอมูล ตัวทดลองหรือตัวรับเงื่อนไขดังกลาวนี้ นิยมเรียกวา หนวยทดลอง (Experimental Unit) และ
อาจจะเปนบุคคล สัตว พืช วัตถุ ส่ิงของหรือเหตุการณก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับธรรมชาติของปรากฎการณท่ี
เปนสาระของเรื่องหรือประเด็นที่นํามาวิจัย หนวยทดลองจึงเปนส่ิงที่ผูวิจัยประสงคจะหยั่งรูการ
ตอบสนองของสิ่งนั้นตอเงื่อนไขตางๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งเงื่อนไขมาตรฐานหรือเงื่อนไขควบคุมดวย 
 

  ในแตละซํ้าของงานวิจยัเชิงทดลอง จะใชหนวยทดลองในสัดสวนหนวยทดลองหนึ่ง
หนวยตอหนึ่งเงื่อนไขที่ศึกษา นั่นคือ จะใชเงื่อนไขที่ศึกษามากกวาหนึ่งเงื่อนไขกับหนวยทดลองเดียวกัน
ในขณะเดยีวกนัไมได เพราะวาจะไมสามารถกําหนดไดวาการตอบสนองที่หนวยทดลองหนึ่งแสดง
ออกมา สืบเนือ่งมาจากเงื่อนไขใด เมื่อใชเงือ่นไขมากกวาหนึ่งเงื่อนไขกบัหนวยทดลองนั้น 
 

  หนวยทดลองแตละหนวย เปนตวัอยางอันหนึ่งของประชากร ท่ีงานวิจยัเชิงทดลอง
ประสงคจะหยัง่รูนัยท่ัวไปเกีย่วกับคุณภาพหรือคุณสมบัติบางประการของสิ่งทดลองนั้นจากผลการ
ทดลอง ฉะนั้น จึงจําเปนทีห่นวยทดลองแตละหนวยจะตองเปนตวัแทนที่ดีของประชากรที่เราจะนําผล
การทดลองไปใชกําหนดนยัท่ัวไป เพื่อเปนหลักประกนัวาการตอบสนองของหนวยทดลองตอเงือ่นไข
หรือตัวกระทําที่ศึกษา จะเปนตัวแทนที่ดขีองการตอบสนองของประชากรตอเงื่อนไขหรือตํารับทดลอง 

นอกจากนี้กอนที่จะไดรับเงือ่นไขที่ศึกษาใดๆ หนวยทดลองทั้งหลายที่ใชในการทดลองจะตองไม
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญในดานลักษณะพื้นฐานตางๆ อีกดวย 
 

  การเลือกสมาชิกของประชากรออกมาเปนสมาชิกของหนวยทดลองแตละหนวย มี
หลักการเชนเดียวกับการเลอืกตัวอยางที่ไดอธิบายไวในหัวขอ งานวจิัยเชิงพรรณนา นั่นคือ จะตองให
โอกาสที่จะถูกเลือกเทากันแกสมาชิกแตละคนหรือแตละชิ้นของประชากร ซ่ึงกระทําไดโดยการสุมเลือก 
 

  ประชากรของสิ่งที่ประกอบกันเปนหนวยทดลอง อาจจะเปนของจริงที่ปรากฏตัวอยู
แลวหรือเปนส่ิงที่ยังไมปรากฏตัวก็ได คืออาจเปนรูปธรรมหรือเปนเพยีงนามธรรมกไ็ด เชน ในกรณีของ
การศึกษาอิทธิพลของปุยตอการเติบโตและผลผลิตของขาวโพดพนัธุใดพันธุหนึ่ง ประชากรยอมไดแก 

ตนขาวโพดพนัธุนั้นทั้งปวงที่จะมีไดในโลกนี้ หรือในทองที่ท่ีจะนาํขอสรุปของงานวิจยัไปใชเปนนัย
ท่ัวไป รวมท้ังตนที่ยังไมงอกจากเมล็ดดวย ในทางปฏิบัติ ประชากรดังกลาวนีย้ังไมปรากฏตัวในขณะที่
ดําเนินการเลือกหนวยทดลอง เพราะวาแมแตตนที่จะใชเปนหนวยทดลอง ผูวิจัยกจ็ะตองสรางขึ้นมาโดย
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การนําเมล็ดไปเพาะ ในกรณีเชนนี้ แทนที่จะเลือกหนวยทดลองโดยการสุม จะนิยมจัดเงื่อนไขทีศึ่กษา
ใหแกหนวยทดลองโดยการสุม  
 

  4.10.3.3  ส่ิงทดลอง 

  ในการดําเนินงานวิจยัเชิงทดลอง ผูวิจัยจะสรางสถานการณข้ึนมา โดยการใหการปฏิบัติ
พิเศษเฉพาะอยางที่จําเปนแกหนวยทดลองเปนระยะเวลาหนึ่ง การปฏิบัติพิเศษเฉพาะอยางทีจ่ําเปน
ดังกลาวนี้ นิยมเรียกวา ส่ิงทดลอง (Treatment) ฉะนัน้ สภาวะหรือเงื่อนไขแตละอยาง ท่ีงานวิจยัประสงค
จะหยั่งรูสัมพนัธภาพ ซ่ึงเรยีกวาสภาวะหรือเงื่อนไขทดสอบ ก็คือส่ิงทดลองสิ่งหนึ่งนั่นเอง สภาวะหรือ
เงื่อนไขมาตรฐานสําหรับใหสัมพันธภาพมาตรฐาน เพือ่เปนเกณฑอางอิงในการวินจิฉัยสัมพันธภาพ ซ่ึง
ก็เปนส่ิงทดลองสิ่งหนึ่งดวย นั่นคือ การใหแตละเฉพาะเงื่อนไขหรือการปฏิบัติมาตรฐาน หรือการไมให
เงื่อนไขหรือการปฏิบัติพิเศษเฉพาะอยางใดๆ แกหนวยทดลองที่เกี่ยวของ ก็ถือวาเปนส่ิงทดลองสิ่งหนึ่ง
ดวย  ฉะนั้นในกรณีของการศึกษาการใชนํามันหมแูทนเนยในการทําขนมเคก เนยและน้ํามันหม ู ตางก็
เปนส่ิงทดลอง และถามีการใชน้ํามันหมูในสัดสวนตางๆ ในงานวิจยันี้ น้ํามันหมแูตละสัดสวนกจ็ะเปน
ส่ิงทดลองสิ่งหนึ่งดวย 
 

  ส่ิงทดลอง เปนส่ิงที่ผูทําวิจัยจะตองกําหนดใหเปนที่แนนอนและชัดเจนกอนเริ่ม
ดําเนินงานวจิยัเชิงทดลอง โดยพิจารณาจากธรรมชาติของปรากฏการณท่ีเปนสาระของเรื่องหรือประเด็น
ท่ีนํามาวิจยั วตัถุประสงคของงานวิจยั ผลงานในอดีตที่เกี่ยวของตางๆ ความเปนไปไดทางปฏิบัติและ
ความเหมาะสมกับสภาพการณจริงโดยทัว่ไป ประกอบกัน ในบางกรณีอาจจะตองลองใชส่ิงทดลองบาง
ส่ิงเสียกอน เพือ่ยืนยนัความเปนไปไดทางปฏิบัติและความเหมาะสมกบัสภาพการณ 
 

  เนื่องจากสิ่งทดลองเปนส่ิงที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นมากอน เพื่อเปนตัวเหตุ (Cause) ของ 

สัมพันธภาพทีเ่ขาประสงคจะหยั่งรู ในวงการวิจยัและวงวิชาการคณติศาสตรและสถิติศาสตร จึงนิยม
เรียกส่ิงทดลองวาเปน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หรือ ตัวแปรทดสอบ (Experimental   

Variable) ในขณะเดียวกนั ก็เรียกการตอบสนองหรือกิริยาอาการที่ใชเปนตวัช้ีลักษณะหรือระดับของ
คุณภาพหรือคุณสมบัติท่ียกขึน้มาศึกษาของหนวยทดลอง อันเปนตัวผล (Effect) ของสัมพนัธภาพที่
งานวิจยัประสงคจะหยั่งรูวา ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือ ตัวแปรผล (Outcome Variable) 

งานวิจยัเชิงทดลองจึงมีเปาหมายเพื่อหยั่งรูวาส่ิงทดลองที่ใชกับหนวยทดลอง เปนสาเหตุของกิริยาอาการ
ท่ีหนวยทดลองแสดงออกมาในขณะที่ไดรับส่ิงทดลองนั้นหรือไม และถาเปนสาเหตุ สัมพันธภาพเชิง
เหตุและผลนัน้เปนอยางไร ฉะนั้น เมื่อผลการทดลองชี้วามีสัมพันธภาพเชิงเหตุและผล จึงมักจะมีการ
ดําเนินการตอไปอีกขั้นตอนหนึ่งดวย คือ การใชหลักการทางสถิติศาสตร สรางสมการตอบสนอง 

(Response Equation) ซ่ึงเปนคํานิยามทางคณิตศาสตรของสัมพันธภาพเชิงเหตแุละผลนั้น นั่นคือ จะใช
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สมการนี้คํานวณออกมาไดวา กิริยาอาการของหนวยทดลองตอระดับใดระดบัหนึ่งของสภาวะหรือ
เงื่อนไขตนเหตุ จะเปนอยางไร 
 

  ในงานวิจยัเชิงทดลองแตละชิ้นจะมีส่ิงทดลองอยางนอย 2 ส่ิง คือ ส่ิงทดลองมาตรฐาน
หรือส่ิงควบคุม กับส่ิงทดลองทดสอบ แตสวนใหญจะมีส่ิงทดลองทดสอบมากกวาหนึ่งส่ิง เพื่อ
เสริมสรางหรือกระชับความแมนยํา ความแนชัด และความเปนประโยชนกวางไกลของขอสรุป ส่ิง
ทดลองทดสอบตางๆ ในงานวิจยัช้ินเดยีวกันอาจจะเปนส่ิงเดียวกันแตมีความเขมหรือลักษณะการใชท่ี
ตางกัน หรือเปนคนละสิ่งโดยสิ้นเชิง กไ็ด ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนสําคัญ เชน ใน
การศึกษาสรรพคุณของยา ส่ิงทดลองทดสอบทั้งหลายอาจจะเปนยาชนิดเดยีวกันและปริมาณตัวยาทั้งส้ิน
เทากัน แตใช ณ เวลาที่ตางกนั เชน กอนอาหาร หลังอาหาร กอนเขานอน และระหวางเวลาอาหาร เปน
ตน ในกรณีนีเ้วลาของการใชยาแตละเวลาดังกลาวนี้ ก็คือส่ิงทดลองทดสอบสิ่งหนึ่งนั่นเอง หรืออาจจะ
เปนยาชนดิเดยีวกันและใช ณ เวลาเดียวกัน แตปริมาณตัวยาทั้งส้ินแตกตางกัน นั่นคือ ปริมาณตัวยา
ท้ังส้ินแตละปริมาณ คือส่ิงทดลองทดสอบสิ่งหนึ่ง หรืออาจจะเปนยาชนิดตางๆ ท่ีใชรักษาโรคเดยีวกัน
ได นั่นคือ ยาแตละชนิด คือส่ิงทดลองทดสอบสิ่งหนึ่ง เปนตน 
 

  4.10.3.4  การควบคุม 

  การควบคุมเปนการปฏิบัติท่ีจําเปนและสําคัญยิ่งในงานวจิัยเชิงทดลอง หมายถึงการ
ดําเนินมาตรการทั้งปวง เพื่ออํานวยใหส่ิงทดลองแตละส่ิง แสดงอิทธิพลท่ีแทจริงอยางเต็มที่และ
ตรงไปตรงมาตอหนวยทดลองที่รับส่ิงทดลองนั้น พรอมกับอํานวยใหหนวยทดลองแตละหนวยแสดง
การตอบสนองที่แทจริงอยางเต็มที่และตรงไปตรงมา ตออิทธิพลของส่ิงทดลองไดรับการควบคุมจึงเปน
การประกันทั้งความตรงประเด็นและความเชื่อถือไดของผลการทดลอง 
 

  การควบคุมเปนทั้งการตรึงและการปลดปลอย คือ เปนการตรึงส่ิงทดลองแตละส่ิงให
เปนไปตามที่กาํหนดไวอยางแทจริงทุกประการ กับตรึงสภาวะหรือเงือ่นไขอื่นใดทัง้ปวง ท่ีมิใชสภาวะ
หรือเงื่อนไขทีน่ํามาศึกษา ใหเหมือนหรือเทากันหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งในทุกหนวยทดลอง ตลอด
หวงเวลาของการทดลอง พรอมกันนั้น กป็ลดปลอยกิริยาอาการของหนวยทดลองแตละหนวย ใหปรากฏ
ออกมาอยางอสิระเสรีและไมมีอะไรเคลือบแฝงหรือบดบัง 
 

  การควบคุมเปนส่ิงที่จะตองกระทําในทุกขั้นตอนของงานวิจยัเชิงทดลอง และ ณ ทุก
ขณะของการดาํเนินงานตางๆ ในงานวจิัยประเภทนี้ การใชวิธีสุมในการเลือกกลุมตัวอยาง หรือกาํหนด
หนวยทดลอง หรือในการกําหนดวาจะใชตํารับทดลองใดกับหนวยทดลองใด เปนมาตรการควบคุมอยาง
หนึ่ง การเลือกผังการทดลองและวิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติศาสตรท่ีเหมาะสม ก็เปนมาตรการควบคุม
เชนกัน 
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  การควบคุมที่เหมาะสม เปนการปฏิบัติท่ีจําเปนตอตัวแปรตางๆ ท้ังปวงที่เกีย่วของกับ
งานทดลอง ท้ังตัวแปรที่เกีย่วของโดยตรงและที่เกีย่วของโดยออม ตัวแปรที่เกี่ยวของโดยตรงไดแก ส่ิง
ทดลองหรือตัวแปรอิสระท้ังหลายที่นํามาใชในงานทดลองนั้น และกิริยาอาการชีคุ้ณภาพเฉพาะอยางที่
ยกขึ้นมาศกึษาของหนวยทดลอง อันเปนตวัแปรตามตางๆ  สวนตวัแปรที่เกี่ยวของโดยออมไดแก ส่ิงใดก็
ตามที่มิใชส่ิงทดลอง แตมีหรืออาจมีอิทธิพลพัวพันอยางใดอยางหนึ่งตอการแสดงอิทธิพลท่ีแทจริงของ
ส่ิงทดลอง หรือตอกิริยาอาการที่หนวยทดลองแสดงออกมา ในขณะที่ตัวแปรที่เกีย่วของโดยออมนี้
อาจจะเปนบางสิ่งบางอยางที่อยูภายในหนวยทดลองเอง ซ่ึงนิยมเรียกวา ตัวแปรแทรกแ ง (Intervening 

variable) หรือเปนส่ิงที่อยูภายนอกหนวยทดลอง ซ่ึงนิยมเรียกวา ตัวแปรนอกเรื่อง (Extraneous variable) 

อิทธิพลของทั้งตัวแปรแทรกแซงและตวัแปรนอกเรื่อง เปนส่ิงที่จะตองไดรับการควบคุมอยางเขมงวด
และไดผล เพื่อยับยั้งอยางสิ้นเชิง หรือถาไมอยูในวิสัยท่ีจะยับยั้งได ก็ใหอิทธิพลนั้นปรากฏในระดับ
เดียวกันหมดทุกหนวยทดลอง หรือปรากฏในลักษณะสมุ คือ ทํานายไมไดวาจะปรากฏในหนวยทดลอง
ใดบางและมากนอยเพียงใด 
 

  อิทธิพลของตัวแปรนอกเรื่อง สวนใหญจะเกิดจากความไมรอบคอบ ความรอบคอบไม
เพียงพอ หรือความรอบรูสถานการณท่ีไมถวนทั่ว ในการเลือกกลุมตัวอยาง หรือกาํหนดหนวยทดลอง
ความหยอนสมรรถภาพของกรรมวิธีหรืออุปกรณดําเนินงาน การปฏิบัติงานผิดพลาดของเครื่องจักรกลที่
ใชในการดําเนนิงาน ความจํากัดของทรัพยากรดําเนินงานตางๆ รวมทั้งเวลาดวย ความบกพรองของ
มาตรการควบคุมตางๆ และสภาพเฉพาะหนาตามความเปนจริงของสิ่งแวดลอม เชน ในการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรยีนชั้นมธัยมปท่ี 1 ท่ีรวมโครงการวชิาการงาน ถาผูวิจัยขาดความรอบคอบหรือไมรู
มากอนวามีปจจัยท่ีเกีย่วของกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนมากมาย เชน อายุ ความรูพืน้ฐาน บุคลิกภาพ 

เชาวนปญญา ความถนัด สภาพการเลี้ยงดู อุปนิสัย เจตคติ และความสนใจ เปนตน ก็อาจเลอืกกลุม
ตัวอยางโดยไมคํานึงถึงปจจยัตางๆ เหลานี ้ คือ ขอใหเปนนักเรยีนชั้นมัธยมปท่ี 1 เปนใชได ซ่ึงอาจจะมี
อิทธิพลของตัวแปรนอกเรื่อง อันไดแกปจจัยตางๆ  ดังกลาวนี้อยูในผลสัมฤทธ์ิท่ีสังเกตไดจากกลุม
ตัวอยางนั้น ฉะนั้น ขอสรุปเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางการรวมโครงการวิชาการงานกับผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน จงึอาจจะไมแมนยําและแนชัดเทาที่ควร แตถากําหนดใหประชากรประกอบดวยแตเฉพาะ
นักเรียนชั้นมัธยมปท่ี 1 ท่ีมีอายุเทากัน กับมีเจตคติและความถนัดในวิชาการงานเทานั้นทีน่กัเรียน
เหลานั้นอาจจะแตกตางกันในจํานวนปจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน แลวเลือกกลุม
ตัวอยางตามเกณฑดังกลาวนีก้็นาจะไดขอสรุปเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางการรวมโครงการวิชาการ
งานกันหรือควบคุมได ถาผูวิจัยมีความรอบคอบและพิถีพิถันอยูทุกขณะในการวางแผนและการ
ดําเนินงาน เปนผูรอบรูและชางสังเกต และมีไหวพริบและความสามารถเพียงพอในการแกไข
สถานการณเฉพาะหนาในกรณีท่ีเปนเหตุสุดวิสัยท่ีจะควบคุมหรือปองกันได เชน เกิดภัยธรรมชาติ
กลางคันและเปนผลใหกลุมตัวอยางหรือหนวยทดลองบางสวนเสียหาย หรือเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ
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บางอยางที่ใชรวบรวมขอมูลชํารุดและจําเปนตองใชเครือ่งมือหรืออุปกรณชนดิอื่นที่ดอยสมรรถภาพ
หรือคุณภาพกวาแทน เปนตน ก็อาจจะตองเลิกลมการทดลอง และเริ่มดําเนินการทดลองใหมเมื่อทุกอยาง
เปนปกติ หรือระบุส่ิงผิดปกติท้ังหลายไวในรายงานการวิจยัในสวนของขอจํากัดของขอสรุป ท้ังนี้  
ข้ึนอยูกับความรุนแรงของอิทธิพลของตัวแปรนอกเรื่องที่ไมอยูในวิสัยท่ีจะปองกันหรือควบคุมได และ
ความเสียหายที่จะเกดิขึ้นเมือ่นําขอสรุปจากงานวจิัยไปใชอยางสะเพรา 
 

 การวิจยัในดานเครื่องสําอาง  การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสําอางชนิดตาง ๆ 

เชน การทดสอบประสิทธิภาพของครีมทําใหหนาขาวในอาสาสมัคร จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความ
รอบคอบในการเลือกอาสาสมัครนอกจากกําหนดตัวแปรอิสระท่ีสําคัญ ๆ แลว จําเปนตองกําหนด
พฤติกรรมหรือขอหาม หรืออาจเปนอาชีพของอาสาสมัครดวย ซ่ึงบางครั้งผูวิจัยอาจคาดไมถึงเพราะ บาง
อาชีพตองสัมผัสกับแสงแดดเกือบตลอดเวลา บางอาชีพอยูแตในรม ทําใหการตอบสนองตอครีม ทําให
หนาขาวแตกตางกัน อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อนได  

 

 

  4.10.3.5  ขั้นตอนดําเนินงาน 

  ข้ันตอนดําเนนิงานของงานวิจัยเชิงทดลองเหมือนกนักบัข้ันตอนดําเนินงานของ
งานวิจยัประเภทอื่นๆ จึงประกอบดวยการวางฐานรากของงาน (การประเมินสถานะปจจุบันของเรื่องราว
การตรวจเอกสาร การกําหนดหวัขอหรือประเด็นของงาน การนิยามปญหา การกําหนดวัตถุประสงค และ
การตั้งสมมติฐาน)  การกําหนดเคาโครงของงาน (การเลือกผังงาน การกําหนดลําดบัข้ันตอนดําเนินงาน 

และการใหรายละเอียดสําคัญของแตละสวนของผังงานและแตละขัน้ตอนดําเนนิงาน) การเตรียมวัสดุ
และอุปกรณดาํเนินงาน (การกําหนดประชากร การเลือกตัวอยาง การจัดตัวอยางเขาที่ต้ังตามผังงาน และ 

การกําหนดและจัดหาเครื่องมือรวบรวมขอมูล และเครื่องใช วัสดุ และอุปกรณดําเนินงานตางๆ ) การ
รวบรวมขอมูล (การใหส่ิงทดลองแกหนวยทดลอง การดําเนินมาตรการกํากับตรวจสอบและควบคุม การ
ใชเครื่องมือรวบรวมขอมูล และการบันทกึขอมูลและขอสังเกตที่สําคัญตางๆ) การวิเคราะหขอมูล (การ
จัดหมวดหมูขอมูล การแปรขอมูล การดําเนินกระบวนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติศาสตร และการ
บันทึกผลการวิเคราะห) การกําหนดขอสรุป (การใชผลการวิเคราะหทางสถิติศาสตรพินิจขอมูล การ
จําแนกลักษณะเดนของสัมพนัธภาพระหวางเงื่อนไขและคุณสมบัติท่ีศึกษา และการสังเคราะหนัยท่ัวไป 

เกี่ยวกับสัมพนัธภาพเหลานัน้) และการเขยีนรายงาน 
 

  4.10.3.6  ขอจํากัด 

  แมวางานวิจยัเชิงทดลองจะมลัีกษณะเดนหลายประการ ท่ีเปนขอไดเปรียบงานวิจัย
ประเภทอื่นๆ เชน ใชศึกษาคนควาไดท้ังในแนวกวางและแนวลึก ใชศึกษาเรื่องราวท้ังที่ผานไปแลวใน
อดีตที่กําลังปรากฏอยูในปจจบัุน และที่อาจจะเปนไปไดหรือนาจะเปนในอนาคตได โอกาสที่ขอมูลจะ
บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนมีนอย เพราะเปนส่ิงที่ไดมาจากการสังเกตโดยตรงจากของจริง โดยไมผานสื่อ
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ถายทอดใดๆ และมีมาตรการที่มีประสิทธิผลสําหรับประกันหรือกระชับทั้งความแมนยํา ความตรง
ประเด็น ความเชื่อถือได และความเปนปรนัยของขอมูล เปนตน งานวิจยัประเภทนี้ก็มีขอจาํกัดบาง
ประการดวยเหมือนกนั ซ่ึงจะกลาวถึงตอไป  
 

  ตนตอของขอมูลในงานวจิัยเชิงทดลอง เปนส่ิงที่จะตองสรางขึ้นมาและควบคุมใหดํารง
อยูเชนนัน้ จนกวาการรวบรวมขอมูลจะแลวเสร็จสมบูรณ การสรางและควบคุมตนตอของขอมูล เปน
การปฏิบัติท่ีส้ินเปลืองทรัพยากรตางๆ มาก ท้ังเวลา แรงงาน ปญญา และคาใชจาย และไมอาจกระทาํได
สําเร็จเสมอไป ฉะนั้น งานวิจยัเชิงทดลอง จงึมีความตองการทรัพยากรตางๆ ในจํานวนที่มากกวางานวิจยั
ประเภทอื่นๆ มาก 
 

  ส่ิงทดลองและการปฏิบัติท่ีจําเปนอื่นๆ โดยท่ัวไปจะกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร
ข้ึนกับหนวยทดลอง และในบางกรณีจําเปนตองทรมาน ทําอันตราย หรือทําลายหนวยทดลองอีกดวยจึง
จะรวบรวมขอมูลได ฉะนัน้ งานวจิัยเชิงทดลองจึงใชกบัมนุษยและสัตวไมไดเสมอไป ในกรณีท่ีใชได
หรือจําเปนตองใชกับมนษุย ก็จําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งในเรื่องความเสียหาย ความทรมาน และ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น กับจะตองใหผูท่ีจะใชเปนหนวยทดลองยินยอมอีกดวย การระมัดระวังและความ
ยินยอมดังกลาวนี้ มิใชส่ิงทีจ่ะกระทําไดสําเร็จและไดมาโดยงายเสมอไป ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลง 

ความเสียหาย หรืออันตราย ท่ีเกิดจากสิ่งทดลองหรือการปฏิบัติท่ีจําเปนอื่นๆ อาจเกดิขึ้นกับผูอ่ืนทีไ่มใช
สมาชิกของหนวยทดลอง รวมทั้งผูวิจยัเองและผูชวยงานทั้งหลายกับส่ิงแวดลอม อีกดวย 
  

 การวิจยัทางดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการพฒันายา จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
กระทําในสัตวทดลอง เพื่อพสูิจนประสิทธิภาพของยานั้น ๆ หรือ การวิจัยพืชสมุนไพร ในการทดสอบ
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสมุนไพรจะตองทําในสัตวทดลองเปนสวนใหญ นอกเหนอืจากการ
ทดสอบฤทธิ์กับเชื้อจุลินทรียหรือเซลล ในการใชสัตวทดลองนั้นแมวาจะเปนการทรมานหรือทําให
สัตวทดลองเปนโรคตามที่ตองการ แลวจงึใชยาเพื่อดูการตอบสนองของยานั้นๆ ในสัตวทดลอง ในการ
ทดสอบความเปนพิษในสัตวทดลอง โดยเฉพาะอยางยิ่งหนู ซ่ึงในขั้นสุดทายจําเปนอยางยิ่งที่ตองฆาหนู 
เพื่อนําชิ้นสวนอวัยวะตางๆ  มาตรวจสอบความผิดปกตขิองอวัยวะภายในทกุอยางๆ เชน ตับ ไต มาม ตับ
ออน หัวใจ กระเพาะ และอืน่ๆ ทางดานพยาธิวิทยา  ผูวิจัยจําเปนตองมีการออกแบบแผนการวจิัยอยาง
รอบคอบ ใหเกิดความเสยีหายแกหนวยทดลองนอยท่ีสุดเทาที่จําเปน  

 

 สถานการณท่ีสรางขึ้นมาในงานวิจยัเชิงทดลอง แมจะดีเยีย่มสักปานใดก็ตาม ในดาน
ของการเปนตนตอของขอมูลท่ีจําเปนก็เปนเพียงของเทยีม คือ ไมใชส่ิงที่ปรากฏขึ้นเองในธรรมชาติ 
ฉะนั้นขอมูลของงานวิจยัประเภทนี้ แมจะมีความแมนยํา ความตรงประเด็น ความเชือ่ถือได และความ
เปนปรนัยท่ีสูงยิ่ง ก็อาจจะไมเหมือนกนักบัขอมูลท่ีจะไดจากสถานการณธรรมชาติ ดวยเหตนุี้ ขอมูลของ
งานวิจยัเชิงทดลอง จึงอาจจะนําไปใชอธิบายปรากฏการณธรรมชาติโดยตรงไมไดเสมอไป มาตรการที่
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นิยมใชในการลดความรุนแรงของขอจํากัดนี้ไดแก การเลียนแบบธรรมชาติใหมากที่สุดในการสราง
สถานการณ กับการดําเนินงานวิจยันัน้อีกครั้งหนึ่งภายใตสภาพแวดลอมธรรมชาติ เพื่อยนืยนัขอสรุปที่
ไดจากสภาพแวดลอมเทียม 

 

  การปฏิบัติท่ีจําเปนตางๆ ในการดําเนนิงานวิจยัเชิงทดลอง สวนใหญจะตองกระทําโดย
ใชเครื่องจักรกล วัสดุ และอปุกรณราคาแพง และเทคนคิข้ันสูงและละเอียดออน จงึส้ินเปลืองคาใชจาย
มาก ผูวจิัยและผูชวยงานทั้งหลายก็จะตองมีความรูและความชํานาญสูงเกี่ยวกับเทคนิคข้ันสูงที่จําเปน
ตางๆ อีกดวย 
 

  4.10.4  งานวิจัยภาคสนาม 
 

  4.10.4.1  ลักษณะทั่วไป 

  Compton และ Hall (1972) อางคํานิยามของงานวิจยัภาคสนาม (Field Study) ของ 

Kerlinger (1964) วา งานวิจยัภาคสนามเปนการสืบสวนความจริงในอดีตจากเรื่องราว สภาพ หรือความรู 
ปจจุบัน ดวยกระบวนการและกรรมวิธีวิทยาศาสตร โดยมีเปาหมายเพือ่คนพบสัมพันธภาพและปฏิกรรม
ตางๆ ระหวางตัวแปรทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา และทางการศึกษาทั้งหลาย ในโครงสรางทางสังคมที่
แทจริงตางๆ และขยายความตอไปวาในการดําเนินงานวจิัยภาคสนามนั้นโดยปกติผูวิจัยจะไมปรับเปลี่ยน
ตัวแปรอิสระใดๆ แตจะมงุสังเกตชีวิตตามที่ปรากฏอยูในสภาพการณธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะเปนชุมชน 

โรงเรียน โรงงาน หรือองคการ ก็ได สาขาวิชาการที่ทํางานวิจยัประเภทงานวิจยัภาคสนามมากไดแก 

มานุษยวิทยา (Anthropology) จุดออนในดานระเบยีบวิธีของงานวจิัยประเภทนี้ทางมานุษยวิทยาไดแก 

การยึดตวัสนเทศจํานวนเล็กนอยเปนทีพ่ึ่งมากเกินไป ในการสรางภาพของสังคมหรือวัฒนธรรม แมวา
ปจจุบันการวิจยัภาคสนามทางมานุษยวิทยาจะใชขอมูลเชงิปริมาณมากขึ้นก็ตาม ยังไมเปนที่ยอมรับ
โดยท่ัวไปในวงวิชาการมานษุยวิทยาวาการปฏิบัติเชนนั้นเปนประโยชนทุกกรณ ี
 

  การวิจยัภาคสนาม มีรายละเอียดของการปฏิบัติท่ีคลายคลึงกับงานวิจยัประเภทอื่นๆ อยู
มากพอสมควร เชน งานวจิยัภาคสนามบางชิ้นจะใชเทคนิคสํารวจตางๆ ในการรวบรวมขอมูลอยางนอย
ก็บางสวน บางชิ้นก็สืบคนไปในแงประวัติ จึงจําเปนตองใชกรรมวิธีและเทคนิคของงานวิจยัเชิงพรรณนา 
นอกจากนี้ งานวิจยัภาคสนามเชิงสอดสอง มีความคลายคลึงกับงานวิจยัเชิงทดลองหลายประการ 
 

  4.10.4.2  การดําเนินงาน 

  กรรมวิธีและขัน้ตอนดําเนินงานที่ใชกับงานวิจัยภาคสนามมีอยูมากมายทัง้ทางดาน
สังคมและวิทยาศาสตร ฉะนั้น จึงไมมีรูปแบบของการดําเนินงานอนัเปนลักษณะเฉพาะตัวของงานวิจยั
ประเภทนี้แตอยางใด อยางไรก็ตามในการดําเนินงานวจิัยภาคสนาม ผูวิจยัจะตองไดสัมผัสและเปน
กันเอง (เปนสวนตวั) ใหมากๆ  กับจะตองยืดหยุนทีจ่ะปรับเปลี่ยนส่ิงตางๆ ใหเหมาะสมกบัสภาพการณ
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อยางทันทวงท ี โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนเกีย่วกับวัตถุประสงคของงานวิจยั การเดินทางเพื่อหา
ขอมูลเบื้องตน ผังวิจัยและวิธีรวบรวมขอมูลการดําเนินงานอยางเต็มรูป การวิเคราะหขอมูล และการ
เขียนรายงานวจิัย 
 

  แมวาการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของงานจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผน
งานขั้นตนก็ตาม ก็จะตองยอมรับวาวัตถุประสงคของงานวิจยัภาคสนามที่กําหนดขึ้นในขั้นการวางแผน
งานเปนเพยีงวตัถุประสงคท่ัวไปที่อาจจะตองปรับเปลี่ยนใหเจาะจงยิ่งข้ึนในขณะดําเนนิงาน เพือ่ให
เหมาะสมและเขาเรื่องกับสภาพการณท่ีเปนจริงมากที่สุด เพราะวางานวิจยัภาคสนามมิใชงานที่มี
โครงสรางที่เดนและอยูในกรอบทางทฤษฎีท่ีแข็งแกรงทีพ่ัฒนาขึ้นเปนการลวงหนาดงัเชนงานวิจัยเชงิ
ทดลองและเชงิสํารวจแตอยางใด ฉะนั้นผูวิจัยจะตองมีความยืดหยุนอยางเพียงพอ เพือ่จะไดปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงคของงานวิจยัตามที่จําเปนไดโดยสะดวกในหวงเวลาดําเนนิงาน 
 

  การเดินทางไปหาขอมูลเบื้องตนเปนภารกจิที่จําเปนในงานวิจยัภาคสนาม ข้ันตอนนี้
ของการดําเนนิงาน เปนข้ันตอนสอดสองและไมเปนทางการ โดยท่ีผูวิจัยจะสรางความสัมพันธกบักลุมที่
จะศึกษาดวยการไปเยี่ยมเยยีนบอยๆ หรือเขาไปพํานักและรวมกิจกรรมประจําวนัของกลุมนั้นเปน
ระยะเวลาหนึง่เพื่อใหเกิดความเขาใจพอสมควรเกี่ยวกับตัวแปรตางๆ ท่ีสําคัญสําหรับคนกลุมนั้น สําหรับ
ใชเปนพืน้ฐานของการกําหนดวิธีสังเกตอยางเปนระบบทีเ่หมาะสม และวิธีอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการรวบรวม
ขอมูล ตัวแปรที่ควรเอาใจใสเปนพิเศษในขั้นตอนนี้ไดแก วัฒนธรรมทางวัตถุ (ซ่ึงหมายถึงผลิตภณัฑ
ตางๆ ท่ีมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึน เชน ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม เครื่องใช อาวุธ ส่ิงกอสราง เสนใย 

และเสื้อผา เปนตน) เผาพนัธุตนตอและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางวัฒนธรรม การรวมกลุมทางสังคม 

การอยูรวมกันเปนครอบครัว การรวมกลุมทางศาสนา ระบบคานิยมและเปาหมายของกลุมหลักและกลุม
ยอยทางสังคม ความรวมมือภายในและระหวางกลุม และขอขัดแยงกับความตึงเครียดระหวางกลุม 
 

  การไปหาขอมูลเบื้องตน ไมวาจะเปนในรูปของการเยี่ยมเยียนกลุมชนท่ีจะศกึษาหรือ
การไปพํานกัอยูกับเขาเปนระยะเวลาหนึ่ง จะชวยใหผูวจิยัเร่ิมแลเหน็สัมพันธภาพตางๆ ระหวางตวัแปร
ท้ังหลายในสถานการณจริงในสนาม กบัในสถานการณทางทฤษฎีตามที่ประมวลไดจากเอกสารที่ตรวจ 

ขอสนเทศดังกลาวนี้ยอมเปนส่ิงที่บงบอกที่ดี เกี่ยวกับรูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมของการรวบรวม
ขอมูล ฉะนั้น การกําหนดหรือเลือกผังวิจยั จงึควรกระทาํในขั้นตอนสอดแนม 
 

  ส่ิงที่รายงานวจิัยภาคสนามประสงคจะคลี่คลายออกมาไดแก ความจรงิเกี่ยวกับคุณภาพ
เฉพาะตวัตางๆ ของประชากรหรือเอกตบุคคลที่ศึกษา ตามที่ปรากฏอยูแลวภายใตสภาพการณปกติของ
การดําเนินชวีติของเรา ฉะนั้นการรวบรวมขอมูลจึงเปนงานสอดสอง เพื่อใหแลเห็นขอสรุปโดยไมมีการ
รบกวนความเปนปกติธรรมดาของวิถีชีวิตประจําวนัของแหลงขอมูล มิใชเปนงานกาํกับ ควบคุมหรือใช
อุบายหรือส่ิงกระตุนบางอยางตอแหลงขอมูล เพื่อสังเกตการตอบสนองของขอมูลนั้น ฉะนั้น ภารกิจ
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รวบรวมขอมูลท่ีจะปฏิบัติในขณะหนึ่งๆ จึงยอมจะตองสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลที่ศึกษา 
และยอมไมเหมาะสมที่จะกําหนดใหเปนทีแ่นนอนตายตวัลวงหนา แลวยดึถือตามนั้นในขัน้ปฏิบัติจริง 

ดังที่ถือปฏิบัติในงานวิจยัประเภทอืน่ๆ เทคนิครวบรวบขอมูลท่ีใชไดกับงานวิจัยภาคสนามมีมากมาย 

เชน การสังเกต การสัมภาษณ การเยีย่มเยยีนเหตุการณและประชาชน การถายภาพ และบันทึกเสียง การ
ตรวจสอบเอกสารสวนตัวของบุคคลที่ศึกษา และการทํากรณีศึกษา เปนตน และ โดยปกตจิะใชหลาย
เทคนิคประกอบกัน 
 

 Compton และ Hall (1972)  อางทัศนะของ Kerlinger (1964) วา ผูวิจัยภาคสนาม 

นอกจากจะตองเปนนักสืบสวนแลว กจ็ะตองเปนพนกังานหาตลอด ผูบริหาร และเจาของธุรกิจอกีดวย 

จึงจะดําเนินงานวิจยัภาคสนามอยางเต็มรูปใหลุลวงไปไดดวยด ี
 

 โดยปกติ การสังเกตปฏิกรรมและสัมพันธภาพทางสังคมตางๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง จะ
เปนสวนสําคัญของงานวิจัยภาคสนามเต็มรูป เพื่ออํานวยใหการดําเนนิงานดังกลาวนี้เปนไปดวยด ี ผูวิจัย
ควรสรางความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลทัง้หลายที่เปนแหลงขอมูลของงานวิจยั และควรถือวาบุคคล
เหลานั้นแตละคน เปนคนคนหนึ่งตามความหมายทีแ่ทจริง มิใชเปนเพียงประชากรหรือตัวอยางของตัว
วิจัยเทานั้น เพราะวาความรวมมือและการสนับสนุนอยางเต็มใจและแข็งขันของกลุมบุคคลแหลงขอมูล 

เปนส่ิงจําเปนตอความสําเร็จของงานวิจยัภาคสนาม 
 

 แมวาสวนใหญของส่ิงที่เปนปญหาเกีย่วกับผังวิจยัและการรวบรวมขอมูล ควรจะไดรับ
การแกไขใหเปนที่เรียบรอยกอนที่จะเริ่มงานสนาม กจ็ะปรากฏเสมอวาการปรับปรุงแกไขบางประการ
ในเรื่องเหลานี ้ ยังเปนส่ิงจาํเปนในขัน้ดําเนินงานภาคสนาม เพราะวาสภาพการณบางอยางในขณะที่
ดําเนินงานภาคสนามอาจจะแตกตางจากในขณะทีห่าขอมูลเบื้องตนและทดสอบเครื่องมือรวบรวมขอมูล 

ฉะนั้นผูวจิัยควรมีหลักเกณฑประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม สําหรับกําหนดขอบเขตและแนวทางของ
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี ้ เพื่อรักษาสมดุลยภาพทีเ่หมาะสมระหวางวัตถุประสงคและผัง
ดั้งเดิมของงานวิจยั กับสวนที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหลานี้ในขั้นดําเนินงานสนาม 

 

 ขอมูลท่ีรวบรวมในงานวจิัยภาคสนาม โดยปกตจิะมมีาก ผูวิจยัจงึจําเปนตองคดัแต
เฉพาะสวนที่จาํเปนออกมาวเิคราะห ในหลายกรณี ผูวจิัยจะตัดสินใจยากยิ่งวาจะตัดขอมูลสวนใดออกไป 

เนื่องจากวิธีการรวบรวมขอมูลไดทําใหเกิดความผูกพันทางใจอยางลึกซ้ึงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
สภาพแวดลอมของบุคคลแหลงขอมูล จึงมีความเสียดายที่จะทิ้งสวนหนึ่งสวนใดของขอมูลและ
ขอสนเทศที่รวบรวมมาได อยางไรก็ตาม ผูวิจัยก็จะตองตระหนกัวาการบรรลุวัตถุประสงคของงานวิจยั
อยางบริบูรณ คือเจตนาหลักของการดําเนินงานตางๆ และใชขอตระหนกันี้ประกอบการพจิารณาคัด
ขอมูลดวย 
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 เชนเดยีวกับในงานวจิัยประเภทอื่นๆ งานวิจัยภาคสนามควรเผยแพรส่ิงที่ไดเรียนรู
เพิ่มข้ึนจากการดําเนินงานนัน้ตอสาธารณะ ฉะนัน้ การเขียนรายงานวิจัยเมื่อไดวิเคราะหและตีความ
ขอมูลแลว จึงเปนสวนสําคัญของงานวิจยัทุกประเภท ส่ิงพึงระวงัสวนหนึ่งในการเขียนรายงานวิจยั
ประเภทงานวจิัยภาคสนามไดแก ความเคลิบเคลิ้มที่จะใสอารมณและความรูสึกเกีย่วกับส่ิงที่พรรณนาลง
ไปดวย เนื่องจากความผูกพันทางใจที่ผูเขียนมีตอส่ิงนัน้ ซ่ึงจะทําใหรายงานวิจยันั้นมีลักษณะเปนนว
นิยายมากกวาเปนเอกสารวิชาการ 
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บทที่ 5 

การออกแบบการวิจัย 

 
  เมื่อผูท่ีจะทําการวิจัยไดเลือกหัวขอเร่ือง กําหนดวัตถุประสงคหรือประเดน็ของ
การศึกษากําหนดแนวความคิดสมมติฐานและตัวแปรตาง ๆ (รวมทั้งวิธีการที่จะใชวัด) แลว งานในขั้น
ตอไปที่มีความสําคัญมากอยางยิ่งที่จะตองทําคือ การออกแบบการวิจยั 
 

  แบบของการวจิัย เปนส่ิงทีเ่ชื่อมโยงกิจกรรมของงานวิจัยท่ีจะตองทําในแตละขั้นตอน
เขาดวยกัน กลาวคือเชื่อมโยงประเดน็ของการวิจยัแนวคิดที่ใชในการวิจัยใหเขากบัการวัด วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การดําเนินกรรมวิธีทางขอมูล การวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจยั แบบของการวจิัยเปนส่ิงที่สําคัญมาก เพราะเปนแผนปฏิบัติการของการวิจัย 

การเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบการวิจยัจึงเปนส่ิงจําเปน 

 

5.1  ความหมายและความสําคัญของการออกแบบการวิจัย 
 

  การออกแบบการวิจยั หมายถึง การกําหนด ดังนี ้
 

1) กิจกรรมตาง ๆ และรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูวิจัยจะตองทํา (นับตั้งแตการ
เตรียมการจดัเก็บขอมูล การระบุสมมติฐาน การกําหนดตวัแปรและคํานิยามปฏบัิติ ไปจนถงึการ
วิเคราะหขอมูล)  
 

2) วิธีการและแนวทางตาง ๆ ท่ีจะใชเพื่อใหไดมา ซ่ึงขอมูลจากประชากรเปาหมาย
หรือจากตวัอยางของประชากร ซ่ึงขอมูลท่ีไดมานี้ตองสามารถตอบปญหาของการวิจัยตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวไดอยางถูกตอง (Validly) แมนยํา (Accurately) อยางมีวัตถุวิสัย (Objectively) และประหยัด 

(Economically) 
 

 การวิจยัทางวทิยาศาสตรนั้น สวนใหญจะเปนการวิจยัแบบทดลอง วธีิการและแนวทาง 

ตาง ๆ ท่ีใชเพื่อใหไดขอมูลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชวิธีการมาตรฐาน เปนที่ยอมรับระดับสากล ขอมูลท่ี
ไดรับจึงจะเปนที่เชื่อถือยอมรับได แตหากจะเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใหม จําเปนตองมกีาร
ทบทวนวรรณกรรมใหรอบคอบ ศึกษาถึงวิธีการเดิมที่มีอยูแลว จะพัฒนาวิธีการใหมใหดีกวาของเดิมได
อยางไร  จําเปนตองมีการศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นอยางเดนชัดดวย    ซ่ึงจะไดเปนนวัตกรรมใหม  
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5.2  วัตถุประสงคของการออกแบบการวิจัย 
 

  ในการออกแบบการวิจยั มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ ใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีสามารถจะ
นํามาใชวเิคราะหตอบปญหาใหครบถวนประเด็นในแงมุมตาง  ตามที่กําหนดไว เชน เก็บขอมูลจากกลมุ
ประชากรที่เปนเปาหมายไดทุกตัวแปร ตามความตองการของการวดั ไดอยางถูกตอง และเมื่อนํามา
วิเคราะหผูวิจยัสามารถหาขอสรุปไดอยางถูกตอง ไมมีขอบกพรองใดๆ ไมมีขอโตแยงใดๆ ท่ีดีกวา
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดรายงานไว หากเปนการวิจัยเชิงอธิบายผูวิจยัจะตองพยายามควบคุมมิใหการผนัแปร
ของตัวแปรอืน่ ๆ มีผลกระทบตอขอสรุปของการวิจยั ดังนัน้เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ออกแบบการวจิัย (เชิงอธิบาย) ผูวิจยัจะตองพยายามดังนี ้
 

1) ทําใหตัวแปรที่ตองการวิเคราะหมีความผนัแปรมากที่สุด  

2) ตัวแปรอื่นที่เกีย่วของแตไมเปนจุดสนใจผนัแปรนอยท่ีสุด  

3) ทําการวัดใหถูกตอง 

 

5.3  การทําใหตัวแปรทุกตัวผันแปรมากที่สุด 
 

  การออกแบบการวิจยั เพื่อใหไดมาซึ่งตวัแปรที่ตองการ หมายความวาตัวแปรที่ไดมา
จะตองมีคุณสมบัติท่ีดีเพียงพอท่ีเมื่อนํามาวิเคราะหแลวใหคําตอบได และคําตอบนั้นถูกตองเชิงศาสตร
คุณสมบัติของตัวแปรที่ด ี คือ ตองมีการผันแปรมากเพียงพอ เชน ผูวิจัยตองการศึกษาอิทธิพลของ
การศึกษาที่มีตอพฤติกรรมทางดานสิ่งแวดลอมและของชาวชนบทไทย ผูวจิัยจะตองออกแบบการวิจัยให
การศึกษามีการผันแปรมากเพียงพอทั้งนี ้ เพราะคนไทยในชนบท สวนใหญมีความรูจบการศึกษาภาค
บังคับ หากทาํการสุมตัวอยางแบบกระจายปกติ (Simple Random) ตัวอยางที่ไดกวารอยละ 90 จะจบ
การศึกษาภาคบังคับ หากเกบ็ 10 ราย จะมีผูจบการศึกษาระดับอื่นต่ํากวา 10 ราย ตัวแปรจึงไมผันแปร
เทาที่ควร ไมเหมาะสมกับการวิจัยในเรื่องนี้ หรือตัวอยางของการศึกษาผลกระทบของระบบชลประทาน
เกษตรที่ม่ีตอการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จะพบวาหมูบานในภาคอีสาน
สวนใหญไมมีระบบชลประทานอาศัยน้ําฝนเปนหลักในกรณีเชนนี้ ผูวิจัยก็ตองหาทางสุมตัวอยางใหเกดิ
การผันแปร หรือใหไดตัวอยางที่มีระบบชลประทานขนาดตาง ๆ  แลวสุมตวัอยางมาแตละกลุมใหมี
จํานวนเพยีงพอแกการวิเคราะห กไ็ดตัวอยางที่มีการผันแปรในเรื่องการชลประทานเกษตร 
 

 ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร เชน ในการพฒันาตํารับยาเม็ด จะตองระบุตัวแปรอิสระให
มากที่สุดที่เกีย่วของในการพฒันาสูตรตํารับและในกระบวนการตอกยา ในสูตรตํารับนั้นตัวแปรอสิระมี
อยูหลายประการ เชน ความเขมขนของปริมาณยาสําคัญ สารชวยยดึเกาะ สารชวยหลอล่ืน สารชวยการ
ล่ืนไหล สารชวยการแตกตวั ล  สําหรับในกระบวนการตอกยาเม็ดนัน้ ตัวแปรอิสระเชน ความชืน้ของ
แกรนูลล ความชื้นของหองตอกยา แรงตอก อัตราเร็วในการตอก ล  เมื่อไดเปนยาเม็ดแลวมีตัวแปร
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ตามที่เปนผลตอเนื่องมาจากตัวแปรอิสระมากมาย เชน การศึกษาคณุสมบัติของยาเม็ดในหองปฏิบัติการ 

ไดแก การแตกตัว การละลาย ความแข็ง ความกรอน น้ําหนัก ความเขมขนของตัวยาสําคัญ ความชื้นของ
เม็ดยา ความหนาแนนของเม็ดยา ความคงตัว ล    นอกจากนี้ยังตองศึกษาประสทิธิผลของยาเม็ดใน
สัตวทดลอง หรือในอาสาสมัครดวย ไดแก การดดูซึมยา การขับถายยา ฤทธ์ิของยาตอระบบตางๆ ของ
รางกาย ความเขมขนของยาในเลือด กลไกการออกฤทธิ์ของยา ล   

 

 โดยสรุปผูวิจัยจะตองออกแบบการวิจยัใหตัวแปรมีการผันแปรมากที่สุด ท้ังที่เปนตัว
แปรตามและตวัแปรอิสระ ท้ังนี้เพราะหากตัวแปรตามไมผันแปรหรือผันแปรนอยมากแทบจะคงที ่ เมื่อ
เอาตัวแปรอิสระคงที่ไมผันแปร ตัวแปรอสิระก็ไมสามารถอธิบายตัวแปรตามที่มีการผันแปรมาก ๆ ได 

 

5.4  การลดอิทธิพลของตัวแปรอื่น   
 

  นอกจากการทําใหตัวแปรที่ตองการศึกษามีการผันแปรแลวผูวิจัยจะตองพยายามหาทาง
ลดอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ท่ีอาจเกี่ยวของแตอยูนอกเหนือขอบเขตของการศึกษา โดยวิธีการอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อมิใหตัวแปรนั้น ๆ มีผลตอขอสรุปที่ไดจากการวิจัย เชน ในการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการ
ประกอบอาชีพท่ีมีตอการใชอํานาจการอบรมเลี้ยงดูแลบุตร ผูวิจัยจะตองแนใจวาเปนอิทธิพลของอาชีพ 

ไมใชอิทธิพลของการศึกษาหรือตัวแปรอื่นที่มีผลตอการใชอํานาจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ไมใชอิทธิพล
ของการศึกษาหรือตัวแปรอื่นที่มีตอการใชอํานาจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
 

  การควบคุมมิใหตัวแปรอื่นมีผลตอขอสรุปที่ไดจากการวิจัย สามารถทําไดหลายวิธีท่ี
สําคัญ ไดแก 

5.4.1 การคัดเลือกประชากรที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกดาน ท่ีผูวิจัยตองการลดหรือ
ควบคุม  อิทธิพล 

5.4.2 การสุมตัวอยางแบบกระจาย (Randomization)  

5.4.3 การจับคูวิเคราะหเปรยีบเทียบ 

5.4.4 การควบคุมทางสถิติ 
 

 5.4.1 การคัดเลือกประชากรที่มีคุณสมบัติเหมือนกันในดานตาง  (ยกเวนแตในเรื่อง
ของตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม) ท่ีผูวิจัยตองการควบคุม มิใหมีผลตอขอสรุปเปนวิธีการทีทํ่าไดยาก 

เพราะหากมีปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจํานวนมากการที่จะหาประชากรทีเ่หมือนกนัในดาน
เหลานี้และแตกตางในดานตวัแปรอิสระและตัวแปรตามเปนจํานวนมากเพียงพอทําไดยาก 

 

 5.4.2 การสุมตัวอยางแบบกระจาย เพื่อการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรตัวอ่ืน ๆ เปน
วิธีการที่นํามาใชเปรียบเทยีบ 2 หรือ 3 กลุม หรือมากกวานั้นจากกลุมประชากรเดยีวกัน ท้ังนี้มีหลักอยูวา 
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ตัวอยางที่มาจากประชากรเดยีวกัน หากมีการสุมดวยวธีิการทางสถิติท่ีถูกตองจะมคุีณสมบัติเหมอืนกัน 

ดวยเหตนุี้ตัวอยางที่มีการสุมที่ถูกตองจากประชากรเดยีวกนั ในเวลาเดยีวกัน จึงสามารถนํามาศึกษาดู
ความแตกตางในตัวแปรที่ตองการศึกษาและสนใจได ซ่ึงในการศึกษาเปรียบเทียบอาจตองมีการทดลอง
หรือวิธีการอื่นใดที่ใหตัวอยางทั้ง 2 กลุมนั้น มีความแตกตางกันในดานตัวแปรอิสระเพื่อดูผลท่ีมีตอตัว
แปรตามวิธีการดังกลาวนี้ สามารถนํามาใชไดท่ัวไป 

 

 5.4.3 การจับคูวิเคราะหเปรียบเทียบ ก็เปนวิธีการอีกวธีิหนึ่งที่ควบคมุอิทธิพลของตัว
แปรอื่นที่อาจมีผลตอขอสรุป คือการหาบุคคลที่เหมือนกันในเรื่องทีต่องการควบคมุ เชน หากตองการ
ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการประกอบอาชีพท่ีมีผลตอความยืนยาวของอาย ุ โดยขจัดความแตกตางในเรื่อง
กรรมพันธุอาจทําไดโดยการศึกษาเปรียบเทียบคูแฝดหลายๆ คูท่ีมีอาชีพแตกตางกันวิธีดังกลาวนี้ยากที่จะ
นํามาปฏิบัติหากผูวิจยัตองการควบคุมแตกตางในดานอื่นๆ ดวยเพราะตองหาผท่ีูเหมือนกนัในดาน
เหลานี้มาเปรียบเทียบเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรทีต่องการศึกษา 

 

 5.4.4 การควบคุมทางสถิติ หมายถึงวิธีการที่ใชสถิติในการวิเคราะหควบคุมการผันแปร
ของตัวแปรตาง ๆ เหลานี้แลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติท่ีควบคุมการผันแปรของตัวแปรเหลานี้ได 

เชนการแยกทาํตารางวิเคราะหตัวแปรที่ตองการควบคุมทลีะกลุมและการใช Pooled Chi Square ทดสอบ
หรือการวิเคราะหการถดถอยพหุวเิคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระและตัวแปร
อ่ืน ๆ ท่ีตองการควบคุม และเทคนิคการวิเคราะหอ่ืน ๆ ท่ีวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปรหลายตัว 

ซ่ึงเทคนิคตาง ๆ เหลานี้สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายตัว ซ่ึงเทคนิคตาง ๆ เหลานี้
สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตวัแปรอิสระแตละตัวโดยการควบคุมตัวแปรอื่น 

ๆ ไดพรอม ๆ กัน 

 

5.5  การขจัดขอบกพรองของการวัด  
 

การออกแบบการวิจยั นอกจากจะมีวัตถุประสงคท่ีจะทําให ก) ตัวแปรทุกตัวท่ีตองการ
วิเคราะหมีความผันแปรมากที่สุด และ ข)ตัวแปรที่เกี่ยวของกับประเด็นของการวิจัยแตไมไดเปนจดุ
สนใจของการวิจัยผันแปรนอยท่ีสุดโดยวธีิการตางๆ  ตามที่กลาวมาแลวขางตน ยงัมีวัตถุประสงคอีกขอ
หนึ่ง คือ ค) ขจัดขอบกพรองของการวัด ผูวิจัยจะตองพยายามออกแบบการวิจยัหรือหายุทธวิธีและกลเม็ด
ตาง ๆ ท่ีจะวัดตัวแปรใหถูกตอง มีความเชือ่ถือได เชน ในเรื่องของการวัดรายได ผูวจิยัจะตองหายุทธวิธี
และกลเม็ดในการวัดใหแนนอนวาคําตอบที่ไดเปนรายไดท่ีแทจริงมใิชสะทอน (หรือวัด) การปดบังอํา
พรางของผูตอบ หากผูวจิัยไมแนใจวาจะหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวได ผูวิจัยจะตองพยายามหาตวัแปรอื่นที่
ใกลเคียงหรือคิดวาแทนกันไดมาแทนตัวแปรดังกลาวนีเ้รียกวา ตัวแปรแทน (Proxy Variable) เชน ใน
เร่ืองรายได อาจจะวัดไดจากความมั่นคงหรือการมีทรัพยสินในครอบครอง เชน รายการสิ่งของถาวรตาง 
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ๆ เชน รถยนต จักรยาน จักรเย็บผา เตารีด โทรทัศน ท่ีดิน ลักษณะบานทีอ่ยูอาศัย แลวนํามารวมกนัสราง
เปนมาตรวัด แตหากผวูิจยัยงัคงตองการวดัรายไดอยูก็ตองพยายามหาวิธีวัดที่รัดกุม เชน ถามถึงกิจกรรม
ท่ีบุคคลหรือ ครอบครัวทําวามีกี่ประเภท แตละประเภทมกีารใชจายอยางไร มีรายไดเทาใด 

 

 ตัวอยางของตวัแปรแทนในทางวิทยาศาสตรท่ีเห็นไดชัดเจนในเรื่องการพัฒนายา ไดแก
การทดสอบความเปนพษิในสัตวทดลอง โดยใหสัตวนัน้ ๆ รับประทานยาหรือใหยาแกสัตวทดลองตาม
วิธีการมาตรฐาน วดัผลตาง ๆ จากเลือดและตองทําการทดสอบยืนยนัโดยดจูากการฆาสัตวทดลองและ
นําชิ้นสวนอวยัวะภายในตาง ๆ มาศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล สําหรับการวิจัยในมนุษยนั้น ไม
สามารถฆาอาสาสมัครเพื่อนําชิ้นสวนอวัยวะมาตรวจดกูารเปลี่ยนแปลงได จําเปนตองศึกษาจากผลการ
วัดดัชนีตาง ๆ จากเลือด ซ่ึงอาจถือวาเปนตวัแปรแทนไดอยางดี  
 

 ในกรณีท่ีจะวดัความมั่นคงจากการมีทรัพยสินในครอบครอง เมื่อกําหนดรายการ
ส่ิงของตาง ๆ ท่ีตองการเกบ็รวบรวมไดแลว งานในขั้นตอไปคือการกาํหนดหาวิธีการตาง ๆ ท่ีจะนําเอา
รายการตาง ๆ เหลานี้มารวมกันไดอยางไร เชน จะใหคะแนน (หรือน้ําหนัก) ของแตละรายการตามราคา
หรือตามความถี่ของการมีส่ิงของตาง ๆ เหลานี้ไวในครอบครอง แตละวิธีจะใหผลแตกตางกัน ขอสรุปที่
ไดจากการวดัจึงแตกตางกัน ดวยเหตนุีผู้วิจัยจึงตองพยายามทดสอบและยนืยันวา วิธีการวัดที่ใชนั้น
ถูกตองทั้งในแงทฤษฎีและการทดสอบ 

 

 นอกจากนั้นจะวัดไดอยางถูกตองแลว ผูวจิัยจะตองแนใจวาระดับการวัดของตัวแปรนั้น
เหมาะสมกับเทคนิคของการวิเคราะหท่ีจะใชดวย ท้ังนี้เพราะสถิติบางอยางตองการตัวแปรที่มีการวัด
ระดับชวง (Interval scale) บางอยางตองการวัดตวัแปรระดับกลุม (Nominal Scale) และโดยทัว่ไปแลว
เมื่อใดที่ผูวจิัยสามารถวัดตัวแปรเปนระดับชวงได ควรวัดเปนระดับชวงเพราะสามารถลดมาเปนระดับ
กลุมได อยางไรก็ตามในการวิจัยทางสังคมศาสตรตัวแปรหลายตัวมีลักษณะเปนกลมุโดยธรรมชาติ ไม
อาจแปลงมาเปนระดับชวงได ควรวดัเปนระดับชวงเพราะสามารถลดมาเปนระดับกลุมได อยางไรก็ตาม
ในการวิจัยทางสังคมศาสตรตัวแปรหลายตวัมีลักษณะเปนกลุมโดยธรรมชาติ ไมอาจแปลมาเปนระดับ
ชวงได เชน อาชีพ ในกรณีเชนนี้ก็ตองวัดเปนกลุม รายละเอียดเกีย่วกับการวัดไดอธิบายไวในหัวขอท่ีวา
ดวยการวดัตัวแปร 
 

 ในการวิจัยทางวิทยาศาสตรนั้น ระดบัการวัดของตวัแปรนัน้มีความสําคัญอยางมาก
เชนเดยีวกัน หากการออกแบบการวิจยัไมดีพอหรือไมรอบคอบแลวจะทําใหไมสามารถนําผลที่ไดมาทํา
การวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การศึกษาความคงตัวของยาในอุณหภูมิตางๆ แบบเรง  ซ่ึง
จําเปนจะตองทําการทดลองอยางนอย สามระดับอุณหภมิู เชน 4, 20, 30, 45 องศาเซลเซียส เพื่อท่ีจะ
สามารถนําผลของตัวแปรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขมขนของตัวยาสําคัญ เพื่อนําไปเขาสมการ
ทํานายอายยุาได อยางไรก็ตาม การพัฒนายาใหม หรือยาสูตรรํารับใหม นอกจากการทดสอบคุณสมบัติ
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ตาง ๆ ตามขั้นตอนแลว จําเปนตองมีการศึกษาอายุของยาในสภาพจรงิของการตั้ง ไวท่ีอุณหภูมิหองเปน
ระยะเวลา 3-5 ป กอนการจําหนายจริง นอกเหนือจากการศึกษาในสภาพเรง  

 

5.6  แบบแผนการวิจัย 
 

  ในการวิจัยทางสังคมศาสตร และ ทางวิทยาศาสตร นิยมแบงแบบแผนของการวิจยัได
เปน 3 ประเภท คือ   

1) แบบทดลอง (Experimental Design)  

2) แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Design)  

3) แบบไมทดลอง (Non-experimental Design) 
 

 แบบของการวจิัยท่ีนยิมใชมากที่สุดในการวจิัยทางสังคมศาสตร คือ แบบไมทดลอง 

รองลงมาไปไดแก แบบกึ่งทดลอง และ แบบทดลอง ตามลําดับ โดยท่ัวไปในการวิจัยผูวิจยัตองการได
ขอสรุปที่แนนอน แบบของการวิจยัประเภททดลองจงึเปนแบบแมบทหรือแบบทีค่วรยึดถือปฏิบัติตาม 

อยางไรก็ในการที่จะนําแบบใดมาใชยอมข้ึนอยูกับปญหาที่ตองการวิจยั ไมมีแบบใดที่ดีท่ีสุดสําหรับการ
วจิัยทุกประเภท  

 

 สําหรับการวิจยัทางวิทยาศาสตรนั้น สวนใหญจะเนนการวิจยัแบบทดลอง เพื่อหาขอ
พิสูจนทางวิทยาศาสตร แตหากเปนการวิจัยแบบครบวงจร บางสวนของการวิจยัจําเปนตองมีการหา
ขอมูลเชิงพรรณนา เชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ทางดานยา อาหารเสริม เครื่องสําอาง จําเปนตองมี
การวิจยัความเห็นของผูบริโภค การวจิัยทางการตลาด ล  ซ่ึงเปนแบบไมทดลองเปนสวนมาก  

 

5.6.1 การวิจัยแบบทดลอง 

  การวิจยัแบบทดลอง หมายถึงการวิจัยท่ีผูวิจัยตองการศกึษาผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
ตอส่ิงที่ตองการทดลองดวยการกระตุนเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การวิจยัประเภทนี้มีหลายแบบแต
ละแบบมีขอดแีละขอเสียในแงมุมตางๆ กนั บางแบบดใีนแงของการประหยดั บางแบบดีในแงของการ
ไดขอสรุปที่แนนอน แตเปนแบบที่ส้ินเปลืองหรือมีความซับซอนมาก เพื่อความรูความเขาใจจะเริ่มจาก
แบบวจิยัทดลอง 4 แบบจากงายไปหายาก ตามลําดับ พอใหเปนทีเ่ขาใจในหลักการของการพิจารณาแบบ
ของการวิจยัท่ีดีและเพื่อความสะดวกแกการอธิบายจะใชสัญลักษณตางๆ ประกอบการบรรยายดังนี ้
 

  O   แทนการสงัเกตการณหรือการวัด (O = Observation) 

  X   แทนการกระตุนหรือการทดลอง (X = Experiment) 

  Oij  แทนการวดัครั้งที่ i  ของกลุม j (เชน O11 หมายถึงการวัดครั้งที่ 1 ของกลุมที่ 1 O12  

         หมายถึงการวัดครั้งที่ 1 ของกลุมที่ 2) 
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 R   หมายถึงการสุมตัวอยางกระจาย (Randomization) เพื่อใหลักษณะตางๆ ของประชา 
       การคละเคลากันไปเหมือนกันทุกกลุม 

  

แบบแผนการวิจัยแบบทดลองมีหลายรูปแบบตั้งแตแบบงาย ๆ ไปจนถึงแบบที่มีความ
ซับซอนของการควบคุมตัวแปรตัวแปรเกนิในที่นี้นํามาเสนอ 4 แบบ ดังนี้ 

 

  5.6.1.1 การวิจัยทดลองสองกลุมวัดหลังทดลอง (แบบที่ 1) 

  การวิจยัทดลองสองกลุมวัดหลังทดลอง (แบบที่ 1) การวิจัยแบบนี้เปนการวดัผลของ
การปฏิบัติกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยกลุมหนึ่งมีผลของการกระตุนแลว ดังภาพ 

 

         การวิจยัทดลองแบบที่ 1  

X O11 

 O12 

 

ตามแบบดังกลาวนี้ถาคาของ O11 มากกวา O12 หมายความวาการกระตุน (X) กอใหเกิด
ผล จะเห็นไดชัดวาการจะสรุปดังกลาวนัน้อาจไมถูกตองเพราะ O11 และ O12 อาจมคีวามแตกตาง
กันแมวาจะไมมีการกระตุน (X) ใดๆ  
 

  5.6.1.2 การวิจัยทดลองสองกลุมวัดกอนและหลังทดลอง (แบบที่ 2) 

  การวิจยัทดลองสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง (แบบที่ 2) การวิจัยแบบนี้ เปน
แบบที่ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบแรก โดยทําการวัดกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมกอนแลวใหกลุมใด
กลุมหนึ่งไดรับการกระตุน จากนั้นวัดกลุมตัวอยางทั้ง 2 อีกครั้งหนึ่ง นําผลที่ไดจากการวัดทัง้หมดมา
เปรียบเทียบกนั แบบดังกลาวเขียนเปนภาพไดดังนี ้
 

          การวิจยัทดลองแบบที่ 2  

O11          X O21 

O12 O22 

 

  ตามแบบที่ 2 ถา O11ไมแตกตางจาก O12 แสดงวาตัวอยางทั้ง 2 ไมแตกตางกันในตอนวัด
คร้ังแรก ผลตางระหวางการวดัครั้งที่ 2 คือ O22 และ O21 เปนส่ิงแสดงใหเห็นถึงผลของการกระตุน ซ่ึงควร
มากกวาผลตางระหวาง O12 และ O11 ถาจะใหดยีิ่งข้ึนความแตกตางระหวาง O22  และ O12 ควรจะนอยกวา
ความแตกตางระหวาง O11 และ O21 
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  ขอบกพรองของแบบที่ 2 คือความแตกตางที่คิดวาเปนผลของการกระตุนอาจจะไมใชก็
ไดท้ังนี้เพราะถึงแมวาประชากรทั้ง 2 จะเหมือนกนัในตอนที่วัด แตอาจไมเหมือนกนัหลังจากการวัดแลว
โดยตัวของมนัเองได เพราะประวัติความเติบโตไมเหมือนกัน จึงไมอาจสรุปไดแนนอนวาผลตางระหวาง
(O11 -  O12 ) กับ (O12 -  O22 ) เปนผลที่เกิดข้ึนจากการกระตุนหรือเกิดข้ึนจากประวัติของความเติบโตขอก
ลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

 

  5.6.1.3 การวิจัยทดลองสองกลุมสุมกระจายวัดหลังทดลอง (แบบที่ 3 ) 

  การวิจยัทดลองสองกลุมสุมกระจายวดัหลังทดลอง (แบบที่ 3) การวิจยัแบบนี้ เปนแบบ
ของการวิจยัท่ีพยายามควบคมุความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุมตั้งแตแรกโดยการสุมตัวอยางแบบ
กระจายใหกลุมตัวอยางนั้นมีลักษณะเหมอืนกันในดานตางๆ จากนั้นทําการทดลองกับกลุมหนึ่ง สวนอีก
กลุมหนึ่งไมมีการทดลอง (เรียกวากลุมควบคุม) ซ่ึงเขียนเปนภาพไดดังนี้ 

 

การวิจยัทดลองแบบที่ 3 

X 

R----------------O11 

R                      O12 

 

 ตามแบบของการวิจยัท่ี 3 เนื่องจากการสุมตัวอยางทีทํ่าใหกลุมตวัอยางเหมือนกนัแต
แรกความแตกตางระหวาง O11 -  O12 คือผลของการทดลอง อยางไรก็ตาม อาจมีผูโตแยงวาความแตกตาง
ระหวาง O11 และ  O12 เปนผลรวมของความเติบโตและการทดลองของกลุมตัวอยางทัง้ 2 แบบดังกลาวนี้
ไมสามารถแบงแยกผลของปจจัยท้ัง 2 ได 

 

  5.6.1.4 การวิจัยทดลองสองกลุมสุมกระจายวัดกอนและหลังทดลอง (แบบที่ 4) 

 การวิจยัทดลองสองกลุมสุมกระจายวดักอนและหลังทดลอง (แบบที่ 4) การวิจยัแบบนี้
เปนแบบของการวิจยัท่ีพยายามแกไขขอบกพรองของการวิจัยแบบที่ 2  (และแบบที่ 1) โดยพยายามสราง
ความมั่นใจใหมากขึ้นกวากลมุตัวอยางทั้ง 2 กลุม เหมอืนกันตั้งแตแรกดวยการสุมกระจายตัวอยาง 2 

กลุมจากประชากรเดียวกนัจากนั้นดําเนินการทุกอยางเหมอืนกัน การวิจยัทดลองแบบที่ 2  
 

  ตามแบบการวจิัยท่ี 3 ผูวิจัยสุมตัวอยางจากประชากรเดยีวกัน ใหท้ัง 2 กลุมตางเปนตัว
แทนที่ดีของประชากร การกระทําเชนนี้ทําใหกลุมทั้ง 2 เหมือนกันตั้งแตแรก จากนัน้ทําการวดัครั้งแรก
ท้ัง 2 กลุม แลวทําการทดลองกับกลุมใดกลุมหนึ่ง (ในทีน่ี้กลุมที่ 1) โดยไมปฏิบัติอยางใดกับอกีกลมุหนึ่ง 

(ในที่นีก้ลุมที ่ 2)  แลวจึงทําการวดัทั้งสองกลุมอีกครั้งหนึ่ง จากนัน้นําผลขอลการวัดมาเปรยีบเทยีบกัน
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อยางเชนที่ทําในแบบที ่ 2 ผลตางระหวาง (O11 – O21) กบั (O12 – O22)  เปนผลที่เกิดข้ึนจากการทดลอง
หรือการกระตนุ (X)  
 

  นอกจากตัวอยางแบบการทดลองที่เสนอมาแลวขางตน แบบของการวจิัยเชิงทดลองยัง
มีอีกหลายแบบ เชนเพิ่มจํานวนครั้งของการทดลองและการวัด หรือมีการทดลองหลายวิธี สุดแทแต
ปญหาของการวิจัย และพยายามใหถึงที่สุดของผูวิจยัท่ีจะยืนยันวาขอสรุปที่ไดจากการวจิัยนัน้ถูกตอง
แนนอน ท้ังนีย้อมข้ึนอยกูับกําลังความสามารถ เวลา และทุนทรัพยของผูท่ีจะทําการวิจัย  
   

5.6.2  การวิจัยก่งทดลอง 

  การวิจยักึ่งทดลองเปนแบบของการวิจยัทางสังคมศาสตรแบบหนึ่ง ท่ีผูวิจัยพยายาม
ศึกษากจิกรรมตางๆ ท่ีผูวิจัยกําหนดแลวติดตามศึกษาดูวา กิจกรรมตางๆ เหลานั้นมีผลอยางไร เปนไป
ตามเปาหมายหรือขอสมมติฐานที่กําหนดไวหรือไมอยางไร การที่เรียกวา “กึ่งทดลอง” เพราะผูวจิัยไม
สามารถทําการควบคุมไดครบถวน เชนเดียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร ตัวอยางของการวิจยั
ประเภทนี้ไดแกการศึกษาหารูปแบบวิธีการประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนวางแผนครอบครัวซ่ึง
สามารถทําไดหลายอยาง เชน พบปะเปนรายบุคคล จัดกลุมแมบาน ปดปายประกาศชักชวนในชมุชน 

ผูวิจัยอาจจัดประชากรหรือชุมชนออกเปนกลุมตางๆ ทําการเกบ็ขอมูลในรอบแรกเพื่อเปนพื้นฐานวัด
ความแตกตางที่จะเกดิขึ้น จากนั้นทําการรณรงคโดยใชวธีิการแตละกลุมแตกตางกนั เมื่อทําการรณรงค
เสร็จตามเปาหมายแลวทําการเก็บขอมูลอีกครั้งหนึ่ง นํามาศึกษาเปรียบเทียบดูวาวิธีการใดกอใหเกดิความ
แตกตางหรือใหผลมากกวากนั 
 

  แบบของการวจิัยตามตวัอยางดังกลาว ใกลเคียงกับการวิจัยแบบการทดลองแตยังไมใช
การทดลองจริงๆ ท้ังนี้เพราะในทางปฏิบัติผูวิจัยไมสามารถควบคุมประชากรไดโดยตลอด เชน บางคนที่
ไดพบปะเปนรายบุคคลแลว อาจเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่งหรอือาจอานปายปดประกาศ จึงไม
สามารถแยกไดวาเปนผลจากวิธีการรณรงคประเภทใดซึ่งไมเหมือนกับการทดลองจริงๆ ท่ีสามารถแยก
ผลของแตละวธีิไดแนนอนกวา เพื่อความรูความเขาใจอยางแทจริงเกีย่วกับแบบของการวิจยั ผูวิจัยจึง
จําเปนตองแสวงหาความรูความเขาใจเกีย่วกับแบบตางๆ ของการวิจยัท่ีอาศัยการทดลอง 
 

5.6.3  การวิจัยแบบไมทดลอง 

   การวิจยัแบบไมทดลอง เปนการวจิัยท่ีทําการศึกษาสภาพตาง ๆ ตามที่เปนอยูไมมีการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งเหมือนการวิจยัแบบทดลองที่ผูวิจัยท่ีจะกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงเพื่อศึกษาผล
ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว การวิจยัประเภทนี้ไดแกการวิจยัเอกสารและขอมูลท่ีมีอยูแลวและการ
วิจัยสนามที่ไมใชการทดลอง (เชน การเกบ็ขอมูลดวยการสัมภาษณ) การวจิัยสนามทีต่องมีการเก็บขอมูล
ใหม การวจิัยแบบไมทดลองที่เก็บขอมูลจากสนามสามารถจําแนกไดหลายวิธีหลายแบบ แบบที่สําคัญ
และนยิมใชกนัมากในการวจิัยอันไดแก 
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5.6.3.1 การวิจยัแบบตดัขวาง (Cross-sectional Design) 

5.6.3.2 การวิจยัแบบระยะยาว (Longitudinal or Time-series Studies Design) 

5.6.3.3 การวิจยักรณี (Case or Idgraphic Studies) 

5.6.3.4   การวจิัยกรณีศึกษาที่มีการควบคมุ (Case Control Studies) 

 5.6.3.5   การวจิัยเปรียบเทียบคืบหนา (Matched Prospective Design) 

 5.6.3.6   การวจิัยแบบยอนหลัง (Retrospective Studies) 
  

5.6.3.1  การวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-sectionnal Design) 

  การวิจยัแบบตดัขวาง เปนการวิจยัท่ีผูวิจยัทําการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียวแลวนําขอมูล
นั้นมาวเิคราะหศึกษาหาความแตกตางระหวางประชากรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกบ็ขอมูลมา เชน ศึกษาดูวาประชากรอัตราการวางแผนครอบครัวเปนอยางไร 

นิยมใชวิธีการใดในการวางแผนครอบครัว หากพบวาผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาทําการวางแผนครอบครัว
มากกวาผูมีการศึกษาต่ํากวาก็มักจะสรุปวาการศึกษามีผลในทางสงเสริมการวางแผนครอบครัวขอสรุป 

มิใชมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของแตละรายโดยตรง หากมุงที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือ
อิทธิพลของตัวแปรตวัใดตวัหนึ่ง อาจตองอาศัยการวจิัยแบบระยะยาวเปนหลัก 
 

  การวิจยัแบบตดัขวาง แบงออกไดเปน 2 ประเภทยอย คือ แบบงาย (Simple Cross-

sectional Design) และแบบทิ้งชวงเวลา (Time-lag model) 
 

  1) การวิจัยแบบตัดขวางแบบงาย (Simple Cross-sectional Design) เปนการวจิัยท่ี
อาศัยการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว แลวนําขอมูลนี้มาศึกษาดูความแตกตางของประชากรในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง (เชน การศึกษา อาชพี รายได) แลวดูวาความแตกตางในเรื่องนี้มีผลอยางไรตอตัวแปรอีกตัวหนึง่ 

การวิจยัแบบนีน้ิยมใชกันมากเพราะไดผลรวดเร็ว สามารถทําไดในระยะเวลาที่จํากดั ไมตองอาศัยความรู
ความชํานาญในการออกแบบวิจัยมากมาย อะไรก็ทําได 
 

  2) การวิจัยตัดขวางแบบที่มีการลาชาทางเวลา (Cross-sectional Design With      Time 

Lags) เปนแบบของการวิจยัท่ีมีการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียวเชนกนัแตมีขอมูลหรือตัวแปรมีมิติทางดาน
เวลาเขามาเกีย่วของ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามจะมีการจัดระเบยีบโดยอาศยัเวลาเปนหลัก ตัวแปร
ตามเปนตัวแปรที่เกิดขึ้นหลังจากตัวแปรอิสระเพื่อใหสอดคลองกับตรรกวิทยาของการวิจัย เชน ตัวแปร
ตามคือการมีบุตรในรอบปนี้ ตัวแปรอิสระคือรายไดในรอบ 5 ป หรือ 3 ป หรือในปท่ีผานมา เปนตน 
 

5.6.3.2   การวิจัยแบบระยะยาว (Longitudinal or Time-series Studies Design) 

  การวิจยัแบบระยะยาว  เปนการวิจยัท่ีมีการเก็บขอมูลมากกวาหนึ่งครั้ง   นําขอมูลท่ีเก็บ 
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ไดแตละครั้งมากศึกษาเปรยีบเทียบ วิธีการศึกษาเปรียบเทียบอาจทําได 2 วิธี คือ ก) ทําการวิเคราะห
ขอมูลแตละครั้งแบบตัดขวาง แลวนําผลมาเปรียบเทียบกับดูการเปลี่ยนแปลง และ ข) ทําการวิเคราะห
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงแลวนําขอมูลนั้นมาศึกษาหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร    

ตาง ๆ  
 

  การวิจยัแบบระยะยาว มีแบบการวิจยัหลายแบบ สวนมากเปนเรื่องของการสุมตัวอยาง
แบบที่สําคัญ ไดแก 1) การเก็บตัวอยางจากกลุมเดยีวหลายครั้ง (Panel studies) 2) แบบที่เปล่ียนแปลง
กลุมตัวอยางทกุครั้ง (Successive sample) และ 3) แบบผสม 
 

  1)  แบบของการวิจัยระยะยาวที่อาศัยตัวอยางกลุมเดียว เปนแบบที่ทําการเก็บขอมูลจาก
ตัวอยางเดียวกนัทุกครั้ง กลาวคือเมื่อผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางประชากรมาไดแลวจะเกบ็ขอมูลจาก
ตัวอยางเดียวกนัทุกครั้งไป แบบดังกลาวนี้มีขอดีในดานทีว่า เราทราบขอมูลพื้นฐานของประชากร
เดียวกันแตละรายทุกครั้งของการเก็บขอมูล เราจึงสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนโดยนาํขอมูล
รอบที่สองหรือรอบตอ ๆ ไปมาเปรียบเทียบไดเลยโดยไมมีปญหาการอางอิง โดยปกติผูวิจยัพยายามใช
วิธีการอยางเดยีวกันทุกอยางในการเก็บขอมูลรอบ ๆ ตอไป ขอเสียอาจเกิดข้ึนคือ หากเก็บจากตวัอยาง
เดียวกันหลาย ๆ คร้ัง ผูใหขอมูลอาจเกิดความรําคาญหรือมีความชํานาญสามารถดักคําถามคําตอบได ใน
กรณีเชนนี้การตีความหมายขอมูลหรือขอสรุปที่ไดอาจคลาดเคลื่อนไป จึงมีผูพยายามหลีกเลีย่งแบบ
ดังกลาว (ถาตองการทําการเก็บขอมูลหลายครั้งในระยะที่กระชั้นชิด) โดยอาศัยตัวอยางที่ตางกัน 
 

  2) การวิจัยระยะยาวที่อาศัยตัวอยางหลายกลุม เปนการวิจัยท่ีทําการเก็บขอมูลอยาง
เดียวกันจากตวัอยางตางชดุกันในเวลาตาง ๆ กันเปนแบบที่แกไขปญหาที่เกิดขึน้กบัแบบที่ใชตัวอยางชุด
เดียวในการออกแบบวจิัยประเภทนี้ การสุมตัวอยางเปนเรื่องที่สําคัญ ผูวิจัยตองแนใจวากลุมตัวอยางที่
ตางชุดกันนี้สามารถแทนประชากรเดยีวกนัได ท้ัง ๆ ท่ีไมใชตัวอยางเดียวกันและมีเวลาเขามาเกีย่วของ
ความแตกตางระหวางแบบตวัอยางชุดเดยีวและหลายชดุสามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงความแตกตางระหวางแบบตัวอยางชดุเดียวและหลายชุด 
 

การเกบขอมูลคร้ังท่ี แบบของการวจัิย
ระยะยาว 1 2 3 4 

ตัวอยางชดุเดยีว ตัวอยาง  ก ตัวอยาง  ก ตัวอยาง  ก ตัวอยาง  ก 

ตัวอยางหลายชุด ตัวอยาง  ข ตัวอยาง  ข ตัวอยาง  ข ตัวอยาง  ข 

 

  3) การวิจัยระยะยาวแบบผสม เปนการนําแบบของการวิจยัท้ัง 2 แบบมาผสมกัน เพื่อวดั
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหถูกตองมากขึ้น ซ่ึงสามารถแบงยอยไดออกเปนแบบตาง ๆ ดังนี้ 
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  3.1) แบบเก็บตัวอยางเดียวกนั 2 คร้ัง และเก็บตวัอยางใหมในครั้งที่สองหรือคร้ังตอมา 
เขียนเปนรูปแบบตารางไดดงันี้ 
 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงการเกบตัวอยางเดยีวกัน 2 คร้ัง และเกบตัวอยางใหมในครัง้ท่ีสอง (แบบ 3.1) 
 

การเกบขอมูลคร้ังท่ี 1 

1 2 

ตัวอยาง  ก 1 ตัวอยาง  ก 2 

-                             ตัวอยาง  ข 

 

  ตามแบบตัวอยาง ผูวิจยัจะวัดการเปลีย่นแปลง ก คร้ังแรกและครั้งที ่ 2 และวดัความ
แตกตางระหวาง ก คร้ัง กับ ข หากความแตกตางเปนไปในทางเดยีวกันกย็ืนยันไดวามีความแตกตาง
เกิดขึ้น สวนความแตกตางระหวาง ก คร้ังที่ 2 และ ข หากไมมีแสดงวา ก และ ข เหมอืนกันหรือแทนกัน
ไดแลว การเปรียบเทียบระหวาง ก คร้ังแรก และ ข บงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

  3.2) แบบเก็บตัวอยางเดียวกนั 2 คร้ังและเก็บตัวอยางใหมเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 หรือใน
คร้ังตอๆ มาอีก 1 ชุด หรือมากกวาแตมีกิจกรรมทีก่ระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกตัวอยางเทานั้น
ระหวางการเกบ็ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3  ตารางแสดงการเกบตัวอยางหลังจากมีกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (แบบ 3.2) 
 

การเกบขอมูลคร้ังท่ี 

1 กิจกรรมกระตุน 2 

ตัวอยาง ก 1 มี ตัวอยาง ก 2 

- - ตัวอยาง ข 2 

- - ตัวอยาง ค 3 

 

  ตามแบบตัวอยางนี้ ถาความแตกตางระหวาง (ข-ค) ไมมีและ (ข-ก2)(ค-ก2) และ (ก2-ก1) 

มากกวา (ข-ก1)  หรือ  (ค-ก1) แลว ผูวิจยัสามารถสรุปไดวา (ก2-ก1)    เปนผลของกิจกรรมที่กอใหเกดิการ 

เปล่ียนแปลง 
 

 3.3) แบบเกบ็ตัวอยางหลายชุดในครั้งแรกและครั้งตอ ๆ มาโดยมีการกระตุนการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึน้ในบางกลุม ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ตารางแสดงการเกบตัวอยางโดยมีการกระตุนการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้นในบางกลุม  

(แบบ 3.3) 
 

การเกบขอมูลคร้ังท่ี 

1 กิจกรรมกระตุน 2 

ตัวอยาง ก 1 มี ตัวอยาง ก 2 

ตัวอยาง ข 1 ไมมี ตัวอยาง ข 2 

ตัวอยาง ค 1 มี ตัวอยาง ค 3 

 

  แบบการเก็บตวัอยางแบบ (3.3) นี้ เปดโอกาสใหผูวจิัยทําการศึกษาหาขอเปรียบเทียบ
และการยนืยนัความถูกตองของขอสรุปไดมากกวาแบบ (3.1) และแบบ (3.2) เชน (ก2-ก1) (ข2-ข1) (ก2-

ก1)(ค2-ค1) และ (ก2-ข2)(ค2-ข2) เปนตน 
 

  แบบการวจิัย (3.2) และ (3.3) มีองคประกอบของการทดลองอยู ในบางครั้งจึงมีผูนําไป
รวมกับแบบกึง่ทดลอง อยางไรก็ตาม แบบ (3.2) และ (3.3) นี้ หากมกีารกระตุนที่เกิดข้ึนโดยมิใชจากการ
กระทําของผูวจิัย ก็เรียกไดวาไมใชแบบการทดลอง ซ่ึงจะมีคุณสมบัติคลายกับแบบของการวิจัย
กรณีศึกษาที่มีการควบคุม และแบบการวิจยัแบบจับคูคืบหนาซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 
 

5.6.3.3  การวิจัยกรณีศกษา  (Case or Idgraphic Studies) 

  เปนแบบของการวิจยัท่ีผูวิจยัเลือกหมูบานหรือเขตอําเภอพื้นที่ใดพื้นทีห่นึ่งมา
ทําการศึกษาอยางละเอียด การวิจัยประเภทนี้นิยมใชกันมากในหมูนักมานุษยวิทยา ขอจํากัดของการวิจัย
ดังกลาวคือ ขอสรุปหรือขอคนพบที่ไดมักจะมีปญหาวาสามารถนําไปใชไดกบัทองที่อ่ืนหรือไมหรือ
จํากัดเฉพาะเขตที่ไดทําการศกึษาเทานัน้ แบบของการวจิัยท่ีใกลเคียงกันและใชกนัในหมนูักสังคมวิทยา 
คือแบบที่มีการควบคุม 
 

5.6.3.4  การวิจัยกรณีศกษาที่มีการควบคมุ (Case Control Studies)  

  เปนการเลือกตัวอยาง 2 กลุมที่มีคุณสมบัติเหมือนกนัยกเวนแตตัวแปรอิสระ จากนั้น
ผูวิจัยทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ในระหวางตัวแปร 2 กลุม การที่
จะใหไดตัวอยางที่เหมือนกนั ผูวิจัยจะตองมีขอมูลเกี่ยวกบัประชากรหรอืชุมชนตางๆ มากพอตั้งแตแรก
เพื่อทําการเปรยีบเทียบและเลือกตัวอยางตามที่ตองการ 
 

5.6.3.5  การวิจัยเปรียบเทียบคืบหนา (Matched Prospective Design) 

  เปนแบบของการวิจยัท่ีผูวิจยัทําการคัดเลอืกประชากร 2 กลุม   ท่ีมีความแตกตางกนัใน 
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ดานตัวแปรอสิระเมื่อทําการเลือกไดแลวจึงมาจับคู โดยดูลักษณะอื่นๆ ท่ีเหมือนกนั    และทําการเกบ็ขอ 

มูลเปนระยะๆ เพื่อศึกษาด ู การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในดานตัวแปรตาม เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนในกลุมหนึ่งแต ไมเกดิข้ึนในอกีกลมุหนึ่งวามีผลตอตัวแปรตามอยางไรบาง 

ระยะเวลาการเก็บขอมูลยอมข้ึนอยูกับกําลังความสามารถของผูวิจัยหรือทุนทรัพยท่ีจะใชเพื่อการวจิยั 
 

  จะเห็นไดวาในแบบของการศึกษาที่ไมใชอาศัยการทดลอง มีแบบตางๆ นับจากการสุม
ตัวอยางครั้งเดยีวทําการวิเคราะหขอมูลแบบตัดขวาง ไปจนถึงการเลือกตัวอยางทีมี่ความคลายคลึงกัน 

แลวติดตามดูการเปลี่ยนแปลงวามีผลอะไรบาง ซ่ึงมีลักษณะคลายๆ กับพยายามควบคุมใหส่ิงอื่นๆ 

เหมือนกนัหมด ยกเวนแตส่ิงที่ตองการศึกษา โดยแทจริงแลวผูวจิัยพยายามทําการออกแบบการวิจัยให
ใกลเคียงกับการทดลองมากที่สุดนั่นเอง 

 

5.7  ปญหาความถูกตองหรือความเชือ่ถือได (Validity) ของแบบการวิจัย 
 

  จากขอความทีก่ลาวมาแลวท้ังหมดขางตน จะเห็นไดวาในการวจิัยจะตองพยายาม
ออกแบบการวจิัยเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปที่ถูกตองและเชือ่ถือได ความถูกตองของขอสรุปเปนส่ิงสําคัญที่
ใชตัดสินคุณภาพและความสามารถของผูวิจัยมีอย ู 2 ประเภท คือ ความถูกตองภายใน และความถกูตอง
ภายนอก ซ่ึงมีปจจัยตางๆ มากมายที่มีผลกระทบตอความถูกตองทั้ง 2 ประเภท ซ่ึงผูวิจัยจะตองหาทาง
ขจัดใหหมดไป การเรียนรูเกี่ยวกับปจจยัดังกลาว จะชวยทําใหผูวจิัยมีความตระหนักถึงจดุออนของ
ขอสรุป หรือแบบของการวจิัยของตนหรือชวยทําใหผูวจิัยหลีกเลี่ยง โดยการออกแบบการวิจยัใหรัดกุม 

ไมใหปจจัยเหลานี้เขามามีผลตอการวิจัย 
 

 5.7.1 ความถูกตองภายใน (Internal Validity)  

  ความถูกตองภายใน หมายถงึ ความถูกตองของขอสรุปที่ไดจากการวจิัยเอง สวนความ
ถูกตองภายนอกหมายถึงความถูกตองของการนําขอสรุปที่ไดจากการวจิัยนัน้ไปใชกบัประชากรที่
นอกเหนือไปจากกลุมตวัอยางที่ทําการศึกษาวิจยัระหวางความถูกตองทั้ง  2 ประเภทนี้ ความถูกตอง
ภายในสําคัญมากกวาความถูกตองภายนอก เพราะหากผลการวิจัยขาดความถูกตองในตัวของมนัเองแลว 

แมจะนําไปใชกับประชากรกจ็ะไดผลการวจิยัท่ีไมถูกตองนําไปใชไมได 
 

  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความถูกตองภายในไดแก 

 5.7.1.1  ประวติัและเหตุการณท่ีเกดิข้ึนระหวางการศึกษาหรือระหวางการวัดแตละครั้ง 

 5.7.1.2  ความเติบโต ซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่ตัวอยางตางๆ เปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลารวมทั้ง อายุมากขึน้ เหนื่อยมากขึ้น หิวมากขึ้น 

 5.7.1.3 ปฏิกิริยาที่เกิดจากการวัด กรณีมีการวัดหลายครั้งการวัดครั้งแรก ๆ จะมีผลการ  

วัดในครั้งตอ ๆ ไป 
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 5.7.1.4  อุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชวัด เกดิการเปลี่ยนแปลง เชนความเหน็ดเหนื่อยของ
ผูวัดสปริง เครื่องมือวัดยดื การเปลี่ยนคุณสมบัติของผูสัมภาษณ หรือผูเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.7.1.5  การถดถอยทางสถิติ อันสืบเนื่องมาจากการสุมตวัอยางที่มีคาปลายสุด ตัวอยาง  

ประเภทนี้ในชวงระยะเวลาตอมาจะแตกตางจากตัวอยางอืน่นอยลงความแตกตางนี ้  ไมใชความแตกตาง
จากการทดลองเพียงอยางเดยีว 

 5.7.1.6. ความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการคัดเลอืก ตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบทีใ่ช 

แตกตางกนั 

 5.7.1.7  การสูญเสียประชากรที่ศึกษาระหวางกลุมที่เปรียบเทียบในอัตราที่แตกตางกนั 

 5.7.1.8  ปฏิกิริยาระหวางการคัดเลือกและความเติบโตของประชากรที่ทําใหคิดวาเปน
ผลของการทดลอง 

 

 5.7.2 ความถูกตองภายนอก (External Validation) 

 ความถูกตองภายนอก หมายถึง การนําเอาผลที่ไดจากการวิจยันี้ไปใชภายนอก กลุม
ตัวอยางที่ศึกษา ซ่ึงความถูกตองภายนอกนี้ จะขึ้นอยูกบัปจจัยท้ังหมดที่มีผลตอขอสรุปที่ไดจากการวิจัย
และตอการนําเอาขอสรุปไปใชกับประชากรทั่วไป กลาวคือนอกจากปจจัยเหลานี้ความถูกตองภายนอก
หรือความถูกตองเชื่อถือไดในการนําผลการวิจัยไปใชกบักลุมประชากรขึ้นอยูกับวธีิการสุมตัวอยางที่จะ
ไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรอยางแทจริง การนําผลการวิจัยไปใชกับประชากรอื่น ๆ ท่ีแตกตาง
จากประชากรที่สุมตัวอยางมาใช ตองมีความระมัดระวัง เนื่องจากอาจนําไปใชผิด ๆ เชนนําผลการวิจัย
ทางดานภาษาที่ศึกษาจากเดก็ไทยชาวเขา มาใชกับเดก็ไทยภาคกลางเปนตน 

 

 ในการออกแบบการวิจยั นัน้นอกจากจะตองควบคุมปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการวิจัยมาก
ท่ีสุดแลวยังตองยึดหลัก Max Min Con ซ่ึงเหลานี้ไดใหมีการผันแปร ในขณะเดยีวกันก็ตองพยายามให
ตัวแปรที่เปนจดุกลางของความสนใจมีความผันแปรมากที่สุด และใหตัวแปรที่อาจเกี่ยวของและทําให
ขอสรุปไมถูกตอง  มีการผันแปรนอยท่ีสุด นอกจากนัน้จะตองพยายามหาวิธีการวดัและการวิเคราะหท่ี
สามารถควบคุมตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมไดอยางถกูตอง 

 

5.8  หลักเกณ ท่ีใชในการพิจารณาการวางแผนออกแบบการวจิัย 
 

 คุณสมบัติตางๆ ของแบบของการวิจยัท่ีไดกลาวมาแลวขางตน มิไดเกีย่วของกับ
ข้ันตอนของการวิจัยต้ังแตตนจนจบ โดยแทจริงแลวการออกแบบการวิจัยตามที่ไดใหคํานิยามไวขางตน 

ควรครอบคลุมทุกขั้นตอนของการวิจยัหากพิจารณาปญหาการทําวจิัยไดดีทุกขัน้ตอนกอนลงมือทําก็จะ
ไดแบบของการวิจัยในทุกขัน้ตอน นับตัง้แตการกําหนดปญญาไปจนถึงการประเมินงานวจิัย ผูเขียนจึง
ขอนํามาเสนอเปนแนวทางการคิดในการออกแบบการวิจยั 
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ตารางที่ 5  ตารางแสดงขัน้ตอนและแนวคดิในการออกแบบการวิจัย 

ขั้นตอนการวจัิย 

ท่ีตองมีการตดัสินใจ 
คําถามหลัก/ส่ิงท่ีควรพิจารณา 

1. การกําหนดปญหา 1.1 อะไรคือวตัถุประสงคของการศึกษา? 

 1.2 ผูวิจัยมีความรูในเรื่องนีม้ากเทาใด? 

 1.3 ตองการขอมูลอะไรที่เพิม่เติมอีกหรือไม? 

 1.4 จะวัดอะไร อยางไร? 

 1.5 เก็บขอมูลไดหรือไม? 

 1.6 ควรจะทําวิจัยไหม? 

 1.7 สามารถกําหนดสมมติฐานไดไหม? 

2. การคัดเลือกแบบของการวจัิย 2.1 คําถามที่ตองตอบเปนคําถามประเภทใด? 

 2.2 ขอคนพบที่ตองการเปนเชิงพรรณนาหรือเชิงเหตุและผล 

 2.3 ขอมูลจะหาไดจากแหลงใด? 

 2.4 จะไดคําตอบเชิงวัตถุวิสัยจากแหลงขอมูลหรือไม? 

 2.5 ตองการขอมูลเร็วเพียงใด? 

 2.6 ควรจะตั้งคําถามอยางไร? 

 2.7 ควรมีการดําเนินการทดลองไหม? 

3. การเลือกตัวอยาง 3.1 ใครหรืออะไรเปนแหลงขอมูล? 

 3.2 จะระบุประชากรเปาหมายไดไหม? 

 3.3 การสุมตัวอยางระดับประเทศจําเปนไหม? 

 3.4 ตัวอยางควรมีขนาดเทาใด? 

 3.5 จะเลือกตวัอยางไดอยางใด? 

4. การเกบรวบรวมขอมูล 4.1 ใครเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล? 

 4.2 จะใชเวลานานเทาใด? 

 4.3 จะตองมีการควบคุมดูแลหรือไม? 

 4.4 จะตองใชกระบวนการปฏิบัติการอะไรบาง? 

5. การวิเคราะหขอมูล 5.1 สามารถที่จะใชประโยชนจากกระบวนการมาตรฐานของ 

      การลงรหัสและการบรรณาธิกรณขอมูลไดหรือไม? 

 5.2 จะแบงกลุมขอมูลอยางไร? 

 5.3 จะใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือทําดวยมือ? 

 5.4 ลักษณะของขอมูลเปนอยางไร? 
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ขั้นตอนการวจัิย 

ท่ีตองมีการตดัสินใจ 
คําถามหลัก/ส่ิงท่ีควรพิจารณา 

 5.5 ตองตอบคําถามอะไร? 

 5.6 มีตัวแปรกีตั่วท่ีตองศึกษาพรอมๆ กัน? 

6. ประเภทของรายงาน 6.1 ใครเปนผูอานรายงาน? 

 6.2 ตองมีขอเสนอแนะเชิงจดัการหรือไม? 

 6.3 จะตองเสนอกี่คร้ัง? 

 6.4 รูปแบบของรายงานจะเปนอยางไร? 

7. การประเมินภาพรวม 7.1 จะตองเสียคาใชจายในการศึกษาเทาไร? 

 7.2 เวลาที่กําหนดไวใชไดหรือไม? 

 7.3 ตองการความชวยเหลือจากภายนอกหรือไม? 

 7.4แบบของการวิจัยท่ีใชจะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของ
การวิจยัหรือไม 

 7.5 เมื่อไหรถึงจะเริ่มลงมือได? 

 

5.9  การสุมตัวอยาง 
 

    การสุมกลุมตัวอยาง เปนขั้นตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัย เพราะ
การศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายคุณลักษณะประชากรของสิ่งที่ผูวิจัยศึกษาในบางกรณี ผูวิจัยคงไมสามารถศึกษา
จากประชากรทั้งหมดได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากประชากรมีขนาดใหญมาก การศึกษาจากประชากร จะ
ทําใหตองใชงบประมาณในการวิจัยจํานวนมากและสิ้นเปลืองเวลาในการรวบรวมขอมูล ในกรณีนี้ จึง
ตองศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Samples) แทนการศึกษาจากประชากร (Population) และนําคาสถิติซ่ึง
วิเคราะหจากขอมูลท่ีรวบรวมจากกลุมตัวอยางมาประมาณคาพารามิเตอรของประชากร หรือนํามา
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชสถิติอางอิง (Inferential statistics) เพื่อสรุปผลการวิจัยไปยัง
ประชากร ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางและนําผลการวิจัยที่พบสรุปอางอิงไปยังประชากร
ไดนั้น กลุมตัวอยางที่ศึกษาจะตองไดมาโดยวิธีการสุมโดยใชหลักการความนาจะเปน (Probability 

Sampling)  และเลือกใชวิธีการสุมที่เหมาะสม รวมทั้งกลุมตัวอยางจะตองมีขนาดใหญเพียงพอดวย 

เพื่อใหกลุมตัวอยางที่สุมมาศึกษามีความเปนตัวแทนที่ดีของประชากร สามารถนําขอมูลตัวแปรที่
รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชสถิติอางอิง  
 

5.9.1 ความหมายของกลุมตวัอยางที่เปนตวัแทนที่ดีของประชากร 

    กลุมตัวอยางทีเ่ปนตัวแทนทีด่ีของประชากร  หมายถึง  กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสุมมาศกึษา 
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เมื่อนําขอมูลของตัวแปรที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาคํานวณโดยใชสถิติอางอิง และนําคาสถิติท่ี
คํานวณไดมาประมาณคาพารามิเตอรของประชากร จะพบวาคาสถิติมีคาใกลเคียงกบัคาพารามิเตอรหรือ
มีความแตกตางกันนอยมาก 
 

5.9.2 วิธีการสุมกลุมตัวอยางเพื่อใหเปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

    วิธีการสุมกลุมตัวอยางเพื่อใหเปนตวัแทนที่ดีของประชากร ซ่ึงจะทําใหผลการวจิัย
สามารถสรุปอางอิงไปยังประชากรของงานวิจยั มีหลักการสุม ดังนี้ 
 

  5.9.2.1 ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปน  

   วิธีสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปน หมายถึงวิธีการสุมที่ทุกหนวยของ
ประชากรมีโอกาสถูกสุมเปนกลุมตัวอยางโดยเทาเทียมกัน  

 

        วิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปน ไดแก การสุมอยางงาย (Simple 

random sampling) การสุมอยางมีระบบ (Systematic sampling) การสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 

sampling) และการสุมแบบกลุม (Cluster sampling) ซ่ึงขอมูลท่ีรวบรวมไดกลุมตัวอยางที่สุมโดยใช
หลักการความนาจะเปน  สามารถนํามาวิเคราะหและทดสอบนัยสําคัญโดยใชสถิติอางอิง ซ่ึง
ผลการวิจัยท่ีไดสามารถสรุปอางอิงไปยังประชากรของงานวิจัย 
 

        แบบแผนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non experimental design) จะใหความสําคัญหรือ
เนนดานความตรงภายนอกของผลการวิจัย (External validity) ซ่ึงหมายถึงผลการวิจัยสามารถสรุปอางอิง
ไปยังประชากรของงานวิจัย แตหากกลุมตัวอยางไมไดใชวิธีการสุมโดยใชหลักการความนาจะเปน เชน 

ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเจาะจง (Purposive) หรือวิธีความสะดวก (Convenience) กลุมตัวอยาง
ท่ีศึกษา จึงไมใชกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากร ผลการวิจัยจึงยอมขาดความตรงภายนอก 

นอกจากนี้ ขอมูลตัวแปรทีร่วบรวมไดจากกลุมตัวอยาง ก็จะไมตรงตามเงื่อนไขของการวิเคราะหโดยใช
สถิติอางอิง ซ่ึงเมื่อไมไดใชสถิติอางอิงวิเคราะหผลหรือทดสอบนัยสําคัญ ผลการวิจัยก็ไมสามารถสรุป
อางอิงไปยังประชากรของงานวิจยั 
 

5.9.2.2 เลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางที่เหมาะสม  

        นอกเหนือจากการใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปนแลว ยังตอง
คํานึงดวยวาวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปนนั้น วิธีใดที่มีความเหมาะสมที่สุดกับ
งานวิจัยท่ีศึกษา และเปนวิธีท่ีจะทําใหกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีคุณลักษณะครอบคลุมคุณลักษณะ
ประชากร  

 

 ในกรณีท่ีประชากรมีคุณลักษณะแตกตางกันหรือเปนวิวิธพันธ (Heterogeneous) วิธีท่ี 
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ทําการสุมแบบแบงชั้น เปนวิธีการสุมที่ทําใหกลุมตัวอยางมีคุณลักษณะครอบคลุมคุณลักษณะของ
ประชากร 

มากกวาวิธีการสุมอยางงาย 
 

        5.9.2.3  กลุมตัวอยางมีขนาดเหมาะสม 

                       ขนาดกลุมตัวอยางมีความผนัแปรกับคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 

กลาวคือ หากกลุมตัวอยางทีไ่ดจากการสุมมีขนาดใหญ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจะลดลง ดังจะ
เห็นไดจากสูตร 

                                                      
n
DSSE M

..
 

             
                            MSE     = คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

  ..DS     = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    n     = ขนาดกลุมตัวอยาง 

 

5.9.3  ขอดีของการศกษาจากกลุมตัวอยางขนาดใหญ 

    การศึกษาจากกลุมตัวอยางขนาดใหญ มีขอดีดังนี ้
    5.9.3.1 สามารถวิเคราะหผลและทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชสถิติท่ีมีขอตกลง
เบื้องตนวา กลุมตัวอยางตองมีการกระจายเปนโคงปกติ (Normal distribution)  
 

        5.9.3.2   ลดความคลาดเคลื่อนมาตร าน  จากสูตรคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

    
n
DSSE M

..
 

 

             
                            MSE     = คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

  ..DS     = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    n     = ขนาดกลุมตัวอยาง 
 

จะประจักษชัดวา หากขนาดกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจะลดลง 
 

    5.9.3.3   คาสถิติท่ีคํานวณไดจากกลุมตัวอยาง มีคาใกลเคียงกับคาพารามิเตอร 

ของประชากร  

   อยางไรก็ตาม  แมวาการศึกษาจากกลุมตวัอยางขนาดใหญ จะมีขอดหีลายประการก็ตาม  

แตก็มีขอเสียคือ  ส้ินเปลืองงบประมาณและเวลาที่ใชในการวิจยั      ดังนั้นการกําหนดขนาดกลุมตวัอยาง 
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ของงานวิจยั จงึควรตองพิจารณาจากปจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของดวย 

 

5.9.4  ความเหมาะสมของขนาดกลุมตัวอยาง 

   แมวากลุมตวัอยางยิ่งมีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็จะ
ลดลงในลักษณะทีแ่ปรผกผันกับขนาดกลุมตัวอยาง แตในการวิจัยก็มิไดหมายความวาผูวิจยัจะตองศึกษา
จากกลุมตวัอยางที่มีขนาดใหญเสมอไป เพราะการศึกษาจากกลุมตัวอยางขนาดใหญ งบประมาณ
คาใชจายจะเพิม่สูงข้ึน นอกจากนี ้ความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยไมใชข้ึนอยกูับขนาดกลุมตัวอยางแต
เพียงปจจัยเดียว แตยังมีอีกหลายปจจัยท่ีมีผลตอความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัย   
 

    การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของงานวจิยัใหมีความเหมาะสมนั้น ส่ิงที่ผูวิจัยควรใช
ประกอบการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางไดแก 
 

   5.9.4.1 ความเปนเอกพันธ (Homogenous) และความเปนวิวิธพันธ (Heterogeneous)  

ของประชากร ในกรณีท่ีประชากรมีความเปนเอกพนัธ ขนาดกลุมตัวอยางที่นํามาศกึษาก็ไมจําเปนตองมี
ขนาดใหญ แตในกรณีท่ีประชากรมีความเปนววิิธพันธ กลุมตัวอยางทีน่ํามาศึกษาควรมีขนาดใหญกวาใน
กรณีท่ีประชากรมีความเปนเอกพันธ  
 

         5.9.4.2 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล เชน ในกรณีท่ีวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะห
องคประกอบ (Factor analysis) หากจํานวนตัวแปรที่ศึกษามีจํานวนมาก กลุมตัวอยางควรตองมีขนาดใหญ 

ซ่ึงโดยทั่วไป ขนาดกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดคือจํานวน 300-500 คน  แตหากตองการใหผลการวิจัยมี
ความนาเชื่อถือสูง กลุมตัวอยางควรมีขนาด 1000 คน ยกเวนในกรณีท่ีกลุมตัวอยางมีคุณลักษณะ
คลายคลึงกันหรือมีความเปนเอกพันธ และจํานวนตัวแปรที่ศึกษาไมมากนัก ขนาดกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมควรมีจํานวน 100-200 คน 
 

    5.9.4.3 ประเภทการวิจัยหรือแบบแผนงานวิจัย ในกรณีท่ีเปนแบบแผนการวจิัยเชิง
บรรยาย หรือแบบแผนการวิจัยแบบไมทดลอง ขนาดของกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาจะมีขนาดใหญกวา
แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและแบบแผนการวจิัยกึ่งทดลอง     สําหรับการวิจยัเชิงคุณภาพโดยทั่วไป
แลวจะศึกษาจากกลุมตัวอยางขนาดเล็ก เนื่องจากเปนการวิจัยท่ีเนนการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
แบบเจาะลึก จนกระทั่งไดขอมูลท่ีอ่ิมตัว  (Saturated  Data)  
 

   5.9.4.4 ระดับนัยสําคัญของสมมติ านที่ทดสอบ   ในการกําหนดระดับนัยสําคัญของ
สมมติฐานที่ทดสอบ ข้ึนอยูกับความรุนแรงของประเด็นปญหาที่ศึกษาหรือสมมติฐานที่ทดสอบ หาก
ประเด็นปญหาที่ศึกษาหรือสมมติฐานที่ทดสอบ มีความรุนแรงหรือเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ก็ควรกาํหนด
ระดับนัยสําคัญของสมมติฐานที่ทดสอบในระดับต่ํา    เพื ่อลดระดับความคลาดเคลื ่อนแบบที่ 1 
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(Type I Error) ซ่ึงขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณจากระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมเทากับ .01 ยอมมี
ขนาดใหญกวาขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณจากระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมกลุมเทากับ .05 ซ่ึง
คํานวณจากประชากรกลุมเดียวกัน  
 

    5.9.4.5 ขนาดของผลเนื่องจากสิ่งทดลอง (Effect size) หากคา ES มีคานอย ขนาด
กลุมตัวอยางที่ศึกษาจะตองใชขนาดใหญกวาคา  ES  ท่ีมีคาสูง เพื่อเพิ่มคาอํานาจการทดสอบ 
 

5.9.5 ความหมายของคํา ่งเกี่ยวของกับการสุมกลุมตัวอยางที่ควรทราบ  

5.9.5.1 ประชากร  (Population) 

5.9.5.2 กลุมตัวอยาง (Sample) 

5.9.5.3   กรอบตัวอยาง (Sampling frame) 

5.9.5.4   Central Limited Theorem 

5.9.5.5 การสุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม  

       (Random assignment) 

5.9.5.6   การสุมตัวอยางจากประชากร (Randomselection) 
 

5.9.5.1  ประชากร 

    ประชากร (Population) ในความหมายที่นํามาใชในการวจิัย หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ไมวาจะ
เปนคน สัตว ส่ิงของหรือเหตุการณ ซ่ึงเปนส่ิงที่ผูวิจัยตองการศึกษาและมีคุณลักษณะตรงตามขอบขาย
ท่ีผูวิจัยกําหนดในงานวิจยั  
 

5.9.5.2  กลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยาง (Samples) หมายถึง สวนหนึ่งของประชากรที่ผูวิจัยเลือกหรือสุมมาเปน
ตัวแทนสําหรับศึกษา เพือ่อธิบายคุณลักษณะของประชากรเปาหมายหรอืประชากรของงานวจิยั 
 

        ในการวิจัย อาจศึกษาจากประชากรหรือกลุมตัวอยางก็ได โดยท่ัวไปแลวหากประชากร
มีขนาดใหญ จะศึกษาจากกลุมตัวอยางแทนการศึกษาจากประชากร แตหากประชากรมีขนาดเล็กและเปน
การวิจัยเชิงบรรยาย ควรไดศึกษาจากประชากรแทนการศึกษาจากกลุมตัวอยาง  
 

5.9.5.3  กรอบตัวอยาง 

    กรอบตัวอยาง (Sampling frame) หมายถึง หนวยตัวอยางทุกหนวยในประชากร กรอบ
ตัวอยางมีความสําคัญมากในขั้นตอนของการสุมกลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยางที่หนวยตัวอยางทุก
หนวยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกอยางเทาเทียมกัน กรอบตัวอยางจําเปนตองประกอบดวยหนวย
ตัวอยางของประชากรครบทุกหนวย  
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5.9.5.4  Central Limited Theorem 

    หลักการที่ไดกลาวไวใน Central Limited Theorem เปนหลักการทีส่ามารถนํามาใช
ประโยชนในการสุมกลุมตัวอยาง ซ่ึงสาระของหลักการ มีดังนี ้
 

     เมื่อทําการสุมกลุมตัวอยางมาจํานวนหลายๆกลุมจากประชากรกลุมเดียวกัน โดยขนาด
ของกลุมตัวอยางในแตละกลมุมีจํานวนเทาๆ กันและมขีนาดใหญเพียงพอ เมื่อวัดคาเฉลี่ยและคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษา เชน น้ําหนกั จะพบวาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
น้ําหนกัที่วิเคราะหไดจากขอมูลท่ีรวบรวมจากกลุมตัวอยางแตละกลุมมีคาตางๆ กัน แมวากลุมตวัอยาง
ของแตละกลุมจะสุมมาจากประชากรเดยีวกัน หรือกลาวอีกนยัหนึ่งคือคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีความแปรปรวน ซ่ึงความแปรปรวนที่เกดิขึ้นนี้เปนความแปรปรวนจากการสุม (Sampling 

Variation) 
 

    คาเฉลี่ยของน้ําหนักทีว่ิเคราะหไดจากขอมูลของกลุมตัวอยาง เรียกวา Sample Meanเมื่อ
นําคาเฉลี่ยของน้ําหนกัที่วิเคราะหไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางแตละกลุมมาแจกแจงการกระจาย 

(Sample Distribution) การกระจายทีไ่ดเรียกวา การกระจายแบบสุม (Sampling Distribution) ซ่ึงลักษณะ
การกระจายแบบสุมของคาเฉลี่ยจะเปนโคงปกติ (Normal Distribution) คาเฉลี่ยท่ีคํานวณจากกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะการกระจายแบบสุมหรือเปนแบบโคงปกติ จะมีคาใกลเคียงกับคาเฉลี่ยท่ีคํานวณจาก
ประชากร 
 

    สวนคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของน้ําหนกัที่วิเคราะหไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางแต
ละกลุมซ่ึงมีคาตางๆกันนั้น เรียกวาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ซ่ึงหากคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งมากเทาใด คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็ยิ่งสูงมากเทานั้น ท้ังนี้คาสวนเบีย่งเบน
มาตรฐานมีความสัมพันธกับขนาดกลุมตัวอยาง กลาวคือกลุมตัวอยางยิ่งมีขนาดใหญข้ึนมากเทาใด คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะยิง่เล็กลงเทานั้น และหากศึกษาวิจยัจากประชากรแทนการศกึษาจากกลุม
ตัวอยาง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานกจ็ะเปนศนูย คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคาตางๆ 

กันนี้ เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุม (Sampling Error) และเปนความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิข้ึนโดย
บังเอิญ (Chance Error) 
 

5.9.5.5  การสุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม   

          การสุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม (Random Assignment) หมายถึง การ
สุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคมุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมคุณลักษณะตางๆ ท่ีจะมีผล
ตอตัวแปรตามใหเหมือนกนัมากที่สุดกอนเริ่มทดลอง ท้ังในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ซ่ึงจะทําให
ผลการวิจัยท่ีไดมีความตรงภายใน (Internal Validity) 
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          Random Assignment มีความสําคัญสําหรับงานวิจยัเชิงทดลอง (Gersten, Baker and 

Lloyd, 2000 : 10) 
 

  5.9.5.6  การสุมตัวอยางจากประชากร  

   การสุมตัวอยางจากประชากร (Random Selection) มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากร เพื่อใหผลการวิจัยมีความตรงภายนอก สามารถสรุปอางอิง
ไปยังประชากรของงานวิจัย  
 

   ในการสรุปอางอิงผลการวิจยัท่ีศึกษาจากกลุมตัวอยางไปยังประชากรของงานวิจยั จะ
ครอบคลุมถึงความเหมือนทัง้ในดานคณุลักษณะของประชากรที่ศึกษา (Type of People) บริบทหรือ
สถานที่ท่ีศึกษาวิจัย (Places) และชวงเวลาที่ศึกษาวจิัย (Times)  
 

     Random Selection มีความสําคัญมากสําหรับงานวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ
งานวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research)  (Gersten, Baker and Lloyd,  2000 : 10) 
  

5.9.6  วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 

     วิธีการสุมกลุมตัวอยาง มี 2 วธีิใหญ ๆ ไดแก 
 

      5.9.6.1 วิธีสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปน (Probability Sampling) 

           วิธีสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปน เปนวิธีสุมกลุมตัวอยางโดยหนวย
ตัวอยางทกุหนวยของประชากรมีโอกาสถูกสุมเปนกลุมตัวอยางโดยเทาเทียมกนั ปราศจากอคติในการ
สุมกลุมตัวอยาง วิธีนี้ทําใหม่ันใจวาจะไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากรสูงกวาวิธีสุมกลุม
ตัวอยางโดยไมใชหลักการความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากกลุม
ตัวอยางที่สุมโดยใชหลักการความนาจะเปน สามารถนํามาทดสอบนัยสําคัญทางโดยใชสถิติอางอิง 

(Inferential Statistics) ผลการวิจัยสามารถสรุปอางอิงไปยังประชากรของงานวิจยัได (Polit and Hungler, 

1987 : 208) 
 

        วิธีสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปน ไดแก 
 

           1)  การสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

  การสุมกลุมตัวอยางแบบงาย เปนวิธีการสุมกลุมตัวอยางจากหนวยตัวอยางทุกหนวย
ของประชากร โดยหนวยตัวอยางทกุหนวยมีโอกาสถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยเทาเทียมกนั กลุม
ตัวอยางทีน่ํามาศึกษาวจิัย จึงเปนกลุมตัวอยางที่สุมมาโดยปราศจากอคติ และความแตกตางของ
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาเปนความแตกตางที่เกิดจากการสุม ซ่ึงเปนความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Chance Error)  
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                           วิธีการสุมตัวอยางแบบงายท่ีนิยมใชกนั ไดแก 

  (1.1) วิธีจับฉลาก เปนวิธีการนํารายชื่อหรือรหัสหนวยตัวอยางทุกหนวยของประชากร
มาใสในกลองหรือนํามากําหนดเปนกรอบตัวอยาง (Sampling Frame) จากนั้นผูวิจัยก็ใชวิธีการจับฉลาก
ใหไดขนาดตัวอยางจนครบตามจํานวนที่ตองการ  
 

วิธีจับฉลาก  อาจใชการสุมแบบแทนที่หรือการสุมแบบไมแทนที่ก็ได 
 

  การสุมแบบแทนที่ (Sampling with replacement)  

  เปนวิธีการสุมโดยการนําหนวยตัวอยางที่สุมไดแลว ใสกลับคืนเขาในกรอบตัวอยาง ซ่ึง
ทําใหหนวยตัวอยางทกุหนวยในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเปนกลุมตวัอยางเทาเทียมกันทุกครั้งที่สุม  
    

  การสุมแบบไมแทนท่ี   (Sampling without replacement)  เปนวิธีการสุมโดยไมมีการ
นําหนวยตัวอยางที่สุมไดแลวใสกลับคืนเขาในกรอบตวัอยาง วิธีการสุมแบบไมแทนที่ จะทําใหหนวย
ตัวอยางที่เหลืออยูในกรอบตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ของการสุมใน
คร้ังถัดมา 
  

  (1.2) วิธีใชตารางเลขสุม (Random Number Table) แมวาตารางเลขสุมจะมีหลาย
แบบดวยกนั แตอยางไรก็ตามตารางเลขสุมไมวาแบบใด ก็จะประกอบดวยตัวเลขตั้งแต 0-9 โดยตัวเลข 0-

9 ท่ีปรากฏในตารางเลขสุมจะมีจํานวนที่เทาๆกัน ทําใหตัวเลข 0 ถึงตัวเลข 9 ท่ีเรียงในแถว (Row) และ
สดมภ (Column) มีโอกาสถูกสุมอยางเทาเทียมกนั     
 

  การสุมตัวอยางโดยใชตารางเลขสุมจําเปนตองมีกรอบตัวอยาง (Sampling Frame) 

การสุมตัวอยางโดยใชตารางเลขสุม มีวิธีการดังนี้ 
  (1.2.1)  ในกรณีท่ีตารางเลขสุมมีหลายหนา ใหสุมมา 1 หนา 
  (1.2.2)  กําหนดแบบแผนการอานตัวเลขในตารางเลขสุมอยางเปนระบบ เชน อาจ
กําหนดแบบแผนการอานจากซายไปขวาของแถว (Row) หรือกําหนดแบบแผนการอานจากบนลงลาง
ของสดมภ (Column) แตอยางไรก็ตาม เมือ่กําหนดแบบแผนการอานแบบใด กใ็หใชแบบแผนการอาน
แบบเดยีวกันนั้นโดยตลอด จนไดขนาดตวัอยางครบตามที่ตองการ 

  (1.2.3) กําหนดจํานวนเลขหลักที่อาน  ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาดประชากร หากประชากรมี
จํานวนเลขหลกัหมื่น จํานวนเลขหลักที่อานก็จะเปนจํานวนเลข 5 หลัก แตหากประชากรมีจํานวนเลข
หลักพัน จํานวนหลักที่อานกจ็ะเปนจํานวนเลข 4 หลัก  

  (1.2.4) สุมเลขเริ่มตนจากแถวใดแถวหนึ่ง  จากนั้นกอ็านตัวเลขตามที่แบบแผนทีไ่ด
กําหนดใน (1.2.2)  และจาํนวนเลขหลักตามที่กําหนดใน (1.2.3) จนไดขนาดกลมุตัวอยางครบตามที่
ตองการ ในกรณีท่ีตัวเลขที่ไดซํ้าหรือมากกวาจํานวนประชากรซึ่งเปนตัวเลขจํานวนมากกวาที่มีใน
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กรอบตัวอยาง ตัวเลขนี้กใ็ชไมได ใหขามไปอานตัวเลขถัดไป เชน หากประชากรมจีํานวน 20,000 คน 

แตตัวเลขที่ไดคือ 20546 ซ่ึงมากกวาจํานวนประชากรทีศึ่กษา เลขรหัส 20546 ก็จะไมมีปรากฏในกรอบ
ตัวอยาง ในกรณีนี้ ตัวเลข 20546 ก็ใชไมได  
 

  ตัวอยาง หากตองการสุมตัวอยางมาจํานวน 10 คนจากประชากร 50000 คน ท่ีระบุใน
กรอบตัวอยางโดยเรียงตามรหัสหมายเลขประจําตัวจาก 00001-50000 ทําการสุมจากตารางเลขสุมซ่ึง
นํามาเสนอเพยีงสวนหนึ่ง โดยกําหนดแบบแผนการอานตารางเลขสุมจากซายไปขวาของแถว (Row) มี
วิธีการสุมดังนี ้
 

สวนหน่งของตารางเลขสุม 

            แถว 

  1 57275    39666    18545    50534    57654    25519    35477    71309    12212    98911 

  2     42726    58321    56276    72747    53986    63679    54095    56563    09820    86291  

  3 82768    32694    62826    19097    09877    32093    23518    08654    64815    19894 

  4 97742    58918    33317    34192    06286    39824    74264    01941    98510    26247 

  5 48332    38634    20510    09198    56256    04431    22753    20944    95319    29515 

  6 26700    40484    28341    25428    08806    98858    04816    16317    94928    05512 

  7 66156    16407    57395    86230    47495    13908    97015    58225    82255    01956 

  8 64012    10061    01923    29260    32771    71002    58132    58646    69089    63694 

  9 24713    95591    26970    37647    26282    89759    69034    55281    64853    50837 

  10 90417    18344    22436    77006    87841    94322    45526    38145    86554    42733 

 

                          ข้ันที่ 1  ทําการสุมเลขเริ่มตนจากแถวใดแถวหนึ่ง  หากสุมไดเลข 4 ซ่ึงเปนตัวเลขเริ่มตน
ของแถวที่ 5 สดมภท่ี 1 ซ่ึงไดเลข 48332 
 

  ข้ันที่ 2 อานตัวเลข 5 หลักจากซายไปขวาของแถวที่ 5 หากตัวเลข 5 หลักใดมีคาเกิน
จํานวนรหัสหมายเลขประจําตัวคือ 50000 ซ่ึงไมมีปรากฏในกรอบตวัอยาง ตัวเลข 5 หลักนี้กใ็ชไมได ให
ขามไปอานตัวเลข 5 หลักถัดไป ในกรณนีี้ กลุมตัวอยาง 10 คนที่สุมได ไดแกหมายเลขรหัส 48332 

38634 20510 04431 22753 20944 29515 26700 40484 28341 ดังที่ไดขีดเสนใตไว   
     

  2)  การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) 

  การสุมตัวอยางแบบมีระบบ เปนวิธีการสุมตัวอยางจากหนวยตัวอยางทุกหนวยของ
ประชากรที่ไดกําหนดไวในกรอบตัวอยาง (Sampling Frame) โดยที่หนวยตัวอยางในกรอบตวัอยางได
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ถูกจัดเรียงแบบสุม และหมายเลขแรกทีใ่ชเปนหมายเลขตั้งตนของการสุม จะตองเปนหมายเลขที่ไดมา
โดยวิธีการสุม 
 

  ข้ันตอนของการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 

  (2.1)   กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) 

 (2.2) คํานวณชวงทีใ่ชในการสุมตัวอยาง (Interval) โดยการนําจํานวนประชากร
ท้ังหมดหารดวยขนาดกลุมตัวอยางทีก่ําหนดไดในขอ 1) หรือจากสูตร   = N / n 

  (2.3) สุมหมายเลขตัง้ตนระหวางหมายเลข 1 ถึง   จํานวน 1 หมายเลข โดยใชวิธีการ
สุมแบบงาย เพื่อนํามาเปนหมายเลขตั้งตน สมมติไดหมายเลข R 

  (2.4) เลือกตัวอยางจากหนวยตัวอยางของประชากรจนครบขนาดตัวอยางที่กําหนดไว  

โดยนําหมายเลข R มาบวกกับคาชวงที่ใชในการสุมตัวอยางที่คํานวณไดในขั้นตอน 2 โดยใชสูตร 
 

                                             R, R + , R+ 2 , R+3  …. + R + (n-1)  

 

  ตัวอยาง  ในกรณีท่ีประชากรมีจํานวน 100 คน  ขนาดกลมุตัวอยางที่ตองการเทากับ 20 

คน  จะไดคา   = 100/20 = 5  และ R ท่ีสุมได คือหมายเลข 5  ดังนั้นหมายเลขที่เปนกลุมตัวอยางไดแก 

หมายเลข  5,10, 15, 20, 25, 30, ….. 100 ซ่ึงจะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  20 คน ดังหมายเลขแสดงใน
กรอบตัวอยาง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

  3)  การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

  การสุมแบบแบงชั้น เปนวิธีการสุมตัวอยางจากประชากรที่ไดแบงหนวยตัวอยางของ
ประชากรเปนชั้นตามลักษณะบางอยางโดยมีวัตถุประสงคใหหนวยตัวอยางที่จัดแบงเปนชั้นมีความ

1    11 21    31    41    51    61    71    81    91 

2    12 22    32    42    52    62    71    82    92 

3    13 23    33    43    53    63    73    83    93 

4    14 24    34    44    54    64    74    84    94 

5         15 25    35    45    55    65    75    85    95 

6         16 26    36    46    56    66    76    86    96 

7         17 27    37    47    57    67    77    87    97 

8         18 28    38    48    58    68    78    88    98 

9         19 29    39    49    59    69    79    89    99 

10       20            30            40    50    60    70    80    90   100 
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คลายคลึงกันมากที่สุดในชัน้เดียวกัน  และมีความแตกตางกันมากทีสุ่ดระหวางตางชั้น ซ่ึงเมื่อแบง
ประชากรเปนชั้นแลว ก็ทําการสุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ใหครบตาม
จํานวนสัดสวนที่คํานวณจากประชากรของแตละชั้น ซ่ึงวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นเชนนี้ เรียกวา 
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยคํานวณตามสัดสวนประชากรของแตละชั้น (Proportionate Stratified 

Random Sampling) ซ่ึงจะทาํใหกลุมตวัอยางมีความเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดและประชากรของ
แตละชั้น  แตในกรณีท่ีจํานวนประชากรของชั้นใดมีขนาดเล็กมาก (Extremely Small)  การคํานวณขนาด
ตัวอยางในชั้นนั้น ก็สามารถใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางโดยไมใชการคํานวณตามสัดสวนของ
ประชากรในชัน้นั้นๆ  (Disproportionate Stratified Random Sampling) เชน อาจกําหนดขนาดตัวอยาง
ของชั้นที่จํานวนประชากรของชั้นนั้นมีขนาดเล็กมากจํานวนรอยละ 50 สวนขนาดตัวอยางของชั้นอื่นๆ
ซ่ึงจํานวนประชากรของชั้นมีขนาดใหญ ก็ใชวิธีการคํานวณตามสัดสวน  
 

  การสุมแบบแบงชั้นเหมาะสําหรับกรณีท่ีหนวยตัวอยางของประชากรมีลักษณะที่
แตกตางกันมาก โดยนําลักษณะที่แตกตางนี้มาแบงชั้น เพื่อใหกลุมตัวอยางที่สุมได   ครอบคลุมลักษณะ
ตาง ๆ ของหนวยตัวอยางของประชากร ซ่ึงจะทําใหกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาเปนตัวแทนที่ดี ผลการวิจัย
สามารถสรุปอางอิงไปยังประชากรได โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากงานวิจัยนั้นๆ ไดนําตัวแปรเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของหนวยตัวอยางที่มีความแตกตางกันมาศึกษาดวยแลว ก็ควรตองใชการสุมแบบแบงชั้น 

โดยใชตัวแปรคุณลักษณะของหนวยตัวอยางที่ตองการศึกษามาแบงชั้น    
  

   4)  การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 

  การสุมตัวอยางแบบกลุมเหมาะสําหรับประชากรของงานวิจยัท่ีมีขนาดใหญมากๆ  โดย
ประชากรไดจดัแบงเปนกลุมๆและกระจายตามแหลงภูมิภาคตางๆ รวมทั้งคุณลักษณะของหนวย
ตัวอยางภายในกลุมแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางมาก แตคุณลักษณะของหนวยตัวอยางระหวาง
กลุมมีความคลายคลึงกันมากที่สุด ซ่ึงสามารถสุมตัวอยางมาเพยีงภูมิภาคละ 1 กลุม เพื่อเปนตวัแทน
ประชากรของภูมิภาคนัน้ๆ และทําการศึกษาจากทุกหนวยของประชากรในแตละภูมิภาค แตในกรณีท่ี
ประชากรของกลุมที่สุมมาศึกษามีขนาดใหญมาก กส็ามารถศึกษาจากกลุมตวัอยางที่มีขนาดเหมาะสม
และมีความเปนตัวแทนของคุณลักษณะประชากร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุมหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Cluster Sampling) ซ่ึงหนวยการสุมจะเล็กลงเปนลําดับในแตละขั้นตอนของการสุม เชน 

เร่ิมจากหนวยการสุมข้ันตอนที่ 1 คือจังหวัด หนวยการสุมข้ันตอนที่ 2 คืออําเภอ หนวยการสุมข้ันตอนที่ 
3 คือตําบลและหนวยการสุมข้ันตอนที่ 4 คือหมูบาน เปนตน   
 

   5)  การสุมหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  

  การสุมหลายข้ันตอน    (Multi-stage Sampling)   เปนวิธีการสุมตัวอยางที่ใชวิธีการสุม 

มากกวา 1 วิธี  โดยผสมผสานระหวางวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย   การสุมตัวอยางแบบมีระบบ  การสุม  
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ตัวอยางแบบแบงชั้นและการสุมตัวอยางแบบกลุม เชน ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมแบบกลุม ข้ันตอนที่ 2 

ใชวิธีแบบแบงชั้น เปนตน    
   

   5.9.6.2  วิธีเลือกตัวอยางโดยไมใชหลักการความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) 

  เปนวิธีเลือกตวัอยางโดยไมไดคํานึงถึงหลักการที่วา หนวยตัวอยางทกุหนวยของ
ประชากรมีโอกาสถูกสุมเปนกลุมตัวอยางโดยเทาเทยีมกนั ในกรณนีี้ จึงไมสามารถนําขอมูลของตัวแปร
ท่ีรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางเหลานี้มาวเิคราะหและทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติอางอิง (Inferential 

Statistics)   ผลการวิจัยจึงมีขอจํากัดในการสรุปอางอิงไปยงัประชากร 
 

                            วิธีเลือกตัวอยางโดยไมใชหลักการความนาจะเปน ไดแก 

  1) การเลือกตัวอยางแบบบังเอิญหรือการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Accidental 

Sampling or Convenience Sampling)  

  การเลือกตัวอยางแบบบังเอญิหรือการเลือกตัวอยางตามความสะดวก เปนวิธีการเลือก
ตัวอยางโดยอาศัยความสะดวกของผูวจิัย กลาวคือ ในการรวบรวมขอมูล หากผวูิจัยตองการรวบรวม
ขอมูลจากบุคคลใดที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไวและบุคคลนั้นยินดีใหความรวมมือ ผูวิจัยก็จะ
เลือกบุคคลนั้นเปนกลุมตวัอยาง หรือใชวิธีการประกาศรับอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและยนิดี
เปนกลุมตัวอยางของงานวิจยั การรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดมาดวยวิธีการนี้ เปนวิธีการที่งาย
ตอการรวบรวมขอมูล แตเปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีมีจุดออนมาก ผลการวิจัยจึงมีขอจํากัดในการสรุป
อางอิงไปยังประชากร ดังนัน้เพื่อใหผลการวิจยัท่ีพบมีความนาเชื่อถือและสามารถอางอิงไปยังประชากร 

จึงไมควรใชวธีิการเลือกตัวอยางดวยวิธีนี ้
 

  ตัวอยางการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญหรือการเลือกตัวอยางตามความสะดวก เชน การ
สํารวจความนิยมใชยาสระผม ซ่ึงการรวบรวมขอมูลในกรณีนี้ มักจะใชศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา
เปนสถานที่สําหรับรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบสํารวจ สวนผูตอบแบบสํารวจคือผูท่ี
เดินตามศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาและยินดีท่ีจะตอบแบบสํารวจ เมื่อบุคคลใดก็ตามมี่คุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑท่ีกําหนด เชน มีอายุระหวาง 15-60 ป และผูรวบรวมขอมูลหรือพนักงานบริษัทคิดวานาจะ
ยินดีตอบแบบสํารวจ ก็จะขอใหบุคคลนั้นชวยตอบแบบสํารวจ โดยอาจใหยาสระผมตอบแทนแกผูตอบ
แบบสํารวจ 
 

   2)  การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

   การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  เปนวิธีการเลือกตัวอยางโดยที่ผูวจิัยเจาะจงกลุมตัวอยาง 

ท่ีตองการศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดและทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามที่ผู 

วิจัยไดเจาะจงเลือกไว ซ่ึงวธีินี้ทําใหเกิดความลําเอียงในการเลือกตัวอยางได เนื่องจากผูวิจยัจงใจเลือก
ศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจยัคาดวาจะทําใหผลการวิจยัเปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจยักําหนดไว 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 125

ผลการวิจัยท่ีไดจากการศกึษาจากกลุมตวัอยางจึงมีขอจํากัดในการสรุปอางอิงไปยังประชากร ซ่ึงมี
จุดออนในดานความตรงภายนอก (External Validity) 
       

                           การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง มีความเหมาะสมในกรณตีอไปนี ้
                    (2.1)  กลุมตัวอยางของงานวิจัยมีคุณลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ  ซ่ึงพบไดไมบอยนักและ
มีจํานวนนอย หรือปรากฏใหเห็นนอยมาก ดังตัวอยางงานวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุน
ทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวี” (ประเทือง พิมพโพธ์ิ, 2541) 
 

  กลุมตวัอยางคอืญาติผูดแูลผูปวยเอดสและญาติผูดูแลผูติดเชื้อเอชไอว ี ท่ีมารับการรักษาที่
แผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลอุตรดติถ ระหวางวนัที่ 29 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 28 

กรกฎาคม 2541 จํานวน 52 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากบุคลที่ใหการดูแล
ชวยเหลือและมีความสัมพันธทางสายเลือดหรือทางกฏหมายกับผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอชไอว ี รวมทั้ง
ยินยอมเปนกลมุตัวอยาง 
 

       (2.2) กลุมตัวอยางทีคั่ดเลือกมาเพือ่ตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของเครื่องมือท่ี
พัฒนาขึ้นใหมโดยวิธี  Known-group Technique 
 

    การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือ โดยวิธี  Known-group Technique 

คือ การนําแบบวัดซึ่งเปนเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใหกลุมตัวอยาง 2 กลุม ซ่ึงแตละกลุมมีจํานวน
ตัวอยางขนาดเทาๆกัน กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการวัดในแบบวัดตรงขามกัน 

โดยกลุมตัวอยางกลุม 1 มีคุณลักษณะตรงตามสิ่งที่ตองการวัดในแบบวัด สวนกลุมตัวอยางกลุม 2  มี
คุณลักษณะตรงขามกับส่ิงที่ตองการวัดในแบบวัดหรือมีคุณลักษณะตรงขามกับคุณลักษณะของกลมุ
ตัวอยางกลุม 1  และนําคะแนนที่ไดจากกลุมตัวอยางกลุม 1 และกลุมตัวอยางกลุม 2  มาวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนกโดยใชสถิติทดสอบที จากสูตร        
 

              XH – XL                    
    t  =  
              S2

H +S2
L 

       V    N 
     

    t คือ   คาอํานาจจําแนก 

    XH คือ   คาเฉลี่ยของกลุมที่ 1 

    XL คือ   คาเฉลี่ยของกลุมที่ 2 

    S2
H  คือ   คาความแปรปรวนของกลุมที่ 1 

    S2
L  คือ   คาความแปรปรวนของกลุมที่ 2 

    N คือ   จํานวนคนในกลุมที่ 1 หรือกลุมที่ 2 
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   ในกรณีท่ีกลุมตัวอยางทั้งหมดมีขนาดไมนอยกวา 50 คน คา t ท่ีมากกวา 1.75 ข้ึนไป 

หมายความวาแบบวัดมีอํานาจจําแนก 
 

  (2.3) กลุมตัวอยางของงานวิจยัเชิงคุณภาพที่ตองการศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณ
เฉพาะ (Particular Phenomenon)  ซ่ึงตองพยายามเลือกกลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูลท่ีผูวิจัยสนใจ
รวบรวมไดตรงตามความเปนจริง    
 

   3)  การเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) 

  การเลือกตัวอยางแบบโควตา เปนวิธีการเลือกตัวอยาง โดยท่ีผูวิจยัไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางที่สนใจศึกษาตามความตองการของผูวิจัยและไมเปนไปตามสัดสวนตามขนาดของประชากร 

และเมื่อผูวจิัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไวจํานวนเทาใดแลว ก็ทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจน
ครบตามจํานวนที่กําหนด โดยไมไดใชวิธีการสุม เชน กรณีศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นเกีย่วกับการออก
นอกระบบของขาราชการจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย และผูวิจยัไดกาํหนดศกึษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 

400 คน โดยกาํหนดไววาจะศึกษาจากขาราชการสาย ก 200 คน ขาราชการสาย ข 120 คนและขาราชการ
สาย ค 80 คน  ซ่ึงการกําหนดสัดสวนที่ศึกษานี้  ผูวจิัยไมไดกําหนดขนาดตัวอยางตามสัดสวนขนาดของ
ประชากรของแตละกลุม คือกลุมขาราชการสาย ก กลุมขาราชการสาย ข และกลมุขาราชการสาย ค  

จากนั้น ก็ทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางขาราชการสาย ก กลุมขาราชการสาย ข และกลุม
ขาราชการสาย ค ใหครบตามจํานวนที่กําหนดไว โดยไมไดใชวิธีการสุม  
 

  การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง    ผลการวิจัยท่ีไดมีขอจํากดัในการอางองิไปยังประชากร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากคณุลักษณะของกลมุตัวอยางภายในกลุมตวัอยางของแตละกลุม มีความแตกตาง
กันมากหรือกลุมตัวอยางเปนววิิธพันธ (Heterogeneous) ความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยจะเพิ่มข้ึน 
 

  5.9.6.3  การเลือกตัวอยางโดยวิธีบอกตอ (Snowballing Sampling) 

   การเลือกตัวอยางโดยวิธีบอกตอ เปนวธีิการที่เหมาะกับการนํามาใชักับประชากรของ
งานวิจยัท่ีหายากหรือพบไดนอยมาก รวมท้ังผูวิจยัไมอาจทราบจํานวนที่แนนอนได อาจเนื่องมาจาก
ประชากรทําการปกปดหรือไมตองการเปดเผยใหสังคมทราบ เชน งานวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมของ
หญิงรักรวมเพศ ในกรณนีี ้ จะเหน็วาโดยทั่วไปแลวหญิงที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศจะไมตองการเปดเผย
ใหสังคมทราบ ผูวิจัยจึงไมอาจทราบจํานวนประชากรที่แนนอนไดรวมทั้งไมทราบแหลงสําหรับ
รวบรวมขอมูล ดังนั้น การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางและแหลงที่ติดตอหรือแหลงที่อยขูองกลุมตัวอยางเพื่อ
ติดตอขอความรวมมือและขอความยินยอมในการใหขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบตามขนาดตัวอยาง
ตามจํานวนทีต่องการนั้น จะเริ่มจากการศกึษาจากกลุมตวัอยางเพียง 2-3 คน ท่ีผูวิจยัไดขอมูลวาเปนหญิง
รักรวมเพศ จากนั้น ผูวิจยักจ็ะขยายจํานวนหญิงรักรวมเพศ โดยการซักถามจากกลุมตวัอยาง 2-3 คนเดิมนี้ 
เพื่อขอใหแนะนําหญิงรักรวมเพศคนอื่นๆ พรอมสถานที่ติดตอซ่ึงกลุมตัวอยาง 2-3 คนรูจัก ซ่ึงภายหลัง
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จากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางกลมุใหมนีแ้ลว ผูวิจัยก็จะขยายจํานวนหญิงรักรวมเพศกลุมใหม
อีก โดยใชวิธีบอกตอเชนนี้เร่ือยๆไป จนไดขนาดกลุมตัวอยางที่เพียงพอหรือไดขอมูลครบถวนตาม
ตองการ การรวบรวมขอมูลในลักษณะเชนนี้อาจเรยีกอีกชื่อหนึ่งวา การเลือกตวัอยางแบบเครือขาย 

(Network Sampling) 
 

   ตัวอยางของการเลือกตัวอยางโดยวิธีบอกตอหรือการเลือกตัวอยางแบบเครือขายอีก
ตัวอยางหนึ่งคือ การเลือกผูเชี่ยวชาญของงานวิจยัเชิงอนาคตโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

การรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดความคิดเห็นที่สอดคลองจากผูเชี่ยวชาญและนํามา
สรุปเปนผลการวิจัยในประเด็นที่ศึกษานั้น ซ่ึงอาจเริ่มจากการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชีย่วชาญ
เพียงจํานวนหนึ่งที่ผูวิจัยทราบเทานั้น จากนั้น จึงขยายจํานวนผูเชี่ยวชาญ โดยใชวิธีซักถามจาก
ผูเชี่ยวชาญกลมุนี้ เพื่อขอใหชวยแนะนําผูเชี่ยวชาญอื่นๆที่รูจัก และทาํการขยายจํานวนผูเชี่ยวชาญโดย
วิธีการนี้จากผูเชี่ยวชาญกลุมใหม ทําเชนนี้เร่ือยๆไป จนกระทั่งไดจาํนวนผูเชีย่วชาญครบตามจํานวนที่
ตองการ 
 

5.9.7 การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง  
 

   5.9.7.1  การคํานวณจากสูตรยามาเน  (Yamane, 1973)   

      

     21 Ne
Nn  

 

  เมื่อ  N      คือ   ขนาดของประชากร 

    e      คือ    ความคลาดเคลื่อนของการสุมกลุมตัวอยาง 

    n      คือ    ขนาดกลุมตัวอยาง 

 

   5.9.7.2   การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสาํเรจรูป 

  ตารางสําเร็จรูปที่นิยมใชกันแพรหลายสําหรับการกาํหนดขนาดกลุม 

ตัวอยาง ไดแก ตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970)  

 

5.10 คุณภาพเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 

   คุณภาพของเครื่องมือ พิจารณาไดจากคุณลักษณะดังนี ้
  1. ความตรง (Validity) 

   2. ความเที่ยง (Reliability) 
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  3. ความยากงายและอํานาจจาํแนก (Difficulty and Discrimination) 

  4. ความเปนปรนัย (Objectivity) 

  5. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

  6. ความไว (Sensitivity) 

  7. ความเปนมติิเดียว (Unidimensionality) 

  8. ความงายในการใช (Simplicity) 
 

  คุณลักษณะของเครื่องมือที่ดีทั้ง 8 ประการ ดังกลาวขางตนนั้น คุณลักษณะดาน
ความเที่ยง (Reliability) และคุณลักษณะดานความตรง (Validity) เปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญและ
จําเปนยิ่งของเครื่องมือวิจัย  สวนคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีเหลือ 6 คุณลักษณะนั้น เปนคุณลักษณะที่สําคัญรอง
ลงไปจากคุณลักษณะในดานความเที่ยงและดานความตรง เครื่องมือใดมีคุณสมบัติครบทุกประการหรือ
เกือบทุกประการ ก็จะทําใหคุณภาพของเครื่องมือเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปแลวในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทุกสาขาวิชาการและวิชาชีพ จึงเนนหรือใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบความเที่ยงและความตรง 
 

   จุดมุงหมายที่เนนหรือใหความสําคัญกับการตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของ
เครื่องมือ เพื่อลดคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวดั (Error of Measurement) เพราะหากคาความ   

คลาดเคลื่อนจากการวดัลดลงมากเทาไร คาที่ไดจากการวัด (Observed Score) จะมีคาใกลเคียงกับคา
คะแนนจริงหรือคาที่เปนจริง (True Score) มากขึ้นเทานัน้  โดยเปนไปตามสมการ O = T + E  หรือกลาว
อีกแงมุมหนึ่งคือ หากคาความคลาดเคลื่อนมากขึ้นเทาใด ก็จะทําใหคาความเทีย่งของเครื่องมือลดลง
เทานั้น และคาความเที่ยงทีล่ดลง มีผลทําใหความนาเชือ่ถือของขอมูลท่ีรวบรวมไดลดลงดวย (Jacobson, 

1988: 5) 

   ดังนั้น คุณภาพเครื่องมือท่ีนําเสนอในที่นี ้ จึงขอนําเสนอเฉพาะคณุภาพดานความตรง 

ความเที่ยง  ความยากงายและความมีอํานาจจําแนก 
 

   5.10.1 ความตรง (Validity)  

   ความตรงของเครื่องมือวิจัย หมายถึง เครื่องมือท่ีนํามาใชวัดตัวแปรที่ศึกษา วัดไดตรง
กับประเด็นหรือมิติท่ีตองการวัดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ   หากเครื่องมือใดที่สามารถวัดตัวแปรที่ศึกษา 
ไดตรงกับประเด็นหรือมิติท่ีตองการวัด เครื่องมือนั้นยอมมีความตรง 
 

           5.10.1.1 ประเภทความตรง (Types of Validity) 

          ความตรงของเครื่องมือ จําแนกเปน 4 ประเภท คือ 

 1.  ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

 2.  ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 
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 3.  ความตรงตามสภาพปจจบัุน (Concurrent Validity) 

 4.  ความตรงตามทํานาย (Predictive Validity) 
  

  5.10.1.2 ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

    ความตรงตามเนื้อหา หมายถึง สาระของคําถามแตละขอมีความสอดคลองและ
ครอบคลุมสาระของตัวแปรที่ตองการวัดในทุกมิติ 
 

    ข้ันตอนสําคัญที่มีอิทธิพลตอความตรงตามเนื้อหามี 2 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนการพัฒนา
เครื่องมือ และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
    

1) ขั้นตอนการพั นาเครื่องมือ มีดังนี ้
 

(1) กําหนดมิติหรือประเด็นที่ตองการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 

(2) กําหนดกรอบมโนทัศน (Define the Conceptual Framework) กรอบมโนทัศนท่ี
นํามาใชศึกษาจะตองสอดคลองและเหมาะสมกับตัวแปรที่ตองการวัด ซ่ึงผูวิจัยควรตองทําการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ตองการวัดและพิจารณาคัดเลือกกรอบทฤษฎีท่ีเหมาะสม 
 

(3) กําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ (Define the Operational Definition)  ในการ
กําหนดคํานิยามของตัวแปรที่ตองการวัดจะตองเปนคํานยิามที่สอดคลองกับกรอบทฤษฎีท่ีผูวิจัยนาํมาใช
ศึกษา รวมทั้งเปนคํานิยามในลักษณะที่สามารถวัดได 
 

(4) ออกแบบมาตรวัด (Design the scale) เปนข้ันการกําหนดหรือออกแบบเครื่องมือ
ใหเหมาะสมกบัส่ิงที่จะวดัและกลุมตัวอยาง ซ่ึงอาจจะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) แบบจดัอันดับ 

(Rank Order) แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบบลิเคิรท (Likert Scale) หรือแบบมาตรจําแนก
ความหมาย (Semantic Differential Scale) เปนตน 
 

(5) รางคําถาม (Drafting the Item Contents) ในการรางหรอืสรางคําถาม จําเปนตอง
คํานึงถึงความสอดลองระหวางคําถามกับสาระของมิติหลัก (Domain Content) รวมท้ังสอดคลองกับคํา
นิยามเชิงปฏิบัติการและกรอบทฤษฎี 
 

   ปญหาความตรงของเครื่องมือท่ีพบไดบอยมากคือ คําถามในแบบสอบถาม ไม
สอดคลองกับกรอบทฤษฎีในขั้นตอนนี้ควรไดเขียนคําชีแ้จงรวมทั้งการจัดวางรูปแบบของแบบสอบถาม
ใหมีความสวยงาม ชวนอาน และขนาดตวัอักษรมีความเหมะสม อานแลวสบายตา 
 

(6) เรียงอันดับคําถาม (Sequence the Questions) ในการเรียงลําดับคําถาม ใหยึด
หลักการดังนี ้  
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   (6.1) เรียงจากคําถามที่ถามในเรื่องงายไปยังคําถามที่ถามในเรื่องยาก หรือเรียงจาก
คําถามที่ถามในเรื่องที่ตองใชความคิดในการตอบนอย  ไปยังคําถามที่ตองใชความคิดในการตอบเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ 

   (6.2)    เรียงคําถามใหเปนหมวดหมหูรือมิติ 
 

   (7) นําเครื่องมือไปตรวจสอบความตรง ในกรณีท่ีเปนการตรวจสอบความตรงตาม 

เนื้อหา โดยท่ัวไปแลวจะเปนการตรวจสอบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญหรอืผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและความ
เชี่ยวชาญตรงกับประเดน็หรือเนื้อหานัน้ ๆ เกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิอาจพิจารณาจากเกณฑความ
เชี่ยวชาญที่ตรงหรือสอดคลองกับขอบขายของเนื้อหาที่ตรวจสอบ 
 

   (8) ทําการปรับปรุงเครื่องมือตามขอเสนอของกลุมผูเชี่ยวชาญ เมื่อผูวิจัยไดรับแบบ 

สอบถามคืนจากผูทรงคุณวฒิุแลว ใหนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาพิจารณาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

และนําระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity 

Index – CVI หรือ ดัชนีความสอดคลอง Index of Congruence-IOC) ซ่ึงคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาที่
ยอมรับไดคือ 0.80 ข้ึนไป หรือหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence-IOC) ซ่ึงคาดัชนีความ
สอดคลองที่ยอมรับคือ 0.50 ข้ึนไป  
 

   (9)  นําเครื่องมือไปทดลอง (Tryout the Instrument) เปนข้ันการนําเครื่องมือท่ีผานการ
ตรวจสอบความเชิงตามเนื้อหาจากกลุม ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะตรงตาม
คุณลักษณะของประชากรในงานวิจัย แตไมใชเปนกลุมตัวอยางกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดสุม
หรือคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางของงานวิจัย ขนาดกลุมตัวอยางสําหรับนําเครื่องมือไปทดลองใชเบื้องตน
ควรประมาณ 30 คน หรือมากกวานั้น เพื่อใหไดตัวอยางที่มีการกระจายเทียบเคียงกับการกระจายแบบ
ปกติ(Normal Distribution)โดยประมาณ  
 

    จุดประสงคหลักของการนําเครื่องมือไปทดลองใช ไดแก 

   (9.1) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ (Reliability and Validity) 

   (9.2) เพื่อศึกษาเวลาที่ใชในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 

   (9.3) เพื่อพิจารณาคาํถามที่ขาดความชัดเจน อานเขาใจยากมาทําการปรับปรุงหรือคัด
คําถามที่ไมเหมาะสมออก  
  

   (10) วิเคราะหรายขอ (Item Analysis) จดุประสงคของการวิเคราะหรายขอ คือ การ
วิเคราะหคาความความยากและอํานาจจําแนก รวมทั้งการหาคาความสอดคลองภายใน (Internal 

Consistency)ซ่ึงเปนคาที่บงบอกใหทราบวาคําถามทั้งหมดในแบบสอบถามวัดแนวคิดเดียวกนัและทํา
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การคัดคําถามที่ไมตรงตามเกณฑออก ไดแก คําถามที่ไดคาสหสัมพันธรายขอกบัคะแนนรวมทั้งฉบับ 

(Corrected Item Total Correlation) ระดับต่าํคือตํ่ากวา .30            
 

     (11) ประเมินคาความเที่ยง (Evaluate the Reliability of the Scale) ภายหลังจากการ
คัดเลือกคําถามที่ควรคงไว และคัดคําถามที่ไมตรงตามเกณฑออก ใหวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ซ่ึงมีคาระหวาง 0 ถึง 1  สําหรับคาต่ําสุดที่ยอมรับไดคือ  .70 (Nunnally, 1978) 
 

2)  ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

      วิธีหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index - CVI) 
 

   ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เปนวิธีการที่ใชหาคาความสอดคลองของความ  

คิดเห็นของกลมุผูเชี่ยวชาญ วิธีการหาคาดชันีความตรงตามเนื้อหาโดยสรุปคือ จะใหผูเชี่ยวชาญพจิารณา
ความสอดคลองระหวางคําถามกับคํานิยามหรือกรอบทฤษฎี โดยกาํหนดระดับการแสดงความคิดเห็น
เปน 4 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4 โดยแตละระดับมีความหมายดงันี้ 
 

   1 หมายถึง    คําถามไมสอดคลองกับคํานิยามเลย 

   2 หมายถึง คําถามจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง 

      อยางมาก จึงจะมีความสอดคลองกับคํานิยาม 

   3 หมายถึง คําถามจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง 

      เล็กนอย จึงจะมีความสอดคลองกับคํานิยาม 

   4 หมายถึง คําถามมีความสอดคลองกับคํานิยาม 
 

 

   สําหรับเกณฑท่ีใชตัดสินคุณภาพเครื่องมือคือใชเกณฑ CVI = .80 ข้ึนไป (Davis, 

1992)  โดยคํานวณจากสูตร 
 

 

                      จํานวนคําถามทีผู่เชี่ยวชาญทุกคนใหความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4 
   CVI = 
        จํานวนคําถามทั้งหมด 
   

 

     ตัวอยางการคํานวณหาคา CVI 

   แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ประกอบดวยคําถามจํานวน 15 ขอ เมื่อนําไปให
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณาความตรงตามเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นดังนี ้
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ตารางที่ 6  ตารางแสดงระดบัความคิดเหนของผูเชี่ยวชาญจากแบบสอบถามความพงพอใจในงาน 
 

คําถาม ระดับความคดิเหนของผูเชีย่วชาญ 

ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2 3 4 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     
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  เมื่อวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้ 5 ทาน พบวา จํานวนคําถามที่     
ผูเชี่ยวชาญทุกคนใหความเหน็ในระดับ 3 และ 4 มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 12 ขอ ไดแก ขอ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 และ 15 
           

CVI  =  12 . 
                  15                   
                              =    .8           หรือ รอยละ 80 
 

  5.10.1.3 ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 

  ความตรงตามโครงสรางนับวามีความสําคัญตอคุณภาพเครื่องมือและมีความยุงยาก       

ท่ีสุดในการสรางหรือพัฒนาใหเครื่องมือมีความตรงตามโครงสราง     
 

  การตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของเครื่องมือมีวิธีการหลายวิธี วิธีท่ีใชกันมาก
คือ การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)  การวิเคราะหปจจัยหรือการวิเคราะหองคประกอบเปนวธีิการ
ทางสถิติท่ีนํามาใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อลดจาํนวนตัวแปรที่มีหลายๆตัวแปรใหเหลือตัวแปร
จํานวนนอยตัว โดยการรวมตัวแปรที่มีความรวมกนัสูงเขาในกลุมเดยีวกัน ทําใหตัวแปรในแตละกลุมไม
เหล่ือมลํ้ากันหรือแยกจากกนัชัดเจน  
 

   จากหลักการของเทคนิคการวิเคราะหปจจัย จงึสามารถนํามาใชหาความตรงตาม
โครงสรางของเครื่องมือ 
 

  5.10.1.4 ความตรงเชงิสภาพปจจุบัน (Concurrent Validity) 

  ความตรงเชิงสภาพปจจุบัน เปนคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถวัดคุณลักษณะที่
ศึกษาไดสอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดในปจจุบัน 
 

  การตรวจสอบความตรงเชิงสภาพปจจุบัน ทําไดโดยการนําแบบวดั 2 ฉบับ ท่ีวัดใน
คุณลักษณะเดยีวกันหรือวัดตัวแปรเดียวกนั โดยแบบวดัฉบับหนึ่งเปนฉบับที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นและแบบวัด
อีกฉบับหนึ่งเปนแบบวดัมาตรฐาน ไปใหกลุมตัวอยางกลุมเดียวกันตอบและนําคะแนนทั้ง 2 ชุด ท่ีไดจาก
กลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาสหสัมพันธ หากคาสหสัมพันธท่ีไดสูง กลาวไดวาแบบวดัที่พัฒนาขึ้นมี
ความตรงเชิงสภาพปจจุบัน 
 

  5.10.1.5 ความตรงตามทํานาย (Predictive Validity) 

  ความตรงตามทํานาย เปนคณุลักษณะของเครื่องมือท่ีสามารถวัดคุณลักษณะที่ศึกษาได
ตรงตามเกณฑพยากรณของคุณลักษณะนัน้ ๆ ในอนาคต 
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  หากแบบทดสอบที่นํามาใชสอบคัดเลือกผูเขาศึกษามีความตรงตามแลว คะแนนการ
สอบคัดเลือกยอมสามารถทํานายผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผูเรียนได 
 

  แบบทดสอบความสามารถดานภาษา (Test of English Foreign Language หรือ 

TOEFL) จัดเปนแบบทดสอบที่มีความตรงตามทํานาย เนื่องจากเปนแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถ
ทํานายความสามารถในการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ตองอาศัยทักษะภาษาอังกฤษในการ
เรียนและการศึกษาคนควา 
 

   5.10.2  ความเที่ยง (Reliability) 

    ความเที่ยงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่งของเครื่องมือ หากเครื่องมือใดก็ตามขาดซึง่     

ความเที่ยงแลว ยอมเปนไปไมไดท่ีเครื่องมือจะมีความตรง (Polit and Hungler, 1987; Burns and Grove, 

1997) 

   ความเที่ยง หมายถึง ความสม่ําเสมอหรือความคงที่ของคาที่ไดจากการวดั  

   

    คาความเที่ยงที่คํานวณได คือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ซ่ึง
ตามหลักทฤษฎีแลว คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจะมีคาระหวาง –1.00 ถึง +1.00 แตการประเมินคาความ
เที่ยงของเครื่องมือวิจัย จะประเมินจากคา 0 ถึง +1 คาความเที่ยงของเครื่องมือท่ีใกล 0 แสดงวาเครือ่งมือมี
ความเที่ยงต่ํา คาความเที่ยงของเครื่องมือท่ีเขาใกล 1 แสดงวาเครื่องมือมีความเที่ยงสูง  
 

  คาความเที่ยงของเครื่องมือท่ีอยูในระดับทีย่อมรับได ข้ึนอยกูับชนิดหรือประเภท
เครื่องมือและวิธีการหาคาความเที่ยงของเครื่องมือ ดังนี้ (Jacobson, 1988: 6; Burns and Grove, 1997: 

327;  Selby-Harrington et al, 1994) 
 

1) เครื่องมือวัดทางสรีรวิทยา ควรมีคาความเที่ยง .95 หรือ รอยละ 95 ข้ึนไป 

2) เครื่องมือท่ัว ๆ ไป ควรมีคาความเที่ยง .80 หรือ รอยละ 80 ข้ึนไป แตหากเปน
เครื่องมือใหมท่ีเพิ่งพัฒนาขึน้ ควรมีคาความเที่ยง .70 หรือ รอยละ 70 ข้ึนไป 

3) เครื่องมือวัดเจตคติควรมีคาความเที่ยง .70 หรือ รอยละ 70 ข้ึนไป      

4) เครื่องมอืท่ีเปนแบบสังเกต ควรมีคาความเที่ยง .80 หรือ รอยละ 80 ข้ึนไป  
 

  อยางไรก็ตาม คาวามเทีย่งของเครื่องมือชุดหนึ่งๆ เปนคาความเที่ยงของเครื่องมือซ่ึงวัด
จากกลุมตวัอยางกลุมเดิมและวัดภายใตบริบทเดิมเทานั้น คาความเที่ยงของเครื่องมือท่ีมีคาสูงมิได
หมายความวา หากนําเครื่องมือชุดเดียวกนันี้ไปใชวัดกับกลุมตัวอยางกลุมอื่นที่มีคุณลักษณะแตกตางจาก
คุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางเดมิ  หรือแมวาจะนําไปใชวดักับกลุมตัวอยางกลมุอื่นที่มี
คุณลักษณะเหมือนกับคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางเดิม แตเปนการวดัภายใตบริบทที่แตกตาง
จากบริบทของกลุมตัวอยางเดิม คาความเที่ยงของเครื่องมือยอมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นกอนที่จะนํา
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เครื่องมือวิจัยไปใชรวบรวมขอมูล จําเปนตองนําเครื่องมือไปหาความเที่ยงโดยการนาํไปทดลองใช กับ
กลุมตัวอยางทีมี่คุณลักษณะตรงกับคุณลักษณะประชากรของงานวิจัยท่ีศึกษา รวมท้ังภายใตบริบทที่มี
คุณลักษณะเดยีวกับบริบทของงานวิจยัท่ีศึกษาดวย แมวาเครื่องมือวัยนัน้เปนเครื่องมอืท่ีมีผูอ่ืนได
พัฒนาขึ้นและมีคาความเที่ยงสูงก็ตาม 
 

  วิธีการหาคาความเที่ยงของเครื่องมือ สามารถหาคาความเที่ยงใน 3 ลักษณะคือ 

  5.10.2.1.  การหาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) 

  5.10.2.2.  การหาความคงที่ (Stability) 

  5.10.2.3.  การหาความเทาเทยีมกัน (Equivalence) 
 

5.10.2.1  การหาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) 

  การหาคาความสอดคลองภายใน เปนการหาความสอดคลองของคําถามในแบบวัดหรือ
แบบทดสอบ หากคําถามแตละขอในแบบวัดเปนคําถามที่วัดคุณลักษณะหรือมิติ (Domain) เดียวกนั 

กลาวไดวาคําถามที่ใชวัดมีความเปนเอกพนัธ (Homogeneity)  
 

  การหาความเที่ยงโดยการหาความสอดคลองภายใน เปนวิธีท่ีนยิมกนัมากที่สุดในการ
นํามาใชหาคาความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย แนวคิดพืน้ฐานของความสอดคลองภายในอยูบนหลักการ
พื้นฐานทีว่า หากคําถามแตละขอในแบบสอบถามเปนคําถามที่วัดคุณลักษณะหรอืมิติเดียวกัน คะแนนที่
ไดจากการวดัจะมีคาใกลเคียงกับคาคะแนนจริง (True Score) 
 

  วิธีการหาคาความสอดคลองภายใน ทําไดดังนี ้
  1) การแบงครึ่ง (Split-half) เปนวิธีการหาคาความสอดคลองภายในทีเ่กาแกท่ีสุด โดย
การหาความเปนเอกพนัธของคําถามในแบบสอบถามหรือแบบวัด 
 

  วิธีการแบงครึง่ทําไดโดยการนําแบบวดัไปใหกลุมตวัอยางตอบ นาํแบบวัดมาจําแนก
เปน 2 ชุด ซ่ึงอาจจําแนกตามขอคําถามเลขคี่และขอคําถามเลขคู หรืออาจจําแนกตามขอคําถามครึ่งแรก
และขอคําถามครึ่งหลัง เปนตน ซ่ึงข้ึนอยกูับการเรียงคําถาม หากคําถามในแบบวัดจัดเรียงตามหมวดหมู
เนื้อหาและเรียงจากงายไปยาก การแบงครึง่ทําไดโดยการนําแบบวดัไปใหกลุมตวัอยางตอบ นําแบบวัด
มาจําแนกเปน 2 ชุด ซ่ึงอาจจําแนกตามขอคําถามเลขคี่และขอคําถามเลขคู แทนการจําแนกตามขอคําถาม
คร่ึงแรกและขอคําถามครึ่งหลัง แตหากคาํถามในแบบวดั ไมไดจัดเรยีงตามหมวดหมูเนื้อหาและไมได
เรียงจากงายไปยาก การแบงครึ่งอาจใชการจําแนกตามขอคําถามเลขคี่และขอคําถามเลขคู หรืออาจใชการ
จําแนกตามขอคําถามครึ่งแรกและขอคําถามครึ่งหลัง จากนั้น นําคะแนนที่ไดจากชดุที่ 1 และชุดที่ 2 มา
คํานวณหาคาความสอดคลองภายใน 
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  2)  การใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) การหา
คาความสอดคลองภายใน โดยใชสูตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค สามารถนํามาใชกับ
แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบลิเคริ์ท(Likert Scale) หรือแบบสอบที่ไมใชแบบทีใ่หคาคะแนน 2 คา 
(Dichotomous) เชน ตอบถูกให 1 ตอบผิดให 0  
 

  3) การใชสูตรคูเดอรวิชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 หรือ KR-20) การหาคาความ 

สอดคลองภายในโดยใชสูตร KR-20 ใชไดเฉพาะกับแบบสอบถามที่เปนแบบใหคาคะแนน 2 คา 
(Dichotomons) เทานั้น โดยคํานวณไดจากสูตร 

 

  4) การใชสูตรคูเดอรริชารดสัน 21 (Kuder Richardson 21 หรือ KR-21)  สูตร KR-21 

เปนสูตรที่ดัดแปลงจากสูตร KR-20 เพื่อใหงายตอการคดิคํานวณ เพราะใชคาเฉลี่ยแบบทดสอบทั้งฉบับ
แทนคา pq ของแตละขอ โดยยดึหลักการวาขอสอบแตละขอมีความยากงายเทากัน คือ กําหนดใหคา p 

คงที่ แตความเปนจริงนั้นขอสอบแตละขอยอมมีความยากงายไมเทากนั ดังนัน้คาความเที่ยงที่คํานวณจาก
สูตร KR-21 มีความคลาดเคลื่อนมากกวาคาความเทีย่งที่คํานวณจากสูตร KR-20 โดยคาความเที่ยงที่
คํานวณจากสตูร KR-21 จะต่ํากวาคาความเที่ยงที่คํานวณจากสูตร KR-20 
 

   การหาคาความคงที่ภายในโดยใชสูตร KR-21 ใชไดเฉพาะกับแบบสอบถามที่เปนแบบ
ใหคาคะแนน 2 คา (Dichotomous) เทานั้น  
 

5.10.2.2  การหาความคงที่ (Stability) 

   ความคงที่ หมายถึง ความสม่ําเสมอหรือความคงที่ของคาที่วัดไดจากการวัดซํ้า 
(Repeated Measure) การหาคาความคงที่ของการวัด ทําไดโดยการใชวธีิการวัดซํ้า (Test-retest Method) 

ซ่ึงทําไดโดยนาํแบบสอบถามชุดเดียวกนัไปใหกลุมตวัอยางกลุมเดยีวตอบแบบสอบถาม 2 คร้ัง ในชวง
ระยะเวลาที่หางกันอยางเหมาะสม และนาํคะแนนที่วดัไดในครั้งที่ 1 และครั้งที ่ 2 มาคํานวณหาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient หรือคา r) 
 

  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธหรือคา r มีคาระหวาง –1 ถึง + 1 โดยคาแตละชวง แปล
ความหมายไดดังนี ้
  คา  r  มีคาเทากับ + 1 แปลความหมายไววา คะแนนทีไ่ดจากการวัดครั้งที่ 1 และครัง้ที่ 2  

มีความสัมพันธทางบวกอยางสมบูรณแบบ 
 

  คา r มีคาเทากบั – 1 แปลความหมายไดวาคะแนนที่ไดจากการวดัครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มี
ความสัมพันธทางลบอยางสมบูรณแบบ เนื่องจากคะแนนที่ไดจากการวัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีความผัน
แปรอยางสิ้นเชิง 
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  คา r มีคาเทากับ 0 แปลความหมายไดวา คะแนนที่ไดจากการวัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไมมี
ความสัมพันธกันเลย  
 

  ขอจํากัดของการหาความเทีย่งโดยวิธีวัดซํ้าคือ การใหกลุมตวัอยางกลุมเดิมตอบ   

แบบสอบถาม 2 คร้ัง ในระยะเวลาที่หางกันไมมากนัก จะทําใหกลุมตัวอยางสามารถจําคําถามใน
แบบสอบถามไดจากการทําแบบสอบถามในครั้งแรก และอาจมีผลตอการตอบแบบสอบถามในครั้งที่ 2 
 

  5.10.2.3  การหาความเทาเทียมกัน (Equivalence) 

  การหาความเทาเทียมกนัของเครื่องมือ เปนการหาความเที่ยงโดยใหบุคคล 2 คนทําการ 

สังเกตสิ่งเดียวกันหรือสังเกตเหตุการณดียวกันและใชแบบสังเกตเดียวกนั นําคาที่ไดจากการสังเกตของ 

บุคคลทั้ง 2 คน มาคํานวณหาคาความเที่ยง (Interrater Reliability) จากสูตร 

    

En

n

PP
PP  

                        
                เมื่อ     P       คือ คาความเทาเทยีมกันของการสังเกต 
       nP       คือ คํานวณการประเมินที่สอดคลอง 

      EP       คือ จํานวนการประเมินที่ไมสอดคลอง 

  

  ตัวอยางการหาคาความเที่ยงของการสังเกต 

  จากการทําแบบสังเกตพฤติกรรมการเลี้ยงดเูด็กไปใหผูชวยวิจยั 2 คน ทําการสังเกต
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเดก็ของกลุมตัวอยางคนเดียวกนั เมือ่นําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตมา   วิเคราะห 

พบวา จํานวนการสังเกตที่สอดคลองกันมจีํานวน 15 คร้ัง  และจํานวนการสังเกตที ่  ไมสอดคลองกันมี
จํานวน 3 คร้ัง จงคํานวณหาคาเที่ยงของการสังเกต 
 

  คํานวณหาคาความเที่ยงของการสังเกตจากสูตร 
           

En

n

PP
PP  

 

      
       P  =      15      

                                15+3 
      

             =    .83 
   

  คาความเที่ยงของการสังเกตของผูชวยวจิัยเทากับ .83 
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  ในการหาคาความเที่ยงของการสังเกต กลุมตัวอยางที่ถูกสังเกตจะตองมีขนาดไมนอย
กวา 10 คน (Washingson and Moss, 1988) 
 

   5.10.3  ความยากงายและอํานาจจําแนก (Difficulty and Discriminatory Power) 

  ความยากงาย (Difficulty) และอํานาจจําแนก (Discriminatory Power) เปนคุณลักษณะ
ท่ีสําคัญของแบบทดสอบ การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบหรือแบบวดัผลทางการศึกษา จึง
มักนิยมหาคาความยากงายและคาอํานาจจาํแนก 
 

  คาความยากงายของแบบทดสอบจะคํานวณจากอัตราสวนระหวางจํานวนผูตอบถูกกบั
จํานวนคนทั้งในกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยคํานวณจากสตูร 

 

                        
N

LHP
2

 

      
  เมื่อ   P  คือ   ความยากงายของขอสอบ 

    H  คือ จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 

    L  คือ   จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
    N  คือ จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 

  คาความยากงายหรือคา P จะมีคาระหวาง 0.00 ถึง 1.00 ซ่ึงคา P แตละชวง มี     

ความหมายดังนี้ 
   คา P ท่ีมีคาเขาใกล 0.00        หมายความวา      ขอสอบยาก 

   คา P ท่ีมีคาเขาใกล 1.00       หมายความวา      ขอสอบงาย 

   คา P ท่ีม่ีคาระหวาง .40-.60  หมายความวา   ขอสอบมคีวามยาก-งาย ปานกลาง เปน
ขอสอบที่ดีมาก 

  โดยปกตแิลวคา P ท่ียอมรับได จะมีคาระหวาง .20 ถึง .80 
 

  ความมีอํานาจจําแนก หมายถึง เครื่องมือหรือแบบทดสอบสามารถจําแนกความ   

แตกตางของกลุมตัวอยางได  เชน จําแนกผูเรียนกลุมเกงและผูเรียนกลุมออน หากแบบทดสอบมีอํานาจ
จําแนกสูงแลว ผูเรียนกลุมเกงจะทําขอสอบขอนั้น ๆ ไดถูกตองมากกวาผูเรียนกลุมออน 
 

  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบจะคํานวณจากผลตางระหวางอัตราสวนของจํานวน
คนที่ตอบถูกในกลุมสูงกับอัตราสวนของจาํนวนที่ตอบถกูในกลุมต่ํา โดยคํานวณจากสูตร 
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N
LHr  

   

    เมื่อ r  คือ  อํานาจจําแนกของขอสอบ 

     H  คือ  จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 

     L  คือ  จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
     N  คือ  จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึง่ 
 

 คาอํานาจจําแนกหรือคา r จะมีคาระหวาง –1.00 ถึง +1.00 ซ่ึงคา r แตละชวงม ี 

ความหมายดังนี้ 
   คา r  ท่ีเขาใกล 0.00 หมายความวา ขอสอบมีอํานาจจําแนกต่ํา  
   คา r ท่ีเขาใกล + 1.00 หมายความวา ขอสอบมีอํานาจจําแนกสงู เปนขอสอบที่มี 

          คุณภาพมาก 

   คา r เทากับ .00 หมายความวา ขอสอบไมมีอํานาจจําแนก 

   คา r ท่ีมีคาติดลบ หมายความวา ขอสอบมีอํานาจจําแนกกลับ  
 

    โดยปกตแิลวคา r ท่ียอมรับได จะมีคา .20 ถึง 1.00  

           นอกจากนั้นอาจหาคาอํานาจจําแนก โดยใชเทคนิค Known-groups technique 
 

  5.10.3.1 เทคนิค Known-groups technique 

การตรวจสอบความตรงตามโครงสรางโดยวิธี Known-groups Technique เปนวิธีท่ีนยิมนํามาใชกัน
แพรหลาย วิธีการของเทคนิคนี้คือ นําแบบสอบถามชุดเดียวกันไปใหกลุมตัวอยาง 2 กลุมตอบ  กลุมที่ 1 

คือ กลุมตัวอยางซึ่งมีคุณลักษณะตรงกับคุณลักษณะของตัวแปรที่นําเครื่องมือมาวัด  และกลุมที่ 2 คือ 

กลุมตัวอยางทีมี่คุณลักษณะตรงขามกับกลุมที่ 1 แตตองมขีนาดตัวอยางเทากับกลุมที่ 1 และนาํขอมูลท่ี
รวบรวมได 2 ชุดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชสถิติทดสอบที จากสูตร   

t     = 

N
ss

xx

LH

LH

22
 

              

                  t คือ  คาอํานาจจําแนก 

           Hx  คือ  คาเฉลี่ยของกลุมที่ 1 

                  Lx  คือ  คาเฉลี่ยของกลุมที่ 2 

         Hs 2  คือ  คาความแปรปรวนของกลุมที่ 1 

         Ls 2   คือ  คาความแปรปรวนของกลุมที่ 2 

           N  คือ  ขนาดตัวอยางในกลุมที่ 1 หรือกลุมที่ 2 
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  ในกรณีท่ีกลุมตัวอยางทั้งหมดมีขนาดไมนอยกวา 50 คน คา t ท่ีมากกวา 1.75 ข้ึนไป 

หมายความวาแบบวัดมีอํานาจจําแนก 
 

   5.10.3.2  ขัน้ตอนการหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก โดยใชเทคนิคกลุมสูง-

กลุมต่ํา 
 

   ข้ันที่ 1 นํากระดาษคําตอบของนิสิตทุกคนมาเรียงลําดับจากคะแนนสูงสุดไปยงัคะแนน
ตํ่าสุด 

   ข้ันที่ 2 จําแนกกระดาษคําตอบของนิสิตเปน 3 กลุม คือ กลุมคะแนนสูง กลุมคะแนน 

ปานกลาง  และกลุมคะแนนต่ํา  และนําเฉพาะกระดาษคาํตอบของนิสิตกลุมคะแนนสูง และกลุมคะแนน 

ตํ่ามาคํานวณคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 
 

   สําหรับจํานวนนิสิตกลุมคะแนนสูงและกลุมคะแนนต่ํา จะใชจํานวนเทาใดจึงจะ
เหมาะสมนัน้ ใหคํานวณจากจํานวนนสิิตที่เขาสอบในรายวิชานั้น ๆ แตโดยท่ัวไปจํานวนนิสิตกลุม
คะแนนสูงและกลุมคะแนนต่ํา ไมควรนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนนิสิตที่เขาสอบ โดยจํานวนนิสิต
จะตองเทากันทั้ง 2 กลุม 

   ข้ันที่ 3 นํากระดาษคําตอบของนิสิตกลุมคะแนนสูงและกลุมคะแนนต่ํามาลงรอยขีดเปน
รายขอลงในตาราง 
 

   ตัวอยางจากการนําแบบทดสอบความรูวิธีวทิยาการวจิัย ซ่ึงมีจํานวนขอคําถาม 20 ขอ 

ไปทดสอบกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาการวิจยัของสถานศึกษาแหงหนึ่งจํานวน 60 คน นิสิตที่
อยูในกลุมคะแนนสูงและกลุมคะแนนต่ํา ซ่ึงแตละกลุมมีจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนนิสิตที่เขาสอบ 

ตอบขอสอบในแตละขอไดถูกตอง ดังแจกแจงในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  ตารางแสดงการแจกแจงขอท่ีตอบไดถูกตองของนิสิตกลุมคะแนนสูง 
 

ขอท่ี 

คนท่ี 
1 2 3 4 5  18 19 20 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

รวม 11 8 11 8 7  12 10 8 
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ตารางที่ 8  ตารางแสดงการแจกแจงขอท่ีตอบไดถูกตองของนิสิตกลุมคะแนนต่าํ 
 

ขอท่ี 

คนท่ี 

1 2 3 4 5  18 19 20 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

รวม 7 11 11 7 4  9 5 6 

 

  ข้ันที่ 4   คํานวณคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกจากสูตร ดังนี ้
   

     
N

LHP
2

       
N

LHr  

 
    1P   =    11+7                            1r  =    11-7                                                       

            2x15      15 
          

            =     .6                         =    .27 
                              
   
  ขอสอบขอ 1 คา P = .6,  r = .27 เปนขอสอบที่มีความยากงายปานกลาง และเปน
ขอสอบที่สามารถจําแนกคนเกงและคนออนได จดัเปนขอสอบที่มีคุณภาพ 
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    2P   =    8+7                           2r =    8-11                                                      

                  2x15                         15  
       

            =     .6                      =    -.27 

 

  ขอสอบขอ 2 คา P = .6, ,  r = -.2 เปนขอสอบที่มีความยากงายปานกลาง แตเปนขอสอบ
ท่ีมีอํานาจจําแนกกลับคือนิสิตกลุมคะแนนต่ําตอบถูกมากกวานิสิตกลุมคะแนนสูง จัดเปนขอสอบที่ไมมี
คุณภาพ 
      
  
    3P   =    11+11                        3r  =    11-11                                                    

            2x15      15 
          

            =     .73          =      0 
 
 
  ขอสอบขอ 3 คา p = .73, r = 0 เปนขอสอบที่คอนขางยาก แตไมมีอํานาจจําแนกคือนสิิต
กลุมคะแนนสูงและนิสิตกลุมคะแนนต่ําตอบขอสอบไดถูกตองในจํานวนที่เทากัน จดัเปนขอสอบที่ไมมี
คุณภาพ 
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บทที่ 6 

วิธีวิเคราะหและรายงานผลการวเิคราะหขอมูล 

 
6.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในการวจิยั มีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหอยู 2 ประเภท คือสถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) และสถิติอางอิง (Inferenctial Statistics) 

 

6.1.1  สถิติบรรยาย  (Descriptive Statistics)   

เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาเสนอในภาพรวมเปนคาสถิติของกลุมตาม
วัตถุประสงคของการวิจยั อาจนําเสนอในภาพรวมทกุกลุมหรือจําแนกขอมูลเปนกลุม  กรณีจําแนกเปน
กลุมการจัดกลมุขอมูลท่ีนําเสนอขึ้นอยูกับวตัถุประสงคของการวิจยัเปนหลัก เชน เมื่อศึกษาจาก
ประชากรหรือกลุมตัวอยางในชุมชนเปาหมาย ถาตองการนําเสนอแยกใหเหน็ตามลักษณะของตวัอยาง
หรือประชากรในชุมชนนัน้ เชน ในดานอาชีพ เพศ หรือรายได การวิเคราะหคาสถิติจะแยกขอมูลเปน
กลุมตามลักษณะที่ตองการคือ จัดตามกลมุอาชีพ จัดตามกลุมเพศ  หรือตามกลุมรายได จะเห็นวา ในกรณี
ของการใชกลุมตัวอยาง การออกแบบวิเคราะหขอมูลจงึเปนองคประกอบประการหนึ่งในการออกแบบ
การสุมตัวอยาง   การสุมตัวอยางที่ไมสอดคลองกับการนําเสนอขอมูลทําใหมีปญหาในการวิเคราะห
ขอมูลในดานความเที่ยงตรงของคาสถิติ 

 

  สถิติบรรยายที่ใชกันมากในการวิจัยอาจแบงไดเปน  สถิติท่ีบรรยายลักษณะของกลุมใน
รูปของความถี่ คาสถิติท่ีแสดงถึงภาพของแนวโนมเขาสูสวนกลางหรือคากลาง เชน คามัช ิมเลขคณิต
หรือท่ีเรียกกันทั่วๆไปวา คาเฉลี่ย  คามัธยฐาน และคาฐานนิยม อีกประเภทคือสถิติท่ีแสดงถึงการกระจาย
ของขอมูลหรือความแตกตางของขอมูลของกลุมตาง ๆ ท่ีนํามาวิเคราะหวามีความแตกตางซ่ึงกันและกัน
มากนอยเพียงใด  เชนถาเปนการวิจัยท่ีศึกษาความคิดเห็น สถิติประเภทนี้แสดงใหเห็นวา  มีความ
แตกตางหรือสอดคลองกันในดานความคิดเห็นมากนอยอยางไร วิเคราะหไดดวยการวิเคราะหการ
กระจาย เชนพิสัย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยระหวาง ควอไทล เปนตน 

 

  สถิติบรรยายที่วิเคราะหจากขอมูลท่ีไดจากประชากรเรียกวา  คาพารามิเตอร (Parameter) 

สวนสถิติท่ีวิเคราะหจากตัวอยางเรียกวา คาสถิติ (Statistics) 
 

  6.1.2 สถิติอางอิง   

เปนสถิติท่ีใชเมื่อมีการศึกษาวิจัยกลุมตัวอยาง แลวตองการทดสอบสมมติฐานเพื่อ
อางอิงผลที่พบจากตัวอยางไปยังประชากร หรืออีกนยัหนึ่ง ตองการทดสอบวา คาสถิติท่ีไดจากตัวอยาง
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นั้นมีความแตกตางจากคาพารามิเตอรหรือไม บางครั้งจึงเรียกสถิติประเภทนี้เปนสถิติทดสอบ  สถิติ
อางอิงจําแนกไดเปนสองประเภทคือ สถิติพาราเมตริก (Parametric Statistics)  และสถิตินันพาราเมตริก 

(Non-parametric Statistics) 
 

  6.1.2.1 สถิติพาราเมตริก  

  สถิติพาราเมตริก   เปนสถิติท่ีอาศัยรูปแบบการกระจายของขอมูล   ตามทฤษฎีเปนคา
อางอิงในการเปรียบเทียบหรือทดสอบ ดังนั้นจึงมีขอตกลงเบื้องตนในการไดมาซึ่งขอมูลท่ีนํามาวิเคราะห
เปนคาสถิติท่ีตองการทดสอบ วิธีการสมุตัวอยางตองอาศัยวิธีสุมแบบทราบคาความนาจะเปนในการที่
ประชากรแตละหนวยจะไดรับการสุมดวย ซ่ึงทําใหทราบการแจกแจงของตัวอยางและคาพารามิเตอร 

รวมทั้งคาความคลาดเคลื่อนในการสุม  ดวยเหตุนี้ จึงเปนคาสถิติท่ีกลาวไดวา สามารถหาคาพารามิเตอร
ได หรืออีกนยัหนึ่ง ประชากรที่เปนกรอบการวิจยัตองเปนประชากรทีมี่ลักษณะที่ทราบจํานวนที่แนนอน 

(Finite Population) 
 

  การใชสถิติพาราเมตริกมีขอตกลงในเรื่องระดับของการวดัตัวแปรวา   ตองวัดในระดบั 

อันตรภาคขึ้นไป เพื่อใหมีความเทากันของหนวยการวดัแตละหนวย คาสถิติท่ีนํามาทดสอบคือคาเฉลี่ย 

หรือคามัช ิมเลขคณิต 
 

6.1.2.2 สถิตินันพาราเมตริก  

 คํานี้ใชเปนครัง้แรกโดย Wolfowitz, 1942   การทดสอบดวยสถติินันพาราเมตริก 

นํามาใชทดสอบทางสถิติในกรณีท่ีขอมูลไมมีคุณสมบัติท่ีจะใชสถิติพาราเมตริกได หรือผูวิจยัไมทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับการแจกแจงของตัวอยางหรือไมทราบคาพารามิเตอรของตัวแปรในประชากรของกลมุที่
นํามาศึกษา การทดสอบดวยสถิตินันพาราเมตริกไมไดทําเพื่อการประมาณคาพารามิเตอร หรือทดสอบ
คาพารามิเตอร แตใชเพื่อการทดสอบความแตกตางของขอมูล บางครั้งเรียกวาเปนการทดสอบไรรูปแบบ
การกระจาย  หรือการทดสอบไรพารามิเตอร (Distribution-free หรือ Parameter-free) สาเหตุท่ีทําให
ตองมีการพัฒนาสถิติทดสอบแบบนันพาราเมตริกขึ้นมาใช อาจสรุปเปนประเดน็ไดดงันี้ 

 

 1) การแจกแจงความถี่ของเหตุการณท่ีตองการศึกษาซึ่งสวนใหญมีการแจกแจงเปน
ปกตินั้น มีบางครั้งที่อาจมีการแจกแจงที่ไมเปนปกติ จึงไมใชคาเฉลี่ยมาทดสอบ  เชน การเปนโรคระบาด  

การตายดวยอุบัติเหตุทางรถยนต 
 

 2)  ขนาดหรือจํานวนตวัอยาง กรณีนี้มีความเกีย่วของกับขอตกลงเบือ้งตนในการใช
สถิติทดสอบแบบพาราเมตริกในเรื่องการแจกแจงของตัวอยางที่เปนปกติ กรณีขนาดตัวอยางใหญพอ 

(เชน 100 ข้ีนไป)  อาจสันนิษฐานวาการแจกแจงของขอมูลท่ีไดจะอยูในรูปปกติ กรณีท่ีตัวอยางมขีนาด
เล็ก จึงตองใชการทดสอบดวยสถิติทดสอบนันพาราเมตริกแทน   
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 3)  ปญหาทางการวัด การใชการทดสอบที่มีขอตกลงเบื้องตนในดานการแจกแจงปกติ
จะมีขอจํากดัถามีการวัดที่ไมชัดเจน  ตัวอยางเชน ในการศึกษาโดยใชระดับคะแนนในการวดัตัวแปรที่จะ
ศึกษา ผลการวัดจะไมสามารถเปรียบเทียบกันไดในลักษณะของความเทากนัของหนวยการวัดแตละ
หนวย  เชนการวัดในระดับจดัลําดับ ซ่ึงถือวาเปนการฝาฝนขอตกลงในการใชการทดสอบดวยสถิติพารา
เมตริกที่ขอมูลตองไดจากการวัดในระดับอนัตรภาคขึ้นไป   

 

6.2  การวิเคราะหและความหมายผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย 
 

  6.2.1  ความถี่และรอยละ 

  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย จะไดผลการวิเคราะหเปนคาสถิติ หรือ
คาพารามิเตอรข้ึนอยูวาใชตัวอยาง หรือประชากรทั้งหมด เปนแหลงขอมูลในการศึกษา คาสถิติ หรือ
คาพารามิเตอรท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล แบงไดเปนสามกลุมใหญ ๆ คือ คาความถี่และรอยละ คา
แนวโนมเขาสูสวนกลางของขอมูลหรือเรียกกันวา คากลาง หรือคาตัวกลาง และคาการกระจายของขอมูล 

 

1) วิธีวิเคราะห  

การบรรยายลกัษณะของกลมุตัวอยางหรือประชากรในตวัแปรที่ศึกษาดวยการวเิคราะห 

คาความถี่ จะใชคูกับรอยละ  ใชสําหรับขอมูลแบบไมตอเนื่องหรือขอมูลแบบขาดตอน เชนขอมูลท่ีวัดใน
มาตรวัดระดับนามบัญญัติและระดับจัดลําดบั  ทําโดยการแจงนับจํานวนขอมูลตามประเภท และแปลง
คาความถี่หรือจํานวนในแตละประเภทเปนคารอยละ ดงันี้ 
 

        รอยละ         =        
n
f

  x 100 

 

 เมื่อ f คือความถี่หรือจํานวน และ n คือจํานวนขอมูลท้ังหมดรวมกัน  กรณีใชประชากร
ใช N  แทน n 
 

  2) การแปลความหมาย 

เมื่อใชคาความถี่เราไมสามารถแปลผลในเชิงเปรียบเทียบกันขามกลุม แตถาใชคารอยละ 

เราสามารถแปลผลในเชิงเปรียบเทียบกันขามกลุมหรือขามตัวแปรทีว่ัดไดเพราะมฐีาน 100 เหมือนกัน 

นอกจากนี้อาจจะแปลผลคาของรอยละโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ีกําหนด เชน กรณตีองการจัดกลมุของ
ผลการศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมที่นํามาจัดเปน 5 กลุม อาจกําหนดวา  
 

ความถี่หรือมีการปฏิบัติมากกวารอยละ  80   ระดับ  มากทีสุ่ด   

ความถี่หรือมีการปฏิบัติรอยละ               61 – 80  ระดับ  มาก 

ความถี่หรือมีการปฏิบัติรอยละ               41 – 60   ระดับ  ปานกลาง 
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ความถี่หรือมีการปฏิบัติรอยละ   21 – 40  ระดับ นอย 

ความถี่หรือมีการปฏิบัติตํ่ากวารอยละ  20   ระดับ นอยท่ีสุด 

              

             6.2.2  การวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลางหรือคากลางที่ใชบรรยายลักษณะของ
กลุมตัวอยางหรือประชากรที่ศึกษาวจิัย ท่ีนยิมใชกนัมากกวาคาอื่น สําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตรคือ 

6.2.2.1   คามัช ิมเลขคณิต 

6.2.2.2   คามัธยฐาน 

6.2.2.3   คาฐานนิยม 
 

   6.2.2.1   คามัช ิมเลขคณิตหรือคาเฉล่ีย (Mean)  

กรณีเปนคาสถิติใชสัญลักษณแทนดวย X   กรณีเปนคาพารามิเตอรใชสัญลักษณแทน
ดวย  µ ใชสําหรับหาคากลางของขอมูลแบบตอเนื่อง ท่ีมีการวัดในระดับอันตรภาคขึ้นไป เชน  คะแนน
สอบ  สวนสูง  น้ําหนกั  เปนตน    

 

1)  วิธีวิเคราะห  

X        =       
N

X
         

                                               

     เมื่อ   X    คือ   ผลบวกของขอมูลทุกตัว 

                N      คือ   จํานวนขอมูล 

 

ตัวอยางที่ 6.1 : หาคาเฉลี่ยของขอมูลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรตอไปนี ้
5     7     4     6      9      7      4      6      3       9   

 

 X   =  (5 + 7 +  4 + 6 + 9 + 7 + 4 + 6 + 3 + 9)/10   =  6   
 

 

  กรณีท่ีมีขอมูลจํานวนมาก มีการแจกแจงความถี่  ใชสูตรดังนี้ 
 

  X       =    
N
fX  

 

        f    คือ   ความถี่ของขอมูล ( ) แตละตวั 
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ตัวอยางที่ 6.2 การหาคาเฉลี่ยของขอมูลจํานวนครั้งการดูทีวีของนักเรยีนในรอบหนึ่งสัปดาห  ดังตอไปนี้    
 

12    14    15    16    7     8    13    5    14    16     9     13   22   15     7     14    15      7          

13      5    12    14    6     7    15    9      9     5     13    14   15     6     17     8      8     11     11    

13    14    15    8    9     17    8      9    11    17    18   16    17    19    17    17    19    

20    21    20    11   13  14    
 

นํามาแจกแจงความถี่ ไดดังนี้ 
 

  พิสัย   22-5 =  17    

  กําหนดอันตรภาคชั้น =3   จัดจํานวนชั้นได  17/3 ~ 6  ช้ัน 
 

 

ตารางที่ 9  แสดงการแจกแจงขอมูลจํานวนครั้งในการดทีูวี 
 

จํานวน
คร้ังที่ดู
ทีว ี

รอยความถี่ ความถี่ 
    (f) 

ความถี่ 
สะสม 

ขีดจํากัดที่
แทจริง 

           X  

(คากลางของ
แตละชั้น)       

fX 

20-22 //// 4 4 19.5 - 2.5 (20+22)/2=21 84 

17-19 /////  ///// 10 14 16.5- 19.5 (17+19)/2=18 180 

14-16 /////  /////  ///// 15 29 13.5- 16.5 (14+16)/2=15 225 

11-13 /////  /////  // 12 41 10.5- 13.5 (11+13)/2=12 144 

8 -10 /////  ///// 10 51 7.5 - 10.5 (8+10)/2=9 90 

5-7 /////  //// 9 60 4.5 - 7.5 (5+7)/2=6 54 

  65    777 

 

X       =    
60

777  =  12.95 

 

       2)  การแปลความหมาย   การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ถาเปนการแปลความหมาย
ในเชิงเปรยีบเทียบ เนื่องจากสวนใหญใชเครื่องมือวัด ท่ีมีมาตรวัดเดยีวกันหรือเครื่องมือเดียวกัน จึงแปล
ความหมายดวยการเปรียบเทยีบกันโดยตรงตามคาที่ได ในเชิงสูงกวาหรือนอยกวา  อยางไรก็ตาม กรณีท่ี
พบเปนพิเศษคือ การวัดเจตคติดวยมาตรประเมินคา 5  ระดับแบบ Likert  ซ่ึงเปนการวดัในระดับ
จัดลําดับ ซ่ึงมกัมีการกําหนดตัวเลขใหกับระดับการวัดในแตละลําดับ จากลําดับสูงสุดเปน  5 จนถึงต่ําสุด 

เปน 1   กรณนีี้ควรวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่และรอยละ ซ่ึงพบวาจะไดผลการวิเคราะหเชนเดียวกับ
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การวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยแลวแปลความหมายจากตัวเลขกลับไปเปนลําดับของการวัดดังเดิม เชน 

เรียงลําดับจาก มากที่สุด ไป นอยท่ีสุด เปนตน ดวยการอิงชวงของขีดจํากัดลางและบนของตัวเลขแตละ
ตัวดังนี ้
 

  4.50 – 5.00 เห็นดวยมากทีสุ่ด 

  3.50 – 4.49 เห็นดวยมาก 

  2.50 – 3.49 เห็นดวยปานกลาง 

  1.50 – 2.49 เห็นดวยนอยหรือไมเหน็ดวย 

  1.00 – 1.49 เห็นดวยนอยท่ีสุดหรือไมเห็นดวยอยางยิง่ 

เทียบกับเสนจาํนวนดังขางลางนี้ 
  

  

 

 

 

   
 

6.2.2.2   คามัธย าน (Median)   

คามัธยฐานเปนคากลางที่อย ู ณ จดุที่มีจํานวนขอมูลท่ีมีคาต่ํากวา และจํานวนขอมูลท่ีมี
คาสูงกวาอยูเทา ๆ กัน  หรือกลาวไดวา คามัธยฐานเปนจดุที่แบงครึ่งขอมูลท้ังหมดออกเปนสองสวน  เทา 
ๆ กัน เมื่อเรียงขอมูลตามลําดับจากสูงไปต่ํา หรือจากต่ําไปสูง 

 

1)  วิธีวิเคราะห  

มัธยฐานของขอมูลชุดนี้มีคาเทาไร     4     5     7     2      4      9      7      4      6     9    

วิธีการตองเรียงลําดับขอมูลใหม   ดังนี ้ 
             

 

   
 

คาที่อยูตรงจุดที่ทําใหมีจํานวนขอมูลท่ีมีคาต่ํากวา และจํานวนขอมูลท่ีมีคาสูงกวาอยูเทา 
ๆ กัน หรือคาที่แบงครึ่งขอมูลท่ีจัดเรียงลําดับไวแลวเปนสองสวนเทา ๆ กัน อยูระหวางคา  5  และ  6  

หรือมีคาเทากบั  (5+6)/2 = 5.5 
 

  ในกรณีท่ีขอมูลมีจํานวนมาก  มีการแจกแจงความถี่  ใชสูตรการคํานวณ ดังนี ้

           1          2          3         4           5 

-1        0         1        2        3         4        5 
เสนจํานวน 

   1        2        3         4         5 

1

2

3

2       4       4       4       5       6      7       7       9      9 
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Mdn    =     )2(
mdnf

f -  n/ i  mdnL c
 

   

Mdn    =    คามัธยฐาน (Median) 

Lmdn    คือขีดจํากัดลางที่แทจริงในชั้นที่คา มัธยฐาน ตกอยู   
i          คือ อันตรภาคชั้น   

  cf        คือคาความถี่สะสมในชั้นที่ตํ่ากวาชั้นที่  มัธยฐาน ตกอยู   
  fmdn   คือคาความถี่ในชั้นที่คา  มัธยฐาน ตกอยู        
       

หาคา มัธยฐาน  จากขอมูลในตารางที่ 10 
 

 

          ตารางที่ 10  แสดงการแจกแจงขอมูลเพื่อหาคามัธย าน 
 

คะแนน รอยความถี่ ความถี่ 
(f) 

ความถี่ 
สะสม 

ขีดจํากัดที่
แทจริง 

จุดกึ่งกลาง
คะแนน (X) 

20-22 //// 4 60 19.5 - 2.5 (20+22)/2=21 

17-19 /////  ///// 10 56 16.5- 19.5 (17+19)/2=18 

14-16 /////  /////  ///// 15 46 13.5- 16.5 (14+16)/2=15 

11-13 /////  /////  // 12 31 10.5- 13.5 (11+13)/2=12 

8 -10 /////  ///// 10 19 7.5 - 10.5 (8+10)/2=9 

5-7 /////  //// 9 9 4.5 - 7.5 (5+7)/2=6 

  60    

 

           1.1)  หาความถี่สะสมที่มีคา mdn ตกอยู n/2=60/2=30 คือช้ันที่มีคาความถี่สะสม 30 ใน  

ในที่นี้คือช้ันทีค่าคะแนนชวง  10.5 - 13.5 (หรือ 11-13) 

Lmdn =  10.5         i = 3     cf =   19      fmdn = 12    

Mdn    =     )
12

19  -  60/2
3(   10.5 = 13.25 

 

 

2) การแปลความหมาย คามธัยฐานแปลความหมายในรูปของตําแหนง  เปนคาตําแหนง
เปอรเซ็นไทลท่ี 50  ความหมายคือ มีผูท่ีดทีูวีตํ่ากวา 13 คร้ังอยูรอยละ 50 หรือ 30 คน  และผูดูทีวมีากกวา 
13 คร้ังอยู รอยละ 50 คน ซ่ึงในกรณีนี้คือ 30 คน 
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 6.2.2.3  คา านนิยม  

 เปนคากลางทีอ่ยู ณ จดุที่มีคาของขอมูลซํ้ากันมากที่สุด  
 

1) วิธีคํานวณ 

ตัวอยางที่ 6.3    หาคามัธยฐานของขอมูล     
 

4     5     7     2      4      9      7      4      6     9 
 

 ขอมูลท่ีมีคาซํ้ากันมากที่สุดคือ 4  ดังนั้น  4  คือคาฐานนิยมของขอมูลชุดนี้ สมมติวา มี
ขอมูลเพิ่มข้ึนอีกตัว คือ 9   ขอมูลชุดใหมจะเปน 4  5  7  2  4  9  7  4  6  9  9  ขอมูลชุดใหมมีขอมูลท่ีมีคา
ซํ้ากันมากที่สุดสองตัวเทา ๆ กัน คือ 4  และ  9  ดังนั้น ขอมูลชุดใหมมีคาฐานนิยมสองตัวคือ  4  และ  9  

เรียกวาเปนขอมูลท่ีมีฐานนิยม 2  ตัว (bimodal)     
 

ในกรณีท่ีเปนขอมูลท่ีมีการแจกแจงความถี่ดังตารางที่ 1 ฐานนยิมเปนคาประมาณที่ตก
อยู ณ ช้ันที่มีคาความถี่สูงสุด คาฐานนิยมคือคาจุดกึ่งกลางคะแนน(x)  ในกรณีตารางที ่ 1  คาฐานนยิมตก
อยูช้ันคะแนน 14- 16   ดังนัน้ฐานนยิมคือ  (14+16)/2 = 15  จะเห็นวา เมื่อมีการแจกแจงความถี่บางครั้ง
คานี้อาจเปนคาที่ตางจากคาที่ไดจากขอมูลท่ีไมไดแจกแจงความถี่ เชนในกรณีนี้ คาฐานนิยมทีไ่ดจาก
ขอมูลท่ีไมไดแจกแจงความถี่คือ 14 

 

2)  การแปลความหมาย  คาฐานนิยมแสดงถึงคาที่มีความถี่มากที่สุด ในกรณีของตาราง
ท่ี 1 แปลไดวา นักเรยีนที่ดูทีวี สัปดาหละ  15  คร้ัง มีมากกวา นกัเรียนที่มีความถี่หรือความบอยในการดู
ท่ีตางไปจากนี ้

คาฐานนิยมใชเมื่อนําเสนอขอมูลดวยคาความถี่และรอยละ  
 

6.2.3 การวิเคราะหคาการกระจาย   

 คาการกระจายที่จะนําเสนอ ประกอบดวยคาพิสัย คาพิสัยระหวางควอไทล และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

6.2.3.1 พิสัย  

พิสัยคือความแตกตางระหวางขอมูลท่ีมีคาต่ําสุดและสูงสุด เปนการวัดการกระจายที่
หยาบที่สุดในบรรดาคาการกระจายของขอมูลท้ังหมด  และมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของขอมูลท่ีมี
คาต่ําสุดและสูงสุดมากที่สุด  เนื่องจากใชขอมูลเพียง 2 คาในการวิเคราะห 

 

1) วิธีวิเคราะห  

คาพิสัยไดจาก ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด 
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คาพิสัยของขอมูลชุดนี้   4     5     7     2      4      9      7      4      6      3       9    คือ  7   ซ่ึงไดมาจาก  คา
ขอบเขตลางที่แทจริง – คาขอบเขตบนที่แทจริง คือ 9.5 – 1.5 = 8  
 

2) การแปลความหมาย  

ความหมายของพิสัยคือ  คาการกระจายของขอมูลท้ังชุด    
 

6.2.3.2 พิสัยระหวางควอไทล 

 เปนการวดัการกระจายโดยใชคาตําแหนงของขอมูลมาใชในการวิเคราะห   
 

1) วิธีวิเคราะห  
 

พิสัยระหวางควอไทล   =   
2

Q -  Q 13
 

 

  ควอไทลคือการแบงขอมูลเปน 4 สวน  Q1  คือคาของขอมูล ณ จุดที่มีขอมูลท่ีมีคาต่ํา
กวาอย ู  ¼  หรือรอยละ 25 ของขอมูลท้ังหมด   Q2  คือคาของขอมูล ณ จดุที่มีขอมูลท่ีมีคาต่ํากวาอยู  ½  

หรือรอยละ 50 ของขอมูลท้ังหมด  และ Q3  คือคาของขอมูล ณ จุดที่มีขอมูลท่ีมีคาต่ํากวาอยู  ¾   หรือ
รอยละ 75   ของขอมูลท้ังหมด 

 

จากขอมูลซ่ึงมีการเรียงลําดับตามคาของขอมูลไวแลวขางลางนี้ เราจะหาคา Q1และ Q3 

 

 

 

  Q1  มีขอมูลท่ีมีคาต่ํากวาอยู ¼  ของขอมูลท้ังหมด  ในทีน่ี้คือจุดที่มีจํานวนขอมูลท่ีมีคา
ตํ่ากวาอยู   =  (¼ )10  = 2.5   ตําแหนง   

 

  Q3  มีขอมูลท่ีมีคาต่ํากวาอยู  ¾ ของขอมูลท้ังหมด  ในทีน่ี้คือจุดที่มีจํานวนขอมูลท่ีมีคา
ตํ่ากวาอยู   = (¾ )10  = 7.5   ตําแหนง  

 

  ตําแหนงของ Q1และ Q3 ดังภาพขางบน คา Q1 คือ (4 + 4)/2 คือ 4  และคา Q3  คือ    (7 

+ 7)/2 = 7 

  ดังนั้น คาพิสัยระหวางควอไทลคือ  (7 - 4)/2 = 1.5 
 

  2)  การแปลความหมาย 

  คาพิสัยระหวางควอไทล เปนคาที่ใชคูกับคามัธยฐาน  แสดงถึงลักษณะของการเกาะ
กลุมของขอมูล คาการกระจายมากแสดงวาขอมูลในกลุม มีความแตกตางกนัมากกวาขอมูลท่ีมีการ
กระจายนอย   

Q1                     Q3 

2    4    4     4     5      6    7    7 
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6.2.3.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตร าน 

  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนการวดัการกระจายที่ใชคูกับคามัช ิมเลขคณิต  เปน
คาเฉลี่ยของความแตกตางของขอมูลแตละตัวจากคามัช ิมเลขคณิต สัญลักษณแทนคาสถิติของคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ S หรือ  S.D. และสัญลักษณแทนคาพารามิเตอรคือ   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปนการมองคาเฉลี่ยของความแตกตางในรปูของเสนตรง ถามองในรูปของพื้นที่ คือยกกําลังสองของคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S2  หรือ   2  จะเรียกวาเปนความแปรปรวนของขอมูล 

 

1)  วิธีวิเคราะห  

    S          = 
1

2)(

N

XX
 

  หรือ       S          = 
)1(

2)(2

NN

XXN
 

 

ตัวอยางที่ 6.4    ขอมูลในกรอบขางลาง  มีคา X  = 6    

     

 

 

วิเคราะหคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

2
)(X X = (5 - 6)2+(7 - 6)2+(4 - 6)2+(6 - 6)2+(9 - 6)2+(7 - 6)2+(4 - 6)2+(6- 6)2 + (3 - 6)2 + (9 - 6)2  

       =   1 + 1 + 4 + 0 + 9 + 1 + 4 + 0 + 9 + 9 =  38 

      2X    =   25 + 49 + 16 + 36 +  81 + 49 + 16 + 36 +  9  + 81  =   398 

     2)( X   =   60  60   = 3600 
 

จากสูตร       S          = 
1

2)(

N

XX
 

   

แทนคา  S  = 
9
38

 =  2.05 

 

หรือ จากสูตร        S          = 
)1(

2)(2

NN

XXN
 

 

แทนคา  S = 
)110(10

360039810
   =  

9
38

 =   2.05 

  

    5     7     4     6      9      7      4      6      3       9    
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2)  การแปลความหมาย  

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกถึงขนาดของการกระจายของขอมูลจากคามัช ิมเลข
คณิต  สวนใหญมักไมคอยมีผูวิจัยสนใจแปลความหมายของคานี้ คานี้ใชคูกับคามชั ิมเลขคณิต โดย
แสดงวาขอมูลแตละตัวมีความแตกตางโดยเฉลี่ยจากคามชั ิมเลขคณิตเทาใด ใชไดท้ังในแงของคา
สัมบูรณคือแสดงถึงความแตกตางภายในกลุมของขอมูล ในบางกรณีท่ีขอมูลภายในกลุมควรมคีวาม
แตกตางนอย คาสวนเบี่ยงมาตรฐานที่มีคาสูงจะทําใหผูวจิัยตระหนกัวาตองมีการแกไข หรืออาจใชในเชิง
เปรียบเทียบในดานความแตกตางภายในกลุมตาง ๆ วามีมากนอยเพียงใด  เปนการบรรยายถึงความ
แตกตางของกลุมในแงของความสอดคลองกันภายในกลมุ 

 

6.3  การวิเคราะหและความหมายผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติติอางอิงหรือสถิติทดสอบ  

       แบบพาราเมตริก 
 

สถิติอางอิงแบบพาราเมตริกเปนสถิติท่ีนํามาใชเพื่อการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
เมื่อใชกลุมตัวอยางแทนประชากรการทดสอบคาสถิติท่ีไดจากการวิจยั  ตองการขอมูลท่ีกําหนดขึ้น ดังนี ้

 

1)  สมมติฐาน  ซ่ึงไดศึกษามาในบทกอนแลว 
 

2) การกําหนดคาความเชื่อม่ันในการวิจยั  กําหนดในรูปรอยละหรือทศนิยม คาความ
เชื่อม่ัน ทําใหทราบคาคาหนึ่งที่เรียกวา ระดับนัยสําคัญ ถากําหนดคาความเชื่อม่ัน 95% หรือ  .95  ระดับ
นัยสําคัญจะมคีาเทากับ .05  สัญลักษณท่ีใชแทนระดบันัยสําคัญคือ   เปนคาความคลาดเคลื่อนที่จะ
ยอมใหเกิดในการวิจยัแตละครั้ง  ระดับนัยสําคัญที่ยอมรับกันในดานสังคมศาสตรคือระดับที่ไมสูงกวา 
.05  โดยท่ัวไป กอนที่จะมกีารนําคอมพิวเตอรมาใชในการคํานวณ มักนิยมใชอยู 2 คา คือ .01   และ  .05  

ปจจุบัน เมื่อใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิเคราะหจะระบุระดับนยัสําคัญของคาสถิติทดสอบที่วิเคราะห
ได มาใหดวย   

 

  3)  คาองศาความเปนอิสระ  โดยท่ัวไปเปนคาที่ไดจาก จํานวนตวัอยางที่หักจํานวน
คาสถิติท่ีนํามาใชในการทดสอบออก  ใชแทนดวย  df  หรือแทนดวยสัญลักษณ    
 

  แนวคดิในการทดสอบสมมติฐาน คือการนําหลักฐานเชงิประจักษหรือขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาในครั้งนั้น ๆ มาเปรียบเทียบกับการกระจายในทางทฤษฎี การกระจายทางทฤษฎีท่ีนํามาใช
อางอิงนั้นมาจากแนวคิดวา ถามีการทําวิจัยเชนเดียวกนั ดวยจํานวนตัวอยางที่เปนไปไดท้ังหมด ซ่ึง
จํานวนครั้งที่ทําการศึกษาไดคือ  NCn เมื่อ  N  คือจํานวนประชากร และ n คือจํานวนตัวอยางในการศึกษา
แตละครั้ง ซ่ึงอาจมีจํานวนเทากับ 1, 2, 3,…,N แลว การกระจายของคาสถิติจะมีรูปแบบของโคงประเภท
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ตางๆ เชน Z  t  f  หรือχ2  ท้ังนี้แลวแตขนาดของกลุมตัวอยางที่นาํมาใชในการศึกษาในครั้งนัน้ ๆ 

ลักษณะของคาสถิติท่ีนํามาทดสอบ และคณุสมบัติของขอมูลท่ีไดมา 
 

  ข้ันตอนการดําเนินงานการทดสอบ เร่ิมดวยการ 

 (1)  กําหนดสมมติฐานทางสถิติเพื่อการทดสอบ ประกอบดวยสมมตฐิาน2 ประเภทคือ  

สมมติ านศูนย (Null Hypothesis) ใชสัญลักษณ H0 เปนสมมติฐานทีมี่ลักษณะที่เปนกลาง ความหมาย
ของสมมติฐานที่เปนกลางคอืเปนสมมติฐานที่ระบุวาไมมีความแตกตางระหวางตัวแปรที่ทดสอบหรือไม
มีความสัมพันธระหวางตวัแปรทดสอบ  อีกประเภทคือสมมติ านทางเลือก (Alternative Hypothesis) ใช
สัญลักษณ H1 ซ่ึงกําหนดตามสมมติฐานวจิัยท่ีนําเสนอไวในบทที่ 1 ของรายงานวจิัย  สมมติฐานทางเลือก
เปนสมมติฐานที่จะยอมรับก็ตอเมื่อขอมูลท่ีนํามาทดสอบไมสามารถยืนยันไดวา สมมติฐานศูนยเปนจริง 

( หรืออีกนยัหนึ่งคือ เมื่อปฏิเสธสมมติฐานศูนย)  
 

 (2)  กําหนดระดับความเสี่ยงที่จะยอมใหเกิดในการปฏิเสธสมมติฐานศูนยท่ีเปนจริง  

เรียกอีกอยางวาระดับนัยสําคัญ ใชสัญลักษณ   กําหนดอยูในรูปของความนาจะเปน (Probability) 

ระดับของ    ท่ีใชกันในทางสังคมศาสตรคือ .01  และ .05  
 

 (3)  เปดตารางคาสถิติทดสอบที่ใช โดยใชคา   และคาองศาแหงความเปนอิสระ  

Degree of Freedom   
 

 df  หรือ    หรือระดับความเปนอิสระ โดยท่ัวไปแสดงถึงจํานวนของขอมูลท่ีสามารถ
ผันแปรไปไดอยางอิสระในแตละชุดของขอมูลท่ีนํามาคํานวณคาสถติิท่ีนํามาทดสอบ ตัวอยางเชน ถามี
ขอมูล 30 ตัว มีคา เฉลี่ยเทากับ a  ในการนี้ขอมูล 29 ตัวสามารถมีคาผันแปรไปไดอยางเปนอิสระ แต
ขอมูลตัวท่ี 30 ตองมีคาที่ทําใหคาเฉลี่ยท่ีได มีคาเทากับ a  ดังนัน้ขอมูล 1 ตัวท่ีเปนตวัสุดทายจึงมี
ความสัมพันธกับคาสถิติท่ีนํามาทดสอบหรือไมมีความเปนอิสระจากคาสถิติท่ีนํามาทดสอบ ดังนั้น
จํานวนขอมูลท่ีเปนอิสระจากคาสถิติตัวท่ีนํามาทดสอบหรือ คา  df  หรือ    ของคาสถิตินั้น คือ 30-1    

 

 (4)  คํานวณคาสถิติทดสอบจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได หรือท่ีไดจากขอมูล 

เชิงประจักษ  
 

 (5)  เปรียบเทียบคาสถิติท่ีคํานวณไดกับคาสถิติทดสอบที่ไดจากตาราง           ถาคาสถิติ 

ทดสอบที่ไดจากการคํานวณจากจากขอมูลเชิงประจักษ มีคามากกวาหรือเทากับคาสถิติทดสอบจาก
ตาราง แสดงวา ขอมูลเชิงประจักษไมสามารถยืนยันสมมติฐานศูนย ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย แต
ถามีคานอยกวาคาจากตารางแสดงวา ขอมูลจากการศึกษามีพอท่ีจะยอมรับสมมติฐานศูนย   ผลท่ีตามมา
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จากการปฏิเสธสมมติฐานศูนยคือการยอมรับสมมติฐานทางเลือก   และผลที่ตามมาจากการยอมรับ
สมมติฐานศูนยคือการปฎิเสธสมมติฐานทางเลือก    
 

 ภาพที่ 7  คือภาพโคงของการกระจายของคาสถิติท่ีไดจากกลุมตัวอยางเทาที่เปนไปได
ท้ังหมด  กรณท่ีีคาสถิติท่ีนํามาทดสอบคือคาเฉลี่ย เมื่อนาํคาสถิติมาplot graph จะไดโคงการกระจายของ
คาสถิติ ซ่ึงอาจเปนการกระจายแบบ t  หรือการกระจายแบบปกติ แลวแตจํานวนตวัอยาง คา  จะชวย
ใหทราบพื้นทีข่องเขตวิกฤต ซ่ึงอยูปลายโคง มีอาณาเขตตัง้แตคาสถิติทดสอบที่หาคาไดจากตารางตามคา 

 ท่ีกําหนด ไปจดสุดปลายโคง  แสดงดวยบริเวณที่เปนสีดําในภาพ  
 

       การทดสอบคาสถิติดวยสถิติทดสอบมีอย ู2 ลักษณะคือ การทดสอบอยางมีทิศทาง และ
อยางไมมีทิศทาง พิจารณาไดจากสมมติฐานทางเลือก (H1)   ภาพที่ 7  และ  8  เปนการทดสอบแบบมี
ทิศทาง ดังนั้นจึงทดสอบเพียงทางใดทางหนึ่ง แลวแตวา กําหนด  H1 ในทางมากกวา  (ทางขวา) หรือ
นอยกวา (ทางซาย)    สวนภาพที่ 9  เปนการทดสอบแบบไมมีทิศทาง คือกําหนด H1   วาไมเทากัน ดงันั้น 

ตองทดสอบ สองทิศทาง ท้ังซายและขวา ในกรณีนี้ จึงตองแบงคา    เปนสองสวน แตละสวนมีคาเปน  

/2     เชน ถากําหนดคา =.05   คา   ในการทดสอบจะเหลือ  .025  ในแตละปลายของโคง  และการ
ทดสอบแบบไมมีทิศทางนี้ เขตปฏิเสธ H0 หรือเขตวิกฤต จะมีพืน้ที่นอยลงกวาการทดสอบแบบมีทิศทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7   ทดสอบสมมติ าน   H0 :  µ  =   µ0    และ  H1 :  µ  >   

 

-3          -2          -1          0          1           2           3 

ภาพที่ 8  ทดสอบสมมติ าน   H0 :  µ  =  µ0     และ  H1 :  µ  <   

-3          -2          -1          0          1           2           3 
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6.3.1  การทดสอบสมมติ านดวยสถติิพาราเมตริกกรณีขอมูลกลุมเดียวหรือชุดเดียว  
 

6.3.1.1  การทดสอบสมมติ านเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  

ตัวอยางการทดสอบแบบนี้เชน ตองการทดสอบวาคาจากกลุมตวัอยางเทากับคาของ
ประชากรหรือไม หรือคาสถิติท่ีไดจากตวัอยางเทากับคาพารามิเตอรหรือไม หรือทดสอบวาตัวอยางสุม
มาจากประชากรจริงหรือไม 

 

 สมมติฐานที่ทดสอบคาเฉลี่ยกรณีขอมูลชุดเดียวหรือตัวอยางกลุมเดยีว 

H0 :  µ  =   µ0   หรือ  µ - µ0    =   0 

H1 :  µ  >   µ0   หรือ  µ  <   µ0   หรือ 

H1 :  µ  ≠   µ0 

 

เมื่อ  µ0           คือ คาเฉลี่ยของประชากร และ 

µ คือ คาเฉลี่ยท่ีตองการทดสอบ   

 

1) กรณีท่ีทราบคาความแปรปรวนของประชากรสถิติท่ีใชในการทดสอบคือ  z  test    
 

2)   กรณีท่ีไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร แตใชตัวอยางขนาดใหญ 

      (n  30)  ทดสอบดวย z –test  ถาใช ตัวอยางขนาดเลก็  (n < 30) ทดสอบ 

       ดวย t-test 

 

                            

n
S

X
z 0µ          หรือ       

n
S

X
t 0µ      

 

ภาพที ่9  ทดสอบสมมติ าน H0 :  µ  =  µ0     และ  H1 :  µ   ≠   µ0    

-3          -2          -1          0          1           2           3 

/2 /2 
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ขอตกลงเบื้องตน  ในการทดสอบนัยสําคัญโดยอาศัยการแจกแจงของซี (Z-test) :  

    1.  กลุมตัวอยางไดจากการสุม  และเปนอสิระตอกัน 

         2.  การแจกแจงของคะแนนของประชากรเปนโคงปกต ิ

           3.  ขนาดกลมุตัวอยางขนาดใหญ  n  >  30 
 

ขอตกลงเบื้องตน  ในการใชการแจกแจงของที (t - test) 

      1.  กลุมตัวอยางไดจากการสุมและเปนอสิระตอกัน 

      2.  กลุมตัวอยางมีขนาดเลก็  (n  <   30)  
 

ตัวอยางที่ 6.5  

  จากการสํารวจการใชจายเงินเพื่อซ้ือหนังสือของอาจารยทุกคนในสถาบนัการศึกษาแหง
หนึ่ง พบวา เทาที่ผานมาทุกปนั้น โดยเฉลีย่อาจารยทุกคนใชเงินเพื่อซ้ือหนังสือวิชาการ ปละ 2,500   บาท 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 150 บาท   ในปนี้มีการสํารวจการใชจายเงินเพื่อซ้ือหนงัสือของกลุมตัวอยาง
อาจารย  50  คน พบวาใชเงินซ้ือหนังสือเฉลี่ย  2,650   บาท  จงทดสอบสมมติฐานที่วา อาจารยใน
สถาบันการศึกษาแหงนี้ ใชเงินซ้ือหนังสือวิชาการไมแตกตางจากการใชเงินของประชากร 
 

วิธีการ   กรณนีี้ ทราบคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร จึงทดสอบดวยคา Z 

 1)   กําหนดสมมติฐาน 

H0 :  µ  =   2500 

H1 :  µ  >   2500 

 2)   กําหนดคาระดับนยัสําคัญหรือระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกดิ    = .05 

3) คํานวณคา z  จากขอมูลท่ีเกบ็รวบรวมมาได โดยการแทนคาที่ใหมาในสูตร  

4) เปดคา z ในตาราง ท่ีคา 1 -   มีวีธีการดงันี้ 
  4.1)  แบงครึ่งพื้นที่ใตโคงการแจกแจงของ Z เปนสองสวน    แตละครึ่งมีพื้นที ่

1/2  หรือ .05  จาก H1   แสดงวาทดสอบทางเดียว ดังนัน้เขตวกิฤตจึงอยูปลายโคงดานขวามือ มีคาพื้นที่  
เทากับ .05 เราจะตองหาคา Z จากตารางวา ณ จุดที่แบงระหวางเขตวกิฤติและเขตยอมรับ H0   นั้น Z มีคา
เทาใด  

 

 

 

 

 

 

 = .05 

Z = ? Z = 0 
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4.2)  พื้นที่ระหวางจดุที่คา Z = 0  ถึงจุดเริม่ตนของเขตวกิฤต     มีคาเทากับ .45    

ดังนั้น  เราตองดูตารางพื้นทีใ่ตโคงปกติ  ท่ีคา .45  ดังนี ้
 

 จากตารางพื้นที่ใตโคงแหงการแจกแจงปกติ ในภาคผนวก จะเห็นวา ตัวเลขในแถว 

และสดมภแรก เปนคา Z โดยท่ี ตัวเลขในสดมภแรก เปนคา Z ท่ีเปนจํานวนเต็ม และทศนิยมตัวแรก  

สวนตัวเลขในแถวแรก เปนคา Z ท่ีเปนทศนิยมตวัท่ี 2   ตัวเลขภายในกรอบที่เปนทศนิยม 3 - 4 ตัว คือ
พื้นที่ใตโคง ท่ีนับตั้งแตจดุที่  Z = 0   อยางไรก็ตามคาพื้นที่ใตโคงที่เทากับ   .4500   นั้น ไมมี มีแตท่ีมีคา
ใกลเคียงคือ คาพื้นที่   .4495  และ  .4505   ซ่ึงคา Z   ณ จดุนั้นมีคาเทากบั  1.64  และ 1.65  ตามลําดับ   
 

ตารางที่ 11  แสดงผลการวิเคราะหคาสถิตทิดสอบ 
 

Z 0.000 0.01 0.0

2 

0.0

3 

0.04 0.05 0.0

6 

0.0

7 

0.0

8 

0.0

9 

. 

. 

. 

1.6 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.4452 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.4463 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.4495 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.4505 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

คาพื้นที่ใตโคงที่ตองการหาคา Z  คือ .4500  เปนคาที่อยูระหวาง    .4495  และ  .4505  ซ่ึง 

ตางกันอยู  .0010  ความตางของพื้นที่ใตโคง   .0010  คา Z  ตางกันอยู  1.65 – 1.64 = 0.01  ถาตางกัน 

.0005  คา Z จะตางกนัเทากับ  .005  ดังนั้น คา Z ท่ีพืน้ที่ใตโคง  .4495 + .0005 = .4500 จะมคีาเทากับ  

1.64 + .005 = 1.645                      

5) คํานวณคา Z จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษากลุมตัวอยางไดคา Z  ดังนี้  
 

50

150
25002650

z   =   7.07 

 

6)  เปรียบเทยีบคา z ท่ีคํานวณไดกับคา  z จากตาราง  ถาคา z จากการคาํนวณมีคา 
มากกวาหรือเทากับ คา z ท่ีไดจากตาราง แปลวา ปฏิเสธสมมติฐานศูนย ยอมรับสมมติฐานทางเลอืก  แต
ถาคา z จากการคํานวณมีคานอยกวา คา z ท่ีไดจากตาราง แปลวา ยอมรับสมมติฐานศูนย ปฎิเสธสมมติ
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ฐานทางเลือก  ในกรณนีี้ ไดคา Z  ท่ีคํานวณไดจากขอมูลของกลุมตัวอยาง มีคามากกวา คา Z  ท่ีไดจาก
ตาราง ซ่ึงเปนคาที่ตกอยูในเขตวิกฤต  ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐานศูนย  แปลความหมายไดวา  อาจารยใช
เงินซ้ือหนังสือในปนี้ ตางไปจากประชากร 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ตารางที่ 11  เปนผลการวิเคราะหคาสถิติทดสอบ จากการทดสอบสมมติฐานทางเดยีว
ท่ีวา ตัวอยางทีสุ่มมา จํานวน 100 คน มีรายไดตอปเทากับ 100,000 บาท หรือไม โดยกาํหนดคา  = .05 

 

สมมติฐานที่ทดสอบ H0 :  µ  =   100,000    

H1 :  µ  ≠  100,000  
 

  จากตารางที ่12 พบวา รายไดตอปของกลุมตัวอยางเทากบั  88,350 บาท  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  137.27   ผลการทดสอบดังตารางที่ 12 
 

   

100

137276
10000088380

t   =  -.8465 

 

ขางลางเปนคาที่ไดจากการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

ตารางที่ 12  คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตร าน 
 

 N  S.D. S.E. 

รายไดตอป 100 88.38 137.27 13.72 

 

 

 

 

 

   = 

Z = 0 
Z = 1.645 
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ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหขอมูล 

Test Value = 100 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

t df Sig. (2 

tailed) 

Mean 

difference 

Lower Upper 

รายได
ตอป 

-.846 99 .399 -11.62 -38.86 15.61 

 

  จากตารางที่ 13  คาที่พิจารณาคือคาที่อยูใน          คือคา t และคาระดบันัยสําคัญพบวา 
คา  t มีคา -.846  ระดับนยัสําคัญ (Sig.) =.399  ซ่ึงมากกวาคา  ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานศูนย นั่นคือ 

รายไดตอปของตัวอยางไมแตกตางจากประชากร  

 

  6.3.1.2  การทดสอบสัดสวน    กรณีของปญหาที่สนใจอยใูนรูปของสัดสวนใชการ
ทดสอบคา Z  

=

n
pq

p
 

 

P =  สัดสวนของประชากร 

p =  สัดสวนของกลุมตัวอยาง 

q =  1 - p 

n =  ขนาดกลุมตัวอยาง 

 

 ตัวอยางที่ 6.6  จากการศกึษาที่เคยทํามาพบวา ประชากรที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท 

มีอยู  90%  เมือ่สุมตัวอยางมา 100 คน จะทดสอบวา มีตัวอยางที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท ในสัดสวน
ท่ีแตกตางไปจากประชากรหรือไม  เมื่อกําหนดระดับนยัสําคัญ =.05  สมมติวา จากตัวอยาง พบวามีผูมี
รายไดมากกวา 50,000 บาท อยู  85% จะทดสอบไดดังนี ้

 

 1)   หาคา Z  จากสูตร   
 

100
15.85.

85.9.z   =  1.400 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 163

  2) ท่ีตารางพื้นที่ใตโคงปกติ ดูท่ี พท. ใตโคง = .4500 ( = .05)    ในที่นี้คาพื้นที่ใตโคง 

ในตารางพื้นทีใ่ตโคงปกติมีคา .4500 และ .4505 ซ่ึงมีคา = 1.64 และ 1.65 ตามลําดับ ดังนั้นคาพืน้ทีใ่ต
โคง .4500 จะมีคา ระหวาง 1.64 และ 1.65  ซ่ึงไดแก  1.645  

 

3) เปรียบเทยีบคา   จากการคํานวนซึ่ง  =  1.40  พบวานอยกวาคา  จากตาราง    จึง 

ปฏิเสธ สรุปไดวาสัดสวนจากตัวอยางไมตางจากประชากร 
  

6.3.2 การทดสอบสมมติ านดวยสถิติแบบพาราเมตริกกรณี  2  กลุม 
 

 6.3.2.1   การทดสอบผลตางของความแปรปรวนของประชากร 

2
2

2
1

S
SF  โดยท่ีคา 2

1S  > 2
2S  หรืออีกนัยหนึง่ คา F ไดจากคาความแปรปรวน

ของกลุมที่มีคา SD สูงกวา หารดวย คาความแปรปรวนของกลุมที่มี SD ตํ่ากวา 
 

สมมติฐานตรวจสอบ คือ       H0: 02
2

2
1                  H1: 

2
2

2
1 > 0 

วิธีการทดสอบเปรียบเทียบคา F ท่ีคํานวณไดกับคา  2,1F   จากตาราง ท่ีระดับ        ท่ีกําหนด โดยที ่
dfi  = n i – 1 

ตัวอยางที่ 6.7 จากการศึกษาระดับเงินเดือนของเจาพนกังานรัฐวิสาหกจิ 2 แหง พบวา 
รัฐวิสาหกจิแหงแรกมีคามัช ิมเลขคณิตของเงินเดือนเทากับ 8,000 บาท มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

7,800 บาท แหงที่ 2  มีคามัช ิมเลขคณิตของเงินเดือนเทากับ 7,800 บาทสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 850 

บาท ถาสุมตัวอยางพนักงานแหงละ 25 คน อยากทราบวา ความแปรปรวนของระดับเงินเดือนของ
พนักงานทั้งสองแหงตางกนัหรือไม ณ ระดับนัยสําคัญที ่.05 

   H0: 02
2

2
1      

   H1: 
2
2

2
1 > 0           

 

เม่ือ  2
1    คือ   ความแปรปรวนของเงินเดือนของพนักงานรฐัวิสาหกจิแหงที่ 1 

        2
2     คือ   ความแปรปรวนของเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงที่ 2 

 

แทนคาสูตร 

  2
2

2
1

S
SF   =  

800
850

  =  1.06 

 

  F(.05;24,24)  =  1.98 
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 คา F จากการคํานวณ (1.06) มีคานอยกวาคา F จากตาราง (1.58) สรุปไดวา  ความ
แปรปรวนของระดับเงินเดือนของพนักงานทั้งสองแหงไมตางกัน 

 

6.3.2.2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียสองตัว เปนการทดสอบสมมติฐานของคา 
เฉลี่ยซ่ึงมีอยูสองลักษณะ คือ กรณีท่ีขอมูลท่ีไมมีความสัมพันธกัน และกรณีท่ีขอมูลท่ีมี

ความสัมพันธกัน 

1)  ทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาที่ไดมาจากกลุมผูใหขอมูล
ท่ีไมมีความสัมพันธกัน   

   1.1)  ขอมูล  2  ชุดเปนอิสระตอกันและทราบคาความแปรปรวนของประชากร                       

   

สมมติฐานทดสอบ         210 : µµH      หรือ   11 :µH - 2µ = 0 

              211 : µµ ≠H       หรือ 11 :µH > 2µ       หรือ 11 : µH < 2µ  

 

                                        

nn

xx
2
2

2
1

2121 µµ
 

 

 เปรียบเทียบคา Z ท่ีคํานวณไดกับคา   Z(1- )   จากตาราง  

 

ตัวอยางที่ 6.8    หัวหนางานตองการทราบวา ขาราชการชายหรือหญิงขาดงานมากกวา
กัน จึงสุมตวัอยางขาราชการชาย 50คน หญิง 35 คน พบวาขาราชการชายขาดงานโดยเฉลี่ย 12 วัน/ป 

ขาราชการหญิง 10 วัน/ป ถาความแปรปรวนของการขาดงานของขาราชการชายเทากับ 1 วัน/ป ของ
ขาราชการหญิงเทากับ 2 วัน/ป ขอสรุปที่ระดับนัยสําคัญ  .05 คืออะไร 

 

      สมมติฐานที่ทดสอบ   210 : µµH               11 :µH > 2µ            

  

    เมื่อ   1µ   คือคาเฉลี่ยของการขาดงานของขาราชการชาย  

          2µ    คือคาเฉลี่ยของการขาดงานของขาราชการหญิง   

 

แทนคาในสูตร   

35
2

50
1

)0()1012(
Z      =  10.38 

  

Z (.95)    = 2.57 
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  คา Z จากที่คํานวณไดจากขอมูล มากกวาคา Z ท่ีไดจากตาราง สรุปไดวา ขาราชการชาย
ขาดงานมากกวาขาราชการหญิง 
 

1.2) ขอมูล 2 ชุดเปนอิสระตอกัน  ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร 

แตทราบวามีคาเทากัน หรือใกลเคียงกัน  หรือทดสอบแลวไมแตกตางกนั  ( 12   =    22   =   2 )   

ขนาดกลุมตัวอยางตั้งแต 30 คน ใช Z-test   ถานอยกวา 30 คน ใช t-test  โดยใชคาความแปรปรวนรวม 

(pooled variance) แทนความแปรปรวนแยกแตละกลุม 
 

สูตร   t หรือ  Z         =    

2n

1

1n

12
pS

2X1X
 

 

 เมื่อ      
2
pS        =     

2
)1()1(

21

2
22

2
11

nn
SnSn

 

 

ตัวอยางที่ 6.9    จากการเปรียบเทียบผลของสื่อ 2   ชนิดท่ีมีตอการเผยแพรขาวสารดาน
โรคระบาดและการปองกัน ผูวิจัยศึกษาผลจากการไดรับขาวของคน 2 กลุม กลุมละ 12 คนเทากัน กลุม
แรกอานขาวในหนังสือพิมพทองถ่ิน คอลัมน สุขภาพชุมชน และกลุมท่ีสองฟงขาวจากหอกระจายขาว
ของหมูบาน พบวามีคาเฉลีย่ของการรับรูขาวเปน 31.75  และ  28.67   และความแปรปรวนเปน  12.5  

และ  16.64   ตามลําดับ คะแนนจากการใชส่ือ  2  ชนิดมีคาแตกตางกนัท่ี    = .05 หรือไม 
 

1.3)  ขอมูล 2 ชุดเปนอิสระตอกัน  ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร 

แตทราบวามีคาไมเทากัน หรือไมใกลเคียงกัน  หรือทดสอบแลวแตกตางกัน   ( 1
2
  ≠    2

2
  )   

ใช t-test สูตรการคํานวณเชนเดียวกับ Z 
 

                

2

2
2

1

2
1

21

nn

xxt  

  

เปรียบเทียบคาท่ีคํานวณไดกับคา   t     จากตาราง โดยทีค่ํานวณคา  df    ไดจากสูตร   
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2) ทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาท่ีไดมาจากกลุมผูใหขอมูลท่ี
มีความสัมพันธกัน เชนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนอบรมกับคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมของผูเขารับ
การอบรมกลุมเดียวกันใชสูตร  t – test  ดังนี้ 

 

   สูตร       t    =        
nS

d

d /2
 

    

         เม่ือ     d   คือ   คาเฉลีย่ของคะแนนผลตางระหวางหลังดําเนินโครงการ  กับกอน
ดําเนินโครงการ  หาไดดังนี ้

        d     =        
n

d
  

        2
dS         คือ      คาความแปรปรวนของคะแนนผลตาง คํานวณจากสูตร 

                        2
dS         =        

)1n(n

ddn
22

 

 

  3)  ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวาสองตัว ใชการวิเคราะหความแปรปรวน  

Analysis of Variance-ANOVA 
 

ขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหความแปรปรวน 

 1. ตัวอยางไดมาจากการสุม 

 2. ความแปรปรวนของประชากรเปนเอกพนัธ   1
2
   =    2

2
  =   3

2   =   
2 

 3. การแจกแจงของประชากรเปนโคงปกต ิ
 

การตั้งสมมติ าน 

 H0 :   µ 1 =  µ2  =   µ 3  

 H1 :   อยางนัอยมี µ อยู 1 คูท่ีแตกตางกนั  
 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ตรวจสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตามเพียงตวัเดยีว  โดยท่ีแบงตัวแปรอิสระมากกวาสองประเภทหรือระดับ 

เปนการวเิคราะห ความแปรปรวนของตัวแปรเดี่ยว (Univariate ANOVA /simple ANOVA/single 

classification ANOVA)   มีตัวแปรตาม 1 ตัว และตวัแปรอิสระ 1 ตัวท่ีมีมากกวา 2 ระดับ 
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  ทําไมจงเรียกวาการวิเคราะหความแปรปรวน 

 การวิเคราะหความแปรปรวนเปนการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ย 2 

คาข้ึนไป แนวคิดคือ  ความแตกตางในตัวแปรตามเปนผลจาก 2 สวน สวนหนึ่งเปนผลจากตัวแปรอิสระ 

อีกสวนเปนผลจากอยางอื่นท่ีไมใชตัวแปรอิสระ(เรียกวาความคลาดเคลื่อน)  วิธีการวิเคราะหจึงทําโดย
การแบงความแปรปรวน(หรือความแตกตาง)ท่ีไดจากการวิจัยเปนสองสวน คือความแปรปรวนที่เกดิจาก
ตัวแปรการทดลอง และความแปรปรวนภายในกลุมท่ีใชในการทดลองทั้งหมด จากนั้น เปรียบเทียบ
ความแปรปรวนสองสวนนี้ ดวยสถิติ  F 

 เปนการเปรียบเทียบความแปรปรวนระหวางผลจากตัวแปรอิสระและความแปรปรวน
ภายในกลุมดวยคา F  จากนัน้นําคา F ท่ีคํานวณไดมาเปรียบเทียบกับคา  F [ ; ( k - 1) ,  (n -  k)] ท่ีระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนด        เม่ือ k คือจํานวนกลุมท่ีนํามาเปรียบเทียบ    และ n  คือ  จํานวนขอมูลทุกกลุม
รวมกัน 

 

ตัวอยางที่ 6.10 ในตารางที่ 14  เปนขอมูลท่ีไดจากการวจิัยการใหอาหารเสริม 3 ชนิดแก
สุนัข 3 กลุม ขอมูลในตารางคือ นํ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของสุนัขแตละตัว ตารางที่ 15 เปนตารางรูปแบบการ
นําเสนอผลทั่วไปของการวิเคราะหความแปรปรวน และตารางที่ 16 เปนผลการวเิคราะหจากขอมูลใน
ตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 14   คาเฉล่ียและคาผลบวกกําลังสองที่ไดจากการใหอาหารเสริมแกสุนัข 

 

ตัวอยาง กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

ตัวท่ี 1 

ตัวท่ี 2 

ตัวท่ี 3 

ตัวท่ี 4 

 

คาเฉลี่ยของกลุม ix  

2 

1 

2 

3 

 

2 

5 

4 

3 

4 

 

4 

3 

4 

2 

3 

 

3 

ผลบวกกําลังสองภายในกลุม 1 6 

คาเฉลี่ยรวมทุกกลุม X  

ผลบวกกําลังสองระหวางกลุม2 

3 

8 

F = 
    ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ 

 ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อน 
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การคํานวณคาผลบวกกําลังสอง 1   (SSw)      =  [(2-2)2 + (1-2)2  + (2-2 ) 2  + (3-2) 2] + 

                                                                           [(5-4)2 + (4-4)2  + (3-4 ) 2  + (4-4) 2] +                                                         

                                                                           [(3-3)2 + (4-3)2  + (2-3 ) 2  + (3-3) 2]    
                                                                      =    6 

 
 

การคํานวณคาผลบวกกําลังสอง 2   (SSb)  = XiX
i

n =4 (2-3)2 + 4(4-3)2 + 4(3-3)2  =8 

เม่ือคํานวณคาไดแลวนํามาเสนอในตารางซึ่งมีรูปแบบตารางทั่วไป ดังนี้ 
 

ตารางที่ 15   รูปแบบการนาํเสนอตารางวิเคราะหความแปรปรวนและการคํานวณ 

 

 

 

              

 

 
 

จากนั้นใสขอมูลท่ีไดจากการคํานวณขางบน ดังตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16   ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (จากการวิเคราะหในตารางที่ 14) 
 

        แหลง  SS df MS   F                     P 

 

ระหวางกลุม   8           2           4         4/.67=5.97        .05 

ภายในกลุม     6         9           .67 

รวม     14  

 

 จะเห็นวาคาผลบวกกําลังสองมีคา =  14  และแบงไดเปน 2 สวน คือ 8 และ6 โดยท่ี    ผลบวก
กําลังสองภายในกลุมไมสามารถอธิบายท่ีมาได ดังนั้นจึงเปนผลบวกกําลังสองของความคลาดเคลื่อน 

ในขณะที่ผลบวกกําลังสองระหวางกลุมอธิบายไดวาเนื่องมาจากความแตกตางระหวางกลุมหรืออีกนัย
หน่ึงคือระหวางตัวแปรอิสระท่ีตางกันหรือท่ีตางระดับกัน 

กลุมท่ี 1 

กลุมท่ี 2 

กลุมท่ี 3 

SSw ของกลุมท่ี 1 =  2
11 )( xx i  

SSw ของกลุมท่ี 2 = 2
22 )( xx i  

SSw ของกลุมท่ี 1 = 2
33 )( xx i  

 

แหลงความแปรปรวน     df           SS               MS                F       

ระหวางกลุม  (b)          k-1                           SSb/dfb        MSb/MSw 

ภายในกลุม   (w)          n-k                           SSw/dfw          

รวม                           n -1   
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  การแปลความหมาย 

     ตารางที่ 16 แสดงผลของการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว  SS คือผลตาง
กําลังสอง  df  คือองศาแหงความเปนอิสระ MS คือความแปรปรวน  คา F คือคาท่ีไดจากการเปรียบเทียบ
ความแปรปรวน 2 คา  (ในที่น้ีคือความแปรปรวนระหวางกลุมหารดวยความแปรปรวนภายในกลุม) 

เนื่องจากคาความแปรปรวนระหวางกลุมมีคามากกวาความแปรปรวนภายในกลุม ดังนั้นตัวแปรแบงกลุม
จึงมีผล เห็นไดจากการที่คา F มีคามากกวา 1  เนื่องจากตัวแปรแบงกลุมมีคาเปน 3 ระดับ ดังนัน้ คา df 

ระหวางกลุมจงึมีคาเปน 2 จํานวนขอมูลทุกกลุมรวมกนัคือ 12  และ df ภายในกลุมมีคาเปน 12-3 = 9 ใน
กรณีท่ีวเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสวนใหญจะระบรุะดับนยัสําคัญของคา F ท่ีไดมาให แตในกรณีท่ี
ไมไดระบุ จะตองเปดตารางการแจกแจงของ F ซ่ึงคาท่ีระดับนยัสําคัญ  .05  ท่ี  df = 2,9       (คา df ของ
ความแปรปรวนที่มากกวา , df ของความแปรปรวนทีน่อยกวาตามลาํดับ) ไดคาวกิฤติของ F = 4.26  

แสดงวาตวัแปรแบงกลุมหรือตัวแปรอิสระมีผลแตกตางในตัวแปรตาม  
 

ตัวอยางที่ 6.11   จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของวิธีการเสริมแรง 3 วิธี
จากกลุมตัวอยาง  3  กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน  สุมมาจากประชากรที่มีการกระจายเปนโคง ปกติและมี 

ความแปรปรวนเทากัน ผลการวิเคราะหจะไดคาท่ีตองการทั้งหมดดังตาราง 
 

  ตารางที่ 17   ตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
   

              แหลงความแปรปรวน    df        SS              MS             F =       

ระหวางกลุม(b)                2       3889.87     1943.44     31.53 

ภายในกลุม(w)               27       1664.10         61.63  

รวม                                29       5550.97      191.41    

 

เปรียบเทียบคา F  ท่ีคํานวณไดจากขอมูลท่ีศึกษา กับ คา จากตารางซึ่ง  F(.01; 2,27)=5.57 

พบวาวิธีการเสริมแรงที่ตางกันใหผลท่ีแตกตางกัน  
 

  การวิเคราะหภายหลังดวยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) 

เม่ือปฏิเสธ H0 จากการวเิคราะหความแปรปรวนแสดงวาตองมีอยางนอย 1 คูท่ีมีความ
แตกตางกนั ดงันั้นตองมีการทดสอบความแตกตางรายคูเทาท่ีเปนไปได ( = kC2  คู   k = จํานวนกลุม)

พรอมๆกัน เรียกวาการ เปรยีบเทียบพหุคูณซ่ึงมีหลายวธีิ เชน 

 =  Tukey’s HSD  Test 

  =  Newman - Keuls test 

  =  Duncan’s test 

  =  Sheffe’s  method (หรือ S  method) 

MSb 

MSw 
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6.4 การวิเคราะหและความหมายผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติติอางอิงหรือสถิติทดสอบ
แบบนันพาราเมตริก 

 

6.4.1  แนวคิดท่ัวไปเกีย่วกับการทดสอบดวยสถิตินันพาราเมตริก 

6.4.2  สถิตินันพาราเมตริก ท่ีใชในการทดสอบความแตกตาง 

6.4.3  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิตินันพาราเมตริก 
  

6.4.1  แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการทดสอบดวยสถิตินันพาราเมตริก 

 คํานี้ใชเปนครัง้แรกโดย Wolfowitz, 1942   การทดสอบนันพาราเมตริก นํามาใช
ทดสอบทางสถิติในกรณีท่ีผูวิจัยไมมีความรูเกี่ยวกับการแจกแจงของตวัอยางหรือคาพารามิเตอรของตัว
แปรในประชากรของกลุมท่ีนํามาศึกษา   ดังนั้นการทดสอบนี้จึงไมไดทําเพื่อการประมาณคาพารามิเตอร 

เชนการทดสอบคาเฉลี่ยหรือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใชการทดสอบดวยสถิติพาราเมตริก   ดังนั้น
บางครั้งจึงเรียกการทดสอบแบบนันพาราเมตริกวาเปนการทดสอบที่ไมอิงรูปแบบของการกระจาย  หรือ
การทดสอบที่ไมอิงคาพารามิเตอร (distribution-free หรือ parameter-free )  

การพิจารณานาํสถิตินันพาราเมตริกมาใชน้ัน เกิดจากการพบกรณีในการศึกษา ดังตอไปนี ้
 

 1) การแจกแจงความถี่ของเหตุการณท่ีศึกษา : เหตุการณหรือตัวแปรที่นํามาศึกษามกีาร
แจกแจงที่ไมอยูในรูปปกติ ไมเหมาะทีจ่ะใชคาเฉลี่ยมาทดสอบ  

 

 2)  ขนาดหรอืจํานวนตัวอยาง : ขนาดหรอืจํานวนตัวอยางมีความสัมพันธกับขอตกลง
เบ้ืองตนในการใชสถิติทดสอบในเรื่องการแจกแจงของตัวอยางที่เปนปกติ  โดยท่ัวๆไป แมจะไมแนใจ  

แตถาจํานวนหรือขนาดใหญพอ เชน 100 ข้ีนไป อาจสันนิษฐานไดวามีการแจกแจงของตัวแปรที่ศึกษาที่
อยูในรูปปกต ิ อยางไรก็ตาม ถาตัวอยางมีขนาดเล็กมาก ไมแนใจวาตัวแปรที่ทดสอบมีการกระจายเปน
ปกติ ก็สามารถใชการทดสอบดวยสถติินันพาราเมตริก  

 

 3)  ปญหาทางการวัด : การใชการทดสอบที่มีขอตกลงเบื้องตนในดานการแจกแจงปกติ
จะมีขอจํากดัถาตัวแปรทีว่ัดไมอยูในระดับท่ีเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน  ตัวอยางเชน ในการศึกษาโดย
ใชระดับคะแนนในการวดัตัวแปรที่จะศกึษา ผลการวัดจะไมสามารถเปรียบเทียบกันไดในลักษณะของ
ความเทากันของหนวยการวดัแตละหนวย  เนื่องจากเปนการวัดรระดับจัดลําดับ   ซ่ึงในการทดสอบแบบ
พาราเมตริกถือวาเปนการฝาฝนขอตกลงในการใชการทดสอบทางสถิติ  ซ่ึงตองเปนการวดัในระดับ
อันตรภาคขึ้นไป  โดยท่ัวไป การใชสถิติไรพารามิเตอรมีคุณสมบัติดังนี ้

  (1)   คํานวณคาสถิติไดงาย ไมซับซอน 

 (2)  ใชกลุมตัวอยางขนาดเลก็ไดโดยไมเกดิความคลาดเคลื่อนในการ 

                     ทดสอบ 
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   (3)   ใชไดกับขอมูลทุกระดบัมาตรการวัด 

   (4)   การแจกแจงของประชากรไมจําเปนตองเปนการแจกแจงปกต ิ

 (5)   ใชงาย สะดวก รวดเร็ว 

   (6)   มีขอตกลงนอย ไมยุงยาก 

   (7)   ถาขอมูลไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติพาราเมตริก 

        การใชสถิตินันพาราเมตริกทดสอบจะใหอํานาจการทดสอบสูงกวา 
 

6.4.2 สถิตินันพาราเมตริกท่ีใชในการทดสอบความแตกตาง 

  โดยท่ัวไปแลว จะมีวิธีการทดสอบแบบนนัพาราเมตริกอยางนอยหน่ึงวิธีท่ีใชเทียบแทน
การทดสอบชนิดพาราเมตรกิ  ซ่ึงอาจจําแนกไดดังนี้  

6.4.2.1  การทดสอบกลุมตัวอยางกลุมเดยีว 

6.4.2.2  การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน 

6.4.2.3  การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวท่ีไดจากกลุมตัวอยางที่ 
ไมเปนอิสระจากกันหรืออีกนัยหน่ึง มีความสัมพันธกัน  

6.4.2.4 การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่เปนอิสระกันมากกวา  2 กลุม 

 

ตารางที่ 18  นําเสนอสถิติทดสอบแบบนันพาราเมตริกตางๆ ท่ีใชในการทดสอบสมมติ 
ฐานเกีย่วกับตัวแปรที่ศึกษา  
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ตารางที่ 18  การนําเสนอสถติิทดสอบแบบสถิติพาราเมตริกและนันพาราเมตริก ท่ีใชในการทดสอบ  

      สมมติ านเกี่ยวกับตัวแปรท่ีศกษา  
 

 

วัตถุประสงคการทดสอบ 
การทดสอบ
แบบพาราเมตริก 

การทดสอบแบบนันพาราเมตริก 

1  กลุม เปรียบเทียบคาของ
ตัวอยางกับคาของประชากร 

Z หรือ t Nominal:  χ2  - test, Binomial test,        

Ordinal:   Kolmokorov-Smirnov one sample test,  

One sample run test 

เปรียบเทียบกลุมประชากร
สองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน 

z หรือ t-test 

สําหรับขอมูลท่ี
เปนอิสระตอกนั 

Nominal:  Fisher exact probability test 

Ordinal:    Median test, Mann Whitney U test,  

Wilcoxon rank-sum test, Kolmokorov-Smirnov 

two samples test, Wald-Wolfowitz Runs test  

Interval:   Randomisation test for 2 indept samples 

ตรวจสอบความมีนัยสําคัญ
ของกลุมท่ีมีความสัมพันธกนั
สองกลุมหรือของกลุมเดียวท่ีมี
การวัดซํ้าสองครั้ง 

t-test สําหรับ
ขอมูลท่ีสัมพันธ
กัน 

Nominal:  McNemar test  

Ordinal:   Sign test, Wilcoxon matched pairs  

                 signed-rank test 

Interval:  Walsh test, Randomisation for matched 

pairs 

การวิเคราะหความแปรปรวน F-test  Cochran Q test 

เปรียบเทียบกลุมตั้งแตสาม
กลุม 

One way - 

independent 

groups 

Nominal:  Cochran Q test 

Ordinal:   การวิเคราะหความแปรปรวนของการ
จัดลําดับของ Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis 

analysis of ranks  ) 

เปรียบเทียบกลุมตาง ๆ ท่ีแบง
ดวยองคประกอบสอง

องคประกอบ 

การวิเคราะห
ความแปรปรวน
สองทาง  

Ordinal:   Friedman 2 way ANOVA 

สหสัมพันธ (2 กลุมไมอิสระ)   

ประเมินความสัมพันธเชิง
เสนตรงระหวางสองตัวแปร  

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของ 

Pearson  

Nominal:  Contingency Coefficient  

Ordinal:   Spearman rank correlation  

                 coefficient, Kendall rank correlation  

                 coefficient,Kendall coefficient of  

                 concordance 
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6.4.3  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิตินันพาราเมตริก 

เนื้อหาท่ีนําเสนอตอไปนี ้ เปนการนาํสถิติพาราเมตริกบางตัวท่ีใชกันบอยมานาํเสนอ 

ดังนี ้
 6.4.3.1 การทดสอบกลุมตวัอยางกลุมเดยีว วัดครั้งเดียวหรือขอมูลชุดเดียวเปนการ

ทดสอบความพอดีของการกระจาย (test goodness of fit)  เปนการทดสอบวา   ความถี่ของส่ิงท่ีศึกษาอยู
ในรูปหรือขนาดเดียวกนักับความถี่ท่ีคาดหวังไวตามทฤษฎีหรือไม สถิติท่ีใชไดแก ไคสแควร (Chi-

square Goodness of Fit Test ) และ Kolmogorov-Smirnov One Sample Statistic Test 
 

1) การทดสอบความพอดีของการกระจาย ดวยไคสแควร  

 ทดสอบวาความถี่ของส่ิงท่ีศึกษาอยใูนรูปหรือขนาดเดยีวกันกับความถี่ท่ีคาดหวังไว
ตามทฤษฎีหรือไม  

  เม่ือ   O    คือความถี่ท่ีสังเกตได วดัได 

  เม่ือ   E    คือความถี่ท่ีคาดหวงั ความถี่ตามทฤษฎี 
 

1.1)  ในกรณท่ีีความถี่ตามทฤษฎีมีคาเทากัน(โดยพิจารณาจากขอมูลวา โอกาสของการ
เกิดเหตุการณตามทฤษฎีจะเทากันจริงหรือไม 

 

ตัวอยางที่ 6.12 : จากการโยนลูกเตา 120 คร้ัง พบวาจํานวนครั้งท่ีเกิดในแตละหนาเปน
ดังตารางขางลางนี้ ใหทดสอบวา ลูกเตานี้ ลําเอียงหรือไม 

 

ตารางที่ 19  แสดงจํานวนครั้งท่ีเกิดจากการโยนลูกเตา 
 

หนาลูกเตา   1   2   3    4    5   6 รวม 

จํานวนครั้งท่ีเกิด 17 28 12   15   23   25 120 

 

กรณีท่ีลูกเตาเปนปกติ คา E ตามทฤษฎีของการเกิดแตละหนา มีคา  = 20  ทุกหนา 
H0:  จํานวนการเกิดแตละหนาเทากัน (ไมตางกัน) 

H1:  จํานวนการเกิดแตละหนาไมเทากัน (ตางกัน) 

คํานวณคา  χ2  จากสูตร   
E

EO 2
2 )(χ  

 

20
)2520(

20
)2320(

20
)1520(

20
)1220(

20
)2820(

20
)1720( 222222

2χ    9.8 
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   เปรียบเทียบคา  χ2  ท่ีคํานวณไดจากการทดลอง  กับคา χ2   ตามทฤษฎี ซ่ึงหาไดจาก
ตาราง      χ2

( , หรือ df ) 
      ซ่ึงในที่น้ี =.05  df=  จํานวนหนาลูกเตา-1 = 6-1=5          χ2

(.05,5)= 11.07     
 

  เปรียบเทียบแลวสรุปไดวา  จํานวนการเกดิแตละหนาไมแตกตางกนั 
 

1.2)  กรณีท่ีความถี่ตามทฤษฎี    มีรูปแบบของตนโดยเฉพาะซึ่งอาจมีสัดสวนไมเทากัน 

เชนในการวิจัยเชิงสํารวจครั้งหนึ่ง พบวาไดตัวอยางที่ศึกษาจํานวน  100 คน มีสัดสวนอาชีพ รับราชการ 

คาขาย เกษตรกร และธุรกิจ เปนสัดสวน  10    25     40  25  ในขณะที่สัดสวนอาชีพในประชากรเปน   

10   15     50  25  สัดสวนของตัวอยางตางจากสัดสวนในประชากรหรือไม  
 

H0 : สัดสวนอาชีพของตัวอยางเหมือนกับสัดสวนอาชีพของประชากร 

  H1 : สัดสวนของตัวอยางตางจากสัดสวนของประชากร 
 

 รับราชการ คาขาย เกษตรกร ธุรกิจ 

E 10 15 50 25 

O 15 30 40 15 

 Oรับราชการ  =  .15 100 =15  Eรับราชการ =  .10 100 =10 

              Oคาขาย     =  .30 100 = 30 Eคาขาย     =  .15 100 = 15 

 Oเกษตรกร   =  .40 100 = 40 Eเกษตรกร   =  .50 100 = 50 

 Oธุรกิจ       =  .15 100 =15  Eธุรกิจ      =  .25 100 =25 

 

คํานวณคา  χ2  จากสูตร   
E

EO 2
2 )(χ  

 

15
)1525(

40
)4050(

30
)3015(

15
)1510( 2222

2χ  18.333 

 

 เปรียบเทียบคา  χ2  ท่ีคํานวณไดจากการทดลอง  กับคา χ2   ตามทฤษฎี ซ่ึงหาไดจากตารางที่   
χ2

( , หรือ df )      ซ่ึงในที่น้ี =.05  =  (จํานวนแถว-1)(จํานวนสดมภ-1)=3x1=3     χ2
(.05,3)= 7.82 

 คา     χ2     ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคาจากตาราง สรุปไดวา สัดสวนของตัวอยางแตกตางจาก
สัดสวนของประชากร 
 

 2)   การทดสอบความพอดขีองการกระจายที่เกิดข้นจริงกับคาคาดหวังดวย  

  Kolmogorov-Smirnov Test เปนการทดสอบความพอดขีองการกระจายที่เกิดข้ึนจรงิกับ
ท่ีคาดหวัง ใชไดดีกับกรณีขอมูลอยูในระดบัจัดลําดับ  โดยใชเปรยีบเทยีบคาความถี่สะสมที่คาดหวงัและ



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 175

ท่ีเกิดจริง พิจารณาความแตกตางที่สูงสุดวาเปนเทาไร แลวนําคานั้นไปเปรยีบเทียบกับคาวกิฤตจาก      

ตาราง 
 

  ตัวอยางที่ 6.13 จากการศกึษาการไดรับจองตัวใหทํางานหลังจากจบการศึกษา ของ
นักศึกษาปท่ี 3-6  จํานวน 12 คน ไดผลดังนี ้ 
 

ปท่ีศกษา จํานวนที่ไดรับการจองตัว 

3 0 

4 1 

5 4 

6 7 

 

จะสรุปผลการศึกษานีว้าอยางไร 

สมมติ านศูนย   คือ  :   ไมมีความแตกตางระหวางนกัศึกษาตางชัน้ป ในการไดรับการจองตัว ความ
แตกตางที่เห็นอาจเกิดข้ึนโดยบังเอิญ   

สมมติ านทางเลือก คือ : มีความแตกตางระหวางนกัศึกษาตางชัน้ป ในการไดรับการจองตัว ความ
แตกตางที่เห็นอาจเกิดข้ึนโดยบังเอิญ   

นําขอมูลเขาตาราง เพื่อหาคาความถี่สะสมและความแตกตางดังขางลาง กําหนดให   = 0.05 

     ตารางที่ 20  ตารางการหาคาความถี่สะสมและความแตกตางระหวางนักศกษาตางชัน้ป 

 

ปท่ีศึกษา 3 4 5 6 

ความถี่ท่ีคาดหวัง 3/12 3/12 3/12 3/12 

ความถี่สะสมที่คาดหวัง 3/12 6/12 9/12 12/12 

ความถี่สะสมทีเปนจริง 0/12 1/12 5/12 12/12 

ความแตกตาง 3/12 5/12 4/12 0/12 

  

  คาสูงสุดจากการคํานวณดวยขอมูลจริงคือ  5/12= 0.417  คาสูงสุด จากตารางที่ n  =  12 

  = 0.05 คือ  0.375  ซ่ึงมีคานอยกวาคาท่ีไดจากขอมูลท่ีศึกษามา ดังนัน้ปฏิเสธสมมติฐานศูนย ยอมรับ
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สมมติฐานวิจยั ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %  เนื่องจากคาจากขอมูลจริงสูงกวาคาวิกฤต สรุปไดวาช้ันปท่ี
เรียนมีความสมัพันธกับการจองตัวทํางาน  

  ผูอานจะสังเกตไดวา ในกรณีน้ี ถากําหนดคา   = 0.01   จะไดคาจากตาราง =     0. 450  

มีคามากกวาคาท่ีไดจากขอมูลท่ีศึกษามา หมายความวา ยอมรับสมมติฐานศูนย ดวยความเชื่อม่ัน 99% วา 
ช้ันปท่ีเรียนไมมีความสัมพันธกับการจองตัวเขาทํางาน 

6.4.3.2  การทดสอบความแตกตางระหวางประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระจากกัน  

 สถิติทดสอบความแตกตางระหวางตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกันมีอยู4วิธี สถิติท่ี
นิยมใชกันมากที่สุด คือ Mann-Whitney U test (เทียบเทาไดกับ t-test) ทดสอบวาฟงกชันการกระจายของ
ประชากรสองกลุมเหมือนกนั  (และใชเปนการทดสอบภายหลังจากการทดสอบดวย Kruskall-Wallis 

test แลวพบวามีนัยสําคัญดวย ) ใชในการทดสอบในกรณีขอมูลมีระดบัการวัดในระดับจัดลําดับหรือสูง
กวา รองลงมาไดแกคาสถิติ  Wald-Wolfowitz run  test  การทดสอบคามัธยฐาน (The Median test)และ 

Kolmogorov-Smirnov test สําหรับคาสถิติ Moses extreme reactions test แมวาจะใชทดสอบกลุม
ตัวอยางสองกลุม แตใชไดเฉพาะการตรวจสอบผลจากการใหตัวแปรอสิระในการวิจยัเชิงทดลอง โดยท่ี
ตัวแปรทดลองมีผลแบบ 2 ทิศทางมากกวาแบบทิศทางเดียว ดังนัน้วิธีน้ีจึงนยิมใชเม่ือผูวิจัยคาดวาจะ
ทดสอบแบบสองทิศทาง มากกวาแบบทิศทางเดียว    

 

ตัวอยางทีนํ่ามาเสนอคือ สถิติ Mann-Whitney test การจะใช  Mann-Whitney test ตอง
ถามตัวเองวา ขอมูลเปนคูหรือไม  ถาขอมูลมีลักษณะจบักันเปนคู  ๆ แลว ควรเลือกใช Wilcoxon test 

แทน การทดสอบนี้ใชการจัดลําดับท่ีจากต่ําไปสูง และเปรียบเทยีบลําดับเฉลี่ยของสองกลุม Mann-

Whitney test ไมมีขอตกลงเรื่องการกระจายแบบปกตขิองประชากร แตมีขอตกลงวา รูปรางของการ
กระจายของสองกลุมตองคลายคลึงกัน  ถาการกระจายของสองกลุมตางกันมาก การแปลงขอมูลอาจทํา
ใหการกระจายมีความคลายคลึงกันมากขึน้       

   

  แนวคิดหลักและนิยามศัพท 

ตัวอยางที่เปนอิสระ  ตัวอยางมีความเปนอิสระตอกันถาการตอบของตัวอยางคนที่ n ใน
กลุมหนึ่งไมเปนฟงชันกของการตอบของคนที่ n ในตัวอยางกลุมแรก  เรียกอีกอยางวาตัวอยางทั้งหลาย
ไมมีความสัมพันธกันหรือเกี่ยวของกัน   ตัวอยางที่ไมใชตัวอยางที่เปนอิสระตอกนั ไดแกตัวอยางที่ให
ขอมูลสองครั้ง กอน หลัง ตัวอยางที่ไดจากการจับคูผูท่ีมีลักษณะคลายคลึงกนั แลวแยกเขากลุมคนละ
กลุม  เปนตน 
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  วิธีการคํานวณ 

 การคํานวณคา  U 

  1) ให n เปนขนาดของตัวอยางแตละกลุมท่ีเปนอิสระตอกนัท่ีตองการทดสอบนัยสําคัญ  

คือกลุม A และ  B    และใหขอมูลมีการเรียงลําดับจากที่มีคาของขอมูลนอยสุดจนถึงท่ีมีคาของขอมูล
สูงสุดคือจาก a  ถึง  k    
 

รวมกลุมท้ังสองเขาดวยกัน แลวจัดลําดบัใหม  สมมติวา นํามาเรียงลําดับใหมไดดงั   

ตารางที่ 21   
 

ตารางที่ 21 แสดงมีการเรียงลําดับจากที่มีคาของขอมูลนอยสุดจนถงท่ีมีคาของขอมูลสูงสุด 
 

ลําดับ 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 

กลุมเดิม A B B A B A A A B A A B A B B B 

 

ใหกลุม A มีจํานวนสมาชิกในกลุมมากกวา กลุม B 

 2) ให  Ua  เปนผลรวมของจํานวนสมาชิกในกลุม A ท่ีอยูในลําดับกอนสมาชิกคนแรก
ของ B   บวกกับจํานวนสมาชิกของ A ท่ีอยูกอนสมาชิกของ B คนที่สอง (นับรวมตั้งแต A คนแรก )  

บวกกับจํานวนสมาชิกของ A  ท่ีอยูในลําดับท่ีกอนสมาชิกของ B คนที่สาม โดยนับตั้งแต สมาชิกของ A 

คนแรก  ทําอยางนี้จนถึงจํานวนสมาชิกของ A ท่ีอยูในลําดับท่ีกอน สมาชิกของ B คนสุดทาย  ในที่น้ี
สมาชิกของ B มี 8 คน ดังนั้น  

คา    Ua  = 1 + 1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 8 + 8 = 40 

ให  Ub  เปนคาท่ีไดจากจํานวนสมาชิกใน B ยกกําลังสอง แลว ลบดวยคา Ua   

คา Ub = (8*8)-40 = 24 

หมายเหตุ  สามารถหาคาของ Ub  ไดเชนเดียวกับวิธีการหาคา Ua  แตสลับกัน โดยคาท่ี
ไดคือผลรวมของจํานวนของสมาชิกใน B ท่ีอยูในลําดับกอนสมาชิกของ A คนที่หนึง่ จนถึงคนสุดทาย   

ให U มีคาเทากับ Ua  หรือ  Ub  แลวแตคาใดจะมีคานอยกวา ในที่น้ี คา Ub  มีคานอยกวา 
คา  Ua  ดังนั้น  U  มีคา = 24   

จากนั้นพิจารณาคาความนาจะเปนของ U  ในตารางที่คา n1 = 8, n2 = 8, and U=24,  ได
คาความนาจะเปนท่ีระดับนยัสําคัญ  .221ดงันั้น จึงไมสามารถสรุปไดวา กลุมท้ังสองมีความตางกันอยาง 
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มีนัยสําคัญท่ีระดับนยัสําคัญ  .05   

ในทางปฏิบัติ เราสามารถคํานวณคาความนาจะเปนของ U ไดดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   

SPSS  โดยมีผลการทดสอบแบบสองทาง    

  6.4.3.3 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรท่ีไดจากประชากรทีไ่มเปนอิสระจาก
กันหรืออีกนัยหน่ง มีความสมัพันธกัน  

 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรที่ไดจากกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันกัน    

ทดสอบความแตกตางของกลุม แทนการทดสอบดวย t-test ดวย  Sign test และ Wilcoxon's matched 

pairs test หรือ  Wilcoxon signed rank test  ซ่ึงใชทดสอบวา คามัธยฐานของประชากรที่มีการแจกแจง
เหมือนกนัมีคาเปนศูนยหรือไม     ในกรณีท่ีวดัตัวแปรแบบแบงสอง เชน ผาน ไมผาน หรือเห็นดวย ไม
เห็นดวย ซ่ึงอยูในการวัดระดับนามบัญญัติแบบสองกลุม ทดสอบดวย  McNemar's Chi-square    

ตัวอยางการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกันดวย sign test หรือการ
ทดสอบเครื่องหมายซึ่งเหมาะที่จะใชในกรณีของการวดัตวัแปรระดับจัดลําดับหรือนามบัญญัติกระบวน 

การทําโดยการใหเครื่องหมาย  (+  หรือ  -)  ใชในกรณีท่ีมีระดับ การวดัแบบไมตอเนื่อง และการกระจาย
ของขอมูลไมเปนแบบแผน 

 

ตัวอยางที่ 6.14 จากการประเมนิคนงานซึ่งทําโดยผูบังคับบัญชาในระดับสูง และ
ผูบังคับบัญชาโดยตรง  เปนผูประเมิน แลวนําคะเนนที่ไดมารวมกนั แลวจึงใชผลการประเมินในการ
พิจารณาขึ้นเงนิเดือน การประเมินใชมาตรประเมินคา 1-5 ระดับ  แตละระดับมีคาเงินเพิ่มระดับละ  2%  

ผูบริหารสงสัยวา  การประเมินจากผูบังคับบัญชาระดับสูงอาจมีลักษณะที่เบ เนื่องมาจากความลาํเอียง 

เทา ๆ กับการที่ไมรูจักผูท่ีไดรับการประเมินดีพอ   ดังนั้นจึงลองใชคะแนนของลูกจางจํานวน 20 คน ท่ีมี
ผลงานที่บันทึกเปนลายลักษณอักษร และเปนท่ีประจกัษท่ัวไปวาอยใูนระดับสูงกวาคาเฉลี่ยมาใชดวย 

พบคะแนนจากการประเมนิดังขางลาง  โดยมีคําถามวา มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญเกิดข้ึน
หรือไม 
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ตารางที่ 22  แสดงผลการประเมินคนงานโดยผูบังคบับัญชาและจากการประเมินเอกสาร 

 

 

พนัก 

งาน 

คนที ่

(1) ผล
การ

ประเมิน
เอกสาร 

(2) ผล
จาก

ผูบังคับ
บัญชา
โดยตรง 

(3) ผล
จาก

ผูบังคับ
บัญชา
ระดับสูง 

(4) ความ
แตกตาง
ระ หวาง 

(1)และ 

(2) 

(5) ความ
แตก ตาง
ระหวาง 

(1)และ 

(3) 

(6)

ทิศ
ทาง 

(7) สัญ 

ลักษณ 

1 1 1 0 0 1 < + 

2 1 2 1 1 1 = 0 

3 1 1 0 0 1 < + 

4 1 2 1 1 2 < + 

5 1 2 1 1 1 = 0 

6 1 1 0 0 2 < + 

7 1 3 2 2 1 > - 

8 1 1 0 0 0 = 0 

9 1 1 0 0 1 < + 

10 1 2 1 1 0 > - 

11 1 2 1 1 1 = 0 

12 1 2 1 1 2 < + 

13 1 1 0 0 1 < + 

14 1 1 0 0 1 < + 

15 1 1 0 0 0 = 0 

16 1 2 1 1 1 = 0 

17 1 3 2 2 1 > - 

18 1 2 1 1 2 < + 

19 1 1 0 0 1 < + 

20 1 1 0 0 1 < + 

   

สมมติ านศูนยของการทดสอบเครื่องหมาย คือไมมีความแตกตางระหวางการวดัท้ัง
สองครั้ง หรือในกรณีน้ี คะแนนของผูบังคับบัญชาทั้งสองระดับท่ีประเมินพนักงานมีความคลายคลึงกนั
ในภาพรวม หรือ H0:  M1  =  M2 
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เม่ือ   M1  คือ    คามัธยฐานของ ความแตกตางที่เกิดข้ึนในการประเมินจากเอกสารและ 

                      ผูบังคับบัญชาโดยตรง 

และ  M2   คือ   คามัธยฐานของ ความแตกตางที่เกิดข้ึนในการประเมินจากเอกสารและ 

                        ผูบังคับบัญชาชั้นสูง   
 

กําหนดใหระดับนัยสําคัญของการทดสอบคือ  0.05  และใชตารางแบบแบงสอง 

(Binomial Table) ดังท่ีนํามาแสดงในภาคผนวก เพื่อทํานายวาความแตกตางที่เกดิข้ึนในการประเมินจาก
เอกสารและผูบังคับบัญชาโดยตรง มีคานอยกวาความแตกตางที่เกิดข้ึนในการประเมินจากเอกสารและ
ผูบังคับบัญชาชั้นสูง  หรือ H1:  M1  <  M2 

 

                   จากนั้นดําเนนิการวิเคราะหดงันี้  
      1) พิจารณาทิศทางของคาความแตกตางและการใหสัญลักษณ    

1.1)  ถาคาในสดมภท่ี (4)  ตํ่ากวาคาในสดมภท่ี (5) แลว ทิศทางในสดมภท่ี (6)   

       จะเปน  “<”  และสัญลักษณในสดมภท่ี (7)  จะเปน +  
 

1.2)  ถาคาในสดมภท่ี  (4)  สูงกวาคาในสดมภท่ี (5) แลว ทิศทางในสดมภท่ี  

             (6)  จะเปน  “>”   และสัญลักษณในสดมภท่ี (7) จะเปน -   
 

      1.3)  ถาคาในสดมภท่ี  (4)  เทากับคาในสดมภท่ี (5) แลว ทิศทางในสดมภท่ี   

             (6)  จะเปน  “=” และสัญลักษณในสดมภท่ี (7)  จะเปน 0 

 

2) ตัดขอมูลท่ีมีสัญลักษณเปน 0 ในคอลัมนท่ี 7 ออก จะเหลือขอมูลท่ีนํามา 
    พิจารณาคา p จากตาราง 14 ตัว   
 

3)  จากขอมูลท่ีเหลืออยู 14 ตัวหรือ 14 คู  มีทิศทางเปน “+”  อยู  11 ตัว และเปน  “ - ” 

อยู 3 ตัว ดังนัน้ ดูคา p ไดในตาราง Binomial Table ท่ี  N = 14 และ  x = 3  ไดคา p =  0.029 
 

4) แปลความหมายคา p จากตารางที่ได =  0.029  ไดวา คาดวาผูบังคับบัญชาทั้งสอง
กลุมมีการใหคะแนนที่คลายกันประมาณ  2.9% ของทั้งหมด   

 

5) เปรียบเทยีบคา p จากตาราง ท่ีได =  0.029  ตํ่ากวาคา  p ท่ีกําหนดคอื  0.05  ซ่ึงมีคา
สูงกวาคาท่ีไดจากตาราง ดังนั้น เราจึงปฏิเสธสมมติฐานสูญ   
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6.4.3.3  การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมากกวา  2 กลุม 

 คาสถิตินันพารเมตริกท่ีใชในการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางที่เปน
อิสระตอกันมากกวา 2 กลุม คือ Kraskal-Wallis analysis of variance ซ่ึงใชสําหรับตัวแปรที่วัดในระดับ
จัดลําดับ 

  1)  จัดลําดับขอมูลรวมทุกกลุมเขาดวยกัน จากที่ตํ่าสุดเปน 1 จนถึงคาสูงสุด 

  2)  หาผลรวมของอันดับในแตละกลุม เปนคา Ri 

  3)  หาคาสถิติ H  จากสูตร 
 

N   คือจํานวนขอมูลท้ังหมด และ  ni  คือจํานวนขอมูลในกลุม i    
 

กรณีท่ีมีขอมูลอยูในตําแหนงลําดับเดียวกัน หาคา H จากสตูรนี้ 
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เม่ือ t แทนจาํนวนขอมูลท่ีมีคาเทากัน เม่ือรวมขอมูลท้ังหมดเขาดวยกัน การทดสอบ
นัยสําคัญของคา H ท่ีคํานวณไดมีอยู 2 กรณีคือ 

ขอบเขตที ่p = 0.029  ่งอยภูายในขอบเขตที่  p = 0.05 

ขอบเขตที ่p หรือ  = 0.05 

-3          -2          -1          0          1           2           3 
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 1)  เม่ือ k = 3 และจํานวนตัวอยางในแตละกลุมไมเกนิ 5  เปดตารางที่      เพื่อหาคา
วิกฤติของ H   ถาคา H ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาคาจากตาราง หรือคาความนาจะเปนท่ีต้ังไวมีคามากกวา
ความนาจะเปนจากตาราง จะยอมรับ H0 

 

 2)  กรณี n  มีขนาดใหญพอ การแจกแจงของ H จะมีการแจกแจงแบบไคสแควร  ดังนั้น
จึงเปดคาไคสแควรท่ี df = k-1  ถาคา H ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาคาจากตาราง ยอมรับ H0 

 

 การยอมรับ H0    แสดงวา  ประชากรทั้ง k กลุมมีการแจกแจงเหมือนกันหรือมีคาเฉลี่ย
เทากัน 

ตัวอยางที่ 6.15  การเปรียบเทียบวิธีสอน 3 วิธีวาใหผลตางกันหรือไม หลังจากสอนแลว
ทดสอบไดคะแนนดังนี ้

 

   

วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 วิธีท่ี 3 

X R1 X R2 X R3 

68 16 39 1 56 7 

75 20 44 4 71 17 

77 21 60 11 43 3 

74 19 40 2 73 18 

66 15 55 6 64 13 

59 10 63 12 58 9 

65 14 49 5   

 57 8   

รว
ม 

115  49  67 

 

คํานวณคา H  จากสูตร 
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         = 10.30 
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 คา χ2   ท่ี df = 2     = .01 มีคา = 9.21   นอยกวาคาท่ีคํานวณไดจากขอมูลดังนั้น ไม
ยอมรับ H0  สรุปวาวิธีสอนทั้งสามวิธีมีความแตกตางกนั  

  การเลือกใชวิธีทดสอบดวยสถิตินันพาราเมตริก 

 นักวจิัยตองเขาใจแนวคิดของการใชสถิตินันพาราเมตริกวาเปนความพยายามของ
นักวจิัยท่ีจะหลีกเล่ียงขอตกลงเรื่องการสุมตัวอยางที่มีขอตกลงวาตองสุมจากประชากรที่มีการกระจาย
เปนปกติ ดงันั้นถาแนวาใชการสุมตัวอยางจากประชากรมีการกระจายเปนปกติแลว การทดสอบดวย
สถิตินันพาราเมตริกจะใหอํานาจการทดสอบต่ํากวาสถิติพาราเมตริก   

 

 ในภาพรวมนัน้ สถิตินันพาราเมตริกแตละตัวมีความไว และจดุออนแตกตางกนั เชน 

Kolmogorov-Smirnov ท่ีใชทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางสองกลุม น้ัน ไมเพียงแตมีความไวตอ
ความแตกตางในตําแหนงของการกระจาย แตยังมีผลอยางมากจากความแตกตางในรูปทรงของการ
กระจายดวย   สวนการทดสอบคูเทาเทียมดวย Wilcoxon test น้ัน มีขอกําหนดวาตองสามารถจัดลําดับ
ของขนาดของความแตกตางที่ไดจากการวดัเปนคู ๆ ไดอยางมีความหมาย ถาทําไมไดตามนั้นแลวควร
เลือกใชการทดสอบเครื่องหมาย (Sign test) แทน  โดยทั่วไป ถาผลการศึกษามีความสําคัญเชนการวิจัย
ทางการแพทย ท่ีตองการตอบคําถามวิจัยวา ยาท่ีมีราคาแพงมากและกอใหเกดิความเจบ็ปวดมากสามารถ
ชวยใหคนไขทุเลาอาการเจบ็ปวยไดหรือไมแลว การตอบคําถามเชนนี้อาจตองใชการทดสอบดวย
สถิตินันพาราเมตริกหลายตวั ถาไดผลการทดสอบมีความแตกตางกนั ผูวิจัยตองพยายามหาเหตุผลและทํา
ความเขาใจในความแตกตาง  อยางไรก็ตาม สถิตินันพาราเมตริกมีอํานาจทางสถิติ (อีกนยัหนึ่งคือความ
ไว) นอยกวาสถิติทดสอบแบบพาราเมตริกตัวท่ีเทียบเคียงกัน ดังนั้นถาการทดสอบที่ทําตองสามารถ
ตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนไดแมในขนาดทีน่อยเพยีงใดก็ตาม เนื่องจากปริมาณนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญหรือมีผลท่ี
สําคัญ เชน ปริมาณที่เพิ่มข้ึนแมเพยีงนอยนิดของสารบางอยางในอาหารกอผลใหเกิดอันตรายตอผูท่ี
บริโภค กรณีเชนนี้ ตองระมดัระวังในการเลือกสถิติทดสอบที่เหมาะสมที่สุด    

 
 

  ขนาดกลุมตัวอยางหรือขอมูลท่ีมีขนาดใหญกับการใชสถิตินันพาราเมตริก  

  สถิตินันพาราเมตริกมีความเหมาะสมในการใชกับตัวอยางขนาดเล็ก ถาตัวอยางหรือชุด
ของขอมูลมีขนาดใหญ เชน มากกวา 100 การใชสถิตินันพาราเมตริกนับวาไมเหมาะสม   เพราะเมื่อ
จํานวนตัวอยางมีขนาดใหญ การกระจายของคาเฉลี่ยของตัวอยางจะเขาใกลการกระจายปกติ แมวาตัว
แปรที่ทดสอบนั้นจะไมมีการกระจายเปนปกติในประชากรก็ตาม  ดังนั้นสวนใหญแลว กรณีท่ีตัวอยางมี
ขนาดใหญ  ควรใชสถิติทดสอบแบบพาราเมตริกท่ีมีความไวมากกวา และมีอํานาจในการทดสอบสูงกวา  
มีความเหมาะสมมากกวา   
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บทที่ 7  

การเขียนสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
7.1  การสรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

  ในสวนของการสรุปผล เปนเรื่องท่ีผูวิจัยจะตองเก็บรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญท้ังหมดมา
เรียบเรียงใหตอเนื่อง ต้ังแตตนจนจบอยางยอๆ ใหผูอานมองเห็นภาพไดทันทีวา งานวิจัยนั้นมีปญหาที่
สําคัญอะไร ใชวิธีการศึกษาปญหานั้นอยางไร แลวไดผลออกมาเปนอยางไร ในสวนของการสรุปผลควร
พิจารณาดูวา รายงานวิจัยนั้นไดสรุปผลในประเด็นท่ีสําคัญๆ อยางสมเหตุสมผล ซ่ึงอยูในกรอบของ
ขอมูลท่ีคนพบ หรืออยูในกรอบขอมูลของประชากรที่ศึกษาไดชัดเจนมากนอยแคไหน ไมควรสรุปใน
รายละเอียดท่ีมีขอมูลเพียงเล็กนอย การวิจัยท่ีศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางในบางกลุมหรือบางพื้นท่ี(case 

study) จะตองระมัดระวังในการขยายผลสรุป(generalization) เกินขอบเขตของประชากรที่กําหนดเปน
กรอบไว และผลการวิจัยน้ันถูกจํากัดอยูในวงแคบ ซ่ึงอาจเปนจริงเฉพาะกับประชากรในเขตที่ไดรับการ
สุมมาเปนตัวอยางเทานั้น แตอาจจะไมเปนจริงกับประชากรทั่วไปก็ได ในสวนทายของการประเมินการ
สรุปผลรายงานวิจัย ควรตรวจดูวา มีการสรุปผลครอบคลุมวัตถุประสงคและสมมติฐานครบทุกขอ
หรือไม เพราะมีรายงานการวิจัยบางเรื่องสรุปผลการวิจัยไมตรงกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว หรือตอบ
วัตถุประสงคไดไมครบทุกขอ 
 

  สําหรับการเสนอแนะ ควรพิจารณาวารายงานวิจัยน้ันมีการเสนอแนะถึงการนําผลวิจัย
ไปใชในทางปฏิบัติหรือไม ถามีขอใหพิจารณาตอไปวาการเสนอแนะนั้นสมเหตุสมผล และปฏิบัติได
จริงหรือไม สวนการวิจัยท่ีไมใชเปนลักษณะการวิจัยแบบประยุกต แตเปนการวิจัยข้ันพื้นฐาน ก็ควร
เสนอแนะถึงการเชื่อมโยงระหวางผลการวิจัยกับทฤษฎีเดิม รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ทฤษฎีเกา และลูทางการนําทฤษฎีใหมไปใชในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปดวย 
 

  จุดออนท่ีสําคัญของขอเสนอแนะในรายงานวิจัย คือ ขอเสนอแนะมักไมสัมพันธ
หรือไมเกี่ยวของกับผลการวิจัยท่ีได คือ ลองพิจารณาดูวา ถาสามารถใหขอเสนอแนะเหลานั้นไดเลย โดย
ไมตองทําวิจัย ก็แสดงใหเห็นวาขอเสนอแนะนั้นไมเกี่ยวกับงานวิจัย ขอเสนอแนะที่ดีควรระบุ
วิธีดําเนินการไปพรอมดวยวาจะทําอยางไร มิใชเพียงแตเสนอวาตองทําอะไรเทานั้น 

 

7.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 

  ควรพิจารณาในแงของการใชเหตุผลและหลักฐานตางๆ มาอางอิงในสวนท่ีอภิปราย
ไมใชใชความรูสึก หรือความคิดของผูวิจัยสอดแทรกเขาไปเพื่อไมใหมีสวนโนมนาวใหผลการวิจัยเอน
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เอียงไปในทางใดทางหนึ่งตามที่ผูวิจัยตองการ ควรพิจารณาดูวาการอภิปรายผลการวิจัยไดมีการ
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอ่ืนท่ีทํามาแลวมากนอยเพียงใด มีการเปรียบเทียบทุกแงทุกมุมใน
ลักษณะของเครื่องมือวัด การวัดตัวแปร และกรอบทฤษฎีท่ีใช รวมท้ังขอจํากัดท่ีระบุไววาเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร ในแงของการวิจัยทางคลินิคและวิทยาศาสตรการแพทย ควรพิจารณาถึงประเด็นของการ
มีนัยสําคัญทางสถิติดวยวา มีความสอดคลองในแงของความเปนจริงมากนอยเพียงใด 
 

  ในบางครั้งผลการวิจัยทางคลีนิค อาจไมพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากมีขอจํากัด
บางประการในการศึกษานั้น เชน ตัวอยางนอยไป หรือวิธีการเลือกตัวอยางไมดีพอ แตเม่ือพิจารณาในแง
ของการปฏิบัติ คาท่ีแตกตางกันเพียงเล็กนอยนั้นถือวาสําคัญ ท่ีผูวิจัยจะตองมีความตระหนักในการแปร
ผลและอภิปรายผลอยางมาก  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงขนาดของยาที่ใชรักษาโรค  หรือการ
เปล่ียนแปลงอาการของผูปวยทางดานสรีรวิทยา และชีววิทยาเพียงเล็กนอย ก็อาจเปนอันตรายตอผูปวย
ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 187

ตัวอยางสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 1  

การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม ท่ีอาศัยใน
ชุมชนเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) 
 

สรุปผล 

 การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อปรสิตชนิดตางๆ ความรู ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมอนามัยท่ีเกี่ยวของกับการติดเชื้อปรสิตและสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับการติด
เชื้อปรสิต   กลุมตัวอยางเปนประชาชนวัยแรงงานในเขตพื้นท่ี 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
โดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บอุจจาระและใชแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน ซึ่งผานการหาความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสราง และทดลองใชมาแลว วิเคราะห
ขอมูลโดย การตรวจอุจจาระหาไขพยาธิดวยเทคนิคอยางงาย(Simple Smear Technique) และใชสถิติ 

ความถี่ รอยละ การทดสอบคาไคกําลังสอง การทดสอบคาซี(Z-test) และการทดสอบคาที   ผลการวิจัย
พบวา 

 1. ประชาชนสวนใหญท่ีศึกษาเปนเพศหญิง รอยละ 58.5 พบอายุ 30-34 รอยละ 15.9     มีอาชีพ
รับจางท่ัวไป รอยละ 33.6 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 63.0 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 82.9 นับ
ถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.8 อาศัยอยูในพื้นท่ีปจจุบัน 15 ปข้ึนไป รอยละ 71.7 โดยอาศัยอยูเปนประจํา 
รอยละ 98.8 และมีภูมิลําเนาเดิมอยูภาคตะวันออก รอยละ 67.6 

2. การเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อปรสิตชนิดตาง ๆ  พบวา ประชาชนกลุมผูใชแรงงานจากตางถิน่
มีการติดเชื้อปรสิตมากกวากลุมผูใชแรงงานถิ่นเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  < .05  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 โดยพบวาประชาชนที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการติดเชื้อ
ปรสิตสูงถึง รอยละ 19.0 ในขณะที่ภาคตะวันออกตรวจพบ รอยละ 7.9 เมื่อทดสอบความแตกตางพบวา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดเชื้อปรสิตสูงกวาภาคตะวันออกและภาคเหนือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ <.05  และจากการตรวจอัตราการติดเชื้อปรสิตชนิดตาง ๆ พบวา   ผูใชแรงงานจากตางถิ่นจะมีอัตรา
การติดเชื้อปรสิตสูงกวาผูใชแรงงานถิ่นเดิมเกือบทุกประเภท ยกเวนพยาธิลําไสขนาดกลางและโปรโตซัวร
(E. histolytica) โดยพบอัตราการติดเชื้อพยาธิปากขอสูงท่ีสุด พบในผูใชแรงงานตางถิ่นรอยละ 8.12  ในผูใช
แรงงานถิ่นเดิมรอยละ 6.07  รองลงมาพบโปรโตซัวร   ไกอารเดีย รอยละ 1.49  ในแรงงานตางถิ่น และพบ
รอยละ 0.36 ในผูใชแรงงานถิ่นเดิม แตเมื่อทดสอบความแตกตางทางสถิติแลวไมพบวาภูมิลําเนาตางกันติด
เชื้อปรสิตแตละประเภทตางกัน นอกจากนี้ยังพบวา อัตราการติดเชื้อในพื้นท่ีท่ีมีการอพยพยายถิ่นเขามามาก 

กับพื้นท่ีท่ีมีการยายถิ่นมาจากภูมิภาคอื่นนอยกวา พบวามีอัตราการติดเชื้อปรสิตไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2  ซึ่งต้ังสมมติฐานไววาอัตราการติดเชื้อปรสิตในประชาชนผูใช
แรงงานในพื้นท่ีท่ีมีประชาชน  ตางถิ่น เคลื่อนยายมามากติดเชื้อสูงกวาพื้นท่ีท่ีมีประชาชน  ตางถิ่น 
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ตัวอยางอภิปรายผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 1  

การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม ท่ีอาศัยใน
ชุมชนเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) 

อภิปรายผล 

 1. การติดเชื้อปรสิตแตละประเภทของกลุมผูใชแรงงานถิ่นเดิมและตางถิ่น ไมแตกตางกัน และ
ในพื้นท่ีท่ีมีการอพยพยายถิ่นเขามามากกับพื้นท่ีท่ีมีการยายถิ่นเขามานอยกวา พบอัตราการติดเชื้อปรสิต
ในประชาชน  ถิ่นเดิม ไมแตกตางกันเชนเดียวกัน จากขอมูลจริง พบวา แรงงานตางถิ่นท่ีมาทํางานใน
ภาคตะวันออก มาในหลากหลายลักษณะ ท้ังมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจางทําสวนทําไร และ
ขายอาหาร และสวนหนึ่งมาแตงงานกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม พบแรงงานตางถิ่นมาอาศัยอยูในพื้นท่ีท่ี
ทําการศึกษา ต้ังแต 1-15 ปข้ึนไป โดยพบมีบานเปนของตนเองถึงรอยละ 46.3 ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการแพร
เชื้อปรสิตไดท้ังทางอาหารและน้ําดื่ม ทางดิน และดานสุขอนามัยสวนบุคคล รวมทั้งสภาพพื้นท่ีภาค
ตะวันออกมีความชื้นและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปรสิต จึงทําใหมีอัตราการแพรเช้ือ
ของปรสิตไดงายข้ึน  แตเนื่องจากพฤติกรรมอนามัยและการปฏิบัติและสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับ
การติดเชื้อปรสิตของประชาชน  ถิ่นเดิม ถูกตองมากกวาประชาชนตางถิ่น จึงยังมีการติดเชื้อปรสิตไมสูง
นัก 

2. กลุมผูใชแรงงานถิ่นเดิมมีความรูเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานแลวจะติดพยาธิตัวตืด และ
พยาธิใบไมตับนอยกวากลุมผูใชแรงงานตางถิ่น  และมีความรูเกี่ยวกับปรสิตโดยรวมนอยกวารอยละ 50 

ดังนั้นจึงอาจมีโอกาสติดเชื้อปรสิตไดงาย โดยเฉพาะเมื่อไปรับประทานอาหารนอกบานหรือซ้ืออาหาร
ปรุงสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาพบรอยละ 82.1 ท่ีเคยซื้ออาหารปรุงสําเร็จรับประทาน และพบมากถึงรอยละ 

27.1 ท่ีซ้ือบอยๆ จนถึงเปนประจํา  ซึ่งผูขายอาหารกลุมใหญกลุมหนึ่งเปนคนตางถิ่นซึ่งมีพฤติกรรม
อนามัยท่ีไมถูกตองสูงกวาคนถิ่นเดิมอยูแลว จึงเพิ่มโอกาสของการติดเชื้อมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวากลมุ
ผูใชแรงงานที่ติดเชื้อ ปรสิต มีความคิดเห็นวา ถายอุจจาระแลวพบพยาธิเปนเรื่องธรรมดา และบีบมะนาว
ใสในเนื้อตางๆ สามารถทําใหเนื้อสุกได ซึ่งเปนความเชื่อท่ีสงผลใหเกิดพฤติกรรมการรับประทานที่ไม
สุกจริง ๆ ทําใหเกิดการติดเชื้อปรสิตท่ีเกิดเนื่องจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ได 

3. ผักสดเปนอีกแหลงหนึ่งท่ีจะทําใหการแพรเช้ือปรสิตเปนไปไดมากขึ้น  โดยเฉพาะผักสดท่ีมา
กับอาหารที่ปรุงสําเร็จ จากการศึกษาพบวา รอยละ 53.6 ไมไดลางผักทุกครั้ง โดยอาจมีความเขาใจวาผัก
เหลานี้ผูขายคงลางมาแลว ในสวนของผักสดที่ซ้ือมาจากตลาด กลุมผูใชแรงงานมักจะลางทุกครั้งถึง รอย
ละ 97.6 ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการดําเนินการในเรื่องนี้ 
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ตัวอยางการเขยีนขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 1  
การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนผูใชแรงงานจากตางถิ่นกับผูใชแรงงานถิ่นเดิม ท่ีอาศัยใน
ชุมชนเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545) 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคควรมีมาตรการในการตรวจตรา และรณรงค

ใหเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตองในเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร 

2.  หนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องสุขภาพของชุมชนควรมีการรณรงค ประชาสัมพันธ และแจง
ขอมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อปรสิต และวิธีการปองกันการติดเชื้อปรสิตใหประชาชนทราบ เปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่อง พรอมท้ังมีการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวัง อัตราการติดเชื้อปรสิต เพื่อเตรียม
มาตรการในการแกไข ควบคุม และปองกัน การแพรระบาดของการติดเชื้อปรสิตไมใหเพิ่มมากขึ้น และ
ควรรักษาผูติดเชื้อปรสิตเดิม และผูท่ีเปนพาหะใหหายขาด และไมติดเชื้อซ้ํา 

ตัวอยางที่ 2   การวิจัยของเทศบาล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ไวสําหรับผูบริหารหรือระดับนโยบาย
กับผูปฏิบัติการ รวมท้ังขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
1. จากการวิจัยพบวา ผูบริหารเทศบาลตําบลเปนเพศชายเกือบท้ังหมด (รอยละ 92.6) ซึ่งมี

ขอเสนอแนะวารัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยควรมอบหมายใหกรมการปกครองพิจารณาและกําหนด
เปนนโยบาย เพื่อใหสตรีเขามาบริหารงานเทศบาลตําบลใหมากข้ึน อาจกําหนดเปนสัดสวนวาใหมี
ผูสมัครเปนหญิงรอยละ 30 ของทั้งหมด เพราะอุปนิสัยใจคอของสตรีออนโยน และเปนการเปดโอกาส
ใหสตรีไดเขามามีบทบาทในการบริหารงานเทศบาลตําบล ซึ่งเปนองคกรการปกครองระดับลางสุดให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีใหสตรีมีสิทธิและเสรีภาพเทาชาย 

2.  ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่ผูบริหารงานเทศบาลประสบมากที่สุดคือ งบประมาณ รอยละ 92.6 

ซึ่งมีขอเสนอแนะวา กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให
เหมาะสมกับฐานะของเทศบาลตําบลแตละระดับ โดยเฉพาะเทศบาลตําบลระดับลางหรือระดับต่ําสุด 

ควรจะใหงบประมาณมากเปนพิเศษ สวนเทศบาลตําบลท่ีมีฐานะการเงินดีอยูแลว ก็ควรใหพอสมควรเพื่อ
เปนการกระจายอํานาจงบประมาณใหเทศบาลทุกระดับอยางท่ัวถึงดวย โดยกําหนดเปนนโยบายใหและ
การบริหารทราบ 
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ขอเสนอแนะสาํหรับผูปฏิบัติ 

 1.  ผลการวิจัยพบวา   ปญหาท่ีพบในการบริหารงานเทศบาลตําบล คือ งบประมาณมีนอยและ
ไมเพียงพอตอการพัฒนาตําบล  ซึ่งมีขอเสนอแนะวา  เจาหนาท่ีควรจะจัดวาระการประชุมใหผูบริหารมี
การวางแผนกันวาควรจะมีวิธีการจัดหางบประมาณอยางไรบาง   ตามที่กฎหมายเปดโอกาสรวมทั้งมีการ
ใชจายงบประมาณใหโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดดวย  โดยมีการต้ังประชาชนในตําบลนั้น ๆ เขา
มามีสวนรวมในการตรวจสอบ 

 2. ผลการวิจยัพบวา  เจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและขอความใน
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  ซึ่งมีขอเสนอแนะไวดังนี้ 

(1) ควรศึกษาคนควาจากเอกสารและขอมูลดวยตนเอง 

(2) ขออนุมัติเขาอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี ้
(3) ควรมีการวัดนําสรุปผลการอบรมและสัมมนาเก็บไว เพื่อศึกษาและเวียนใหเพื่อ

ไดรับทราบดวย 

3.  ผลการวิจยัพบวา  ท่ีเทศบาลตําบลขาดความสามัคคี จึงมีขอเสนอแนะวาเทศบาลตําบลใด
ขาดความสามัคคีมาก  ควรมีการจัดกิจกรรมเพือ่สงเสริมความสามัคคีใหมากข้ึน  เชน 

(1) จัดกี าสีภายในเทศบาลตําบลของตน 

(2) จัดกี าแขงขันกันระหวางเทศบาลตําบลกับเทศบาลตําบลอื่น ๆ  อาจมี  2  -  4 

ตําบลก็ได 

(3) จัดทัศนศึกษานอกสถานที่  เชน  พาไปดูงานท่ีภาคเหนือ  ภาคใต  ภาคกลางหรอื
ภาคอีสานแลวจัดกิจกรรมระหวางนั่งในรถทัวร หรือจัดกจิกรรมรอบกองไฟ  เปนตน  อาทิเชน  ทัศน
ศึกษาพระตําหนักภูพิงค  พระตําหนักเขาคอ และอื่น ๆ  

(4) จัดนันทนาการหรือการออกกําลังกายในทุกวันพุธ รอบบายเวลา 15.30-16.30 น. 

เพื่อชวยสรางสขุภาพรางกายใหแข็งแรงเปนการปองกันโรคตาง ๆ  ไดดวย  แลวความสามัคคีก็จะตามมา 
 4. ผลการวิจยัพบวา ระบบและกลไกการทํางานของสํานักงานปลัดเทศบาลมีศักยภาพ และ
ความสามารถเพียงพอท่ีจะรองรับและสนับสนุนฝายการเมืองในการบริหารงานนั้น  ผูบริหารเห็นวา
ไมใชมีรอยละ  79.1  จึงมีขอเสนอแนะวา  ปลัดเทศบาลตําบล  ซึ่งถือวาเปนผบัูงคับบัญชาและรับผิดชอบ
โดยตรงตองานดานนี้  จึงควรท่ีจะมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

(1) มีการเชิญประชุมเพื่อปรึกษาถึงผลงานวิจยัเรือ่งนี้วาสํานักงานปลัด  ยังรองรบัและ
สนับสนุนฝายการเมืองนอยไปหนอย  พวกเราควรจะปรับปรุงและแกไขอยางไรบาง   เชน   อาจจัดหา
อุปกรณหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอรและเครื่องถายเอกสารรวมทั้งอื่นๆ เสริมบางเปนตน 

(2) ปลัดเทศบาลควรมีการใหรางวัลกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ 

และอุทิศเวลาใหกับงานเทศบาลดวยดีตลอดมา 
(3) สงเจาหนาท่ีไปเขาอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหมาก

ข้ึน 
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ขอเสนอแนะสาํหรับการศกษาวิจัยตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลตําบลวา มีมาจากแหลงใดบางและ
พอเพียงกับปรมิาณงานและการพัฒนาหรือไมอยางไร  โดยศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลท่ีมีฐานะ
การเงินต่ํา 
 2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการบริหารงานของผบูริหารงานเทศบาลตําบลวาประสบ
ผลสําเร็จตามที่กฎหมายกําหนดไว  หรือไมอยางไร 

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปญหา และลักษณะการบริหารระหวางเทศบาลตําบลกับเทศบาลเมือง
วามีลักษณะอยางไรบาง 

 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานของเทศบาลตําบล ระหวางภาคตะวันออก
กับภาคตะวันตก  หรือภาคอื่น ๆ 

 5.  ควรนําผลการวิจัยนี้ไปทดลองใช  เชน  เจาหนาท่ีขาดศักยภาพในการปฏิบัติงาน  แลวทําการ
วิจัยวาประสบผลสําเร็จตามที่ทดลองไปแลว  มาก  -  นอย  เพียงไร 

 6.  ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ  ( Qualitative  Research )  ผูบริหารงานของเทศบาลตําบลของทั้ง 

3  จังหวัดนี้  คือ  จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดตราดถึงปญหาที่ประสบแตละปญหาแลวจะ
มีวิธีการแกไขอยางไรใหประสบผลสําเร็จ 
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บทที่ 8 

ตัวอยางงานวิจัย 

 
 ในบทนี้จะนําเสนอตัวอยางงานวิจยัในสาขาตาง ๆ  ซ่ึงสามารถนํามาเปนตัวอยางได   

จํานวน 12 เร่ือง ดังนี ้
 
เร่ืองท่ี 1   สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร 
 

บทคัดยอ รายงานการวิจัยเร่ือง การประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาลและผลกระทบจากการใชน้ําบาดาล  

                ในพืน้ท่ีตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน * 
 

  (Evaluation of Groundwater Resources Potential and Impact of Groundwater    

  Exploitation, Thaphra Area, Amphoe Muang, Chanwat Khon Kaen) 
 

โดย นายประจญ   เจริญศรี และคณะ ** 

 

ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

  1. พ้ืนท่ีตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนเปนพืน้ท่ีท่ีมีการพัฒนาน้ําบาดาลขึน้
ใชเปนปริมาณสูง โดยเฉพาะการใชบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมและการเกษตรมานานกวา 30 ป และมี
แนวโนมท่ีกอใหเกดิผลกระทบตอแหลงน้าํบาดาล ซ่ึงเปนแหลงน้ําจืดเพยีงแหงเดยีวในพืน้ท่ีกลาวคือ  

นํ้าเค็มจากแหลงน้ําขางเคียงเร่ิมรุกลํ้าเขาสูช้ันน้ําบาดาลตามบริเวณขอบดานทิศเหนือของพื้นท่ี 
 

  2. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมนิศักยภาพแหลง
นํ้าบาดาลและปองกันการเสือ่มโทรมของแหลงน้ําบาดาลในเขตพื้นท่ีตําบลทาพระรวมไปถึงการกาํหนด
ปริมาณการใชนํ้าบาดาลสูงสุดในเขตพื้นท่ีตาง ๆ สําหรับการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลขึ้นใชอยางยั่งยนื 
 

  3. เนื่องจากพื้นท่ีตําบลทาพระ  เปนพื้นท่ีมีแหลงนําบาดาลจืดท่ีรายลอมดวยแหลงน้ํา 
 

*  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณติศาสตร  

    จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

** กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทระพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท 0-2202-3727   

    โทรสาร 0-2202-3791 โทรศัพยมือถือ 01-984-9188 E-mail : Prachon@email.com  
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เค็ม รวมไปถึงใตช้ันน้ําจืดยังรองรับดวยเกลือหิน มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเชน บริษัทขอนแกน 

(บุญรอด)บริวเวอร่ี จํากดั บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่ึงไดลงทุนกอสราง 

โรงงานเปนมูลคานับหม่ืนลานบาท  โดยอาศัยแหลงน้ําบาดาลในพื้นท่ีตําบลทาพระเปนแหลงน้ําในการ
ผลิตรวมทั้งมีการขยายตวัของชุมชนที่อยอูาศัย  หากแหลงน้ําบาดาลเสื่อมโทรมไป  จะตองยายฐานการ
ผลิต  ก็จะกอใหเกิดความเสยีหายอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

  4.  การดําเนินการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  เปนการดําเนินงานภายใตความรวมมือ  3  ฝาย  คือ  

ฝายผูใชนํ้า  อันไดแกโรงงานอุสาหกรรม  ฝายผูกํากับดแูลและปฏิบัติการใชนํ้าบาดาลคือ  กรมทรัพยากร
ธรณี  กองน้ําบาดาล  และฝายเทคนิควิชาการ  คือ  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนนิมิต
ใหมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยทุกฝายท่ีมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
 

  5. เปนโครงการศึกษาวจิัยโดยการกําหนดสมมติฐานและทฤษฎี  ในดานศักยภาพและ
ปริมาณน้ําบาดาลในพื้นท่ีและพิสูจนโดยนําวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชอยางสมบูรณ
แบบเปนครั้งแรก  ในดานการบริการจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล  ซ่ึงถือไดวาเปนตนแบบของโครงการที่
สามารถนําไปปรับใชกับพื้นท่ีท่ีมีการใชนํ้าบาดาลเปนปริมาณมาก ๆ ไดทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
 

  6.  ผลจากการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ ทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนมีความถูกตองเที่ยงตรง  

สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  โดยขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําบาดาลขึ้นใชไดอยางยั่งยืน 
 

  7.  จากการศึกษาวิจยัและมีการพิสูจนความลึกของชั้นเกลอืหินจากการแปลความหมาย
ขอมูล  ไดมีการเจาะบอสํารวจพิสูจนระดับความลึกของชั้นเกลือหิน  ใตช้ันน้ําบาดาลจดื (ช้ันหินภูทอก)  

ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญทางดานธรณีวิทยา  แหลงหินของประเทศไทย 
 

  8. จากการศึกษาวิจยั  ทําใหกําหนดจดุตดิตั้งระบบบอสังเกตการณ (Monitoring well 

svstem) สําหรับเครือขายติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลในระยะ
ยาวอยางตอเนือ่ง เพื่อควบคมุการใชนํ้าบาดาลในพื้นท่ีตําบลทาพระใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.  เพื่อการศึกษาวิจัยศักยภาพแหลงน้ําบาดาลในแงของอุทกธรณีวิทยา โดยทําการเจาะ 

สํารวจเก็บขอมูลทางธรณีวิทยา ลักษณะของชั้นหินอุมน้ํา  การสํารวจทางธรณีฟสิกสในแนวราบและ
แนวดิ่ง  คุณภาพทางเคมีของน้ําบาดาลและการทดลองสอบคุณสมบัติทางชลศาสตรนํ้าบาดาลของชั้นหิน
อุมน้ํา  ซ่ึงจะนําไปสูการประเมินศักยภาพ  โดยอาศัยแบบจําลองคณิตศาสตร  เพื่อการบริหาร  และ
จัดการเต็มศักยภาพแหลงน้ําบาดาลในอนาคต 
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  2.  เพื่อศึกษาวจิัยความเปนไปไดของปริมาณการสูบน้ําบาดาลสูงสุด      เพื่อการพัฒนา 
แหลงน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม  ปศุสัตว  และการอุตสาหกรรม  โดยรักษาความ
สมดุล การกักเก็บของแหลงน้ําบาดาลเปนหลัก 
 

  3.  เพื่อการศึกษาวิจยัความเปนไปไดของทิศทาง  และอิทธิพลของการแทรกซึมของน้ํา
บาดาลเค็มสูแหลงน้ําบาดาลจืด  เพื่อกําหนดแนวทางปองกันและควบคมุการใชทรัพยากรน้ําบาดาล   ไม 

ใหเกดิความเสียหายตอภาคอตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตรในอนาคต 
 

  4.  เพื่อศึกษาวจิัยทางกายภาพของปริมาณน้ําไหลเติม (Recharge)       สูแหลงกักเก็บน้ํา
บาดาล ท้ังในแงของทิศทางการไหล  อัตราไหล  และประเภทของชัน้หนิอุมน้ํา  เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพื้นท่ีนํ้าไหลเติมและพื้นท่ีนํ้าไหลออก (Discharge)   ท้ังการสูบน้ําและไหลตามธรรมชาติ 
 

  5.  เพื่อนําผลวิจัยไปใชกําหนดพื้นท่ีและทําการเจาะบอเฝาระวัง (Monitoring well) เพื่อ 

สรางเครือขายการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําบาดาล และคุณภาพน้ําบาดาลในระยะยาว เพื่อ
ควบคุมและติดตามการใชนํ้าบาดาลโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และปศุสัตวให
สอดคลองกับผลการศึกษาของโครงการ 
 

  6.  เพื่อเปนแนวทางหรือรูปแบบ    ในการสาํรวจและศกึษาศักยภาพแหลงน้ําบาดาลใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเฉพาะพื้นท่ีมีแหลงศักยภาพน้ําบาดาลสูง เพื่อการพัฒนา 
ใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

  7.  เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลสารเทศภูมิศาสตร (GIS) สําหรับตําบลทาพระโดยเฉพาะ 

เพื่องายและสะดวกในการศกึษาเฝาระวัง ติดตาม และควบคุมการใชนํ้าบาดาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

ระยะเวลาการทําวิจัย 
 

  ต้ังแตวนัท่ี  9  เดือนเมษายน  พ.ศ.2542 ถึงวันท่ี  30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2544 (2 ป 7 

เดือน) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

  หินอุมน้ําบาดาลในพื้นท่ีศึกษาประกอบดวย  หินทราย หินทรายแปง และหนิโคลน มี
ลักษณะสีนํ้าตาลแดงและสีสมแดงของหมวดหนิภูทอก  ซ่ึงมีความหนาแปรเปลีย่นไปในแตละพื้นท่ี 

ต้ังแต 250 เมตรถึงมากกวา 600 เมตร ความลึกท่ีมีการพฒันาน้ําบาดาลขึ้นมาใชในพืน้ท่ีศึกษามีต้ังแต  30 
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ถึง 200 เมตร ปริมาณน้ําท่ีสามารถพัฒนาใชมีต้ังแต 5 ถึง 100 ลบ.ม./ชม. โดยบริเวณที่สามารถพัฒนาน้ํา
บาดาลไดปริมาณสูง พบในเขตเทศบาลตําบลทาพระ เชนบริเวณศูนยวจิัยและบาํรุงพันธสัตวทาพระ  

บริษัทขอนแกน บริวเวอร่ี จาํกัด และบริเวณบานหนองใครนุน สวนใหญเปนน้ําคุณภาพด ีมีปริมาณสาร
ท้ังหมดที่ละลายไดนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณที่เปนน้ําเค็มและมีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย
ไดมากกวา 1,500   มิลลิกรัมตอลิตร จะพบบริเวณทิศเหนือของพื้นท่ีศึกษา  ซ่ึงอยูสองขางของลําน้ําชีมี
พ้ืนท่ีรับน้ําอยทูางทิศใตของพื้นท่ีบริเวณพลาญหินเกิ้งระดับแรงดันน้ําบาดาล (potentiometric surface) 

อยูชวง 140 ถึง 210 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ทิศทางการไหลของน้ําบาดาลจะไหลจากทางทิศ
ใตไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ สัมประสิทธ์ิการจายน้ําของหมวดหินภูทอกมีคา
แปรเปลี่ยนตั้งแต  3.5E-05 ถึง 1.65E-02 ตารางเมตรตอวนิาที (1 ตารางตอวัน ถึง 1,425 ตารางเมตรตอ
วัน) 
 

  ผลจากการศึกษาไดลักษณะและขอบเขตการกระจายตัวของชั้นดิน-หนิ  ความลึกของ
ช้ันเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม  และโครงสรางทางธรณีวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอการกกัเก็บน้ํา
บาดาล ในสวนของการสํารวจขอมูลทางอุทกธรณีวิทยาไดดําเนนิการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับ
นํ้าคุณภาพน้ํา และวิเคราะหขอมูลอุทกธรณีเคมีของน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณจาํนวน 84 บอท่ี
ดําเนินการวัดระดับน้ําทุกเดอืนเปนเวลา 2 ป ซ่ึงขอมูลท้ังหมดที่ไดนํามาใชเพื่อการประเมนิระบบอุทก
ธรณีวิทยาของพื้นท่ีและประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรนํ้าบาดาลในการจําลองการไหลใน 3 มิติ 

จําลองการไหลของน้ําบาดาลและการแพรกระจายของน้าํเค็มเพื่อประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล  

ประเมินสมดลุของน้ําบาดาลและปริมาณการสูบน้ําสูงสุดโดยไมกอใหเกิดกระทบตอแหลงน้ําบริเวณ
พ้ืนท่ีทาพระ  อําเภอเมือง  จังหวดัขอนแกน  ครอบคลุมพื้นท่ี 480  ตารางกิโลเมตร โดยใชโปรแกรม 

Visual MODFLOW version 2.8.1 ซ่ึงเปนโปรแกรมการคํานวณใน 3 มิติ และใชการคํานวณเชิงตัวเลข
ดวยวิธีไฟไนทดิฟเรนซ  ทําการจําลองสภาพแหลงน้ําบาดาล  ท้ังในสภาวะคงทีแ่ละสภาวะที่
เปล่ียนแปลงตามเวลา  โดยปรับเทียบพารามิเตอรและวเิคราะหความออนไหวของแบบจําลอง  การปรับ
คาพารามิเตอรของแบบจําลองไดดําเนินการตามขั้นตอนตามชนิดของพารามิเตอร เชน การเปลี่ยนแปลง
คาสัมประสิทธ์ิการยอมใหนํ้าซึมผานของหนวยหนิทางอุทกธรณีวิทยาในแนวราบ  คาสัมประสิทธ์ิการ
กักเก็บอัตราการเพิ่มเติมน้ํา  โดยการใชขอมูลระดับน้ําบาดาลจากบอบาดาลจํานวน 72 บอ  จนไดความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยของระดับน้ําจากการจําลองเทียบกับขอมูลภาคสนามเทากับ 2.35 เมตร  และจากการ
วิเคราะหความออนไหวของแบบจําลองพบวาพารามิเตอรท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา
บาดาลในแบบจําลองมากที่สุดคือ คาสัมประสิทธ์ิการยอมใหนํ้าซึมผาน 
 

  ผลการจําลองสภาพการใชนํ้าและสมดุลของน้ําบาดาลในปจจุบันพบวาในพื้นท่ีศึกษามี
ปริมาณน้ําไหลเขาระบบทั้งหมด ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บเนื่องจากการไหลเขาสูระบบ 

65,163,776 ลบ.ม./ป  ปริมาณน้ํา บาดาลไหลเขาสูระบบ 1,032,010 ลบ.ม/ป  ปริมาณการเพิ่มเติมน้ําสู
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แหลงน้ําบาดาล 11,715,298 ลบ.ม/ป และมีการไหลของแมนํ้าเขาสูระบบ 7,786,596 ลบ.ม/ป  รวม
ปริมาณน้ําไหลเขาระบบทั้งหมด 85,697,680 ลบ.ม/ป  สวนปริมาณน้ําท่ีไหลออกจากระบบประกอบดวย 

การเปลี่ยนแปลงการกักเก็บเนื่องจากการไหลออกจากระบบ 14,781,168 ลบ.ม/ป ปริมาณ การสูบน้ํา 
2,534,248 ลบ.ม/ป  และการไหลของแมนํ้าออกสูระบบ 68,384,800 ลบ.ม/ป  รวมปริมาณน้ําไหลออก
ระบบทั้งหมด 85,700,230 ลบ.ม/ป   
 

  จากการประเมนิปริมาณการสูบสูงสุดท่ีไมสงผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพน้ํา 
(safe yidld) พบวาปริมาณการสูบน้ําสูงสุดท่ีสามารถสูบจากแองกกัเก็บทาพระขึ้นมาใชโดยกําหนดให
ระดับน้ําบาดาลลดลงไมเกิน  2  เมตร  และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลที่ระดับความลึก 

200 เมตร เกินกวา 1,00 มิลลิกรัมตอลิตรในระยะเวลา 5 ป ไดแก 10 ลาน ลบ.ม/ป หรือ 27,400 ลบ.ม/วัน  

แตในพื้นท่ีในเขตบานทาพระ  บริษัทขอนแกน บริวเวอร่ี  บริเวณบานหนองบัวดีหมีจะตองสูบน้ําไมเกิน
กวา 1,500 ลบ.ม/วัน มิฉะนัน้  จะทําใหนํ้าเค็มแพรกระจายเขาสูแหลงน้ําจืดไดและในบางพื้นท่ีท่ีมีปญหา
การลดลงของระดับน้ําบาดาลควรจะวางแผนการพัฒนาน้ําบาดาลโดยใหระยะหางของบอบาดาลเพิ่มข้ึน  

เพื่อมิใหเกิดการแยงน้ําระหวางบอบาดาล  นอกจากนี้ในการประเมินปริมาณน้ําสูงสุดนี้ข้ึนอยูกับ
ตําแหนงของบอท่ีทําการสูบน้ํา  ซ่ึงถาเปลี่ยนแปลงตําแหนง  บอสูบน้ําใหเขาใกลพ้ืนท่ีรับน้ําท่ีอยูบริเวณ
ทิศใตของพื้นท่ีศึกษา  และใหระยะหางของบอบาดาลเพิ่มข้ึน  ก็อาจจะมีผลใหปริมาณการสูบสูงสุดกวา
ปริมาณที่ประเมินไว 
 

  ในปจจุบันอัตราการใชบาดาลในแองกกัเกบ็น้ําทาพระอยท่ีู 2.5 ลาน ลบ.ม/ป  ซ่ึงต่ํากวา
ปริมาณการสูบน้ําสูงสุดท่ีประเมินไว  ดังนั้นจากสมมุติฐานที่วาปรมิาณการใชนํ้าบาดาลในปจจบัุนใน
บริเวณพืน้ท่ีตําบลทาพระ  จะมีผลทําใหเกดิการแทรกตวัของน้ําเค็มท้ังในแนวดิ่งและแนวราบเขาสูแหลง
นํ้าบาดาล  จึงยังไมมีผลทําใหเกดิการแทรกตัวของน้ําเค็ม  ลักษณะการเพิ่มข้ึนของความเค็มบริเวณ
โรงเรียนบานทาพระเนาว  และบริษัท ไทยน้ําทิพย เกิดจากขอจาํกัดของพื้นท่ีซ่ึงเปนพื้นท่ีสูญเสียน้ํา  
ระบบการไหลของน้ําบาดาลในบริเวณกวางจะนําพาความเค็มท่ีเกิดจากการละลายของชั้นเกลือหนิท่ีอยู
ขางใตและไหลขึ้นสูแมนํ้าชี  ทําใหบริเวณดังกลาวมีความเค็มของน้ําบาดาลเพิ่มสูงข้ึน 
 

  ในการประยุกตใชแบบจําลองน้ําบาดาลในการประเมินสมดุลของน้ําบาดาลและ
ปริมาณการสูบสูงสุด  เปนแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมในการศึกษา  อยางไรก็ตาม  แบบจําลองถือไดวาเปน
ตัวแทนของระบบอุทกธรณวีิทยาไดในระดับหนึ่ง  เนือ่งจากในระบบของชั้นหินอุมน้ํามีความซบัซอน
มาก  ท้ังในเรือ่งของการกําหนดสภาพขอบเขต  สภาพเริ่มตนของแบบจําลอง  เร่ืองความสมบูรณและ
ความถูกตองของขอมูล  นอกจากนีย้ังมีความไมแนนอนของพารามิเตอรท่ีใสในแบบจําลอง เชน  ความ
ไมเปนเนื้อเดียวดนั (heterogeneity) ของคาสัมประสิทธ์ิการยอมใหนํ้าซึมผาน  อัตราการเพิ่มเติมของน้ําสู
ระบบน้ําบาดาล  ความไมแนนอนของปจจัยภายนอก เชน สภาพภมิูอากาศ  สภาพการใชนํ้าบาดาล  
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ระยะเวลาที่ใชในการติดตามคุณภาพและระดับน้ําส้ันเกนิกวาท่ีจะสามารถเปนตัวแทนของสภาพอทุก
ธรณีวิทยา  ทําใหแบบจําลองมีขอจํากัด  หรือมีความคลาดเคลื่อน  ดังนั้นเพื่อใหมีการจาํลองไดผลดี  ควจ
จะทําการตดิตามวัดขอมูลในสนามอยางตอเนื่องไดแก  คุณภาพน้ําบาดาล  ระดับน้ําบาดาล  ขอมูลอุทก
วิทยา  ขอมูลการใชนํ้าบาดาล  โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการสูบน้ําในปริมาณสูง  หรือมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางชลศาสตร  ซ่ึงไดแก  สัมประสิทธ์ิการยอมใหนํ้าซึมผาน  

สัมประสิทธ์ิการกักเก็บน้ํา  เนื่องจากเปนพารามิเตอรท่ีมีผลตอแบบจําลองมาก  แบบจําลองควรจะมีการ
ปรับปรุงเปนระยะ ๆ ทุก 3 หรือ 5 ป  เม่ือมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนการติดตามเฝาระวังไมใหเกดิ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาแหลงน้ําบาดาล  ปละบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลใหเหมาะสม 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

- ทราบถึงปริมาณน้ําฝนท่ีไหลลงไปกักเก็บในแองน้ําบาดาลในแตละป  และทราบ
ปริมาณการสูบท่ีเหมาะสม (Optimum yield)  ท่ีสามารถสูบข้ึนมาใชไดโดยไมมีผลกระทบตอแหลงน้ํา
บาดาลและสภาพแวดลอม 

 

-    สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการบริหารจัดการแหลงน้ําบาดาล  เพือ่
ปองกันผลกระทบตอแหลงน้ําบาดาลอยางเปนระบบ 

 

  -  ปองกันผลเสียหายทางเศรษฐกิจ   ลดอัตราเสี่ยงท่ีโรงงานจะตองหยดุกิจการ  หรือยาย
โรงงานอันเนือ่งมาจากแหลงน้ําบาดาลไดรับผลกระทบจากการใชบาดาลอยางเปนระบบ 
 

                -   ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของชั้นน้ําบาดาลและคณุสมบัติทางเคมีไดอยางชัดเจน   

และ สามารถกําหนดขอบเขตพื้นท่ีการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและถาวร 
 

-  ผลการศึกษาเปนขอมูลไดเปนอยางดี  ในการสนับสนุนการกอกาํหนดเขตตั้งนคิม- 

อุตสาหกรรม  เขตการเกษตร  หรือชุมชนทีอ่ยูอาศัย 
 

-  ทําใหเกดิความมั่นใจตอผูประกอบอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ใหเจริญ
ยิ่งข้ึน 

-   กระตุนภาคเอกชนใหตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรน้ํา   และเห็นความสําคัญของ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

- เปนโครงการนํารองเปนครั้งแรกดานน้าํบาดาล ทําใหเกิดความสามัคคีในการมสีวน
รวมการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการศึกษา 
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  -   เปนทฤษฎตีนแบบเพื่อนาํไปใชในพื้นท่ีคลายกันท่ัวประเทศ 
 

ศักยภาพในการพั นาไปสภูาคอุตสาหกรรม 
 

  - สามารถกําหนดขอบเขตการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับปริมาณ
การกักเก็บน้ําบาดาลในแตละป  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

 -  สามารถกําหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเกดิข้ึนใหมในอนาคต  ท้ังท่ีใชนํ้าเปน
ปจจัยการผลิตและปจจยัสนบัสนุนใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจสูงสุด  และเพื่อไมใหไดรับผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม 

  -  สามารถกําหนดความลึกของบอบาดาล  ปริมาณการใชนํ้าบาดาล  และพ้ืนท่ีท่ีควรทํา
การเจาะบอบาดาล  โดยอาศัยกฎหมายน้ําบาดาลในการกํากับดูแล  เพื่อใหเกดิมีการใชนํ้ารวมกัน  

ปราศจากความเสียหายในเชงิเศรษฐกิจ 
 

  -  สามารถกําหนดพืน้ท่ีในแตละแหงท่ีมีนํ้าบาดาล    ซ่ึงมีคุณสมบัติทางเคมีแตกตางกัน
ไป  เพื่อเกื้อกลูตอความจําเปนของประเภทอุตสาหกรรม 
 

  - สามารถกําหนดขอบเขตพื้นท่ี  เพื่อเกือ้กูลตอการกอต้ังนิคมอุตสาหกรรม  จังหวัด
ขอนแกน 
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เร่ืองท่ี 2   สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 
 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง   อุบัติเหตุรถจักรยานยนตในประเทศไทยและมาตรการแกไข * 
 

   (Motorcycle accident causation and identification of countermeasures in Thailand) 
  

                                                   โดย นายวีระ  กสานติกุล และคณะ ** 

 

ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

อุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทยไดเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว จาก 8.3 รายตอ
ประชากรแสนคนในป 2530 เปน 28.4 ราย ในป 2539 และยังกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีก
ประมาณ 60,000 ลานบาท ถึง 90,000 ลานบาท หากไมมีการแกไขคาดวาคนไทยจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรสูงถึง 3 คนตอช่ัวโมง และความสูญเสียทางทรัพยสินอาจมากถึง 3 แสนลานบาทตอป สําหรับ
รถจักรยานยนตในปจจุบันท่ีไดจดทะเบียนมีจํานวนกวา 15 ลานคัน และเปนท่ียอมรับท่ัวไปวากวา 80% 

ของอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งหมดเกิดจากรถจักรยานยนต อยางไรก็ตามปจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตในประเทศไทยยังไมเปนท่ีทราบแนชัด เนื่องจากขอมูลดานยานพาหนะ ผูขับข่ี ผูโดยสาร
และส่ิงแวดลอมมีไมสมบูรณจึงไมสามารถจําลองสถานการณกอนชน ขณะชน และภายหลังชนได 

ดังนั้นการตรวจสอบเชิงลึก ณ สถานที่เกิดเหตุทันทีท่ีไดรับแจงเหตุ จึงเปนส่ิงจําเปนในการหาสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตและหามาตรการแกไขที่เหมาะสมตอไป เพื่อลดการสูญเสียท้ังทรัพยากร
บุคคลและทรัพยสิน 

 

วัตถุประสงคของการทําวิจัย 
 

เพื่อหารูปแบบและปจจัยของอุบัติเหตุรถจักรยานยนตพรอมวิเคราะหตรวจสอบเชิงลึก
ของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ณ จุดเกิดเหตุตลอดจนการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนเพื่อเสนอแนะมาตรการการแกไขที่
สามารถลดจํานวนอุบัติเหตุและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
 

ระยะเวลาการทําวิจัย 

ไดกําหนดระยะเวลาไว 3 ป 

 

*   งานวิจัยนี้ ผูวิจยัไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรการแพทย                                                     

     จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

** คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม73000 โทรศัพท 0-3425-3840 ตอ 2288  

    โทรสาร 0-3425-5801 (บาน) 0-2651-8204 โทรศัพทมือถือ 0-1931-0114   
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สรุปผลการวิจัย 
 

ไดทําการศึกษาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต  ณ จุดเกิดเหตุจํานวน 1,082 ราย โดย
ประกอบดวยอุบัติเหตุจํานวน 723 รายใน กทม. และอีกจํานวน 359 รายในพื้นท่ี 5 จังหวัดไดแก จังหวัด
เพชรบุรี ตรัง ขอนแกน สระบุรี และเชียงราย ประมาณรอยละ 97 ของอุบัติเหตุใน กทม. และรอยละ 85 

ในตางจังหวัด สามารถดําเนินการตรวจสอบไดภายใน 15 นาที หลังไดรับแจงเหตุโดยท่ีผูขับข่ี ผูโดยสาร 

และยานพาหนะที่เกี่ยวของยังอยูในที่เกิดเหตุ สวนท่ีเหลือสามารถตรวจสอบไดภายใน 1 ถึง 2 ช่ัวโมง
ภายหลังเกิดเหตุและยังพบรองรอย เชน รอยครูด รอยเบรค ตลอดจนยานพาหนะยังอยูในที่เกิดเหตุ 

ขอมูลดานส่ิงแวดลอม ยานพาหนะ ผูขับข่ี/ผูโดยสารรวมทั้งพยานที่เห็นเหตุการณจะถูกบันทึก และ
วิเคราะห เพื่อจําลองสถานการณท้ังกอนชน ขณะชนและภายหลังชน นอกจากนี้ภายหลังเกิดเหตุ 1 

สัปดาหในวันและเวลาเดียวกัน ยังไดเดินทางไปยังสถานที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจํานวนรถที่ผานจุดเกิดเหตุ เปนจํานวนกวา 92,000 คัน รวมทั้งขอมูลเบ้ืองตนของผูขับข่ี / 

ผูโดยสาร อาทิเชน เพศ, หมวกนิรภัยท่ีสวม, การเปดปดไฟหนาของรถจักรยานยนตขณะขับข่ี, จํานวน
ผูโดยสาร, สัมภาระที่บรรทุก เปนตน และเพื่อใหไดปจจัยขอมูลของผูขับข่ีและผูโดยสารตามสถานี
จําหนายน้ํามันท่ีอยูใกลเคียงกับจุดเกิดเหตุจํานวน 3,160 คน 

 

ผลการวิจัยพบวา 2 ใน 3 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนตใน กทม. และรอยละ 46 ใน
ตางจังหวัด เกิดข้ึนในเวลากลางคืน สําหรับอุบัติเหตุรุนแรงในกทม. พบวารอยละ 85 เกิดข้ึนในเวลา
กลางคืน สวนในตางจังหวัดประมาณ 2 ใน 3 เกิดข้ึนในเวลาค่ํา ประมาณรอยละ 90 ของอุบัติเหตุภายใน 

กทม. และตางจังหวัด มักเกิดบนทางตรงและครึ่งหนึ่งเกิดบริเวณทางแยก ประมาณ 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุ
ท้ังหมด จะมีรถคูกรณีซ่ึงสวนใหญเปนรถยนต รถปคอัพ รถบรรทุก และรถจักรยานยนตดวยกัน 

ประมาณ 1 ใน 8 ของอุบัติเหตุท้ังหมดไมมีรถคูกรณี รอยละ 4 ของอุบัติเหตุใน กทม. จะชนคนขามถนน 

แตในตางจังหวัดพบถึงรอยละ 7 ชนคนขามถนนหรือสัตว รูปแบบการชนที่พบไดบอยท่ีสุด ไดแก การ
ชนทายรถคูกรณีซ่ึงพบกวารอยละ 14 ใน กทม. และรอยละ 9 ในตางจังหวัด รูปแบบอื่นที่พบบอย ไดแก 

รถคูกรณีท่ีเล้ียวหรือทํา U-turn ตัดหนารถจักรยานยนต ความเร็วเฉลี่ยกอนชน และขณะชนของอุบัติเหตุ
ท่ีไมเสียชีวิตประมาณ 38 และ 32 กม./ช่ัวโมง ในขณะที่ความเร็วเฉลี่ยกอนชนและขณะชนในอุบัติเหตุ
รุนแรงถึงเสียชีวิตเพิ่มข้ึนเปน 53 และ 50 กม./ช่ัวโมง 

 

ปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีสวนรวมในการเกิดอุบัติเหตุพบกวารอยละ 16 ท่ีสําคัญไดแก ส่ิง
กีดขวางทัศนวิสัยของผูขับข่ี  อาทิเชน ปายโฆษณา ตูไปรษณีย ตูโทรศัพท เสาสะพาน ตนไมหรือพุมไม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบนผิวจราจรการติดตั้งแผนคอนกรีตกีดขวางเสนทางขาดการบํารุงรักษาพื้นผิวจราจร
ท่ีเปนหลุม บอ ตลอดจนเครื่องหมาย สัญญาณไฟจราจรที่บกพรอง โดยเฉพาะในเวลากลางคืนท่ีมักเปด
ไฟเหลืองกระพริบ 
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ปจจัยดานยานพาหนะสวนใหญเกิดจากการขาดการดูแลรักษาอุปกรณท่ีชํารุดหรือมีไม
ครบ หรือไมสามารถใชงานได ท่ีสําคัญไดแก ไฟหนารถจักรยานยนต ไฟทาย, เบรกหนา-หลัง และ
กระจกมองหลัง 

 

ปจจัยดานผูขับข่ีพบวา รอยละ 96 ของผูขับข่ีใน กทม. เปนชาย แตในตางจังหวัดกวา 1 

ใน 5 ของผูขับข่ีเปนหญิงและกวา 1 ใน 3 ของผูขับข่ีในตางจังหวัด มีอายุนอยกวา 21 ป รอยละ 40 ของผู
ขับขี่ใน กทม. ดื่มสุรากอนเกิดอุบัติเหตุ สวนในตางจังหวัด พบประมาณรอยละ 30 ผูท่ีดื่มสุรามักจะฝา
ฝนสัญญาณจราจร ขับดวยความเร็วสูง สวนใหญไมสวมหมวกนิรภัย และมักเกิดอุบัติเหตุในเวลา
กลางคืน ผูขับข่ีท่ีดื่มสุรามีโอกาสจะสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนตหรือวิ่งแหกโคงไดงาย ดังนั้น
สวนใหญจึงไมมีคูกรณี นอกจากนี้จํานวนอุบัติเหตุกวา 2 ใน 3 ในตางจังหวัด และ 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุ
ใน กทม. ของผุท่ีดื่มสุราเปนอุบัติเหตุท่ีรุนแรงจนเสียชีวิต 

 

ประมาณรอยละ 17 ของผูขับข่ีกลุมอุบัติเหตุใน กทม. และครึ่งหนึ่งในตางจังหวัดไมมี
ใบอนุญาตขับข่ี กวารอยละ 87 ของผูขับข่ีใน กทม. และ 3 ใน 4 ของผูขับข่ีในตางจังหวัดจะฝกขับดวย
ตนเอง ท่ีเหลือจะฝกหัดจากเพื่อน หรือ ญาติ พฤติกรรมเสี่ยง อาทิ เชน การขับฝาสัญญาณจราจร แซงใน
ท่ีคับขัน ขับยอนทิศทางหรือขับตามในระยะกระชั้นชิด พบได 3 ใน 4 ของผูขับข่ีท้ังหมดซึ่งสวนใหญ
เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีผูขับข่ีกวารอยละ 12 ท่ีไมเปดไฟหนารถจักรยานยนต
ในขณะขับข่ีเวลากลางคืน ทําใหผูขับรถในคูกรณีมองไมเห็น จะเห็นไดวาอุบัติเหตุในเวลากลางคืนท่ีเกิด
จากการที่คูกรณีเล้ียวตัดหนารถจักรยานยนตจะเพิ่มข้ึน 5 เทาตัวเม่ือผูขับข่ีรถจักรยานยนตไมไดเปดไฟ
หนา 

 

ประมาณครึ่งหนึ่งของผูขับข่ีรถจักรยานยนตไมไดกระทําส่ิงใดที่จะเปนการหลีกเล่ียง
อุบัติเหตุ และเมื่อกระทําการหลีกเล่ียงอุบัติเหตุ มีเพียงรอยละ 12 เทานั้น ท่ีเลือกวิธีการหลีกเล่ียงทีถู่กตอง 

และกระทําไดอยางเหมาะสม ผูขับข่ีสวนใหญมักใชแตเบรคหลังท้ังท่ีกวารอยละ 70 ของแรงเบรคเกิด
จากการใชเบรคหนา 

 

ประมาณ 2 ใน 3 ของผูขับข่ีกลุมอุบัติเหตุ และนอยกวา 1 ใน 3 ของผูโดยสารใน กทม. 

สวมหมวกนิรภัย แตพบเพียงรอยละ 22 ของผูขับข่ีและรอยละ 4 ของผูโดยสารในตางจังหวัดท่ีสวม
หมวกนิรภัย จากการสัมภาษณพบวา ผูขับข่ีสวนใหญจะสวมเมื่อคาดวาจะพบเจาหนาท่ีตํารวจ ดังนั้น
อัตราการสวมหมวกนิรภัยในเวลากลางคืน เวลาเย็น หรือรุงเชาจึงพบนอยมาก และสวนใหญมักไมใช
สายรัดคางหรือรัดคางหลวม ๆ หรือสวมไมถูกวิธี 

 

การบาดเจ็บสวนใหญมักเกิดท่ีขาและแขน ซ่ึงถึงแมจะไมรุนแรงจนเปนเหตุใหเสียชีวิต
แตมักเปนสาเหตุใหเกิดความพิการได ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพท่ีตองใชแรงงานโดยเฉพาะเมื่อมี
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การหักอยางรุนแรงของกระดูกขอเทา ขา และแขน สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเสียชีวิต ไดแก การบาดเจ็บท่ี
บริเวณศรีษะ ทรวงอก คอ และชองทอง 

 

ผลการวิจัยจึงสรุปไดวา ปจจัยชัดเจนของผูขับข่ีไดแกการขาดความรูในการขับข่ี
ปลอดภัย และการดื่มสุราทําใหเกิดพฤติกรรมเส่ียงในการขับข่ีตามมา 

 

สําหรับมาตรการแกไข ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการสอนวิธีการขับข่ีรถจักรยานยนต
อยางปลอดภัยเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนวิธีเดียวท่ีจะทําใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร        วิธีขับ
ข่ีท่ีปลอดภัย เพิ่มทักษะหลีกเล่ียงการชนรวมทั้งการเลือกหมวกนิรภัยและวิธีใชหมวกนิรภัยท่ีถูกตอง 

หลักสูตรนี้จะเกิดผลหากเปนขอกําหนดในการขอใบอนุญาตขับข่ีหรือใหฝกทดแทนการเสียคาปรับเมื่อ
ทําผิดกฎจราจร การจัดใหมีหลักสูตรสอนการขับข่ีปลอดภัย จึงเปนการเปดโอกาสใหผูใชถนนไดรับ
ขอมูลท่ีมีคุณคาดานความปลอดภัย 

 

การบังคับใชกฎหมาย ควรเนนไปเรื่องการดื่มส่ิงมึนเมา ผูขับข่ีท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง และ
ผู ท่ีไมมีใบอนุญาตขับข่ี  ซ่ึง เปนกลุมใหญในกลุมอุบั ติ เหตุ  กฎหมายตองบังคับใชท้ังผู ขับข่ี
รถจักรยานยนตและผูขับข่ีรถคูกรณี ขอกฎหมายที่เครงครัดและบทลงโทษ จึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อย้ําผูขับข่ี
อยางอันตราย 

 

การออกแบบถนนและการบํารุงรักษาจําเปนตองมีการพัฒนา โดยเฉพาะบริเวณ
กอสรางที่เปนปญหาใหญในเวลากลางคืนเพราะขาดสัญญาณไฟเตือน หรือแผนสะทอน รวมทั้งส่ิง
ปนเปอนบนผิวจราจรที่อยูขางเคียงติดตั้ง ปายเตือนทางโคงท่ีชัดเจน ควรเพิ่มเติมปายสัญญาณจราจร เชน 

ปายหยุด ปายใหทางตามบริเวณ 3 แยก ควรเลิกใชสัญญาณไฟเหลืองกระพริบพรอมกันท่ีทางแยกใน
เวลากลางคืน แตอาจปรับใหทางเอกเปนเหลืองกระพริบ ทางโทเปนแดงกระพริบหรือใชสัญญาณไฟ
ตามปกติเชนเดียวกับในเวลากลางวัน แผนเหล็กสะทอนแสงที่ใชแบงชองทางเดินรถ ควรทดแทนดวย
แผนเหล็กขนาดเล็กเรียบกลมที่ไมเปนอันตรายตอรถจักรยานยนต การบังคับใชกฏหมายสําหรับ
รถบรรทุกท่ีจอดขางทางในเวลากลางคืนใหติดแผนสะทอนแสงที่บริเวณดานหลังของรถบรรทุก ทําใหผู
ขับข่ีมาดานหลัง เห็นไดงายและชวยลดอุบัติเหตุท่ีไมควรเกิดข้ึนลงได 

 

ควรยกเลิกการบังคับใหรถจักรยานยนตวิ่งเฉพาะในชองทางซายสุด อยางนอยในตัว
เมืองและยานธุรกิจ เพราะนอกจากจะไมไดประโยชนอยางชัดเจนแลวยังเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตไดมากขึ้น โดยเฉพาะสิ่งกีดขวางจากปายโฆษณา ตูไปรษณีย ตูโทรศัพท ล  ท่ีจะบัง
ไมใหเห็นรถคูกรณีท่ีออกจากซอยหรือรถคูกรณีท่ีจอดอยูท่ีขางทาง 

 

ปรับปรุงการเก็บขอมูลบริเวณที่เกิดเหตุของเจาหนาท่ีตํารวจใหเปนไปอยางมีระบบ 

เพื่อท่ีจะใชเปนมาตรฐานขอมูลในการหามาตรการการแกไขเพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุลง 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 204

ควรปรับปรุงขอบังคับการใชหมวกนิรภัยโดยใหใชแตหมวกนิรภัยท่ีไดมาตรฐาน
เทานั้น ตลอดจนการใชสายรัดคางใหแนนและการสวมที่ถูกวิธีเพราะผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาหมวก
นิรภัยสวนใหญไมไดมาตรฐาน ไมสามารถรับแรงกระแทกไดเทาท่ีควร และหมวกนิรภัยมักจะหลุดออก
กอนจะไดทันปองกันการบาดเจ็บท่ีศรีษะ รวมท้ังควรมีการจัดต้ังหองทดสอบคุณภาพของหมวกนิรภัย
กอนนําออกจําหนายเนื่องจากการบาดเจ็บศีรษะทําใหเกิดความพิการและการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
มากที่สุด 

 

การใหความรูเกี่ยวกับอุปกรณปองกันเปนเรื่องสําคัญท่ีควรจะถูกเผยแพรเกี่ยวกับ
ประโยชนในการปองกันการบาดเจ็บ เชน จัดใหมีการประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศนและบิลบอรด
เกี่ยวกับการใชหมวกนิรภัย อุบัติเหตุจากการดื่มส่ิงมึนเมา ความสําคัญของไฟหนารถและไฟทาย 

ตลอดจนขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีชวยใหการขับข่ีรถจักรยายยนตเปนไปอยางปลอดภัย 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

ประโยชนตอประชาชน งานวิจัยนี้ไดช้ีใหเห็นปจจัยการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการที่ผู
ขับข่ีสวนใหญขาดความรูในการขับข่ีอยางปลอดภัย ทําใหบริษัท AP Honda ไดดําเนินประสานงานกับ
ทางราชการในการออกใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตใหกับผูท่ีไดผานหลักสูตรการขับข่ีปลอดภัยแลว 

และหากมีการขยายหนวยงานออกไปอีกโดยภาครัฐรวมกับภาคเอกชน จะทําใหประชาชนไดตระหนัก
และเรียนรูวิธีการขับข่ีท่ีสามรถหลีกเล่ียงอันตรายได รูและเคารพกฎจราจรมากขึ้น รูวิธีการสวมหมวก
นิรภัยท่ีถูกตองเลือกใชแตหมวกนิรภัยท่ีไดมาตรฐาน ขอเสนอแนะดานการปรับปรุงรถจักรยานยนต โดย
นําระบบ “เบรครวม” (combined braking system) ใหเบรคหนาหลังทํางานพรอมกัน มาใชระบบไฟหนา
ติดอัตโนมัติหรือการติดตั้งเซนเซอรไฟหนาใหทํางานเมื่อแสงสวางมีไมเพียงพอ จะทําใหประชาชน
จํานวนมากไดใชรถจักรยานยนตท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 

ประโยชนตอประเทศ เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวาอุบัติเหตุจราจรทางบกสวนใหญ
เกิดจากจักรยานยนตท่ีมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหตองสูญเสียทรัพยากรมนุษยและทรัพยสิน
จํานวนมากตลอดจนเปนปญหาทางดานสาธารณสุข ในกรณีท่ีผูขับข่ีหรือผูโดยสารไดรับบาดเจ็บอยาง
ถาวร และการไมมีการแกไขความสูญเสียจะยิ่งมากขั้นในอนาคตงานวิจัยน้ี จึงไดนําเสนอมาตรการการ
แกไขเพื่อลดจํานวนอุบัติเหตุและความรุนแรงของการบาดเจ็บ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ 

อีกท้ังสามารถจะนําวิธีการตรวจสอบมาฝกอบรมใหผูเกี่ยวของและเจาหนาท่ีตํารวจจราจรมีความรูความ
เขาใจและสามารถเสนอหาแนวทางแกไขใหดียิ่งข้ึนตอไป อาทิเชน สามารถเก็บบันทึกขอมูลบริเวณท่ี
เกิดอุบัติเหตุไดอยางเปนระบบ และใชเปนฐานขอมูลท่ีหาวิธีการแกไขทางกายภาพของสิ่งแวดลอม
บริเวณนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชนทางวิชาการ ขอมูลในเชิงลึกจํานวนกวา 2,250 ขอมูลตออุบัติเหตุ 1 ราย ถูก
นํามาตีพิมพเผยแพรใหองคความรูใหม ดานอุบัติเหตุในแงมุมตาง ๆ อาทิเชนการบาดเจ็บโดยเฉพาะ
บริเวณคอ ความแตกตางของอุบัติเหตุในกลุมท่ีดื่มสุราและไมดื่มสุราวิธีการวิเคราะหความเสียหายตอ
หมวกนิรภัย ล  และสามารถที่จะนําขอมูลเหลานี้ไปดัดแปลงเพื่อใชหาปจจัยอุบัติเหตุจากยานพาหนะ
อ่ืน เชน รถยนต เปนตน 

 

ศักยภาพในการพั นาไปสูภาคอุตสาหกรรม 
 

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดานยานพาหนะของงานวิจัยนี้ Honda R & D ประเทศ
ญ่ีปุน และบริษัท AP Honda ประเทศไทยไดแจงในวันแถลงผลงานวิจัยช้ินนี้ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 

2545 น้ีวา เห็นชอบกับขอเสนอแนะและจะนําขอเสนอเรื่องระบบไฟหนาและระบบ “เบรครวม” ไป
พัฒนาเพื่อใชในการผลิตรถจักรยานยนตตอไปในอนาคตอันใกล ซ่ึงจะเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตภายในประเทศในทิศทางที่เปนประโยชนตอประชาชนและ
ประเทศโดยรวม 
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เร่ืองท่ี 3   สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 

 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง เจล าทะลายโจรเพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบ * 
 

   (Andrographis particulate gel as an adjunction for periodontitis) 
 

              โดย ภญ.รศ.ดร.ปล้ืมจิตต  โรจนพันธุ **  

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายาสมุนไพรแผนปจจุบัน เพื่อการนําสมุนไพรสมบัติ
ลํ้าคาของประเทศซึ่งบรรพบุรุษไทยไดใชกันมาชานานทั้งในดานยา อาหาร และเครื่องสําอาง มาทําการ
วิจัยคนควา และพัฒนาเปนยาแผนปจจุบันเพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบ (ประชากรทั่วโลก
เม่ืออายุ 60 ปข้ึนไป เปนโรคนี้มากกวา 80%) เพื่อการพึ่งตนเอง เพื่อการทดแทนการนําเขาผลิตภัณฑจาก
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาสูอุตสาหกรรมการสงออก และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ ความ
ปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ 
 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ งานวิจัยช้ินนี้ เปนการศึกษาแบบชุดโครงการวิจัยตอเนื่องระยะ
ยาว เร่ิมการวิจัยต้ังป พ.ศ. 2535 โดยการนําสารสกัดสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีขอมูลจากภูมิปญญาไทย เพื่อ
ทดสอบเชื้อจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของโรคปริทันตอักเสบ (Porphyromanas gingivalis) พบวา สารสกัด
ฟาทะลายโจรสามารถทําลายเชื้อโรคปริทันตอักเสบไดดี จึงไดวางแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑเจลฟา
ทะลายโจรเพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแตการนําสวนตาง ๆ ของ
พืชมาทําการสกัดเปรียบเทียบเพื่อตรวจดูวา สวนใดของพืชมีสารสําคัญมากที่สุด ซ่ึงพบวา ใบเปนสวนท่ี
มีสารสําคัญคือ  Andrographolide สูงสุด จากนั้นไดพัฒนาวิธีการสกัดและเลือกตัวทําละลายที่จะใหผล
ในการสกัดสูงสุด ทําการทดสอบปริมาณสารสําคัญ และคุณสมบัติในการทําลายเชื้อโรคท่ีเปนสาเหตุ
ของโรคปริทันตอักเสบพบวาปริมาณสารสําคัญอยูในเกณฑมาตรฐาน และแสดงฤทธิ์ในการฆา
เช้ือจุลินทรียดีมาก 

 

พัฒนาวิธีการสกัดเพื่อใหสารสกัดในรูปแบบที่เหมาะสมตอการนําไปพัฒนาตํารับ นํา
สารสกัดท่ีไดทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรคในหลอดทดลอง      เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ตํารับและทดสอบความเปนพิษในสัตวทดลอง   ไดทําการคัดเลือกเจลเบสที่จะนํามาใชในการเปนพาหะ 

 

 

*  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับรางวัลผลงานประดิษ คิดคน ประจําป 2545 รางวัลดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช  

    จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

** รองศาสตราจารย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”  E-mail : Pypri@mahidol.ac.th  
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สําหรับสารสกัดฟาทะลายโจร โดยทําการทดสอบความเขากันไดของเจลเบสสารสกัดฟาทะลายโจร 

ศึกษาพัฒนาตํารับเจลฟาทะลายโจรตามขั้นตอนตาง ๆ ของการพัฒนา จนไดรับตํารับเปนท่ีนาพอใจ ได
ทําการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีรวมทั้งความคงตัวของตํารับและความปลอดภัยของตํารับ
ในสัตวทดลอง จากนั้นนําผลิตภัณฑท่ีไดรับทําการทดลองทางคลินิกกับผูปวย เปรียบเทียบการรักษา
แบบวิธีการดั้งเดิมท่ีเคยใช คือ การขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน เปรียบเทียบกับการใชเจลฟาทะลายโจร
ชวยเสริมในการรักษา พบวาการรักษาโดยการใชยารวมดวยใหผลดีกวารักษาแบบเดิมท่ีไมใชยา และเมื่อ
นํามาทดลองในผูปวยเพื่อเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะจากตางประเทศ คือ  Elysol (Metromidazole) และ 

Minocyline ointment พบวาไดผลการรักษาเทียบเทายาปฏิชีวนะจากตางประเทศ และยังมีขอดีกวายาจาก
ตางประเทศอีกหลายประการ อาทิสามารถลดเชื้อรูปแทงท่ีเปนสาเหตุของโรคปริทันตอักเสบไดอยางมี
นัยสําคัญซ่ึงแตกตางนี้ไมพบในกลุมอ่ืน ยิ่งไปกวานี้สามารถทําใหเช้ือรูปกลมกลับสูสภาวะสมดุลไดเร็ว
ข้ึน (ซ่ึงเปน normal flora ในปากมีหนาท่ีชวยปกปองสุขภาพชองปาก และชวยทําลายเชื้อท่ีเปนสาเหตุ
ของโรคในชองปากตาง ๆ ) นอกจากนี้ยังพบวาสามารถกระตุนการเคลื่อนท่ีของ fibroblast ซ่ึงมีสวน
สําคัญในการเจริญของกระดูกเบาฟน 

 

นับวา “เจลฟาทะลายโจรเพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบ” เปนผลิตภัณฑยา
สมุนไพรแผนปจจุบันตํารับแรกของประเทศไทย ท่ีมีการวิจัยคนควาและพัฒนาการหลักเกณฑและ
ข้ันตอนของกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรไดอยางครบวงจร 
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Abstract 

 

The research work has the objective of natural product discovery and development 

for self- sufficient in drug supply and for self economic survival. 
 

The crude extract of Andrographis paniculata was developed into a modern medicine 

in the form of Liquid Crystal Gel which showed good physical and chemical properties together with 

the in vitro biological properties.  The clinical trial resulted in useful adjunct for periodontitis 

treatment together with the ordinary treatment. The subgigival administration of Andrographis 

panincilate gel and Metronodazole gel as an adjunct in the treatment of periodontitis was found that 

the application of both gels produced good clinical and microbiological characteristics.  
 

The comparison of Andrographis paniculata gel and Minocycline ointment as an adjunctive treatment 

of early onset periodontitis resulted that, the Andrographis paniculata gel when combined with root 

planning caused more advantages in term of microbiological results than minocycline gel in the 

addition to scaling and root planning. 
 

In conclusion, Andrographis paniculata gel can be used as an adjunct in the 

treatment of periodontitis instead of imported antibiotic products 
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บทนํา 
 

โรคปริทันตอักเสบ (Periodontitis) หรือเดิมเรียกวา โรครํามะนาด เปนสาเหตุสําคัญ
ของการสูญเสียฟนของประชากรทั่วโลก การสูญเสียฟนทําใหเกิดผลเสียหายหลายประการ เชน ผูปวยไม
มีฟนในการบดเคี้ยวอาหาร ฟนขางเคียงลมเอียงเขาหาชองวางทําใหอาหารอัดติดซอกฟน จึงเกิดโรคฟน
ผุ และโรคปริทันตตามมาไดงายการสูญเสียการสบฟนท่ีดี ซ่ึงอาจมีผลทําใหเกิดอาการเจ็บขากรรไกรเปน
ตน การสูญเสียฟนเกิดข้ึนในบริเวณฟนหนา จะมีผลตอการออกเสียงและสูญเสียความสวยงาม ทําให
ผูปวยขาดความมั่นใจในตัวเอง นอกจากนี้ การเปนโรคปริทันตอักเสบยังเปนแหลงกําเนิดของการติดเชื้อ 

(Source of Infection) จึงมีรายงานวา โรคปริทันตอักเสบอาจเกี่ยวของสัมพันธกับโรคทางระบบหลาย
ชนิด การปองกันและการรักษาโรคปริทันตอักเสบ  จึงเปนการลดการสูญเสียฟนและทําใหผูปวยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ชวยปองกันปญหาสุขภาพทางกายที่มีผลกระทบจากสุขภาพชองปาก และยังชวยลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลตองรับภาระเกี่ยวกับการแกไขปญหาสุขภาพในอนาคตอีกดวย 

 

จากรายงานลาสุดพบวา ประชากรไทยอายุ 40 ปข้ึนไป เปนโรคเหงือกอักเสบมากวา 
60% และเมื่ออายุ 60 ปข้ึนไป เปนโรคปริทันตอักเสบมากกวา 80% และปจจุบันจากการสํารวจพบวา 
อัตราการเปนโรคนี้ในเด็กและวัยรุนเพิ่มสูงข้ึนมา รวมท้ังประชาการในวัยกลางคนดวย สรุปแลวโรคนี้
สามารถเปนไดกับคนทุกเพศทุกวัยท่ัวโลก นอกจากนี้สัตวตาง ๆ ท่ีใชฟนบดเคี้ยวท้ังหลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสัตวเล้ียงประเภท สุนัข แมว มา วัว ควาย เม่ืออายุมากขึ้นจะเปนโรคปริทันตอักเสบไดเหมือนกัน
แทบทั้งส้ิน และมักจะมีอาการรุนแรงกวาในคน 

 

ความสําเร็จของการรักษาโรคปริทันตอักเสบ เร่ิมตั้งแตการรักษาขั้นตนคือ สอนวิธีดูแล
อนามัยชองปากจนผูปวยปฏิบัติเองได เพื่อการควบคุมคราบจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของโรคปริทันต โดย
การสอนใหผูปวยคุนเคยกับสภาพเหงือกและฟนของตนเอง สามารถรักษาสุขภาพในชองปากโดยการ
แปรงฟนและใชอุปกรณชวยทําความสะอาดที่จะเปนอยางถูกตองจนเกิดความเคยชิน รวมกับการขูดหิน
นํ้าลาย (Scaling) เกลารากฟน (root planning) และขูดเนื้อเนื้อเหงือกท่ีมีอาการอักเสบเอาออก (gingival 

curettage) คือการขูดเอาเนื้อเยื่อเหงือกท่ีตายและสลายตัวรอบ ๆ รองลึกปริทันตออก เพื่อทําใหรางกายมี
การสรางเนื้อเยื่อเหงือกข้ึนใหมและยึดเกาะกับรากฟนได 

 

อยางไรก็ตาม ในบางกรณี การรักษาขั้นตนอาจไมสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียท่ีเปน
สาเหตุของโรคปริทันตอักเสบไดหมด เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียแทรกซึมเขาไปอยูในเนื้อเยื่อปริทันต หรือ
อยูในบริเวณที่เครื่องมือปริทันตเขาทําความสะอาดไมถึง เชน บริเวณรองลึกปริทันตท่ีลึกมากๆ และคด
เค้ียว และบริเวณชองรากฟนกราม (Furcation) เปนตน การที่แบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของโรคยังหลงเหลือ
อยูในรองลึกปริทันต อาจทําใหโรคปริทันตอักเสบกลับเปนซํ้าไดอีก จึงจําเปนตองรักษาเพิ่มเติมดวยการ
ทําศัลยกรรมปริทันตซ่ึงเปนข้ันตอนที่ยุงยาก เสียเวลาและคาใชจายมาก อีกท้ังยังตองมีการคัดเลือกผูปวย
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ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคทางระบบที่เปนอุปสรรคตอการทําศัลยกรรม นอกจากนี้ยังตองทําโดยทันต
แพทยเฉพาะทางเปนสวนใหญซ่ึงมีอยูนอย 

 

การใชยาตานจุลินทรีย (Antimicrobial drug) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะใชเสริมการ
รักษาขั้นตนเพื่อยับยั้งหรือฆาเชื้อโรคที่เปนสาเหตุของโรคปริทันตอักเสบเพื่อลดการกลับเปนซํ้าของโรค 

และลดความจําเปนในการศัลยกรรมปริทันตและเพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูปวยไมสามารถรับการ
รักษาดวยการทําศัลยกรรมปริทันต  

 

ยาตานจุลชีพอาจใชทางระบบหรือเฉพาะตําแหนงก็ได มีรายงานแสดงใหเห็นวาการใช
ยาปฏิชีวนะที่มีขอบขายในการออกฤทธิ์กวาง (broad spectrum antibiotics) ทางระบบเพื่อเสริมการรักษา
โรคปริทันตอักเสบในผูใหญเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ยาท่ีใชกันอยางแพรหลายในการศึกษาทางคลินิก
ชนิดหนึ่ง คือ เททราไซคลิน (Tetracycline) จากการทดลองพบวา เททราไซคลินและอนุพันธ ยับยั้ง
แบคทีเรียสวนใหญท่ีเปนสาเหตุของโรคปริทันตอักเสบ อยางไรก็ตามการใชยาเททราไซคลินทางระบบ
จําเปนตองใชยาปริมาณมาก และติดตอกันนานเพื่อความเขมขนของยาในรองลึกปริทันต จึงเกิดการ
รบกวนสมดุลของเชื้อจุลินทรียในระบบ กอใหเกิดการติดเชื้อสําทับ (superindection) จากเชื้อรา และอาจ
เกิดเชื้อท่ีดื้อตอเททราไซคลินข้ึน 

 

ยาปฏิชีวนะท่ีใชมากทางระบบอีกชนิดหนึ่ง เมโทรไนดาโซล (Metronidazole) มี
ขอบขายการออกฤทธิ์เฉพาะตอเช้ือจุลินทรียชนิดไมใชออกซิเจนในการเจริญเติบ สําหรับเชื้อจุลินทรียท่ี
ใชออกซิเจนหรือไมใชก็ได โดยเฉพาะ A. actinomycetemcomtans ขอบขายการออกฤทธิ์ของเมโทรไน-

ดาโซลยังจํากัดอยูในวงแคบ และอาจมีผลขางเคียง คือ รบกวนตอระบบทางเดินอาหารและเกิดอาการ
ของประสาทถาไดรับยาติดตอกันนาน ในกรณีท่ีใชซํ้าหลาย ๆ คร้ัง ควรวัดระดับยาในกระแสโลหิต และ
ตรวจนับเม็ดเลือดขาว เนื่องจากยาทําใหเม็ดเลือดขาวผิดปกติ นอกจากนั้นยังมีผลตอไตและผิวหนัง และ
ในระหวางการใชยาตองงดเครื่องดื่มท่ีมีอัลกอ อล 

 

จากรูปแบบของการรักษาและเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวเบ้ืองตน พอสรุปไดวา ควรใชการ
รักษาโดยการปฏิบัติกับรองลึกปริทันตโดยกรรมวิธีของทันตแพทยรวมดวยการรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะ 

ซ่ึงพบวาการใชยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ใหผลดีกวาการใหยาโดยการรับประทาน และมีพัฒนายาปฏิชีวนะ
เฉพาะที่ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการใชรักษาผูปวย 

 

การใชยาปฎิชีวนะสวนใหญราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหประเทศ
ไทยเสียดุลการคากับตางประเทศอยูมาก กอปรปจจุบันกระแสความตองการยาของโลกเปลี่ยนไป
ประชากรโลกหันมาสนใจผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากยาแผนปจจุบันหรือยาจากสาร
สังเคราะหมักทําใหเกดิอาการขางเคียงตาง ๆ มากมาย        จึงพยายามคนควาสารยาจากธรรมชาติจากพืช 
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สมุนไพร ซ่ึงมีความเชื่อวาเนื่องจากเปนสารจากธรรมชาติ มีความเปนพิษเปนภัยนอยกวา 
 

ไดเร่ิมมีการคนควาขอมูลทางสมุนไพร         เพื่อนําสมุนไพรที่มีศักยภาพในการฆาเชื้อ 

จุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของโรคปริทันต ท่ีสามารถจะนํามาพัฒนาใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช
เสริมการรักษาโรคปริทันต 

 

จากการศึกษาขอมูลสมุนไพรและจากที่ผูทดลองนําสารสกัดจากสมุนไพรทดสอบฤทธิ์
ในฆาเชื้อโรคแบคทีเรียตาง ๆ พบวาพืชสมุนไพรที่คอนขางจะมีศักยภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งคือ ฟา
ทะลายโจร 

 

ฟาทะลายโจร เปนสมุนไพรหนึ่งในหาชนิดท่ีไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาเปนยาเพื่อ
ใชในโรงพยาบาลชุมชนตามนโยบายสมุนไพรของรัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฟา
ทะลายโจรเปนสมุนไพรที่รูจักและใชกันมาชานาน มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยากวาง จากการทดลองพบวา 
สารสกัดฟาทะลายโจรมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทีเปนสาเหตุของโรคปริทันตอักเสบ
ได  ในบานเรานั้นทันตแพทยไมสามารถใชยาปฏิชีวนะซึ่งมีราคาแพงมากจากนําเขาจากตางประเทศ
ใหแกคนไขได กอรปกับเปนความตองการของการทันตแพทยเปนอยางมาก ท่ีจะไดยาสมุนไพรซ่ึงเปน
ทรัพยากรล้ําคาของประเทศไทยเอง จึงไดมีความคิดริเร่ิมในการวิจัยคนควาและพัฒนา นําฟาทะลายโจร
มาพัฒนาเปนยาสมุนไพรแผนปจจุบันเพื่อการใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบเปนตํารับแรกของ
โลก และเปนยาสมุนไพรแผนปจจุบันตํารับแรกของประเทศไทยที่มีการวิจัยคนควาและพัฒนาครบวงจร 

โดยความรวมมือของคณะเภสัชศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อการนําสมุนไพรไทยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑยาสมุนไพรแผนปจจุบัน เพื่อใช
เสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบ 

 

2.  เพื่อการพึ่งตนเองทางดานยาของประเทศ 
 

3. เพื่อพัฒนาสูตลาดโลก ชวยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญ และความมั่นคงของ
ประเทศ 

 

วิธีการดําเนินงาน 
 

  เนื่องจากเปนการวิจัยคนควาและพัฒนาใหมอยางครบวงจร    อยูระหวางดําเนินการจด 

สิทธิบัตรท้ังในประเทศและตางประเทศ จงึไมอาจะเปดเผยรายละเอยีดไดพอสรุปคราว ๆ  ในรูปแบบ 
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ของโครงการชุด ไดดังนี้ 
 

คณะผูอํานวยการชุดโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
Prg. Director = Program Director 

Prg. Advisor  = Program Advisor 

Prg. Clerk     = Program Clerk 

Prg. Coordinator = Program Coordinator 

Prg. Planner = Program Planner 

Prg. Project n.     = Program Project n. 

 

Prg. Director 

(ภญ.รศ.ดร. ปลื้มจิตต  โรจนพันธุ) 

Prg. Planner Prg. Coordinator Prg. Clerk 

Pj1 Pj2 Pj3 Pj4 Pj5 Pj6 

Pj7 Pj8 Pj9 Pj10 Pj11 Pj12 

Pj13 Pj14 Pj15 Pj16 Pj17 
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โครงการยอยตาง  ประกอบดวย 
 

1.  โครงการสกัดสารและทดสอบคุณสมบัติของสารสกัด าทะลายโจร 

เปนการทดสอบการสกัดสวนตาง ๆ ของตนฟาทะลายโจร เพื่อตรวจสอบวาสวนใดของ
พืชใหสาระสําคัญมากที่สุด พัฒนาวิธีการสกัดเพื่อใหไดสาระสําคัญมากที่สุด ตรวจสอบความเขมขน
ของสารสกัด ทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของสารสกัด 

 

2.  โครงการทดสอบฤทธิทางจุลชีววิทยาของสารสกัด าทะลายโจร 

ประกอบดวยการนําสารสกัดฟาทะลายโจรสวนตางๆ ของพืชและการใชทําลายที่ตางๆ 

กัน สกัดดวยกรรมวีท่ีตางๆ กัน นํามาทดสอบฤทธิ์ในการฆาเชื้อจุลินทรียในหลอดทดลอง เพื่อหาคา 
MIC เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตํารับตอไป 

 

3.  โครงการทดสอบความเปนพิษของสารสกัด าทะลายโจร 

นําสารสกัดฟาทะลายโจรเพื่อทดสอบความปลอดภัยในสัตวทดลองกอนท่ีจะทําการ
วิจัยข้ันตอไป 

 

4.  โครงการพั นาตํารับ าทะลายโจร 

ทําการวิจัยพัฒนาตํารับฟาทะลายโจรตามหลักการตาง ๆ นับแตการคัดเลือกสารกอเจล 

ทดสอบความเขากันไดของสารกอเจลและสารสกัดฟาทะลายโจรและขั้นตอนการพัฒนาตํารับตาง ๆ  
 

5.  โครงการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตํารับเจล าทะลายโจร 

ทําการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของตํารับเจล เชน ความหนืด ความเปนกรดดาง 

การปลดปลอยสารสกัดฟาทะลายโจรจากตํารับ อิทธิพลของอิเล็กโทรไลทตอการปลดปลอย การ
ทดสอบปริมาณสาระสําคัญของตํารับฟาทะลายโจร 

 

6.  โครงการทดสอบทางจุลชีววิทยาของตาํรับเจล าทะลายโจร 

เปนการทดสอบฤทธิ์ในการฆาเชื้อจุลินทรียเปนสาเหตุของโรคปริทันตอักเสบในหลอด
ทดลองของตํารับตาง ๆ ท่ีไดรับการพัฒนา เพื่อคัดเลือกใหไดตํารับท่ีมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อสูงสุด 

 

7.  โครงการทดสอบการปนเปอนจากจุลินทรียของตาํรับเจล าทะลายโจร 

เนื่องจากแมวาเจลฟาทะลายโจนจะถือวาเปนยารักษาแผลสําหรับภายนอก แตแผลใน
รองปริทันตน้ัน เปนแผลลึกในรองเหงือก ซ่ึงมีเช้ือท่ีไมตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตอาศัยอยู จึง
จําเปนตองปราศจากเชื้อตามที่กําหนดสําหรับผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับแผลตางๆ ท่ีผิวหนัง แผลอักเสบ 

และเนื้อเยื่อของรางกาย เชน จมูก คอ และ หู 
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8.  โครงการทดสอบความคงตัวของตํารับเจล าทะลายโจร 

เปนการทดสอบความคงตัวทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑเจลฟาทะลายโจรโดย
การเก็บเจลฟาทะลายโจรไวท่ีอุณหภูมิตาง ๆ ในระยะเวลาหนึ่งทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ทางกายภาพ 

เชน ความหนืด ความเปนกรดดาง การปลดปลอยสารสกัด ฤทธ์ิในการฆาเชื้อในหลอดทดลอง และความ
เขมขนของสารสกัดสําคัญ 

 

9.  โครงการทดสอบความเปนพิษของตํารบัเจล าทะลายโจร 

เม่ือนําสารสกัดฟาทะลายโจรผานขั้นตอนตาง  ๆ ในการพัฒนาตํารับ เม่ือไดตํารับเปนท่ี
เรียบรอยแลว จําเปนตองนํามาทดสอบความเปนพิษในสัตวทดลองอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยกอนท่ีจะ
นํามาทําการทดสอบในผูปวย 

 

10. โครงการการวิจัยทางคลนิิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตํารับเจล าทะลายโจรใน
ผูปวยอาสาสมคัร 

เม่ือไดตํารับเจลฟาทะลายโจรที่มีคุณสมบัติตามตองการแลว ถึงข้ันตอนการวิจัยทาง
คลินิก โดยทดสอบในผูปวยอาสาสมัคร เปรียบเทียบการใชยาเจลฟาทะลายโจรเสริมการรักษากับการใช
วิธีการรักษาแบบเดิม 

 

11.  โครงการพั นาตํารับเจล าทะลายโจรใหมีคุณสมบัติดียิง่ขน้จากขอบกพรองใน
การทดลองทางคลินิกเบื้องตน 

เปนการปรับปรุงพัฒนาขอบกพรองของตํารับจากการนําไปทดลองใชทางคลินิกเพื่อให
มีคุณสมบัติดียิ่งข้ึน 
 

12.  โครงการวิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพตาํรบัเจล าทะลาย
โจร Elysol (Metronidazole gel) 

เปนการนําตํารับเจลฟาทะลายโจรทดลองใชกับผูปวยทําการเปรียบเทียบกับการใชยา 
Metronodazole gel จากตางประเทศ 
 

13.  โครงการพั นาตํารับเจล าทะลายโจรใหมีคุณสมบัติดียิง่ขน้เทียบเทาผลิตภณั
จากตางประเทศ 

จากการทดลองโครงการที่ 12  พบวาผลทางการรักษาดีเทียบเทากับใช Elysol แต
คุณสมบัติทางกายภาพยังดอยกวาเล็กนอยจึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงตํารับเพิ่มเติมใหดียิ่งข้ึน เพื่อให
เทียบเทามาตรฐานผลิตภัณฑจากตางประเทศ 
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14.  โครงการวิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพตาํรบัเจล าทะลาย
โจรกับยา Minocycline Ointment 

เม่ือไดรับการพัฒนาตํารับใหมีคุณสมบัติดียิ่งข้ึนแลว จึงนํามาทดลองทางคลินิก
เปรียบเทียบกับยาขี้ผ้ึง Minocycline 

 

15.  โครงการพั นาผลิตภณั เจล าทะลายโจรในระดบัก่งอุตสาหกรรมเพื่อใชในการ
วิจัยทางคลินิกระยะท่ี 3 

เปนการพัฒนาวิธีการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเจลฟาทะลายโจรใน
ปริมาณมากขึ้นกวาในหองปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑของการผลิตยาเพื่อการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 

 

16.  โครงการศกษาผลของยาเจล าทะลายโจรในการรวมรักษาโรคปริทันตอักเสบ 

เปนการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของการใชยาเจลฟาทะลายโจรรวมรักษาโรคปริทันต
อักเสบในระบบเครือขายทั่วประเทศ (Multicemter) เพื่อรวบรวมผลในการรักษาในผูปวยจํานวนมาก
ตามเกณฑของการขึ้นทะเบียนยา ในการดําเนินการขึ้นทะเบียนยากับ อย. 
 

17.  โครงการศกษาผลทางเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics) ของ เจล าทะลาย
โจรในน้ําเหลือง เลือดและน้ําลาย 

แมวายาเจลฟาทะลายโจรจัดวาเปนยาภายนอก แตในการใชรักษาตองใสลงในรองลึก
ปริทันตซ่ึงอาจมีอาจมีการดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตได จึงจําเปนตองศึกษาผลทางเภสัชจลนศาสตร 

 

การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหผล 
 

  เนื่องจากเปนการวิจัยคนควาพัฒนายาใหมแบบครบวงจรในรูปแบบของชุด
โครงการวิจัยประกอบดวยโครงการที่มีลักษณะการวิจัยท่ีแตกตางกันแตละวัตถุประสงคของการวิจัย 

และเปนการ วิจัยตอเนื่องมาตั้งแต ป พ.ศ. 2535 จึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหผลแตกตาง
กันตามลักษณะของการวิจัยน้ัน ๆ เชน การพัฒนาวิธีการสกัด โดยการใชตัวทําละลายที่ตาง ๆ กัน สกัด
สวนของพืชท่ีตาง ๆ กัน ดวยกรรมวิธีการสกัดท่ีตาง ๆ กัน การวิเคราะหสาระสําคัญใชวิธีการ TLC การ
ใชตัวทําละลายในระบบตาง ๆ กันในอัตราสวนตาง ๆ กัน และเมื่อใช HPLC ยอมตองทดสอบระบบของ
ตัวทําละลายที่สามารถแยก peak สาระสําคัญตาง ๆ ออกจากันอยางชัดเจน การวิเคราะหผลใชหลักการ
ของการสกัดสารและการวิเคราะหสาระสําคัญตามหลักสากล 
 

สวนการทดสอบความเปนพิษนั้น ดําเนินการในสัตวทดลองซึ่งตองมีข้ันตอนการ
ทดสอบ การแบงกลุมสัตวทดลอง และการแปรผลตามหลักสากลเชนกัน 
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สําหรับการพัฒนาตํารับนั้น มีข้ันตอนในการดําเนินงานมากมายหลายสวนหลาย
ข้ันตอนกวาจะเสร็จสมบูรณไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับผลิตภัณฑจาก
ตางประเทศ เปนโครงการคอนขางใหญซ่ึงมีหลักเกณฑในการรวบรวมขอมูลและการประเมินผลตามแต
ละสวนยอยของโครงการตามหลักสากลเชนเดียวกัน 

 

ดังจะเห็นไดวา แตละตัวอยางของโครงการยอยมีพ้ืนฐานของการทดลองแตกตางกัน
โดยส้ินเชิง ใชวิธีการและหลักการตาง ๆ กัน  ซ่ึงไมสามารถชี้แจงรายละเอียดไดท้ังหมด กอปรทั้งเปน
การวิจัยคนควาและพัฒนายาใหม อยูระหวางขั้นตอนการดําเนินการจดสิทธิบัตรจึงไมสามารถชี้แจง
รายละเอียดไดท้ังหมด เปนเพียงแตหลักเกณฑคราว ๆ 

 

สรุปและวิจารณผล 
 

  1. เปนผลิตภัณฑยาสมุนไพร (แผนปจจุบัน) ตํารับแรกของโลกและของประเทศไทยที่
สามารถใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบได 
 

  2. เปนความสามารถที่โดดเดนของนักวิจัยไทย ท่ีสามารถนําสารสกัดจากสมุนไพรมา
วิจัยพัฒนาใหอยูในรูปแบบของยาแผนปจจุบันได คือ อยูในรูปแบบของยาออกฤทธิ์นาน (Sustained 

release dosage form) ในลักษณะเจลผลึกของเหลว (Liquid crystal gel)  
 

  3. เม่ือนํามาวิจัยทางคลินิกเปรียบเทียบกับยา Elysol® (Metronidazole gel) มี
ผลการรักษาซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหทางจุลชีววิทยาพบวา สัดสวนของจุลินทรียท่ีใหโคโลนีสีดํา (ซ่ึงเปน
เช้ือชนิดหนึ่งท่ีสําคัญท่ีเปนสาเหตุของโรคปริทันตอักเสบ) มีการลดลงอยางมีนัยสําคัญ ภายในกลุมของ
การใชยาฟาทะลายโจรเจล แตไมพบการลดอยางมีนัยสําคัญภายในกลุมการใชยา Metronidazole gel 
 

  4. จุดเดนอีกประการหนึ่ง คือ เม่ือนํามาเปรียบเทียบผลการวิจันทางคลินิกกับการใช 

Menocycline Ointment  การศึกษาทางจุลชีววิทยาพบวา การใชยาฟาทะลายโจรสามารถลดเชื้อรูปแทง
อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงความแตกตางนี้ไมพบในกลุมอ่ืน ยิ่งไปกวานั้นสามารถเพิ่มเชื้อรูปกลม (เปน Normal 

Flora ในชองปาก มีหนาที่ชวยปองกันสุขภาพชองปาก และทําลายเชื้อท่ีเปนสาเหตุของโรคชองปากตาง 

ๆ ) และลดเชื้อเคลื่อนท่ีรูปแทงในสัดสวนท่ีสูงกวากลุมยาขี้ผ้ึง Minocycline 
 

  5. จากการวิจัยอยางตกเนื่อง พบวาผลจากการ X-Ray กระดูกเบาฟนเปนระยะๆ ในชวง
ของการรักษา 6 เดือน พบวาเจลฟาทะลายโจรสามารถกระตุนใหมีการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูกเบาฟนได 

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดใชเสริมการรักษาดวยเจลฟาทะลายโจร ซ่ึงนับวาเปนคุณสมบัติ
เดนเปนอยางมาก เนื่องจากตามที่ไดกลาวแลววา การเปนโรคปริทันตอักเสบนั้นจะมีเช้ือโรคท่ีสามารถ
ทําลายส่ิงตางๆ บริเวณรอบๆ ฟนคือ เอ็นยึดฟน และ กระดูกเบาฟน ทําใหฟนหลุดออกจากกระดูกเบา
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ฟนได จึงนับวาเปนขอดีอยางมากที่จากการวิจัยพบวา เจลฟาทะลายโจรมีคุณสมบัติท่ีสามารถกระตุนให
เกิดการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูกเบาฟนกลับคืนมา แมจะไมสามารถเจริญกลับคืนเหมือนเดิมไดแตก็ยัง
ดีกวาท่ีไมมีการใชยาเจลเสริมการรักษา 
 

  6. คุณสมบัติเดนอีกประการหนึ่งของเจลฟาทะลายโจรคือ จากผลการวิจัยลาสุดพบวา 
เจลฟาทะลายโจรสามารถยับยั้งการเกิด Lip polysaccharide (LPS) ซ่ึง  LPS น้ีมีสวนสําคัญในการทําลาย
กระดูกเบาฟน และเอ็นยึดฟน ท่ีผลิตโดยเชื้อแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรคปริทันตอักเสบได เปนการยืนยัน
การออกฤทธิ์ของเจลฟาทะลายโจรตอเชื้อแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของโรคได 
 

  7. จุดเดนอีกประการหนึ่งของสิ่งประดิษฐคือเปนการนําสมุนไพรไทยมาเพิ่มคุณคาใน
การประยุกตใช โดยการนําสารสกัดหยาบที่ไดมาวิจัยพัฒนาเปนยารักษาโรคชนิดยาสมุนไพรแผน
ปจจุบัน ท่ีสามารถนํามาใชในการเสริมการสรางโรคปริทันตอักเสบทดแทนผลิตภัณฑยาแผนปจจุบัน
จากตางประเทศ ซ่ึงมีราคาคอนขาแพง จากการสํารวจขอมูลพบวา ยาท่ีมีขายอยูตามตองตลาด คือ 

Minocycline Ointment® Elysol® (Metronisazole gel)  และ Atridox ®  (Dixycycline Gel) ราคาหลอดละ
ประมาณ 1,400 บาท, 1,600 บาท และ 3,000 บาท ตามลําดับ ซ่ึงคาดวาเจลฟาทะลายโจรจะมีราคาถูกกวา
อยูมาก 
 

  8. เจลฟาทะลายโจรเปนส่ิงประดิษฐท่ีชวยใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางดานยา
ท่ีใชเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบได จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา สามารถใชทดแทน
ผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันท่ีนําเขาจากตางประเทศไดรอยเปอรเซ็นตเต็ม นอกจากประเทศไทยจะสามารถ
พ่ึงตนเองทางดานยาไดแลว ยังสามารถชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอีกดวย ตรงตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ในเรื่อง “เศรษฐกิจแบบพอเพยีงและการ
พ่ึงพาตนเอง” 
 

  9. ผลจากการใชเจลฟาทะลายโจรเสริมการรักษาโรคปริทันตอักเสบสรุปผลคราว ๆ 

เพื่อใหเห็นวา เจลฟาทะลายโจรนั้นคุมคาตอการนํามาใชในรักษาผูปวย มีความสะดวกและรวดเร็ว 

เนื่องจากเปนผลิตภัณฑท่ีบรรจุอยูในหลอดฉีดยาขนาด 1 ลบ.ซม.(ซีซี) พรอมดวยเข็มตัดปลายทูโคงงอที่
ทันตแพทยจะสามารถสอดใสยาเจลลงในรองลึกปริทันตของผูปวยไดรวดเร็วงายตอการใช ซ่ึงพบวา
สามารถลงสูสวนลางของรองลึกปริทันตไดดี และเปลี่ยนลักษณะจากเจลธรรมดาเปนลักษณะโครงสราง
ผลึกของเหลวแข็งตัวคลายดินน้ํามันอยูในรองลึกปริทันตไดโดยไมหลุดออกเมื่อผูปวยแปรงฟน ทําให
สามารถปลดปลอยตัวยาอยูไดนาน ทันตแพทยสามารถนัดผูปวยมารักษาไดอาทิตยละคร้ัง จึงเปนการ
ประหยัดคาใชจายในการรักษาประหยัดท้ังเวลาที่ผูปวยจะตองมาพบทันตแพทยเพียงอาทิตยละครั้ง 
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  10. จากการใชเจลฟาทะลายโจรในการรักษา พบวาหลังจากการใชยาในรองปริทันต 

อาการอักเสบของเหงือกจะเริ่มหายภายในวันท่ี 2 หลังจากใสยาในรายที่เปนนอยของโรคจะหายได
ภายใน 1 – 2 อาทิตย ในรายที่เปนปานกลางสามารถทําใหแผลรองลึกปริทันตต้ืนข้ึนอยางเดนชัด ไมรุก
รามกลายเปนแผลที่ตองทําศัลยกรรม และหายจากโรคไดภายใน 3 – 4 อาทิตย สําหรับในรายที่เปน
รุนแรง ซ่ึงแตเดิมจําเปนตองทําศัลยกรรมปริทันต เสียคาใชจายสูงและตองมีศัลยกรรมผูเช่ียวชาญ ซ่ึงมี
อยูจํานวนจํากัด จากการใชยาเจลฟาทะลายโจรทําใหแผลรองลึกปริทันตดีข้ึนมาก และหายในที่สุดโดย
ไมตองทําศัลยกรรม 
 

  11. เนื่องจากการเปนโรคปริทันตอักเสบ มีอาการเหงือกรน เหงือกบวมอักเสบเปน
หนอง กระดูกเบาฟนถูกทําลาย เกิดอาหารฟนโยกคลอน และในที่สุดฟนหลุดโดยไมมีอาการฟนผุ จาก
การใชยาเจลฟาทะลายโจร ทําใหเหงือกกระชับข้ึนหายอักเสบ จึงทําใหสามารถรักษาฟนของผูปวยเอาไว
ได เสริมกับขอมูลในขอ 8 ท่ีพบวาเจลฟาทะลายโจรชวยกระตุนใหมีการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูเบาฟน
ได จึงทําใหผูปวยไมมีการสูญเสียฟนเมื่อไดรับการรักษาดวยเจลฟาทะลายโจร และเสียคาใชจายนอย
กวาเดิมมาก 
 

  12. จากการรวบรวมขอมูลการใชยาเจลฟาทะลายโจรในผูปวยท้ังหมดรอยกวาราย ซ่ึง
ทางทันตกรรมไมนับจํานวนผูปวยเปนราย ๆ แตนับจํานวนตามแผลรองลึกปริทันตท่ีตองการรักษาทุก
แผลประมาณการวาในผูปวยแตละคนจะมีแผลรองลึกปริทันตประมาณ 10 – 15 แผลตอคน ดังนั้นพอ
สรุปไดวาจากการใชยารักษาแผลรองลึกปริทันตประมาณ 2,000 กวารองลึก ผลหายจากอาการปริทันต
อักเสบทุกราย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากผลงานวิจัย 
 

เม่ือยังไมไดใชผลงานประดิษ  

จากขอมูลตาง ๆ ดังกลาวแลวแตตน ซ่ึงประชากรสวนใหญทุกเพศ ทุกวัยท่ัวโลกเปน
โรคน้ีได โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการสํารวจลาสุดพบวาประชากรที่อายุสูงข้ึนจะเปนโรคนี้ถึงกวา 80% 

ผลเสียท่ีตามมาของการที่ประชากรสวนใหญเปนโรคปริทันตอักเสบ ดังนี้ 
 

ผลเสียโดยตรง 

1. เม่ือเปนโรคนี้ เปนโรคที่ตองใชระยะเวลาในการรักษาเปนเวลานาน เสียท้ังเวลาและ
เสียเงินทองในการรักษาเปนจําเปนจํานวนมาก 
 

2. การเปนโรคปริทันตอักเสบยังเปนแหลงกําเนิดของการติดเชื้อ (source of infection) 

จึงมีรายงานวาโรคปริทันตอักเสบอาจเกี่ยวของสัมพันธกับโรคทางระบบหลายชนิด 
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3. ในรายท่ีเปนมากตองใชวิธีศัลยกรรมปริทันต ซ่ึงมีความยุงยากเสียคาใชจายสูง และ
ตองการทันตแพทยผูเช่ียวชาญทางดานนี้ซ่ึงมีอยูไมมากนักในประเทศไทย 
 

4. ยาท่ีมีใชในปจจุบัน เปนผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงมี
ราคาแพงมาก ประชากรสวนใหญไมสามารถรับการรักษาได นอกจานี้เนื่องจากยาเหลานี้เปนยา
ปฏิชีวนะและการรักษาตองใชเวลานาน อาจทําใหเกิดอาการขางเคียงหรือการดื้อยาได ซ่ึงเปนขอเสียของ
ยาปฏิชีวนะ 
 

ผลเสียโดยออม 

1. ผูท่ีเปนโรคนี้ หากไมไดรับการรักษาที่ทันตอโรค ยอมตองสูญเสียฟน ในการบด
เค้ียวอาหาร และระหวางที่เปนโรคอยูระหวางการรักษา คุณภาพของการบดเคี้ยวอาหารเสื่อมลง ทําให
รางกายไมไดรับอาหารที่ถูกตองเพียงพอ เกิดรางกายออนแออาจเปนสาเหตุของการเกิดโรคตาง ๆ 

ตามมาได และมีผลเสียตอสุขภาพจิตได 
 

2.ในการรักษาหากจําเปนตองใชยาจะมีแตยาจากตางประเทศตองนําเขา ซ่ึงราคาแพง
มาก ทําใหประเทศตองเสียดุลการคากับตางประเทศอยูมาก 
 

3. ประเทศไทยไมสามารถพึ่งตนเองไดทาดานยา 
 

หลังจากที่ไดใชผลงานประดิษ  
 

1.  ดานเศรษ กิจ 

 เนื่องจากไดมีผลพิสูจนจากการวิจัยทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของยาเจลฟาทะลายโจร
วา มีประสิทธิภาพในการรักษาเทาเทียมกับผลิตภัณฑจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลดีกวาในดาน
ของการชวยเพิ่มเชื้อปกติในชองปาก (Normal flora) ท่ีเปรียบเหมือนทหารชวยปกปองเชื้อโรครายท่ีจะ
มาทําใหเกิดโรคในชองปากได  ซ่ึงไมปรากฏผลเชนนี้กับผลิตภัณฑจากตางประเทศ 

 

 ทันตแพทยมีความมั่นใจเต็มใจและดีใจที่จะไดมียาสมุนไพรไทยใชทดแทนยาจาก
ตางประเทศ ทําใหสามารถทดแทนการใชยาจากตางประเทศได การนําผลิตภัณฑยาเขาจากตางประเทศ
ยอมลดลง ทําใหประเทศชาติขาดดุลการคากับตางประเทศนอยลง เปนการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประเทศไทยสามารถพ่งตนเองได ตรงตามพระราชดําริพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช  ในเรื่อง เศรษ กิจพอเพียง และการพ่งพาตนเอง 

 

 นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตจําหนาย ใชรักษาภายในประเทศแลว ยังสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตจําหนายในตางประเทศได ทําใหสมุนไพรไทยเปนท่ีรูจักกวางขวางทั่วโลก 

และชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติไดอยางมาก 
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2.  ดานสังคม 

  ตามที่จากการสํารวจขอมูลปลาสุด ป 2537 พบวาประชากรสวนใหญอายุต้ังแต 40 ป 

ข้ึนไป มากกวา 60% เปนโรคเหงือกอักเสบ และเมื่ออายุ 60 ป ข้ึนไป มากกวา 80 % เปนโรคปริทันต
อักเสบ และจากการรักษาโรคปริทันตอักเสบนั้นแตเดิมในรายที่เปนนอยใชวิธีรักษาโดยการขูดหิน
นํ้าลาย และเกลารากฟน รายที่เปนปานกลาง นอกจากการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟน ควรใชยาเสริม
การรักษาโดยการฉีดเขารองลึกปริทันตดวย ซ่ึงตามปกติเปนยาที่ตองนําเขาจากตางประเทศมีราคาแพง 

ผูปวยไมสามารถเสียคาใชจายได หรือในรายที่เปนมากรักษาขั้นสุดทายคือการทําศัลยกรรมปริทันต ซ่ึง
จําเปนตองเสียคาใชจายในราคาที่สูงมากขึ้นอีก 
 

การที่มีการผลิตยาสมุนไพรแผนปจจุบันเขามาแทนที่ มีประสิทธิภาพทัดเทียมยาจาก
ตางประเทศ แตมีราคาถูกกวาอยางมาก ทําใหทันตแพทยมีทางเลือกท่ีจะใชยานี้ แมแตในรายที่เปนนอย 

เพื่อรักษาและปองกันโรคไมใหเปนมาก ทําสําหรับในรายที่เปนปานกลางจะชวยรักษาและปองกันไมได
เปนมากขึ้นจนถึงข้ันผาตัด หรือในรายที่จําเปนจะตองผาตัด ก็จะชวยรักษาใหทุเลาเปนนอยลง และหาย
ไดในที่สุด โดยไมตองใชวิธีศัลยกรรมปริทันตและเนื่องจากราคาไมแพงคนไขก็สามารถมีสิทธ์ิท่ีจะ
ไดรับการรักษาได 

 

3.  ดานความมั่นคงของประเทศ 

  เนื่องจากเปนการประดิษฐคิดคนท่ีนําทรัพยากรธรรมชาติของไทยเราเอง คือ สมุนไพร
ไทย มาพัฒนาเปนยาสมุนไพรแผนปจจุบันไดสําเร็จ ซ่ึงไดพิสูจนแลววามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับผลิตภัณฑยาท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ และมีขอดีอีกหลายประการสามารถใชในการรักษา
โรคทดแทนผลิตภัณฑจากตางประเทศได มีราคาถูกกวามาก เปนการนํารองท่ีจะทําใหประเทศชาติ
สามารถพึ่งตนเองไดทางดานยา เพิ่มความมั่นคงใหแกประเทศทางดานสาธารณสุข หากในอนาคต มีการ
วิจัยคนควาจากสมุนไพรแผนปจจุบันเชนนี้มากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากมีการคนควานําสมุนไพร
ไทยมาวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร มีขอมูลทางดานการวิเคราะห วิจัยยืนยันเปนส่ิงท่ีเช่ือถือไดพิสูจนไดทํา
ใหผูใชยาตาง ๆ ในการรักษา คือ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูเกี่ยวของในงานสาธารณสุข รวมท้ัง
ผูรับบริการ คือผูปวยมีความมั่นใจถึงมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการที่จะ
นํามาใชในการรักษาคนไข จะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ และศรัทธา หันมานิยมใชยาจากสมุนไพร
กันมากขึ้น ไมตองพึ่งผลิตภัณฑจากตางประเทศ ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได ทําใหเกิดความมั่นคง
ในประเทศมากขึ้น 
 

4.  ดานการพั นาประเทศ 

       เนื่องจากเปนการประดิษฐคิดคนโดยการใชทรัพยากรในประเทศคือ สมุนไพรไทย เม่ือ
ถึงข้ันพัฒนาเปนผลิตภัณฑข้ันอุตสาหกรรม มีการจัดจําหนายในประเทศ และตางประเทศทําใหสามารถ



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 221

พัฒนาเจลฟาทะลายโจร เปนพืชเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไดอีกมาจากเดิม ทําใหประชาชนมีงานทําเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร นับวาเปนการพัฒนาทรัพยากรในประเทศใหมีการนํามาประยุกตใชเพิ่ม
คุณคา (Value added) ใหกับวัตถุดิบกอนมีจําหนายทําใหประเทศชาติมีรายไดเพิ่มข้ึน ประชากรมีงานทํา
มากขึ้น เปนการชวยพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศชาติในทุก ๆ ดาน 

 

สรุป คือ เม่ือมีการผลิตยาเจลทะลายโจรจะหนายในหองตลาดยอมเปนทางเลือกท่ีดี
ใหแกคนไข และทันตแพทยไดใชในราคาที่ยอมเยา และมีประสิทธิภาพ คนไขเม่ือเร่ิมเปนโรคปริทันต
อักเสบ สามารถพบทันตแพทยไดโดยเสียคาใชจายนอยลง สุขภาพ นยอมดีข้นดวย ชวยพั นาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเปนการชวยพั นาเศรษ กิจ สังคม และ ความมั่นคงของประเทศชาติ 
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เร่ืองท่ี 4   สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 
 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง การใชเคร่ืองสับและเศษ ากออย เพื่อแกปญหาการเผาใบและเศษ าก 

   ออย * 
 

   ( The Trash Incorporation Machine for Solving Buring Problem in Sugarcane) 
  

โดย นายอรรถสิทธ์ิ  บุญธรรม และคณะ ** 

 

ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

ออยเปนพืชท่ีใหมูลคาในแตละปมากกวา 5 หม่ืน ลานบาท ในจํานวนนี้ไดจากการ
สงออกน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑท่ีไดจากออยมากกวา 3 หม่ืนลานบาท (ประเทศไทยสงน้ําตาลไปขาย
ในตลาดโลกมากเปนอันดับท่ี 3 หรือ 4) แตผลผลิตเฉลี่ยของไทยที่ผานมาจนถึงปจจุบันอยูระหวาง 7-9 

ตัน/ไร ในขณะที่ประเทศคูแขงมีผลผลิตเฉลี่ยมากกวา 10ตัน/ไร สาเหตุสําคัญท่ีทําใหผลผลิตออยโดย
เฉล่ียของไทยต่ํากวาประเทศคูแขง คือ การปลูกออยของไทยโดยสวนใหญอยูในเขตอาศัยน้ําฝน ปริมาณ
ออยท่ีผลิตไดแตละปไมแนนอนขึ้นอยูกับปริมาณฝน และท่ีสําคัญดินในไรออยท่ีปลูกซํ้ากันมานาน 

เกษตรกรขาดการบํารุงดิน ไมมีการใสอินทรียวัตถุลงดิน การเพิ่มผลผลิตออยอาศัยเพียงปุยเคมี 
นอกจากนี้ ในแตละปพ้ืนท่ีปลูกออยกวา 3ลานไร มีการเผาใบและเศษซากออย ในพื้นท่ี 1 ไร มีใบและ
เศษซาก ออยคางในไรระหวาง 0.63-1.51 ตัน/ไร และในใบและเศษซากออยมีไนโตรเจนระหวาง 0.35-

0.66% ดังนั้น ในแตละปประเทศไทยจะมีการสูญเสียใบและเศษซากออย(อินทรียวัตถุ) โดยการเผา 1.9 – 

4.5 ลานตัน คิดเปนปุยไนโตรเจน 6,650 – 29,700 ตันไนโตรเจน/ป ทําใหเกิดปญหาทางดานกายภาพของ
ดิน คือ ดินแนนทึบ ไมรวนซุย ไมอุมน้ํา เม่ือเกิดฝนทิ้งชวงออยแสดงอาการขาดน้ําเร็วกวาออยท่ีปลูกใน
ดินท่ีรวนซุย การเผาใบและเศษซากออยยังทําใหปุยไนโตรเจนที่อยูในใบและเศษซากออยสูญเสียไปดวย 

โดยท่ัวไปเกษตรกรมีการเผาใบออยและเศษซากออยอยูดวยกัน 3 ลักษณะ คือ 
 

1) การเผาใบและเศษซากออยกอนการเตรียมดิน มีสาเหตุมากจากเกษตรกรตองการความ
สะดวกในการเตรียมดินปลูกออย เพราะวาใบและเศษซากออยทําใหลอรถแทรกเตอรล่ืนไถดินไมได 

ปญหาท่ีตามมาทําใหดินเส่ือมโทรมสงผลตอการเจริญเติบโตของออย อีกท้ังเปนการทําลาย
ส่ิงแวดลอม จึงทําการศึกษาผลกระทบจากการเผาและเศษซากออย   ท้ังกอนการเตรียมดินและหลัง
การ 

 

 

*  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  
    จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
** ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร 72160 โทรศัพท 0-3555-1433, 0-3555-1543 โทรสาร 0-3555-1433 
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เก็บเกี่ยวออยซ่ึงเปนการทดลองที่ 1 ปญหานี้แกไขไดโดยการใชเครื่องสับใบและกลบเศษซากออยกอน
การเตรียมดิน 

 

2) การเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยวออย (Preharvest burning)    มีสาเหตุมาจากการขาด 

แคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวออย ประกอบกับแรงงานตัดออยตองการไดคาแรงตัดออยมากกวาถาเผา 
ใบ เพราะวาจะทําใหตัดออยไดเร็วข้ึน ปญหาที่ตามมาคือทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าหนักและคุณภาพความ
หวานของออย ประสิทธิภาพในการสกัดน้ําตาลของโรงงานน้ําตาลลดลง และเปนการทําลายส่ิงแวดลอม 

แกไขโดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดออยสดซึ่งในปจจุบัน ตองนําเขาจากตางประเทศ และมีราคาแพง 
 

3) การเผาใบและเศษซากออยหลังการเก็บเกี่ยวออย (Post-harvest burning) มีสาเหตุมา
จากเกษตรกรที่ตัดออยสดเขาโรงงาน หลังการเก็บเกี่ยวตองการกําจัดใบและเศษซากออยท่ีอาจเปน
เช้ือเพลิงไหมออยตอท่ีงอกแลวปญหาท่ีตามมาทําใหออยตอตาย ความอุดมสมบูรณของดินลดลง สงผล
ทําใหเกิดมลพิษ ดินท่ีมีการเผาใบและเศษซากออย มีการเขาทําลายของหนอนกอในออยตอมากกวาออย
ตอท่ีมีใบคลุม และออยตอท่ีถูกไฟไหมจะแคระแกร็นแกไขโดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและเศษ
ซากออยท่ีอยูระหวางแถวออยตอ จึงไดมีการทดสอบประสิทธิภาพการใชเครื่องสับใบและเศษซากออยท่ี
อยูระหวางแถวออยตอ 2 ชนิดคือไถผาลจักร 12 จาน (Discs of rationing bumper) และจอบหมุน 

(Rotavator) ถอดใบมีดแถวกลางซึ่งเปนการทดลองที่ 2 

 

แหลงเงินทุนสนับสนุนในการทําวิจัย 
 

  ใชงบประมาณงานวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ แหลงเงินจากรัฐบาลไทย 

 

วัตถุประสงคของการทําวิจัย 
 

1. ศึกษาผลกระทบจากการเผาใบและเศษซากออยท้ังเผากอนการเตรียมดินปลูกออยและ
หลังการเก็บเกี่ยวออยเพื่อแสดงใหเห็นผลเสียของการเผาใบและเศษซากออยท่ี
เกษตรกรปฏิบัติ 

 

2. เพื่อหาวิธีการจัดการใบและเศษซากออย ทดแทนวิธีการเผาใบและเศษซากออย 

 

3. ประดิษฐและพัฒนาเครื่องสับใบและเศษซากออย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับใบ
และเศษซากออยใหสามารถทํางานไดท้ังในสภาพไรออยท่ีมีใบและเศษซากออยมาก 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 224

ระยะเวลาการทําวิจัย 
 

ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ.2538 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 (4ป 8เดือน) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการทดลองที่ 1 เปรียบเทียบการเผาและไมเผาใบและเศษซากออยกอนการเตรียมดิน
ปลูกออย และเผาหลังการเก็บเกี่ยวออยท่ีมีผลผลิตและการไวตอของออย สรุปไดดังนี้ 

 

1.  ดินท่ีไมมีการเผาใบและเศษซากออย      แตใชจอบหมุนสับใบและเศษซากออยคลุก  

เคลาลงดิน มีอินทรียวัตถุมากกวาไรออยท่ีมีการเผาใบและเศษซากออย 8-9% 
 

2. ออยตอท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยม่ีวัชพืชข้ึนมากกวาออยท่ีมีใบคลุมดิน39-41 % 
 

3. ออยท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยมีตอตายเสียหายมากกวาออยตอทีไ่มมีการเผาใบ
และเศษซากออยประมาณ 6-12 %  

 

4. ออยตอท่ีไมมีการเผาใบและเศษซากออย    มีการเจริญเติบโตดีกวาออยตอท่ีมีการเผา 
ใบและเศษซากออย คือ มีความยาวลํามากกวาออยตอท่ีมีการเผาใบและเศษซากออย  8- 12 % 
 

5. ผลผลิตน้ําหนักลําของออยตอ 1 ท่ีไมมีการเผาใบและเศษซากออยสูงกวาออยตอ 1 ท่ี
มีการเผาใบและเศษซากออยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ออยตอท่ี 1 ท่ีไมมีการเผาใบและเศษซากออยมี
ผลผลิตน้ําหนักลําเฉลี่ย 18.6 ตัน/ไร ในขณะที่ออยตอ 1 ท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยมีผลผลิตน้ําหนัก
เฉล่ีย 15.6 ตัน/ไร 

 

6. คุณภาพความหวาน (CCS) ของออยท่ีมีการเผาและไมเผาใบและเศษซากออยไม
แตกตางกัน 

 

7. ผลการทดลองสอดคลองกับสมมติฐานที่คณะผูวิจัยต้ังไว คือ การเผาใบและเศษซาก
ออยมีผลเสียหลายประการ จึงจําเปนตองหาวิธีการที่จะไมเผาใบและเศษซากออยดวยการใชเครื่องสับใบ
และเศษซากออย ท้ังกอนการเตรียมดินและหลังการเก็บเกี่ยวออย 

 

การทดลองครั้งท่ี 2 ผลการทดลองการจัดการใบและเศษซากออยโดยการใชเครื่องสับ
ใบและซากออยระหวางแถวในออยตอ สรุปไดวา 
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1. ออยตอ 1 ท่ีใชเครื่องสับใบและเศษซากออย (ใชผาลจักรรวมกับจอบหมุน) มีการเขา
ทําลายของหนอนกอออยนอยกวาออยตอ 1 ท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยอยูระหวาง 81-90 % และออย
ตอ 2 อยูระหวาง 82-83 % 

 

2. ออยตอ 1 ท่ีใชเครื่องสับใบและเศษซากออย (ผาลจักรรวมกับจอบหมุน) มีวัชพืชข้ึน
เบียดบังนอยกวาออยตอ 1 ท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยอยูระหวาง 50-56 % และออยตอ 2 อยูระหวาง 

77-87 %  

3. ออยตอ 1 ท่ีใชเครื่องสับใบและเศษซากออยมีการเจริญเติบโตดีกวาออย 1 ท่ีมีการเผา
ใบและเศษซากออย คือ มีความสูงมากกวาออยตอท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยอยูระหวาง 12-16 % 

และออยตอ 2 อยูระหวาง 23-41% 
 

4. ออยตอ 1 ท่ีใชเครื่องสับใบและเศษซากออยมีผลผลิตน้ําหนักลํามากกวาออยตอ 1 ท่ี
มีการเผาใบและเศษซากออย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะออยตอ 1 ท่ีใชไถผาลจักร 12 ผาล 

รวมกับจอบหมุน มีผลผลิตน้ําหนักลําเฉลี่ย 18.6 ตัน/ไร และออยตอ 1 ท่ีใชไถผาลจักร 12 ผาลอยางเดียว 

มีผลผลิตน้ําหนักลําเฉลี่ย 16.5 ตัน/ไร สวนออยตอ 1 ท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยมีผลผลิตน้ําหนัก
เฉล่ีย 12.3 ตัน/ไร ผลการทดลองของออยตอ 2 สอดคลองเชนเดียวกับออยตอ 1 คือ ออยตอ 2 ท่ีใชไถผาล
จักร 12 ผาลรวมกับจอบหมุน มีผลผลิตเฉลี่ย 17.3 ตัน/ไร และออยตอ 2 ท่ีใชไถผาลจักร 12 ผาลอยาง
เดียว มีผลผลิตเฉลี่ย 16.1 ตัน/ไร สวนออยตอ 2 ท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยมีผลผลิตเฉลี่ยเพียง 12.1 

ตัน/ไร 
 

5. การใชเครื่องสับใบและเศษซากออยทดแทนวิธีการเผา ชวยลดการใชปุยไนโตรเจน 

15-30 กก.N/ไร โดยเฉพาะออยตอ 1 ท่ีใชผาลจักร 12 ผาลรวมกับการใชจอบหมุนและใชปุยไนโตรเจน 

30 กก.N/ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 20 ตัน/ไร มากกวาออยตอ 1 ท่ีเผาใบและเศษซากออยและใชปุย 45 กก.N/

ไร ซ่ึงมีผลผลิต 16.4 ตัน/ไร ผลการทดลองในออยตอ 2 สอดคลองเชนเดียวกับออยตอ 1 คือออยตอ 2 ท่ี
ใชผาลจักร 12 ผาลรวมกับจอบหมุนและใชปุยไนโตรเจน 30 กก.N/ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 17.6 ตัน/ไร 

ในขณะที่ออยตอ 2 ท่ีมีการเผาใบและเศษซากออยท่ีใชปุยไนโตรเจน 45 กก.N/ไร ใหผลผลิตเพียง 13.9 

ตัน/ไร 
 

6. คุณภาพความหวานของออยตอ 1 (CCS)    ท่ีใชเครื่องสับใบและเศษซากออยท่ีมีการ
เผาใบและเศษซากออยไมแตกตางทางสถิติ 

 

7.เครื่องสับใบและเศษซากออยในออยตอ 1 ท่ีใชไดผลดี คือ การใชไถผาลจักร 12 ผาล 

สับใบและเศษซากออยใหมีช้ินเล็กลง และใชจอบหมนุท่ีเวนใบมีดกลางสับใบและกลบเศษซากออยลง
ดิน หลักจากนัน้จะไมเหลือใบและเศษซากออยปริมาณทีม่าพอที่จะไหมตอได แตการใชไถผาลจักร 12 
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ผาล หลังจากสับใบและเศษซากออย 2 คร้ังแลวยังเหลือใบและเศษซากออยเปนปริมาณท่ีมากพอทีจ่ะ
ไหมออยตอ แตการใชจอบหมุนอยางเดยีวไมสามารถสับใบและกลบเศษซากออยท่ีมีปริมาณมากได 

เพราะวาใบและเศษซากออยจะพันมวนแกนใบมีดของจอบหมุน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1.   เกษตรกรไดวิธีการจัดการใบและเศษซากออย เพื่อทดแทนเผาใบและเศษซากออย 

เม่ือเกษตรกรใชเครื่องสับใบและเศษซากออย จะชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ทําใหคุณสมบัติ
ทางกายภาพของดินดีข้ึน ดินรวนซุย อุมน้ําออยท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตดี ทําใหออยมีการ
ไวตอไดนาน เกษตรกรเสียคาใชจายในการใสปุยเคมีและคากําจัดวัชพืชในออยลดลง ทําใหตนทุนการ
ผลิตออยลดนอยลง สงผลใหรายไดสุทธิของเกษตรกรเพิ่มข้ึน ท่ีสําคัญทําใหการปลูกออยมีความยั่งยืน 
 

                           2. โรงงานน้ําตาลไดออยท่ีสมบูรณเขาหีบ ผลผลิตออยในแตละปมีเสถียรภาพ มีปริมาณ
ออยผลิตน้ําตาลอยางเพียงพอ ไมตองเสียเงินในการแยงออยเขาโรงงาน ลดตนทุนในการผลิตน้ําตาล  

 

 3. ชวยรักษาสิ่งแวดลอมในเขตที่มีการปลูกออย ไมมีเศษขี้เถาจากการเผาใบและเศษ
ซากออยปลิวไปตามอากาศและตกใสบานเรือน อีกท้ังทําใหปญหาการระบาดของหนอนกอออยลดลง 

ทําใหเกษตรกรไมตองเสียเงินในการพนสารฆาแมลงในไรออยลดการ ใชสารกําจัดวัชพืชในออยตอ 
 

 4. การคาน้ําตาลระหวางประเทศ เม่ือมีผลผลิตออยทุกปมีเพียงพอปอนโรงงานน้ําตาล
สามารถผลิตน้ําตาลในปริมาณทีสมํ่าเสมอ ผูคาน้ําตาลก็คาขายไดงายข้ึน เพราะวาการคาน้ําตาลสวนหนึ่ง
มีการขายลวงหนาเปนป และที่สําคัญน้ําตาลที่ผลิตไดของไทยไมมีการทําลายสิ่งแวดลอม (ISO 14000) 

จะไดไมถูกกีดกันทางการคาโดยอางปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม 
 

 5. ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทํารายไดใหกับประเทศเพิ่มข้ึนท้ังจากการขาย
นํ้าตาลและผลิตภัณฑท่ีมีนํ้าตาลเปนสวนผสม อีกท้ังยังชวยลดการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ เพราะวา
การไมเผาใบและเศษซากออยทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ ชวยทําใหการใชปุยไนโตรเจนลดลงได 
 

 6. จากผลงานวิจัยน้ี ทําใหคณะผูวจิัยไดประดิษฐคิดคนและพัฒนาเครื่องสับใบและเศษ
ซากพืช ท่ีสามารถนําไปปรับใชในนาขาว ไรขาวโพด และพืชไรอ่ืนๆ อันเปนการชวยรักษาความอุดม
สมบูรณของดิน โดยการไมเผาใบและเศษซากพืช ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผา
เศษซากพืช 
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ศักยภาพในการพั นาไปสูภาคอุตสาหกรรม 
   

 ถาเกษตรกรลดหรือเลิกเผาใบและเศษซากออย ดินในไรออยมีความอุดมสมบูรณ 

ปริมาณออยท่ีผลิตไดในแตละปเพียงพอท่ีจะปอนใหกับโรงงานน้ําตาล 46 โรงงาน นอกจากนี้คณะผูวิจัย
ไดประดิษฐ   เครื่องสับใบและกลบเศษซากออย  ซ่ึงในขณะนี้ บริษัท  ก .แสงยนตลูกแก  ไดนํา
เครื่องตนแบบไปผลิตจําหนายใหกับเกษตรกรชาวไรออย และคณะผูวิจัยกําลังขอจดสิทธิบัตรจากกรม
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อมอบสิทธิบัตรนี้ใหกับคนไทยทุกคน เปนการปองกันไมใหผูหน่ึงผูใดจด
สิทธิบัตรเปนของตนเองโดยผูเดียว จะทําใหราคาเครื่องสับใบ และเศษซากออยมีราคาไมแพง เพราะวามี
ผูผลิตจําหนายหลายราย 
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เร่ืองท่ี 5  สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย 
 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง ระบบบําบัดน้ําเสียไรอากาศประสิทธิภาพสงูแบบตรงเ ลลสําหรับ 

   โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร *  
 

   (Evaluation of Groundwater Resources Potential and Impact of Groundwater    

   Exploitation, Thaphra Area, Amphoe Muang, Chanwat Khon Kaen) 
 

         โดย ผศ.ดร.ภาวนิี  ชัยประเสริฐ  และคณะ ** 

 

 ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

      แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมเขาสู
ภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซ่ึงไดแก อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารผักและผลไม อุตสาหกรรม 

การผลิตเยื่อและกระดาษ  อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมผลิตแอลก อลจากกากน้ําตาล 

อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลจากขาวและมันสําปะหลังเปนตน การขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตร 

สงผลกระทบตอทางดานส่ิงแวดลอมและนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ําเสียท่ีออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเหลานี้มีปริมาณ และความสกปรกในรูปบีโอดีท่ีเปนสารอินทรียในปริมาณสูงเพราะถามี
การปลอยนํ้าเสียน้ีลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรงโดยไมไดทําการบําบัดกอน จะกอใหเกิดปญหาน้ําเนา
เสียทําใหระบบนิเวศนในแหลงน้ํานั้นเปลี่ยนไปและเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อีกท้ังยังเปนแหลง
เพาะพันธุพาหะของโรคที่เปนอันตรายตอมนุษย 
 

  แนวทางหนึ่งท่ีนิยมใชในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีปริมาณ
สารอินทรียสูง และเปนวิธีท่ีมีความคุมคาในตัวเอง น่ันคือระบบบําบัดทางชีวภาพแบบไมใชอากาศ 

เนื่องจากระบบนี้มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียท่ีมีความเขมขนของสารอินทรียสูงไดดี และ
สารอินทรียในน้ําเสียประมาณรอยละ 80-90 สามารถถูกยอยสลายไปเปนกาซมีเธน ท่ีนํามาใชเปน
พลังงานทดแทนได โดยท่ัวไประบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานเปนระบบบําบัดแบบบอเปดซ่ึงเปนบอดิน
ขุดขนาดใหญติดตอกันหลายๆ บอ นอกจากใชพ้ืนท่ีมากแลวระบบบอเปดมักประสบปญหาเรื่องกล่ิน
เหม็นกอใหเกิดมลภาวะทางกลิ่นกับประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เนื่องจากระบบบําบัดแบบบอ
เปดมีประสิทธิภาพในการบําบัดสารอินทรียตํ่า นอกจากนั้นกาซมีเธนที่เกิดข้ึนไมสามารถกักเก็บไดและ
ปลอยสูบรรยากาศ ซ่ึงจะเปนตัวการทําใหเกิดปญหาโลกรอนได 
  

*  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย  

    จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

** สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทุงครุ 10140 โทรศัพท 0-2470-9750     

    โทรสาร 0-2452-3455 E-mail : pawinee.cha@kmutt.ac.th   
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จากปญหาที่เกิดข้ึนเหลานี้กลุมวิจัยและพัฒนา(R&D Cluster) ของสถาบันพัฒนาและ
ฝกอบรมโรงงานตนแบบคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี      และหนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และโรงงานตนแบบ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยา
เขตบางขุนเทียน จึงไดมีการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียจากแบบดั้งเดิมท่ีเปนระบบเปดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า
มาเปนระบบเปดประสิทธิภาพสูง โดยการหมักน้ําเสียภายในถังปฏิกรณเพื่อบําบัดน้ําเสีย ลดปญหาเรื่อง
กล่ิน รวมทั้งยังไดกาซชีวภาพในกรณีท่ีนํ้าเสียมีความสกปรกสูงและสามารถเก็บกาซชีวภาพมาใชงานได 

ซ่ึงนําไปใชเปนพลังงานไวใชภายในโรงงานได ทําใหการนําเทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียน้ีมาใชกับโรงงานมี
ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรมากขึ้น 

 

  ดังนั้นทางหนวยปฏิบัติการ  จึงไดศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบของระบบน้ําเสียไร
อากาศแบบประสิทธิภาพสูง ใหเหมาะกับน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคาซีโอดีและสาร
แขวนลอยสูง น่ันคือ ระบบบําบัดแบบตรึงฟลมจุลินทรียชนิดไมใชอากาศ เน่ืองจากระบบรูปแบบนี้มี
ขอดี คือ มีความสามารถในการรักษาเซลลจุลินทรียไวบนวัสดุตัวกลางที่เปนตัวหลักในการยอยสลาย
สารอินทรียและผลิตกาซชีวภาพไดภายในถังปฎิกรณ ซ่ึงจุลินทรียถูกชะออกจากระบบไดยาก ทําให
ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ทําใหลดพื้นท่ีท่ีใชในการบําบัด ไมมีกล่ิน และไดกาซชีวภาพเก็บ
ไวใชเปนพลังงานทดแทนในโรงงาน ซ่ึงไมเหมือนกับระบบที่ไมมีวัสดุตัวกลาง เม่ือปอนน้ําเสียท่ีมีสาร
แขวนลอยสูงจะมีผลตอการเกิดเม็ดตะกอนจุลินทรีย ทําใหจุลินทรียสูญเสียกิจกรรม และปอนน้ําเสียท่ีมี
ความเร็วสูงจุลินทรียจะชะออกจากระบบ ทําใหประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียลดลง การศึกษาวิจัยน้ีเปน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียไมใชอากาศแบบตรึงเซลล ต้ังแตในระดับหองปฎิบัติการ 

(Laboratory scale) ระดับโรงงานตนแบบ (Pilot scale) และการถายทอดเทคโนโลยีจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม (Full scale หรือ Industrial scale) ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นใน
ประเทศดังนั้นการกอสรางระบบใชวัสดุภายในประเทศ ออกแบบและดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญ
ภายในประเทศเชนเดียวกันซ่ึงเปนการลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ 

 

แหลงเงินทุนสนับสนุนในการทําวิจัย 
 

  1. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติไดใหทุนสนับสนุนโครงการใช
ประโยชนและเพื่อกําจัดน้ําเสียจากโรงงานแปงมันสําประหลัง 
 

  2.   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ    ไดใหทุนสนบัสนุนการวจิยัในเรื่อง     การ
พัฒนากระบวนการบําบัดน้ําท้ิงทางชีวภาพ      แบบมีตัวกรองสําหรับโรงงานแปรรูปผักและผลไมขนาด
ยอม 
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  3. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดใหทุนสนับสนุนโครงการวจิยั
เร่ือง การเรงกระบวนการเกิดฟลมชีวในชวง Star-up ของถังปฎิกรณบําบัดน้ําเสียแบบ Anaerobic Fixed-

Film 
 

  4.  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดใหทุนสนับสนุนดานพลังงาน
ในโครงการวิจัยเร่ืองโครงการผลิตกาซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบตรึงฟลมจุลินทรียไมใชอากาศ
ระดับอุตสาหกรรม 

 

วัตถุประสงคของการทําวิจัย 
 

  1. ศึกษาความเปนไปไดในการใชระบบบําบัดน้ําเสียไมใชอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร และเพื่อเปนทางเลือกในการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพิ่มข้ึนอีกวิธีหนึ่งใน
การลดมลพิษและ/หรือการผลิตพลังงานในรูปของกาซชีวภาพ 
 

  2. ศึกษาประสิทธิภาพและการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ไมใชอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรในระดับหองปฏิบัติการ จนถึงระดับโรงงานตนแบบ 
 

  3.  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร ตนทุนรูปแบบเพื่อประโยชนในการนําไป
พัฒนาระบบที่ใหญข้ึนเพื่อรองรับน้ําเสียทางโรงงานอุตสาหกรรม 
 

  4.  เพื่อถายทอดเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นไปสูระดับอุตสาหกรรม 

 

ระยะเวลาการทําวิจัย 
 

       การศึกษานี้เปนงานวิจัยท่ีทํามาอยางตอเนื่อง โดยระยะเวลาแตละชวงท่ีใชในการศึกษา
มีต้ังแตระดับหองปฎิบัติการ, ระดับโรงงานตนแบบ และถายทอดเทคโนโลยีสูระดับภาคอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป พศ. 2530 จนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลากวา 10 ป 

 

สรุปผลการวิจัย 

  การวิจัยและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียไรอากาศประสิทธิภาพสูงแบบตรึงเซลลสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังโรงงานอุตสาหกรรมแปง
ขาว โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม เปนตน ซ่ึงการศึกษานี้ไดทําวิจัยมาอยางตอเนื่องตั้งแตใน
ระดับหองปฎิบัติการ ระดับโรงงานตนแบบ จนถายทอดสูระดับโรงงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบวา
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบนี้ ซ่ึงเปนระบบปด (close-type anaerobic reactor) มีขอดีกวาระบบบอเปดแบบ
ดั้งเดิมท่ีโรงงานใชกันอยู ดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23  การเปรียบเทียบการบําบัดน้ําเสียดวยระบบบําบัดบอเปดและระบบไรอากาศที่พั นาขน้ 
 

ปจจัย ระบบบําบัดแบบบอเปด 

(ระบบบําบัดแบบเดิม) 

ระบบบําบัดแบบไรอากาศ 

(ที่ไดพัฒนาขึ้น) 

1.  คาใชจายในการลงทุน 

  (investment cost) 

- ตนทุนสูง (หากราคาที่ดินสูง) และ
คาใชจายในการกอสรางระบบต่ํา (บอ
ดินขุด) 

- คาใชจายในการลงทุนกอสราง
ระบบ ขึ้นอยูกับปริมาณและความ
สกปรกของน้ําเสีย 

2.   พ้ืนที่ - สวนใหญมีจํานวนบอ 8-10 ทําใหตอง
ใชพ้ืนที่หลายสิบไร  (100 ไร) 

ตัวอยางเชนโรงงานแปงมัน 

เนื่องจากระบบมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดสูงทําใหตองการพ้ืนที่นอยลง 

โ ด ยส าม า ร ถลดพื้ น ที่ ใ ห เ ห ลื อ
ประมาณ 1 ใน 3 

3.  การดําเนินระบบ -ก า รดํ า เ นิ น ก า ร ไมซั บซอนและ
บํารุงรักษานอย 

-  การไหลของน้ําเสียมักเกิดการผสม
กันไม ดี  เ กิ ดก ารไหลลั ด วงจร  มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ (ตํ่า) 

- ตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะในการ
เริ่มตนเดินระบบ (start-up) แต
หลังจากนั้นแลวการดําเนินระบบไม
ซับซอนและไมตองการผูเช่ียวชาญ
เฉพาะในการควบคุม 

4.  ประสิทธิภาพการบําบัด - ประสิทธิภาพในการบําบัดตํ่า 
รับภาระการเติมสารอินทรียไดนอย
ประมาณ 0.25 กก. ซีโอดี/ ลบ.ม. และ
ระยะเวลาในการกักเก็บน้ําเสียนาน
ประมาณ 30-60 วัน 

- มีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง 

รับภาระการเติมสารอินทรียไดนอย
ประมาณ 6-8 กก.ซีโอดี/ลบ.ม./วัน 

และระยะเวลาในการกักเก็บน้ําเสีย
นานประมาณ 3-4 วัน 

5.  ผลพลอยได: กาซชีวภาพ -ไมสามารถกักเก็บกาซชีวภาพได - มี ป ริ ม าณก าซชี ว ภ าพ เ กิ ด ขึ้ น
ประมาณ 0.4-0.5 ลบ.ม./กก ซีโอดีที่
กําจัด และสามารถเก็บผลผลิตกาซ
ชีวภาพนําไปใชเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนได 

6. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม - มีกลิ่นเหม็นของกาซไ โดรเจน 

ซัลไฟดและกรดอินทรีย  กอความ
รบกวนตอชาวบานขางเคียง 

- เกิดการปนเปอนของน้ําเสียลงสูช้ันใต
ดินทําใหเกิดผลกระทบตอช้ันน้ําใตดิน 

- เนื่องจากเปนระบบปด จึงไมมี
ผลกระทบเรื่องกลิ่น 

-  ไมเกิดการปนเปอนของน้ําเสียลงสู
ช้ันน้ําใตดิน 

7. การใชสารเคมี - มีการใชปูนขาวเพื่อปรับ ph และลด
กลิ่นโดยประมาณวาในชวงที่มีการผลิต
อยางตอเนื่ องอาจมีการใชปูนขาว
มากกวา 1 ตัน ทําใหคาใชจายในการ
ดําเนินการสูง 

- มีการใชสารเคมีในการปรับสภาพ
ของน้ําเสียนอยทําใหคาใชจายในการ
ดําเนินการต่ํา 
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ท้ังนี้ระบบนี้ เหมาะกับน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีมีคาซีโอดีและสาร
แขวนลอยสูง ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตรึงเซลลมีขอดีเม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆ คือ 

 1. มีความสามารถในการรักษาจุลินทรียใหอยูในระบบไดเปนระยะเวลานาน 

2. มีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดน้ําเสีย และผลิตกาซชีวภาพ 

3. สามารถใชบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารแขวนลอยสูงได  และมีสภาพเปนกรดไดโดยไมตอง 

มีการปรับสภาพน้ําเสียโดยการกําจัดสารแขวนลอยและปรับ pH กอนเขาระบบ 

4. คาใชจายของสารเคมีท่ีใชในการดําเนินการและควบคุมระบบต่ํา 
5. การดูแลไมซับซอน หลัง start up แลว ไมตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะในการ

ควบคุมดูแลระบบ 

6. ระบบสามารถฟนตัว (recover) ไดในเวลารวดเร็ว  เม่ือระบบเกิดการลมเหลว
เนื่องจากภาระการเติมสารอินทรียท่ีสูงเกินกวาท่ีระบบจะรับได (Shock loading)  

 

7. นอกจากนี้ระบบยังสามารถปรับตัวไดดแีละยดืหยุน  สามารถใชกับน้ําเสียสําหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร ท่ีมีการดําเนินการผลิตเปนฤดูกาลตามวัตถุดิบท่ีมี ระบบยังสามารถทํางานไดดแีละ
มีประสิทธิภาพท่ีดีอย ู
 

เทคโนโลยีน้ีเปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นเองในประเทศ ดังนั้น การกอสรางระบบใช
วัสดุภายในประเทศ ออกแบบและดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญภายในประเทศเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนการลด
การสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียแบบตรึงเซลลน้ี สามารถชวยอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและพลังงานใหแกประเทศ ดังตัวอยางของโครงการผลิตกาซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรมแปงขาว ท่ีไดมีการถายทอดเทคโนโลยีน้ี พบวาในการบําบัดน้ําเสียของโรง
แปงขาวท่ีมีกําลังผลิตแปง 350 ตัน/วัน เกิดน้ําเสีย 1,000 ลบ.ม./วัน ไดกาซชีวภาพ 2,400–3,000 ลบ.ม./

วัน ซ่ึงเทียบเทาพลังงานทดแทนในรูปกระแสไฟฟา 3,000–3,500 กิโลวัตต/ชม. นอกจากนี้ยังชวยลด
ปญหาเรื่องกล่ิน ใชพ้ืนท่ีในการบําบัดนอย ลดมลพิษของน้ําเสียโดยกําจัดความสกปรกในรูปซีโอดีได 

4,560 กก./วัน และลดการใชสารเคมีในการปรับสภาพ นํ้าเสียโดยประหยัดเงินไปไดเดือนละกวา 
300,000 บาท เม่ือเทียบกับบอบําบัดน้ําเสียแบบเปดท่ีโรงงานมีอยูเดิม 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1. ทางเศรษฐศาสตร: ไดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบาํบัดน้ําเสียท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถบําบัดน้ําเสียไดดี และยังใหผลผลิตกาซชีวภาพในกรณีท่ีนํ้าเสียมี BOD/ COD 

และปริมาณสูง ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนพลังงานทดแทนน้าํมันเตา หรือไฟฟาภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรได    ทําใหลดคาใชจายในการผลิตได  ทําใหมีผลตอบแทนคืนทุนและมีความคุมทุน 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 233

ในการสรางระบบบําบัดนี ้
2. ทางสังคม: เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย สามารถชวยลดปริมาณของเสียท่ี

จะปลอยสูส่ิงแวดลอมเพื่อบรรเทาปญหามลพิษท่ีจะเกิดข้ึนตอแหลงน้ําธรรมชาติ สุขภาพอนามัยของ
มนุษย และผลกระทบตอระบบนิเวศน หรือส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ํานั้น 
 

3. การพัฒนาเทคโนโลยี: ไดเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นในประเทศ ซ่ึงสามารถเผยแพร
และถายทอดเทคโนโลยี่ท่ีไดสูภาคอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีสนใจ 

 

ศักยภาพในการพั นาไปสูภาคอุตสาหกรรม 
 

  ไดมีการถายทอดเทคโนโลยีสูโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไมของบริษัทดอย
คําผลิตภัณฑ จํากัด 3 แหงและโรงงานผลิตแปงขาว 1 แหง นอกจากนี้มีแผนในอนาคตที่จะถายทอด
เทคโนโลยีน้ีสูโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังอีก 5 แหง 
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เร่ืองท่ี 6   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร 
 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง การพั นาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางกระบวนการตดัสนิใจทางจริยธรรม 

   ในวิชาชีพหนังสือพิมพสําหรับศกษาวารสารศาสตร * 
 

    (A Curricula Development to Enhance the Ethical Decision – Making Process in      

    Journalistic Profession for Journalism Students) 
 

                    โดย ดร.บุบผา  เมฆศรีทองคํา และคณะ ** 

 

ความสําคัญและที่มาของการทําวิทยานิพนธ 
 

  สังคมปจจุบันเปนสังคมขาวสารและเปนสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น หนังสือพิมพ
จึงมีบทบาทในฐานะเปนขอมูลขาวสารที่สําคัญของประชาชนโดยอาศยัผูส่ือขาวทําหนาท่ีคัดเลือก
ขาวสารตาง ๆ เพื่อนําเสนอตอสาธารณชน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคุณภาพของหนังสือพิมพข้ึนอยูกับ
คุณภาพของสือ่ขาวซ่ึงนอกจากจะตองมีความรู ความสามารถดานวิชาชีพแลว จะตองมีจริยธรรมควบคู
ดวยเสมอในการทํางานเพราะหากผูส่ือขาวขาดจริยธรรมยอมกอใหเกดิความเสียหายกับบุคคลหลายฝาย
ไมวาจะเปนบุคคลที่ตกเปนขาวบุคคลที่เกีย่วของ ผูส่ือขาวรวมถึงองคกรหนังสือพิมพเอง 
 

  อยางไรก็ตามจากปรากฏการณจริงท่ีเกดิข้ึนประกอบกับงานวิจยัตาง ๆ ช้ีใหเห็นวา
จริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพยังเปนประเด็นปญหาสําคัญท่ีสงผลตอการทําหนาท่ีของผูส่ือขาว โดยการ
ทํางานของผูส่ือขาวท่ีตองเผชิญกับสถานการณปญหาความขัดแยงทางจริยธรรมอยูเสมอ ผูส่ือขาวจึงตอง
อาศัยกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมเพื่อชวยใหผูส่ือขาวสามารถจัดการกับสถานการณปญหาความ
ขัดแยงทางจริยธรรมอันนําไปสูการปฏิบัติหนาท่ีของส่ือขาว โดยวางอยูบนพื้นฐานของหลักจรยิธรรม
วิชาชีพหนังสือพิมพ 
 

  ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพจึงเปนส่ิงจําเปนอยาง
ยิ่งสําหรับนักศึกษาวารสารศาสตรท่ีจะออกไปประกอบอาชีพผูส่ือขาวในอนาคตควรไดรับการฝกฝน
เพื่อใหสามรถเผชิญและจัดการกับสถานการณปญหาความขัดแยงทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ 
 

   

*  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับรางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2546 รางวัลดีเยี่ยม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร  

    จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ** 

** คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 119 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท  0 2350 3500  

    ตอ 650,659  โทรสาร 0 2240 1819 สถานที่ติดตอ 104/212 ถนนเจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก    กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0 29122  

    9969 , 0 2630 9969 กด 1 E-mail : bubpha.m@bu.ac.th  
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แตจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนที่เปดสอนสาขาวิชาวารสารศาสตรพบวา    ไมมีการกําหนดเปาหมายในเรื่องกระบวนการตัด 

สินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพรวมทั้งการเรียนการสอนเนนการบรรยายเนื้อหาหลักวชิาการ
เขียนขาวเพียงอยางเดยีวโดยขาดบูรณาการในเรื่องกระบวนการตดัสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือ 

พิมพ ลงในเนื้อหารายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการเขียนขาว ทําใหนักศึกษาวารสารศาสตรไมไดรับการฝกฝน
ในเรื่องกระบวนการตดัสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ ดวยเหตุน้ี เม่ือนักศึกษากาวสูอาชีพ
ผูส่ือขาวซ่ึงจะตองเผชิญกับสถานการณ ปญหาความขดัแยงทางจริยธรรมอยูตลอดเวลาจึงไมสามารถจะ
เผชิญและจัดการกับสถานการณปญหา ความขัดแยงทางจริยธรรมได จึงนํามาสูปญหาคุณภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูส่ือขาว 
 

  เพราะฉะนั้นการที่จะทําใหนักศึกษาวารสารศาสตรมีการะบวนการตัดสินใจทาง
จริยธรรมในวชิาชีพหนังสือพิมพจึงควรมกีารปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความชัดเจนขึ้น
โดยฝกฝนใหนักศึกษาวารสารศาสตรรูจักกระบวนการคดิวิเคราะหโดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยใชปญหาและรูจกัการตัดสินใจเพื่อแกปญหาที่เกดิข้ึน
หรือท่ีเรียกวา “การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก” (Problem – based Learning) 
 

  จากความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ
ตลอดจนปญหาขอบกพรองในหลักสูตรสาขาวิชาวารสารศาสตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จึงนํามาสูการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมใน
วิชาชีพหนังสือพิมพสําหรับนักศึกษาวารสารศาสตร” โดยกําหนดเปาหมายของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษา
วา จริยธรรมที่จําเปนในวิชาชีพหนังสือพิมพท่ีตองการเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรม
ดังกลาวควรมีการดําเนินการพัฒนาอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ 
 

  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพสําหรับนักศึกษาวารสารศาสตรโดยมีวัตถุประสงคยอยในการวิจัยดังนี้ 
 

1. เพื่อศึกษา คนควา และกําหนดกรอบกรอบความคิดของจริยธรรมที่จําเปนในวิชา
หนังสือพิมพท่ีตองการเสริมสรางในการะบวนการเรียนการสอนสําหรับศึกษาวารสารศาสตรในระดับ
ปริญญาตรี 

2. มุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการเสริมสราง
กระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพโดยเนื้อหาสาระหลักสูตรเปนผลมาจาก
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กระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 สวนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนใชรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรแบบบูรณาการที่เนนเนื้อหารายวิชาเปนหลักโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 

 

ระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ 
 

  ต่ังแตวนัท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2543 ถึงวันท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (1 ป) 

 

สรุปผลวิทยานิพนธ 
 

1. ผลการศกษาและวิเคราะหขอมูล พบวาจริยธรรมทีจ่ะเปนอันดับแรกในวิชาชีพ
หนังสือพิมพ คือ ความถูกตองแมนยํา อันดับแรกที่ 2 คือ ความซื่อสัตย  และอันดับท่ี 3 คือ สิทธิสวน
บุคคล โดยจริยธรรมที่จําเปนท้ัง 3 อันดับ ประกอบดวยดานความรู เจตคติและพฤติกรรมซ่ึงทุก
องคประกอบในดานตาง ๆ ของจริยธรรมพบวาเปนจรยิธรรมที่มีความจําเปนในระดับมากถึงมากที่สุด
สําหรับนักศึกษาวารสารศาสตร 
 

2. ผลการพั นาโครงรางหลักสูตร  พบวาหลักสูตรท่ีกําหนดเปนโครงราง
ประกอบดวยสภาพปญหาและความจําเปน เปาหมาย หลักการ จุดมุงหมาย หนวยการเรียนการสอน 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนและการวัดและประเมนิผลพรอมท้ังเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ไดแก คูมือผูสอนซ่ึงประกอบดวยแผนการสอนและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาการส่ือสาร 1 
 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร  พบวาโครงรางหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมากและมีความสอดคลองกันในทกุองคประกอบของโครงรางหลักสูตรและนําขอมูล
จากการประเมนิโครงรางหลักสูตรมาปรับปรุงเพื่อใหโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

4. ผลการทดลองใชหลักสูตร  พบวาคาเฉลี่ยคะแนนกระบวนการตัดสินใจทาง
จริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพหลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองมากกวาคาเฉลี่ยคะแนน
กอนการทดลองใชหลักสูตรในกลุมเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คาเฉลี่ยคะแนน
กระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพหลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลอง
มากกวาคาเฉล่ียคะแนนหลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมควบคุมอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ความเหมาะสมของการใชหลักสูตรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยคะแนนดสนความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพระหวางกระบวนการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑ 

80/80 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติตอกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพ สูงกวา
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เกณฑ 3.50 และคาเฉล่ียคะแนนดานความสามารถในกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพ
หนังสือพิมพสูงกวาเกณฑ 80 
 

5. ผลการประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร  พบวาหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร ผูวิจัยรอบรวมขอมูลท่ีไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในดานการใชภาษาเพื่อใหไดหลักสูตรฉบับสมบูรณท่ีสามารถนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพสําหรับนักศึกษา
วารสารศาสตรตอไป  

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

  1. ทําใหนักศึกษาวารสารศาสตรมีความรู เจตคติ และความสามารถของกระบวนการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพหนังสือพิมพซ่ึงจะเปนการจัดเตรียมนักศึกษาเพื่อไปเปนส่ือมวลชนที่ดี
ตอไป 
 

  2. สามารถขยายผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ไปสูรายวิชาอ่ืนๆ 
 

  3. สถาบันการศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสราง
กระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาท่ีของส่ือมวลชน 

 

ศักยภาพในการพั นาไปสภูาคอุตสาหกรรม 
 

  สามารถนําผลการวิจยัไปใชเปนแนวทางในการประยกุตใชสําหรับการวางกรอบการ
ปฏิบัติงานดานส่ือสารมวลชนของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพตลอดจนใหชวยใหเกิดการตื่นตวัใน
แวดวงของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพในดานของการรายงานขาวท่ีวางอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพอันนํามาสูการพัฒนาองคกรวิชาชีพหนังสือพิมพโดยรวม 
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เร่ืองท่ี 7   สาขาปรัชญา 
 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง การศกษาแบบแผนทางศิลปกรรมของวิหารพื้นเมืองลานนา  ในระหวาง  

                พุทธศตวรรษที่ 20-24 *    
 

                (The Study of Lanna viharn during the 20 th  -24 th  Century B.E.) 
 

โดย วรลัญจก  บุญยสุรัตน ** 

 

 ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

  ลานนาเปนดนิแดนที่มีประวติัความเปนมายาวนานนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19  ความ
เจริญรุงเรืองท้ังดานเศรษฐกจิการเมืองและศาสนาทําใหดนิแดนแหงนี้ปรากฏผลงานสรางสรรคทาง
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมอยางมากมาย  ซ่ึงลวนแตมีความงดงามและมีเอกลักษณแตกตางไปจากภาคอื่น
ในบรรดาโบราณสถานที่มีจาํนวนมากนั้น  วิหาร  นับเปนผลงานทางพุทธสถาปตยกรรมที่ทรงคุณคา  
แสดงออกซึ่งแบบแผนทางศิลปกรรมที่มีความโดดเดนมากที่สุด  หากแตในชวงพทุธศตวรรษที่ 22 บุเรง
นองแหงราชวงศตองอูไดขยายอํานาจจนสามารถมีชัยเหนือลานนา  ทําใหลานนามีฐานะเปนมณฑลหนึ่ง
ของพมา  หลังจากนัน้ผูนําชาวลานนาไดหันมาสวามิภักดิ์ตอสยามและรวมกันขับไลพมาออกไปจาก
ลานนาไดสําเร็จ  กอใหเกดิการฟนฟูบานเมืองข้ึนใหมในพุทธศตวรรษที่ 24  โดยท่ีลานนายอมเปนเมือง
ประเทศราชของราชอาณาจกัรสยาม  เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในลานนา  
ซ่ึงมีผลกระทบถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมของลานนาคอนขางมากแมวาจะมกีารฟนฟู
งานศิลปกรรมขึ้นใหม  แตก็ไมอาจระบอุยางแนชัดไดวาลักษณะแบบแผนของวิหารพื้นเมืองลานนาที่
สรางกอนพุทธศตวรรษที่ 24  น้ันเปนอยางไร  เนือ่งจากไมไดมีการศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจังมากอน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการพัฒนาบานเมอืงใหเจริญกาวหนาเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยเชนปจจุบัน  

เปนเหตใุหวิหารโบราณทั่วท้ังดินแดนลานนาถูกร้ือถอนออกไปเพื่อสรางวิหารในรูปแบบใหม  กอรปกับ
ประชาชนยังขาดการตระหนกัในคณุคาและขาดการศึกษาคนควาความรูท่ีเกี่ยวของกบัวิหารลานนา  ส่ิง
เหลานี้ทําใหองคความรูเร่ืองวิหารลานนาเหลือนอยลงไปทุกขณะ  แตกระนั้นกด็ผูีวิจัยยังเชื่อวายังคงมี
วิหารลานนาทีส่รางในชวงพทุธศตวรรษที่ 20 -24  หลงเหลืออยูจํานวนหนึ่งไมมากนัก  หากแตยงัไมมี
การสํารวจและศึกษาอยางจริงจัง  ดวยเหตุน้ีจึงเหน็ถึงความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําการสํารวจ  ศึกษาวิจยั
และบันทึกรายละเอียดเพื่อใหไดองคความรูเกี่ยวกับวิหารลานนาที่มีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 20- 24  

เพื่อเปนประโยชนตอการศกึษาและอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคานีสื้บไป 

 

*    งานวิจัยนี้ ผูวิจยัไดรับรางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2546 รางวัลยอดเยี่ยม สาขาปรัชญา จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

**  ภาควิชาศิลปไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.  เพื่อเปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมาและพัฒนาการของวิหารพื้นเมืองลานนา  
ตลอดจนความคิดความเชื่อท่ีเกี่ยวของ 
 

  2.  เพื่อศึกษาถึงลักษณะและแบบแผนทางศิลปกรรมของวิหารพื้นเมอืงท่ีมีอายุในชวง
พุทธศตวรรษที่ 20 – 24 
 

  3.  เพื่อเปนการบันทึกและรวบรวมหลกัฐานรายละเอยีดของวหิารพืน้เมืองลานนาที่มี
อายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-24  ท่ีเหลืออยูไวเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาและเปนแนวทางของการ
อนุรักษตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

  การศึกษาแบบแผนทางศิลปกรรมของวิหารพื้นเมืองลานนาในระหวางพุทธศตวรรษที่ 
20-24  ในครั้งนี้  ไดพบวาตัวอยางของวหิารที่มีการสรางในชวงดังกลาวปรากฏหลงเหลืออยูในลานนา
เพียงจํานวน 10 แหง  ในจังหวัดลําปางและเชียงใหม ไดแก 
 

  วิหารหลวง, วิหารพระพุทธ, วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง, วิหารวดัไหลหิน 

อําเภอเกาะคา, วิหารจามเทวี วัดปงยางคก  อําเภอหางฉัตร, วหิารหลวง  วัดเวยีง  อําเภอเถิน, วิหารโคมคํา  
วัดพระธาตุเสด็จ กับ วิหารวดัคะตึกเชยีงม่ัน  อําเภอเมือง  จังหวดัลําปาง 
  

วิหารหลวง  วัดปราสาท, วิหารหลวง  วัดปาแดงมหาวิหาร  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม 

 

  ผลของการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 

  1.  รูปแบบของวิหาร  วิหารพื้นเมืองลานนานิยมสราง 2 รูปแบบ  คือวิหารโถง หรือ 

วิหารไมมีปางเอก (วิหารที่มีฝาผนัง)  และวิหารแบบปด หรือ วิหารที่มีปางเอก (วิหารท่ีมีฝาผนัง)  จาก
หลักฐานพบความนิยมของการสรางวิหารโถงในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 – 23  และพัฒนาตอมาในรูป
วิหารแบบกึ่งโถงในชวงกลางของพุทธศตวรรษที่ 24  ขณะเดยีวกนัก็เร่ิมนยิมสรางวิหารแบบปดตาม
แบบอยางวิหารภาคกลาง  อีกท้ังยังมีวิหารท่ีสรางมณฑปปราสาทเชื่อมตอทายวหิาร  เรียกวา “วิหารทรง
ปราสาท” ซ่ึงพัฒนาการเปนวิหารแบบปดในชวงพุทธศตวรรษที่ 25  แมรูปแบบจะเปลี่ยนไปแตวิหาร
ลานนาก็ยังคงรักษาแบบแผนของผังพื้นท่ีอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผามีการลดสวนหองวหิารในลักษณะ “ยก
เก็จ” ลดหล่ันออกทั้งทางดานหนาและดานหลัง  ซ่ึงสัมพันธกับจังหวะการลดชั้นของหลังคาวิหาร  

แผนผังวิหารจงึคลาย “สําเภาปราสาท” อันเปรียบเสมือนพระธรรมคําสอนอันจะเปนเครื่องนําสัตวออก
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จากภพ  นอกจากนั้นความโดเดนของรูปแบบวิหารลานนาสามารถเห็นไดจากหลายประการ เชน   

โครงสรางรับน้ําหนกัท่ีเรียกวา “ข่ือมาตางไหม”  นอกจากนั้นยังมีความคิดเรื่องการวางแนวเสาภายใน  ท่ี
แกไขเรื่องมุมทางสายตาที่รวมไปถึงการสรางฝายอย  คือผนังเพียงครึ่งเดียวซ่ึงใชเปนพื้นท่ีรองรับงาน
พุทธศิลป  และเปดมุมมองทางสายตาซึ่งชางไดออกแบบอยางแยบยลทั้งลักษณะวหิาร  แผนผัง มุมมอง
ตาง ๆ ใหผสานกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรมของชาวลานนา 
 

  2.  องคประกอบของวิหาร  จะเห็นไดวาวหิารลานนาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-24 น้ัน
มีองคประกอบ 2 สวน  คือ องคประกอบทางโครงสรางสถาปตยกรรม  ไดแก  เสา คาน ผนัง ล   ท่ีมี
หนาท่ีทางโครงสรางในขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีรองรับการประดับตกแตง  ไมวางานแกะสลัก  งานลงรัก
ปดทอง  หรือจิตรกรรมฝาผนัง  สวนท่ี 2 คือองคประกอบทางศิลปกรรมเชน ชอฟา  ลานลม  หนาแหนบ  

แผลแล  นาคทณัฑ  ท่ีตางมีลักษณะแบบแผนอันเปนเอกลักษณเฉพาะของลานนาและมีพัฒนาการไป
พรอมกับรูปแบบวิหาร  องคประกอบทางศิลปกรรมนี้ทําหนาท่ีเสริมโครงสรางสถาปตยกรรมและเติม
ความหมายสัญลักษณใหวหิารสมบูรณยิง่ข้ึนในการสรางวิหารลานนาในชวงพุทธศตวรรษที ่ 20-24  

องคประกอบทั้ง 2 น้ีไดรับการออกแบบใหผสานกลมกลืน  ท้ังนี้เพื่อเสริมความหมายของวิหารใหแสดง
ถึงการเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิแหงพุทธองค  เปนทิพยสถานและสรางความเปนสิริมลคลแกบุคคลที่ไดเขามา
สักการะบูชา  ซ่ึงแบบแผนทางสถาปตยกรรม  ศิลปกรรมของวิหารทีส่รางในชวงพทุธศตวรรษที่  20-24  

น้ีมีผลตอเนื่องมาสูวิหารที่สรางในชวงพุทธศตวรรษที่ 25  กอนท่ีแบบแผนของวิหารลานนาจะ
เปล่ียนแปลงไปมากดังเชนปจจุบัน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

  1.  ทําใหองคความรูเร่ืองลักษณะและแบบแผนทางศิลปกรรมของวิหารพื้นเมืองลานนา
ท่ีมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 – 24 
 

  2.  ทําใหไดความรูเพิ่มเติมถึงประวัติความเปนมาและพัฒนาการของวิหารพื้นเมอืง
ลานนา  ตลอดจนความคิดความเชื่อท่ีเกี่ยวของกับการสรางประประดับตกแตงวิหารลานนา 
 

  3.  เปนการบันทึกรายละเอียดของวหิารพืน้เมืองลานนา  ท่ีมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 
20-24 
 

  4.  กอใหเกดิแนวทางสําหรับการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม  และการสรางสรรค
ศิลปกรรมรวมสมัย  โดยเฉพาะการสรางงานทางศาสนาที่สามารถนําความรูในเรื่องวหิารไปเปนพืน้ฐาน
ในการออกแบบไดอยางสอดคลองกัลปวัฒนธรรมพื้นถ่ิน 
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  5.  ทําใหไดแนวทางทีเ่หมาะสมสําหรับการอนุรักษงานศิลปะและสถาปตยกรรมของ
ลานนาที่มีคุณคาสืบตอไป 
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เร่ืองท่ี 8   สาขานิติศาสตร 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง ทิศทางการพั นาระบบงานยุติธรรมกับการปองกันแกไขปญหาอาชญา 
   กรรม *    
 

   (Directions for the Development of the Administretion of Criminal Justice System for  

    Crime Prevention and Solution) 
 

                      โดย รศ.ดร.กมลทิพย คติการ และคณะ **  

                

ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

  ต้ังแตทศวรรษ 1990 เปนตนมา ประเทศไทยไดเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม การพัฒนายุคโลกาภิวัฒน
สงผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยเปนอยางมาก การเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ทําใหเกิดปญหาสังคม และปญหาอาชญากรรมที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น 
 

  โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรมนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาชญากรรม 

กลาวคือ นอกจากมีปญหาอาชญากรรมพื้นฐาน ไดแกอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษรายตอทรัพย 

รางกายและเพศแลว มีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีมีการกระจายเปนวงกวางในสังคมไทยอยาง
นาหวัน่วิตก มีปญหาอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนกระบวนการที่เรียกวา “องคกรอาชญากรรมขามชาติ” 

(Transnational Organized Crime) ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับอาชญากรรมหลายประเภท ไดแก การคายาเสพ
ติด การคามนษุย การคาอาวธุ ล  นอกจากนี้ยังมีปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปญหาอาชญากรรม
ท่ีใชเทคโนโลยีการสื่อสารในการประกอบอาชญากรรมขามประเทศ เปนตน 

   

  สภาพปญหาดงักลาวนี้สงผลตอการทํางานของกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงประกอบดวย
งาน ตํารวจ อัยการ ศาลคมุประพฤติ ราชทัณฑ และทนายความ อยางหลีกเล่ียงไมได แนวโนมคดีท่ีมี
จํานวนมากขึน้ในแตละป กอใหเกิดปญหาสะสมในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานในกระบวนการยุติธรรม และมีผลยอนกลับมาที่ประชาชน
ตอความรูสึกเชื่อม่ัน ศรัทธา ตอกลไกของรัฐในการอํานวยความยุติธรรม และความรูสึกม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมถงึความเชื่อม่ันของนักธุรกิจตางชาติ ท่ีจะมาลงทุนในประเทศ
ไทย 
 

 

*   งานวิจัยนี้ ผูวิจยัไดรับรางวัลงานวจิัย ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขานิติศาสตร จากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

**  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
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กระทรวยยุติธรรม และสํานักงานศาลยติุธรรมตระหนักและเล็งเหน็ความสําคัญของ
ปญหาดังกลาว จึงไดมอบหมายใหมีการศกึษาวจิัยน้ี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  การศึกษาวิจยัน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณและแนวโนมการเกิดอาชญากรรม 

เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวกับปริมาณ ลักษณะคดี ลักษณะผูกระทําผิด และลักษณะผูเสียหายท่ีจะเขาสู
กระบวนการยติุธรรมในอนาคต เพื่อคนหาขอบกพรองของระบบงานยุติธรรมตอการปองกนั 

ปราบปราม ควบคุม และแกไขปญหาอาชญากรรม และเพื่อคนหาทิศทางและมาตรการใหมๆ ท่ีควรจะ
นํามาใชในระบบงานยุติธรรมทางอาญาในอนาคต 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

  จากการวิจัยท่ีใชทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของทัลคอทท พารสัน และการวิเคราะห
เชิงระบบของเดวิด อีสตัน เปนกรอบทฤษฎีหลักของการศึกษาและวิเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมูลไดทําท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัสรุปไดวาแนวโนมคดีอาญาในประเภทที่
ศึกษาไดแก คดียาเสพติด คดีความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต-รางกาย คดีความผิดเกี่ยวกับทรพัย และคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศมแีนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้คดีท่ีเกดิข้ึนในอนาคตชวง 3-5 ปขางหนาท่ี
มีปริมาณมากเปนอันดับแรก ไดแก คดียาเสพติด อันดับสองไดแก คดคีวามผิดเกีย่วกับทรัพย และอันดับ
สาม ไดแก คดคีวามผิดเกีย่วกับชีวิตและรางกาย 
 

  จากการศึกษาพบวา ลักษณะของบุคคลที่มีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะตกเปนผูตองหาหรือ
ผูกระทําผิดมากที่สุด คือ กลุมวัยรุนเพศชายอยูในวยัเรียน กลุมอาชพีรับจาง โดยเฉพาะกลุมรับจาง
แรงงาน กลุมผูวางงาน หรือประกอบอาชีพไมเปนกิจลักษณะ ไมไดรับการศึกษามากนัก สภาพแวดลอม 

สภาพครอบครัวมีฐานะยากจนหาเชากินคํ่า จนถึงฐานะปานกลาง อาศัยอยูในเมืองมากกวาชนบท 
 

  สวนบุคคลที่มีแนวโนมจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรมในอนาคต ไดแก บุคคลทุกเพศ ทุก
วัย ท้ังนี้ข้ึนอยกูับประเภทความผิด โอกาส เวลา และสถานที่ แตกลุมท่ีเส่ียงกวากลุมอ่ืน คือ เด็ก สตรี 
คนชรา เพราะเปนผูท่ีออนแอ นอกจากนี้มีแนวโนมท่ีเหยื่อและผูกระทําผิดจะเปนคนใกลชิดคุนเคยกัน 

ชวงเวลาที่มีสวนผลักดันใหเกิดอาชญากรรมไดงาย คือ ชวงเวลากลางคืน และในสถานที่เปล่ียว สาเหตุ
ของการตกเปนเหยื่อ คือการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากอาชญากรรม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกจิ สังคม การเมอืง รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักร
ไทยฉบับ พ.ศ.2540 และกระแสการพฒันาโลกยุคไรพรมแดน ทําใหอาชญากรรมมีลักษณะทวคีวาม
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สลับซับซอน และมีรูปแบบแปลกใหมข้ึน แตอยางไรก็ตามศาสนามบีทบาทในการควบคุมสังคมและมี
สวนท่ีทําใหมีการกระทําผิดนอยลง 
 

  ผลจากการศึกษาวิจยัน้ีบงช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา ระบบงานยติุธรรมทางอาญายังมี
ขอบกพรองมากมายหลายประการ สงผลทําใหระบบงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพในการปองกนัและ
แกไขปญหาอาชญากรรมไมดีเทาท่ีควร ทําใหมีผูตองขังลนเรือนจําและทัณฑสถาน ขอบกพรองใน
ประเด็นหลักๆ คือ ประเทศไทยยังไมมีนโยบายทางอาญาระดับชาติท่ีชัดเจนทีเ่ปนนโยบายที่เกิดจาก
หนวยงานในกระบวนการยติุธรรมตกลงรวมกัน หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมยังมีลักษณะของการ
ทํางานตางคนตางทํา ไมมีความเปนเอกภาพในการผดุงความยุติธรรมในชาติ การประสานงานรวมมือกัน
ยังมีนอยมาก การทํางานมักจะมุงประโยชนของหนวยงานตนเปนหลัก และยังมีขอบกพรองดาน
โครงสรางอันเปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะที่แตละหนวยงานมุงรักษาขอบเขตอํานาจและมุงประโยชน
ขององคกรตน หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาดการมองระบบงานยุติธรรมทางอาญาแบบองค
รวมที่มีการบริหารงานโดยมงุสูผลลัพธสุกทายรวมกนั โครงสรางปจจุบันของกระบวนการยุติธรรมยัง
ขาดหนวยงานที่สําคัญอีกหลายหนวยงาน เชน หนวยงานกําหนดนโยบายทางอาญาระดับชาติ กํากบัดูแล
และประสานงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว ยังขาดศูนยขอมูลกลางที่หนวยงานใน
กระบวนการยติุธรรมทุกหนวยสามารถใชขอมูลรวมกันได ซ่ึงจะทําใหการวางแผนพัฒนางานยติุธรรม
สามารถทําไดบนพื้นฐานของขอมูลท่ีแมนยํา ถูกตอง และเชื่อถือได ขาดสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนา
กระบวนการยติุธรรม และขาดบานกึ่งวิถีท่ีจะสงเคราะหผูพนโทษ เปนอาทิ 
 

  นอกจากนี้หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมยังประสบกับปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก การขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยท่ีจะทําให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ขาดแคลนงบประมาณที่จะใชในการปฏบัิติงาน ในบางหนวยงานมปีญหา
ดานอาคารสถานที่ เชน ศาล งานควบคุมความประพฤติ และราชทัณฑ เปนตน ปญหาสําคัญของ
กระบวนการยติุธรรมคือ ขาดระบบการพัฒนาบุคลากร ขาดการฝกอบรมขาราชการ พนักงานหรือ
เจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง เพือ่ใหมีความรูท่ีทันสมัยเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมและอาชญากรรม
ยุคโลกาภวิัฒน ยังมีปญหาความลาชาในการดําเนินคด ี มีปญหาขอบกพรองเกีย่วกบัตัวบทกฎหมายที่ไม
ทันสมัย ไมสอดคลองกับสภาพปญหาอาชญากรรมและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป มีปญหาการบงัคับใช
กฎหมาย กระบวนการยติุธรรมยังขาดการยอมรับมาตรการใหมๆ ท่ีจะหันเหผูกระทําผิดออกนอก
ระบบงานยุติธรรมที่เปนทางการ 
 

  ทิศทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในอนาคต ท่ีสําคัญคือ ทุกหนวยงานใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาควรจะตองยอมรับแนวคดิการมองปญหา และการแกไขปญหาของ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาแบบองครวม เพื่อมุงสูผลลัพธบ้ันปลายรวมกนั ไมมุงพัฒนาหนวยงาน
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ของตนแบบแยกสวน มีการกําหนดนโยบายทางอาญาของชาติรวมกัน มีการพัฒนาโครงสรางของ
หนวยงานในกระบวนการยติุธรรมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิ สังคม และรูปแบบอาชญากรรมที่
เปล่ียนแปลงไป มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการปฏิบัติงานยุติธรรม ปรับปรุง แกไขกฎหมายใหทันสมัย ยอมรับมาตรการใหมๆ ท่ีจะหันเห
ผูกระทําผิดออกนอกระบบงานยุติธรรมที่เปนทางการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาผูตองขังลนเรื่อนจําหรือทัณฑ
สถาน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

  ทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนากระบวนการยุติธรรมของชาติ 
 

ศักยภาพในการพั นาไปสูภาคอุตสาหกรรม  
 

  ผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยออม กลาวคือถา
กระบวนการยติุธรรมเปนท่ีเช่ือม่ันศรัทธาของนักลงทุนชาวตางประเทศ จะทําใหนักลงทุนชาว
ตางประเทศเขามาลงทุนประกอบการอุตสาหกรรมมากขึน้ ซ่ึงจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากนั้นการที่กระบวนการยุติธรรมสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จะ
ทําใหสังคมมีความสงบเรียบรอย ซ่ึงจะเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศซึ่งยอมรวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมดวย 
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เร่ืองท่ี 9  สาขารั ศาสตรและรั ประศาสนศาสตร 
 

สรุปยอ  วิทยานิพนธ เร่ือง การสถาปนาอํานาจของประชาชนในระดับรากหญา * 
 

               (The Constitution of Power from the Grassroots) 
 

                                                         โดย ดร.พรใจ  ล่ีทองอิน ** 

             

นัยสําคัญและวิธีวิทยาของการวิจัย 
 

 การปรากฏตัวข้ึนของขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับรากหญา   เพื่อ
ปกปองหรือเรียกรองสิทธิของตนเอง  หรือเพื่อเรียกรองใหมีการแกไขปญหาความเดือดรอนในเรื่องตาง 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนนิชีวิตของตนเอง  หรือเพือ่เรียกรองใหมีการแกปญหาราคาพืชผลตกต่ําจน
ผลผลิตท่ีขายไดมีมูลคาต่ํากวาตนทุนในการผลิตนั้น   อาจกลาวไดวาเปนกระบวนการทําใหตําแหนง
แหงท่ี (position) ทางการเมืองของประชาชนในระดับรากหญา  หรือความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม
กลายเปนประเด็นปญหาขึ้นมา เพราะปฏิบัติการของขบวนการเคลื่อนไหวบังคับใหสังคมตองเผชิญหนา
กับบรรดาความทุกขยากทีพ่วกเขากาํลังเผชิญอยู  พรอมท้ังยังช้ีชวนใหเขาใจอีกดวยวา ความทุกขยาก
เหลานั้นเปนผลมาจากนโยบายสาธารณะทีไ่มเปนธรรม และระบบกฎหมายทีนํ่าเขามาจากประเทศ
ตะวนัตก โดยมิไดใสใจจารีตปฏิบัติท่ีเปนบรรทัดฐานของสังคมไทยเอง  หรือกลาวอีกนยัหนึ่ง 

ขบวนการเคลือ่นไหวของประชาชนในระดับรากหญาเปนปฏิบัติการที่ยนืยนัวา  โครงสรางทางการเมือง
และเศรษฐกิจท่ีดํารงอยูอยางสลับซับซอนในสังคมไทย  นอกจากไมอาจทําใหพวกเขาหลีกพนจากความ
ยากจนไปไดแลว  ยังเปนตัวการทําลายฐานทรัพยากรซึ่งเปนฐานการผลิตหรือฐานชีวิตของพวกเขาอีก
ดวย  แตการถกูซอนเรนหรือถูกกดทับไวภายใตอํานาจของวาทกรรมการพัฒนา โครงสรางทางการเมือง
และเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรมหลายระดับเหลานี้จึงสามารถดํารงอยูได   ยิ่งไปกวานัน้ดวยอํานาจของวาทะ
กรรมการพัฒนา     สังคมจึงเชื่อดวยซํ้า ไปวา  ความทกุขยากที่คนเหลานี้เผชิญอย ูลวนมีสาเหตมุาจาก
ขอบกพรองในเชิงคุณสมบติัของพวกเขาเอง  ดวยการชี้ชวนใหเห็นวาคนเหลานี้โงเขลาเนื่องจากมี
การศึกษานอย  หรือไมก็มักเปนคนเกียจครานเพราะหากขยันขันแข็ง   รูจักทํามาหากินก็คงไมยากจน  

หรือไมก็เปนพวกที่ชอบใชจายเกนิตวั  ไมรูจักอดออม      เม่ือสาเหตขุองความทุกขยากมาจากคุณสมบัติ
สวนตัวท่ีบกพรอง   การ “พัฒนา” ตนเองจึงกลายเปนวิถีทางที่ชอบธรรมในการขจัดความทุกขยาก
ดังกลาว   โดยไมจําเปนตอง “จัดการ” กับโครงสรางที่ไมเปนธรรม 

   

 

*  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับรางวัลงานวิทยานิพนธ ประจําป 2546 รางวัลดีเยี่ยม สาขารั ศาสตรและรั ประศาสนศาสตร  

    จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

**  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก  
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ปญหาดังกลาว จึงไดมอบหมายใหมีการศกึษาวจิัยน้ี 
 

ขบวนการเคลือ่นไหวของประชาชนในระดับรากหญาไมเพียงบังคับใหสังคมตอง
เผชิญหนากับส่ิงท่ีเคยหลีกเล่ียงไดสําเร็จมาโดยตลอดในประวัติศาสตรตามอํานาจของวาทะกรรมการ
พัฒนาเทานัน้  หากแตยังบังคับใหสังคมตองเผชิญหนากับความตื่นตระหนกของการดําเนินการทาง
การเมืองโดยอาศัยการชุมนุมประทวงในทองถนนและสถานที่ราชการเปนกลไกของการตอรอง  การที่
พลังของการดําเนินการทางการเมืองอยูท่ีการรักษาพลังในการกดดันผานการชุมนุมประทวงในที่
สาธารณะใหตอเนื่องยาวนานเทาท่ีจะกระทําได  จึงเปนผลใหประชาชนในระดับรากหญาไมอาจ
หลีกเล่ียงการคนหาและพฒันายุทธวิธีใหม ๆ เพื่อท่ีจะรักษาพลังในการกดดันใหตอเนื่องยาวนาน 

การเมืองบนทองถนนของประชาชนในระดับรากหญาจึงไมเพียงมีตนทุนสูงเทานั้น (ประภาส  ปนตบ
แตง.  2541)   หากแตยังสุมเส่ียงกับอันตรายนานัปการอีกดวย  เพราะไมอาจหลีกเล่ียงการเผชิญหนากับ
ฝายตอตานการเคลื่อนไหว  ซ่ึงก็ไมเคยลดละความพยายามในการพัฒนายุทธวิธีใหม ๆ เพื่อตอบโตหรือ
สลายการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาดวยเชนกัน    และหาก “การเจรจา” ไมไดผล   พวกเขาก็ไมเห็นความ
จําเปนท่ีจะตองอดกล้ันเพื่อหลีกเล่ียงการใชความรุนแรง  เพราะภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอย
และบรรยากาศของการลงทุน   เปนขออางที่ศักดิ์สิทธ์ิและชอบธรรมเสมอ ภายใตบริบทของการพัฒนา
ประเทศดวยกระบวนทัศน (paradigm) ของการพัฒนาไปสูความทันสมัย   การชุมนุมประทวงและการ
อาศัยทองถนนในฐานะพืน้ท่ี (space) และสถานที่ (place) ของการเคลื่อนไหวในลักษณะดงักลาว  

นําไปสูคําถามที่สําคัญวา  อะไรเปนเงื่อนไขที่ทําใหประชาชนในระดับรากหญาสรางกลไกการตอรอง
ทางการเมืองของตนขึ้นมาเอง  โดยไมใชกลไกของการตอรองที่ดํารงอยูในการเมืองแบบประชาธปิไตย
เสรีนิยม   เปนเครื่องมือทางการเมืองในอันท่ีจะแกปญหาความทุกขยากท่ีตนเองเผชญิอยู  ท้ังนี้เพราะ
หากยดึทัศนะของบรรดานักคิดท่ีใหความสําคัญกับหลักการประชาธิปไตย (principled  democrats) แลว 

รัฐบาลที่เปนประชาธิปไตยจะตองอุทิศตัวเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการดํารงชีวิตของประชาชนทั้งหมด ซ่ึง
แนนอนวาตองรวมถึงประชาชนในระดับรากหญาดวย  และจะตองสรางกลไกบางประการที่ประชาชน
ในสังคมสามารถใชเพื่อควบคุมผูนําของตน รวมทัง้สามารถแสดงออกถึงความปรารถนาและความ
ตองการ   เพราะส่ิงเหลานี้ยอมแสดงวา เปาหมายสูงสุดของประชาธิปไตยไดบรรลุแลว  ( Baradat.  1988 

: 48-49)  
 

   การที่ประชาชนในระดับรากหญาสถาปนาการเมืองของตนเองขึ้นมา  โดยไมใชกลไก
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมเปนเครื่องมือทางการเมือง เพื่อตอบสนองความตองการ
หรือแกปญหาความทุกขยากที่เผชิญอยูน้ัน  ไมไดเปนเพราะ “ขาดความรูท่ีถูกตอง” เกี่ยวกับการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมดังท่ีมักนิยมเขาใจกัน  หากแตเปนเพราะไมสามารถใชหรือเขาไมถึงกลไก
ทางการเมืองท่ีดํารงอยูมากกวา  (นิธิ  เอียวศรีวงศ.  2543 ก : 47-53, ประภาส  ปนตบแตง.  2541 ,นฤมล  

ทับจุมพลและคณะ. 2539 :68-90, Missingham. 1999 : 162-164)  ซ่ึงมาจากหลายสาเหตุเชน  รัฐ / กลไก 
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ของรัฐเปนตนเหตุโดยตรงของความทุกขยาก เพราะเปนคูกรณีของความขัดแยงเสียเอง  (ฉันทนา  
บรรพศิริโชติ.  2541 และ 2543  ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ.  2541  และชัยวัฒน  สถาอานันท.  2542)  หรือ
ตัวแทนไมยอมสะทอนความทุกขยากของตัวท่ีถูกแทนหรือประชาชนในระดับรากหญา (ชัยวัฒน  สถา
อานันท.  2542 : 183-184) หรือเปนเพราะกระบวนการควบคุมและตรวจสอบผูนํา / รัฐบาลโดยผาน
กลไกของการเลือกตั้งเปนเพียงมายาคติเทานั้นเอง  เนื่องจากอํานาจของประชาชนจะสิ้นสุดลงทันทีท่ีมือ
ของเขาไดหยอนบัตรลงหีบเลือกต้ังแลว  หรือเปนเพราะผลลัพธจากการแกปญหาความทุกขยากของ
ประชาชนในระดับรากหญา มักจะกระทบผลประโยชนและสิทธิอํานาจ (authority) ของชนชั้นนําใน
สังคม  แตความไมสามารถที่จะใชหรือเขาไมถึงกลไกทางการเมือง  แบบที่ดํารงอยูในระบอบ
ประชาธิปไตยเสรีนิยมของประชาชนในระดับรากหญา  จนกระทั่งตองสถาปนาการเมืองของตนเอง
ข้ึนมานั้น  คงเปนส่ิงท่ีไมอาจเขาใจไดเลยหากเราพิจารณาประชาธิปไตยเสรีนิยมในฐานะอุดมการณท่ีมี
ความสมบูรณและเปนสากล  เพราะดวยมุมมองดังกลาว จะทําใหเราผูกติด “ประชาธิปไตย” ไวกับ    อัต
ลักษณและความหมายของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม  จนใชเปนมาตรฐานในการทํา
ความเขาใจการเมืองแบบอื่น  หรือประชาธิปไตยในความหมายแบบอื่น   การวนเวียนอยูในกับดักของ
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม  ทําใหเราไมมีท่ีวางใหกับการทําความเขาใจการเมืองของประชาชนในระดับ
รากหญาซ่ึงแตกตางออกไป  ยิ่งเมื่อการเมืองของประชาชนในระดับรากหญามีนัยของความพยายามที่จะ
สรางอํานาจอิสระเพื่อตอตานหรือทาทายการจัดระเบียบความสัมพันธเชิงอํานาจแบบที่ดํารงอยู  
(Missingham. 1999) การปดกั้นดวยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหการเมืองของประชาชนในระดับราก
หญา  มีฐานะเพียง “ความเปนอื่น” ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมจึงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไมได การศึกษานี้จึงช้ีชวนใหออกนอกกรอบจากการมองประชาธิปไตยเสรีนิยมในฐานะอุดมการณท่ีมี
ความสมบูรณและเปนสากล  เพราะอันท่ีจริงแลวประชาธิปไตยเสรีนิยมเปนเพียงวาทกรรมที่คนชั้นกลาง
สถาปนาขึ้น เพื่อใชในกระบวนการชวงชิงอํานาจจากคนชั้นสูงหรือคนช้ันปกครองในยุคแสงสวางแหง
ปญญาในสังคมตะวันตก  ดวยมุมมองดังกลาวการศึกษานี้จึงพยายามที่จะสืบคนเพื่อเผยใหเห็นวา  เสรี
นิยมไมใชอุดมการณท่ีมีความสมบูรณและเปนสากลดังท่ีอวดอางแตอยางใด  โดยจะวิเคราะหผาน
กระบวนการสรางอัตลักษณหรือภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (discursive practices) ในการกําหนด
นิยามความหมายของสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง  การกําหนดนิยามความเสมอภาคของพลเมือง  การ
ปกครองโดยกฎหมาย   และการมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมือง  เม่ือกระบวนการสรางอัตลักษณ
และความหมายของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมเปนกระบวนการกีดกันและเบียดขับ
ประชาชนในระดับรากหญาใหมีพ้ืนท่ีทางการเมืองอยูเพียงชายขอบของอํานาจ  ดังนั้น ปฏิบัติการของ
ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับรากหญาในการสถาปนาอํานาจ  จึงตองกระทําผาน
กระบวนการทางวาทกรรมเพื่อสถาปนาอัตลักษณและความหมายใหกับ “การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบใหม” ท่ีเปดหรือสรางพื้นท่ีทางการเมืองใหประชาชนในระดับรากหญามีสวนรวมใน
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กระบวนการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของพวกเขา รวมทั้งสามารถตอรองผลประโยชนกับคน
กลุมอ่ืนๆ ในสังคมไดอยางเสมอภาคและยุติธรรม     
 

 การศึกษานีใ้ชวิธีการวิเคราะหเชิงวพิากษดวยการเชื่อมโยงแนวคดิทฤษฎีจากสาขาวิชา
ตาง ๆ โดยเลือกปฏิบัติการของขบวนการเคลื่อนไหวของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล  

เปนสนามของการศึกษา  เพื่อวิเคราะหกระบวนการสรรคสรางอํานาจหรือสรางการเมืองของประชาชน
ในระดับรากหญาจากมุมมองหรือโลกของคนกลุมนี้    รวมทั้งนําขอมูลจากเอกสารที่ช้ีใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจทางการเมืองในสังคมไทยมาวเิคราะหรวม  เพือ่สืบคนใหเหน็ถึง
กระบวนการสรางอัตลักษณและความหมายของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย  

 

แมน้ํามูนในโลกของชาวบานและแมน้ํา “มูล” ในสายตาของรั  
 

  เข่ือนท่ีถูกสรางขวางกั้นลําน้าํ  จะมีความหมายพลิกผันในดานบวกในฐานะสัญลักษณ
ของการพัฒนา   หรือจะมีความหมายในดานลบในฐานะสิ่งท่ีทําลายความอุดมสมบูรณของแมนํ้า   ทําลาย
วิถีชีวิตและความเปนชุมชน  กย็อมข้ึนอยูกับสถานะของแมนํ้าในโลกหรือวิถีชีวติของคนเหลานั้นวามี
ความหมายแตกตางกันเพียงใด   เม่ือแมนํ้าในสายตาของรัฐมีสถานะเปนเพียงตนทุนการผลิต  การสราง
เข่ือนในจดุยนืของรัฐ  จึงเปนวิถีของการจดัการแมนํ้าเพือ่ใหเกดิประโยชนอยางคุมคาท่ีสุด  สวนการใช
ประโยชนจากแมนํ้าในวิถีท่ีแตกตางออกไปซึ่งไมไดเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ   จึงไมไดเปนวิถีของการใช
ประโยชนจากแมนํ้าท่ีถูกนยิามวามีความคมุคาอีกตอไป  การกําหนดนิยามวิถีการใชประโยชนจากแมนํ้า
โดยพิจารณาจากมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีไดรับในเชิงอํานาจ  จึงเปนการปดกั้นวิถีการใชประโยชนจากแมนํ้า
ในโลกหรือวถีิชีวิตของชาวบานที่สืบทอดมาจากบรรพษรุุษ      เพราะในโลกของชาวบาน  วิถีชีวิตของ
พวกเขาผกูพันกับแมนํ้ามูนในทุกมิติ   ท้ังในฐานะทีแ่มนํ้าเปนฐานทรัพยากรที่หลอเล้ียงครอบครัวและ
สรางความเปนชุมชน  นอกจากนัน้แมนํ้ายังเปนแหลงสรางความรู  คัดสรร  ถายทอดและผลิตซํ้าความรู  
เพื่อใหชาวบานสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเฉพาะเชนนีไ้ด  และสามารถดํารงชีวิต
อยูรอดรวมกนัไดอยางยั่งยนื  โดยอาศัยความรเูหลานี้ในการสรางและพัฒนากฎเกณฑหรือแนวปฏิบัติ  

เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธทางสังคมของชุมชนคนหาปลาและกับชุมชนอื่นท่ีตองพึ่งพาแมนํ้ามูน
รวมกันในการ “หาอยูหากิน” ใหดําเนินไปอยางราบรื่น   ดวยนยันี้  แมนํ้ามูนในโลกของชาวบาน  จึงมี
คุณคาเสมือนสายเลือด  สายชีวิต  และสายวัฒนธรรม  
 

 การขยายอํานาจรัฐเขามาจัดการแมนํ้ามูนโดยแปรใหเปนแหลงผลิตไฟฟาพลังน้ําจึง
ไมไดเปนเพียงการทําลายฐานทรัพยากรทีห่ลอเล้ียงวิถีชีวิตของชาวบานเทานั้น  หากแตยังเปนการทําลาย
กระบวนการเรียนรูของชุมชน  ทําลายแหลงสรางความรูของชุมชน   และทําลายความเปนชุมชนอีกดวย   

การขยายอํานาจรัฐจึงดําเนินไปทามกลางการลุกข้ึนตอสูคัดคานอยางแข็งขันของคนหาปลาเหลานี ้   แม
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จะเผชิญหนากบัการเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานอยางหนกัหนวง  แตในทีสุ่ดรัฐก็สามารถขยายอํานาจเขามา
จัดการแมนํ้ามูนไดอยางชอบธรรม  ยิ่งไปกวานัน้  ยังทําใหเห็นวาการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิใน
การปกปองวิถีชีวิตของคนหาปลาเหลานี้เปนเรื่องของการใชกฎหมูอยูเหนือกฎหมาย เปนการละเมิด
กฎเกณฑและกติกาของสังคม ท้ังนี้เพราะรัฐไมไดใชกําลังบีบบังคับเพื่อกวาดตอนคนหาปลาเหลานี้ออก
จากถิ่นฐาน  หากแตกระทําโดยใชกระบวนการทีแ่ยบยล  ดวยการทําใหการอางสิทธิและวถีิการใช
ประโยชนจากแมนํ้าภายในโลกของชาวบานกลายเปนส่ิงท่ีไมมีความหมายหรือไรคุณคา ผานการอาง
สิทธิอํานาจในฐานะเปนตัวแทน  การใชอํานาจเพื่อสรางความรูและความจริงเกี่ยวกับการสรางเขื่อนปาก
มูล  การทําใหพลังงานไฟฟาจากการสรางเขื่อนกลายเปน “ผลประโยชนของชาต”ิ และการทําใหผล
กระทบจากการสรางเขื่อนกลายเปนส่ิงท่ีชดเชยไดดวยการจายเงินทดแทน  การอางสิทธิและวิถีการใช
ประโยชนจากแมนํ้าในจุดยนืของรัฐเชนนี ้  จึงเปนการปดกัน้สิทธิของชาวบานหรือรุกรานพื้นท่ีท่ี
ชาวบานใชประโยชนอยูโดยปริยาย  ซ่ึงกลาวอยางถึงท่ีสุดก็คือการรุกรานตัวตนของชาวบานนั่นเอง  

ดังนั้น เม่ือชาวบานปฏิเสธที่จะแสวงหาทางออกแบบ “ตัวใครตวัมัน” และไมสามารถที่จะเรียกรองสิทธิ
ท่ีถูกเพิกถอนกลับคืนมาโดยอาศัยกฎเกณฑท่ีดํารงอยูได   พวกเขาจึงสรรคสรางอํานาจขึ้นมา   เพื่อตอบ
โตการอางสิทธิและการใชประโยชนของรฐัท่ีกําหนดนยิามข้ึนมาในเชงิอํานาจ   เพื่อใหคุณคาและวิถีการ
ใชประโยชนจากแมนํ้าในโลกแบบที่ชาวบานเลือกไดเผยตัวโดยไมถูกเบียดขับใหเปนอ่ืนอีกตอไป    

 

การเมืองของประชาชนในระดับรากหญา : ทางออกจากการปดก้ันของการเมืองแบบประชาธปิไตยเสรี
นิยม  
 

 การเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานการสรางเขื่อนปากมูล  โดยอาศัยการชุมนุมประทวงในพืน้ท่ี
สาธารณะ    เพื่อกดดนัใหรัฐปฏิบัติตามขอเรียกรองนั้น  ไดถูกตอบโตอยางหนกัหนวงดวยการเบียดขับ
ใหปฏิบัติการดังกลาวกลายเปนการกระทําท่ีไมชอบธรรม  เพราะถูกจัดประเภทใหเปนปฏิบัติการที่อยู
นอกกฎเกณฑของระบบการเมืองแบบที่ดํารงอยู  การยึดโยงการกระทําการทางการเมืองท่ีชอบธรรม
ภายใตกรอบของเสนแบงความเปนอ่ืนในลักษณะเชนนี ้  จึงเปนการตอกย้ํากฎเกณฑท่ีดํารงอยใูห
แข็งแกรงยิ่งข้ึน  โดยมองขามหรือไมต้ังคําถามตอกฎเกณฑ  แมวาการปรากฏตัวข้ึนของขบวนการ
เคล่ือนไหวของประชาชนในระดับรากหญาเปนการทาทายหรือต้ังคําถามตอกฎเกณฑเหลานั้นก็ตาม   

ดังนั้น  การวิเคราะหการเมอืงของประชาชนในระดับรากหญาในทีน้ี่  จึงเปนไปเพื่อตอบคําถามพื้นฐานที่
มักถูกมองขามไปโดยอคตท่ีิผูกยึดอยูกับกฎเกณฑในระบบการเมืองวา  ประชาชนในระดับรากหญาได
ใชกลไกทางการเมืองท่ีดํารงอยูในกระบวนการตอรองเพื่อปกปองสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และกําหนดชะตากรรมของตนเองแลวหรือยัง   หากยังไมไดใช   มีเงื่อนไขอะไรที่เปนอุปสรรค  หากใช
แลวสงผลอยางไร  ทําไมจึงตองสรรสรางอํานาจทางการเมืองของตนขึ้นมา  
 

  เพื่อท่ีจะตอบคาํถามที่มีความสําคัญยิ่งนี้  ผูวจิัยจึงยอนกลับไปตรวจสอบการเคลื่อนไหว 
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เพื่อคัดคานการสรางเขื่อนปากมูลโดยละเอียด  ชาวบานเริ่มเรื่องเลาของการเคลื่อนไหวอันยาวนานวา
เกิดข้ึนเนื่องจากความหวาดกลัวของชาวบานกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่งท่ีเกรงวา  ตนเองอาจจะตองประสบ
ชะตากรรมเชนเดียวกับชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนสิรินธร   เพราะกอนท่ีจะมีการ
สรางเขื่อนสิรินธร  ชาวบานซ่ึงอาศัยอยูบริเวณริมลําโดมนอยก็มีวิถีชีวิตท่ีอุดมสมบรูณเชนเดยีวกบัชีวิต
ของชาวบานรมิแมนํ้ามูน  แตเม่ือมีการสรางเขื่อนคนเหลานี้กลับมีชีวติท่ีทุกขยาก  ตองหาเหด็ หามะขาม 

มะมวง  หาบมาแลกขาวท่ีบานหัวเหว  หรือแมเม่ือชาวบานริมแมนํ้ามูนหาบปลาไปขาย  ก็ไมมีเงินหรือ
แมแตพืชผลใด ๆ ท่ีจะนํามาแลกเปลี่ยน  เนื่องจากทีด่ินทํากินถูกน้ําทวมหมด  สวนท่ีดินท่ีไดรับจดัสรร
ทดแทนทีด่ินท่ีถูกน้ําทวมในนิคมสรางตนเองลําโดมนอยก็มีสภาพทีไ่มเหมาะสมกบัการทําการเกษตร  

จึงปลูกพืชผักอะไรก็แทบไมข้ึน  และในสายตาของชาวบานกลุมเล็ก ๆ กลุมนี้  สภาพบานเรือนในพื้นท่ี
ท่ีไดรับจัดสรรในนิคม ยังอยูหางไกลกันอีกดวย  หรือไมมีสภาพของความเปนชุมชน “ท่ีแนนหนาฝา
ค่ัง”     ชะตากรรมของชาวบานที่ถูกเขือ่นสิรินธรมาเยือนจึงเปรยีบเสมือน “หนังจอยักษจอใหญ” ท่ี
ชาวบานกลุมเล็ก ๆ กลุมนี้ดูซํ้าแลวซํ้าเลาจนไมอาจทีจ่ะลืมเลือนได  ดังคําพูดท่ีวา “…ค่ันบมีเข่ือนโดม
นอย (เข่ือนสิรินธร) นี่สิต๋ัว (โกหก) ไดอยู  มีเข่ือนโดมนอยอยูใกลๆ ตานี่  ต๋ัวบไดดอก…”  ชะตากรรม
ของชาวบานทีถู่กเขื่อนสิรินธรมาเยือนจึงทําใหแนใจวา  เร่ืองเลาเกี่ยวกับผลดีจากการสรางเขื่อนจากคํา
ช้ีแจงของผูใหญบาน  เจาหนาท่ีกฟผ.และผูวาราชการจังหวัดท่ีจะเกิดข้ึนกับชีวิตและชุมชน  เปนเพียง
เร่ืองโกหกเทานั้น   ชาวบานกลุมนี้จึงตระเวนไปตามหมูบานตาง ๆ ริมสองฝงแมนํ้ามูนเพื่อชักชวนให
ชาวบานคนอืน่ ๆ ท่ีคาดวาท่ีดินอาจจะถกูน้ําทวมเขารวมเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานการสรางเขื่อน  การ “หา
หมู” ของคนกลุมเล็ก ๆ กลุมนี้ดําเนินไปดวยการฉายภาพชะตากรรมของชาวบานที่ถูกเขื่อนสิรินธรมา
เยือนในฐานะ “หนังจอยกัษจอใหญ” ซํ้าแลวซํ้าเลา  ควบคูไปกับการอาศัยความรขูองชาวบานในการ
โตแยงเกี่ยวกบัการเพิ่มข้ึนของปริมาณปลาในแมนํ้ามูนหลังการสรางเขื่อน  เพื่อช้ีใหเห็นวาเรื่องเลา
เกี่ยวกับผลดีจากการสรางเขื่อนเปนเพยีงเรือ่งโกหกเทานัน้    การ “หาหมู” ดําเนนิไปพรอม ๆ กับการเขา
รวมเคลื่อนไหวกับกลุมนกัการเมืองทองถ่ินและองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงทําให
ชาวบานไดมีประสบการณในการเขารวมชุมนุมประทวงในที่สาธารณะหลายครั้งหลายหน   

  

 ชาวบานกลุมเล็ก ๆ กลุมนี้  ไมไดเลือกท่ีจะเริ่มการเคลื่อนไหวคัดคานการสรางเขื่อน
ปากมูลโดยอาศัยกลไกของระบบราชการในการรองเรียน  ดวยการสงเรื่องผานผูใหญบานและกํานนั    

เพื่อใหสงเรื่องตอไปยังอําเภอและจังหวัดตามลําดับ  เพราะในสายตาของชาวบานกลมุนี้แลว กํานนัและ
ผูใหญบานในจังหวดัอุบลราชธานีในขณะนั้นลวนสนับสนุนการสรางเขื่อน  และบางคนถึงกับเชื่อดวย
ซํ้าไปวา  กํานันและผูใหญบานถูกจางใหพูดถึงแตเฉพาะผลดีของการสรางเขื่อน เพราะในการชี้แจง

                                          

 เขื่อนสิรินธร  ถูกสรางโดยสํานักงานพลังงานไฟฟาแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม  2509  เพื่อก้ันลําโดมนอย  บริเวณ
ใกลบานเหลาคําชมพู  ตําบลคันไร   อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  เร่ิมกอสรางเมื่อเดือนมิถุนายน  2510  และกอสรางแลว
เสร็จประอบพิธีเปดในเดือนพฤศจิกายน  2514  (สมัชชาคนจน.  2543 ค. : 30-31,  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  2532 : 21-24)   



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 252

โครงการเขื่อนปากมูลทุกครั้ง   กํานันและผูใหญบานจะไมกลาวถึงผลเสียใด ๆ จากการสรางเขื่อนเลย  

ยิ่งไปกวานัน้ยงัพยายามขมขูไมใหชาวบานคัดคานการสรางเขื่อนอีกดวย  โดยขูวาชาวบานที่คัดคานจะ
ไมไดรับคาชดเชยที่ดินท่ีถูกน้ําทวมและหากมีความเสียหายเกิดข้ึนอีก  ก็จะไมไดรับความชวยเหลือจาก
เจาหนาท่ีเหมือนดังเชนชาวบานที่ไมไดคัดคานการสรางเขื่อน   สวนการรองเรียนผานอําเภอนั้น  

ชาวบานกไ็มไดกระทําเชนเดยีวกัน  เพราะถูกขมขูวาคนที่คัดคานจะถูกจับเพราะขัดขวางโครงการรัฐ  

ขัดขวางการพฒันา  และคนทั้งจังหวดัอุบลราชธานีตางก็เห็นดวยกับการสรางเขื่อน    
 

  อันท่ีจริง หากชาวบานเลือกท่ีจะรองเรียนผานกํานันและผูใหญบาน  เพื่อสงเรื่องมายัง
อําเภอ  และสงตอจากอําเภอมายังจังหวัดนัน้  ขอรองเรียนก็คงไมถูกนาํมาพิจารณา  ทาทีท่ีชัดเจนในการ
สนับสนุนการสรางเขื่อนปากมูลของผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวดัและนายอําเภอใน
ขณะนัน้  เปนส่ิงท่ียืนยันไดเปนอยางดี  ดงัจะเห็นไดจากทัศนะที่คนเหลานี้ใหสัมภาษณหนังสือพิมพท้ัง
ในสวนกลางและในระดับทองถ่ินเกี่ยวกับผลดีจากการสรางเขื่อนปากมูลซ่ึงสอดคลองกับประโยชนของ
การสรางเขื่อนปากมูลท่ีระบุไวในเอกสารที่กฟผ. เผยแพรเพื่อประชาสัมพันธโครงการ  

 

  เม่ือกํานันและผูใหญบานตลอดจนเจาหนาท่ีฝายปกครองไดกลายเปนกลไกที่สําคัญใน
การสนับสนุนการสรางเข่ือนปากมูล  เชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีใน
ขณะนั้น  ซ่ึงบางคนถึงกลับแสดงบทบาทในฐานะเปนแกนนําของฝายสนับสนุนดวยซํ้าไป    ความคิดท่ี
จะอาศัยกลไกที่เปนทางการในกระบวนการตอรองเพื่อรักษามรดกชิ้นสุดทายท่ีพอแมมอบใหไว  รวมท้ัง
เพื่อปกปองสิทธิในการเขาถึงและใชประโยชนจากแมนํ้ามูน  จึงดูเปนส่ิงท่ีเหลือเช่ือเวนเสียแตชาวบาน
เหลานี้จะมีหรือพ่ึงพาอํานาจมหัศจรรยเทานั้น   และชาวบานเองตางก็ตระหนักในความจริงขอนี้เปน
อยางดี    การ “หาหมู” เพื่อเคล่ือนไหวคัดคานการสรางเขื่อนปากมูล  และการรวมชุมนุมประทวงใน
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตอําเภอโขงเจียมและพิบูลมังสาหารกับคนกลุมอ่ืน ๆ จึงเปนปฏิบัติการที่ชาวบาน
เลือก      วิถีท่ีประชาชนในระดับรากหญาเหลานี้ใชแสดงออกถึงความปรารถนาและความตองการของ
ตนเอง  ยอมแสดงใหเห็นวา  ทัศนะที่เช่ือกันวาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมเปนเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางพลเมืองท่ีมีเสรีภาพและมีความเทาเทียมกันนั้น  เปนเพียงเร่ืองขบขัน
เทานั้น    เพราะในฐานะบุคคล / ครอบครัว  ชาวบานเยี่ยงเขายอมไมมีทางที่จะอาศัยกลไกที่มีอยูเพื่อ
สงผานความปรารถนาและความตองการของตนเองไดเวนเสียแตจะตอง “หาหมู” เสียกอนเทานั้น   

 

  อันท่ีจริง  แมแตการอาศัยกลไกท่ีเปนทางการผานปฏิบัติการรวมหมูเพื่อปดกั้นการอาง
สิทธิของรัฐในการเขามาจัดการแมนํ้ามูนนั้น   ก็เปนส่ิงท่ีมิอาจกระทําไดเชนเดียวกัน  เพราะปญหาของ
การเขาไมถึงกลไกที่เปนทางการของประชาชนในระดับรากหญาเหลานี้ไมใชปญหาเรื่องจํานวนวามีมาก
นอยเพียงใด  หรือกลาวอยางถึงท่ีสุดก็คือวา  ไมวาชาวบานจะ “หาหมู” เพิ่มมากขึ้นสักเพียงใด  พวกเขา
ก็ไมมีทางที่จะใชกลไกเหลานี้ในการปดกั้นการอางสิทธิของรัฐท่ีกระทําดวยการหักลางหรือเพิกถอน
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สิทธิของเขาได  หากกลไกเหลานี้ยังคงเชื่อวาการพัฒนามีเพียงแบบเดียว  และเปนแบบที่รัฐกําลังหยิบยื่น
ใหชาวบานถึงประตูเรือนเทานั้น  เพราะดวยจุดยืนเกี่ยวกับการพัฒนาในความหมายดังกลาว  การบังคับ
ใหรับการพัฒนา  คงเปนวิธีการเดียวท่ีตองเลือกเพื่อจัดการกับชาวบาน “ผูขัดขวางการพัฒนา”  ดวยนัยน้ี  

เม่ือชาวบานเลือกท่ีจะดํารงวิถีชีวิตท่ีแตกตางออกไปจากความหมายของการพัฒนาแบบที่รัฐกําลังหยิบ
ยื่นให  การสรรคสรางอํานาจผานการชวงชิงหรือใหความหมายของสิทธิชุดใหม  เพื่อปดกั้นการขยาย
อํานาจรัฐในการจัดการแมนํ้ามูนตามความหมายของการพัฒนาแบบที่รัฐเปนผูกําหนดเพียงฝายเดียว  จึง
เปนปฏิบัติการที่คนเหลานี้เลือกกระทํา 

 

กระบวนการจัดความสัมพนัธกับรั เพื่อเปดพื้นท่ีทางการเมืองใหประชาชนในระดับรากหญา   

 

 กระบวนการสรรสรางอํานาจของประชาชนในระดับรากหญา  เกี่ยวของโดยตรงกับ
กระบวนการนิยามความหมายวาดวยสิทธิชุดใหมเพื่อตอบโต  ส่ันคลอน  และลมลางความหมายของ
สิทธิท่ีรัฐนิยามขึ้นมาในเชิงอํานาจ  เพราะการชวงชิงการนิยามความหมายของสิทธิน้ี  จะทําให
ประชาชนในระดับรากหญามีตัวตนดังเชนคนกลุมอ่ืนในสังคม   อันจะนําไปสูการรื้อถอนและจดัปรับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกับรัฐและคนกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม    แตกระบวนการนิยาม
ความหมายของสิทธิชุดใหมน้ี  ยอมมิอาจกระทําได  หากไมปฏิเสธความหมายของสทิธิท่ีรัฐสรางขึ้นใน
เชิงอํานาจ   

 

 ปฏิบัติการ “ทวงสิทธิของเจาของ” กลับคืนมา  เปนกระบวนการเรียกรองหรือสราง
ความหมายใหกับสิทธิชุดใหม  เพื่อไมใหรัฐสามารถอางสิทธิหรือใชอํานาจในการจดัการแมนํ้ามูนไดแต
เพียงฝายเดียวอีกตอไป  ดวยการแสดงใหเห็นวา  การอางสิทธิของรัฐเปนการเพกิถอนหรือหักลางสิทธิท่ี
เคยมีอยูของชาวบาน  ยิ่งไปกวานัน้  ยังไมไดสรางหลักประกันเพื่อจัดการความเสี่ยงอยางเปนธรรม  แต
กลับผลักภาระใหชาวบานเปนผูแบกรับความเสี่ยงหรือผลกระทบทั้งหมดที่เกิดข้ึนโดยอาศัย
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหนือกวา จึงเปนการใชอํานาจรัฐอยางไมเปนธรรม  เม่ือรัฐใชอํานาจอยางไม
เปนธรรม  ประชาชนยอมมีความชอบธรรมที่จะเพกิถอนการใชอํานาจดังกลาวได  ดังคํากลาวของแกน
นําชาวบานคนหนึ่งท่ีวา  “…ท่ีเขาเรียกวาขบถนี่  ถาพูดตามความจริง  ถาจะสูกับรัฐที่เปนอธรรม  ก็ตอง
เปนขบถละครับ…”   

 

  การวิเคราะหปฏิบัติการ “ทวงสิทธิของเจาของ” เผยใหเห็นวา  ชาวบานสรางความชอบ
ธรรมใหกับการนิยามความหมายของสิทธิชุดใหมโดยอาศยัแหลงท่ีมาทีมี่ความหลากหลาย    ท้ังอาศัย
ความรูท่ีสรางจากแมนํ้ามูนเพื่อรองรับการอางสิทธิของตนวาไมไดเปนการใชสิทธิโดยการทําลายความ
อุดมสมบูรณของธรรมชาติและแมนํ้า  นอกจากนัน้ยังใชความรท่ีูเปนวิทยาศาสตรเพื่อเผยใหเห็นวา
ความรูท่ีรัฐนํามาอางเพื่อรองรับการอางสิทธิน้ัน  แทท่ีจริงแลวเปนเพียงอํานาจเทานั้นเอง  รวมท้ังยัง
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นิยามความหมายของผลกระทบที่ไดรับในความหมายใหม  เพื่อแสดงใหเห็นวา  ผลท่ีเกิดข้ึนกับชาวบาน
เปนส่ิงท่ีไมสามารถชดเชยไดดวยการจายเงินทดแทนดังท่ีรัฐอาง  เพราะการสรางเขื่อนเปนการทําลาย
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติหรือความเจริญในโลกของชาวบาน    และการใชจารีตประเพณใีนการ
สรางความหมายใหมใหแมนํ้าเปนมรดกของบรรพบุรุษท่ีชาวบานและคนรุนตอไปมสิีทธิท่ีจะเขาถึง  

เพื่อทําใหเห็นวารัฐหมดความชอบธรรมที่จะอางสิทธิโดยหักลางสิทธิของเขาและลูกหลานตอไป 
 

  ความหมายของสิทธิท่ีถูกสรางขึ้นในภาคปฏิบัติการ “ทวงสิทธิของเจาของ” กลับคืนมา
น้ัน  ไดนําไปสูการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับประชาชนในระดับรากหญาใหม  เพราะ
กระบวนการนิยามความหมายของสิทธิชุดใหมน้ี  ไดเผยใหเห็นวา  บัดนี้รัฐไดหมดความชอบธรรมโดย
ปริยายท่ีจะอางสิทธิเพื่อจัดการแมนํ้ามูนอีกตอไปแลว  เพราะมิไดใชสิทธิในแมนํ้าตามที่อางอยางคุมคา  
ยิ่งไปกวานัน้วถีิในการใชสิทธิของรัฐยังทําลายความอุดมสมบูรณของธรรมชาติหรือของแมนํ้าอีกดวย   

ซ่ึงยอมกีดกัน้สิทธิท่ีจะเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของชาวบานไปโดยปริยาย  จึงเปนการละเมิดสิทธิตาม
ธรรมชาติท่ีจะใชแรงงานของตนในการแสวงหาสิ่งท่ีจําเปนในการหลอเล้ียงชีวิตและครอบครัวของ
ชาวบาน   ดังนั้น การเรียกรองสิทธิในการรวมจัดการแมนํ้ามูน   เพื่อใหมีการแบงปนการใชประโยชนใน 

แมนํ้าบนวิถีแหงความเสมอภาคและเปนธรรมจึงเปนปฏิบัติการที่ชอบธรรม   
 

       การบังคับใหรัฐยุติการใชอํานาจเพยีงฝายเดียวในการจัดการแมนํ้ามูน   มีนัยท่ีแสดงให
เห็นวา  ชาวบานไมไดยอมรับการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจในลกัษณะที่เหนือกวาของรัฐอีกตอไปแลว 

การไมยอมรับสถานะแหงการเปนคนไรอํานาจในการเรียกรองหรือตอรองกับรัฐ  ปรากฏอยางชัดเจนใน
มุมมองที่ชาวแมมูนม่ันยืนมีตอตนเองวา  “…เราไมไดโงเหมือนรัฐคิด     เรามีปญญา  เรายืนอยบูนขา
ของตัวเอง  ใชภูมิปญญาที่พอแมส่ังสอนเรามา …”   การไมยอมรับสถานะของการเปนคนไรอํานาจหรือ
ตํ่าตอย  ถูกพดูถึงในฐานะทีช่าวบานเองเปน “ผูสรางบานแปลงเมือง” เม่ือชาวบานเปนผูสรางครอบครัว
และชุมชนดวยการพึ่งพาตนเองมาโดยตลอด  ความสัมพันธกับรัฐจึงไมไดเปนความสัมพันธในลักษณะ
พ่ึงพาหรือเคยอยูภายใตการสงเคราะหของรัฐดังท่ีรัฐและสังคมคิด  ดังคํายืนยันของชาวบานวาไมเคย
พ่ึงพารัฐเลย  “...พึ่งตนเองเด  เฮาอยากหยังเฮากไ็ปหากนิ  เอออายนองเฮา  แมใหญเอยเฮาบมีก็มาขอกิน  

เฮาพึ่งชุมชนเดียวกัน  อาศยักัน  เฮาบไดพึ่งไผ  เฮาบไดพึ่งขาราชการ  เฮาพึ่งดวยตนเองเฮา…”  ดวย
สถานะใหมภายในระบบความสัมพันธท่ีชาวแมมูนม่ันยนืพยายามทีจ่ะสถาปนาขึ้นนี้  รัฐจึงไมมีสิทธิท่ี
จะอางสิทธิโดยละเมิดหรือหกัลางสิทธิของเขาไดอีกตอไป   แตเม่ือรัฐละเมิดสิทธิ  รัฐจึงตองยอมรับ
ความผิดพลาดและชดเชยความเสียหายท่ีเกดิข้ึนใหกับชาวบาน  เพราะส่ิงนี้คือความเปนธรรมในสายตา
ของชาวบาน  แตเม่ือรัฐไมยอมรับผิดชอบชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ยังคง “ดื้อร้ัน”   และไมยอม
เจรจากับชาวบานวาจะรับผิดชอบความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนหรือไม  อยางไร  ชาวบานในฐานะผูถูกละเมิด
สิทธิ  จึงมีความชอบธรรมที่จะบังคับใหรัฐในฐานะผูละเมิดสิทธิมาเจรจาตกลงกัน     เพราะชาวบานก็
มองวาตนเองก็ “รูภาษามนษุย” เหมือนคนรวย ๆ   ในสายตาของชาวบาน  การปนทําเนียบเพื่อเขาไปยึด
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ท่ีทํางาน  การปดถนน  การอดอาหารเปนสารพัดวิธีท่ีนํามาใชเพยีงเพื่อบังคับใหคนที่ “ดื้อร้ัน” ยอม
เจรจาเพื่อรับผิดชอบความเสยีหายในการละเมิดสิทธิอยางเปนธรรมเทานั้น   

  สถานะที่อยูในระนาบเดียวกับรัฐและคนอื่น ๆ ในสังคมนี้  ปรากฏอยางชัดเจนจากการ
ท่ีชาวบานไมยอมเปนฝายท่ีถูกกระทําหรือถูกบังคับใหยอมรับชะตากรรมที่ตนเองไมไดมีสวนในการ
กําหนดอีกตอไป ดวยการลุกข้ึนมานิยามความหมายของการพัฒนาหรือความเจรญิใหมวา  สําหรับ
ชาวบานแลว  การพัฒนาหรอืความเจริญกคื็อ  ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ  และวิถีชีวติท่ีผูกพันกับ
ธรรมชาติน่ันเอง  ดังท่ีชาวแมมูนม่ันยนืนํามาประกาศไวหนาปกมวนวิดีโอเทปชดุเมื่อคนหาปลาเปน
ขบถ  วา   “ เราเสียวัฒนธรรม  เสียความอุดมสมบูรณแลวยังมาหาวาเราเปนขบถ  มาหาวาเราไมชอบ
ความดี  ไมชอบความเจริญ  อยากถามวาความเจริญมันอยูตรงไหน  สําหรับชาวบานแลว  ใหคําตอบได
วา  ความเจริญคือแมน้ําของเขา  ความเจริญคือสายธารชีวิตของเขา  แมน้ํามูนคือสายวัฒนธรรมของเขา  
แมน้ํามูนคือสายเลือดของเขา   นี่คือความเจริญของชาวบาน…” 
 

   เม่ือความอุดมสมบูรณของธรรมชาติคือความเจริญหรือความหมายของการพัฒนาใน
โลกของชาวบาน  ชาวบานซ่ึงบัดนี้ไดจัดความสัมพันธแบบเทาเทียมกบัรัฐแลว  จึงไมยอมใหรัฐอางสิทธิ
ในการจดัการทรัพยากรในนามของการพฒันาแบบที่รัฐกําหนดแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป  หรือกลาวใน
เชิงรูปธรรม  หากรัฐตองการสรางเขื่อน  รัฐตองถามชาวบานในฐานะ “เจาของเฮือน” กอนวาเหน็ดวย
หรือไม   ไมใชเพียงปฏิบัติดังเชนท่ีผานมาวา  “เจาหนีเดอ ขอยสิเอาเขื่อนมาลง”  เพราะการกระทํา
ดังกลาวยอมเปนการละเมิดสิทธิตามธรรมชาติ  และยังเปนการขมเหงชาวบาน รวมท้ังเปนการละเมิด “ฮี
ตนองคองธรรม” ของชุมชนอีกดวย 

     

 แมชาวบานจะพยายามจัดความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐใหม  แตรัฐก็มิไดยอมรับการจัด
ความสัมพันธเชิงอํานาจชุดใหมน้ี  เพราะยังแสดงทาท่ีจะใชอํานาจในลักษณะที่เหนอืกวา พรอม ๆ ไป
กับการทําใหชาวบานตองสูญเสียอํานาจเพื่อบังคับใหยอมรับกฎเกณฑท่ีรัฐเปนผูกาํหนด   ดังนั้น  ใน
สายตาของชาวบาน   การสตูอไปเรื่อย ๆ เพื่อใหพนสภาพที่ชาวบานเรียกวา   “ลูกไกในกํามือ”  จึงเปน
ปฏิบัติการที่ไมอาจหลีกเล่ียงได  เพราะบดันี้พวกเขาไดขจัดความกลวัออกไปจนหมดสิ้นแลว “…ความ
อัดอ้ันตันใจเฮ็ดบใหเฮายาน (กลัว)  แมเทรายานแลว  เกิดมาก็ตาย  มันอยากฆาก็ใหมันฆา  แมสูไปเรื่อย ๆ 

คนเดียวแมก็สู  แตวาบมีคนเดียวหรอกมีท่ัวประเทศ  สมัชชาคนจนมีท่ัวประเทศ  แมก็บยาน  คั่นแมคน
เดียวก็ไปรวมหมูกับพวกทั่งประเทศ  แมตัดสินใจแลวจังไดลงเฮือน…”  

 

  กระบวนการจดัความสัมพันธเชิงอํานาจชดุใหมระหวางรัฐกับประชาชนในระดับราก
หญาผานการนิยามความหมายของสิทธิน้ี     ไมอาจหลีกเล่ียงท่ีจะปะทะ  ตอบโต  และตอสูกับอํานาจรัฐ
ท่ีมีโครงขายโยงใยอยูในสังคมผานความสัมพันธเชิงอํานาจในหลายรปูแบบได   ดังนั้น  กระบวนการ
ดังกลาวจึงดําเนินไปดวยการสรางพลังขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อชวงชิงการนิยามความหมายของสทิธิท่ี
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สรางขึ้น   การสรางพลังขับเคลื่อนทางการเมืองจึงเปนปฏิบัติการอันเปนองคประการที่สําคัญของการ
สรางการเมืองของประชาชนในระดับรากหญา    การวิเคราะหในสวนตอไปนี้จึงเปนความพยายามที่จะ
เผยใหเห็นวา ประชาชนในระดับรากหญาสรางพลังขับเคลื่อนทางการเมืองของตนขึ้นมาไดอยางไร ท้ัง 

ๆ ท่ีคร้ังหนึ่งเคยหวาดกลวัจนกระทั่งตองนิยามการกระทําท่ีพวกเขามองวาละเมิด “ฮีตนองคองธรรม” 

วาเปนเรื่องของเจานาย  กลับลุกข้ึนมาสูและมองวาตนเองก็มีสิทธิท่ีกําหนดชะตากรรมของตนเอง
เชนเดยีวกับคนกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม   

 

การสรางพลงัขับเคล่ือนทางการเมืองของประชาชนในระดับรากหญา 
 

 การวิเคราะหกระบวนการสรางพลังขับเคลื่อนทางการเมอืงของประชาชนในระดับราก
หญาช้ีใหเห็นวา  เรามิอาจคิดหรือจินตนาการถึงขบวนการเคลื่อนไหวเรียกรองในลักษณะที่เปนสากล  

โดยตัดขาดจากบริบททางสังคมของกลุมคนซ่ึงลุกข้ึนมาสรรคสรางอํานาจไดอีกตอไป  เพราะการสราง
พลังขับเคลื่อนทางการเมืองเกิดและพัฒนาขึ้นในระบบของความรูและระบบความสมัพันธท่ีดํารงอยูใน
ชุมชนของกลุมคนเหลานี ้  แตเนือ่งจากกระบวนการสรางพลังขับเคลื่อนทางการเมืองดําเนินไปเพื่อ
สถาปนาความหมายของสิทธิชุดใหมท่ีจดัปรับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกบัประชาชนในระดับ
รากหญา ทําใหพ้ืนท่ีแหงการตอสูเพื่อจัดระเบียบความสัมพันธเชิงอํานาจชุดใหม    เปนพื้นท่ีท่ีอยูใน
ขอบเขตของความสัมพันธเชิงอํานาจและการครอบงํา   ความพยายามที่จะสถาปนาความสัมพนัธเชิง
อํานาจชุดใหมจึงดําเนนิไปทามกลางแรงปะทะและตอบโตอยางหนกัหนวง  ดวยนัยนี้  การสรางและ
รักษาพลังขับเคลื่อนทางการเมืองจึงดําเนนิไปทามกลางการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีท้ังเพื่อต้ังรับและรุกอยู
ตลอดเวลา  การกําหนดเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมในระดับท่ีสามารถบรรลุได  เพื่อสะสมชัยชนะ
จากการดําเนินกิจกรรมเปนชวง ๆ   อันนําไปสูการพฒันาสํานึกและตอกย้าํถึงพลังแหงการรวมตัวกัน  

และปฏิบัติการ “รักษาสิทธิเจาของ” เปนยุทธวิธีท่ีสรางขึ้นเพื่อใชในการรักษาสมาชิกท่ีเขารวม
เคล่ือนไหว ซ่ึงเปนการพฒันาคุณภาพสมาชิกโดยกระบวนการเรยีนรูท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมเคลื่อนไหว
ไปพรอมเดียวกัน  นอกจากนั้นปฏิบัติการสันติวิธีและการจัดความสัมพันธกับพันธมิตร  โดยเฉพาะกลุม
ชาวบานที่ประสบความเดือดรอนในกรณปีญหาอื่น ๆ และองคกรพัฒนาเอกชนและนกัศึกษารวมทั้ง
เครือขายของกลุมคนเหลานี้ในลักษณะของความสัมพันธในเชิงพึ่งพาและผูกพัน  ก็เปนยุทธวิธีท่ีถูกสราง
ข้ึนเพื่อสรางพลังขับเคลื่อนทางการเมือง  เม่ือขบวนการเคลื่อนไหวพัฒนาขอเรียกรองจากการทวงสิทธิ
คาชดเชย  มาเปนการเรียกรองเพื่อทวงคืนวิถีชีวิตและสายน้ํา  และปฏิเสธการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมดวย
การประกาศตัง้หมูบานแมมูนม่ันยนืในทีด่นิท่ีกฟผ.อางสิทธิ ทําใหส่ิงท่ีคุกคามการเคลื่อนไหวอยางหนัก
หนวงไมไดเปนเพียงการปะทะและขัดขวางจากรัฐดังเชนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองคาชดเชยในชวงท่ี
ผานมาเทานั้น  แตรวมถึงโจทยท่ีสําคัญวา    ดวยยุทธวิธีอยางไรที่จะทําใหสมาชิกท่ีเขารวมการ
เคล่ือนไหวอยใูนขบวนไดยาวนานในขณะที่สามารถ “หาอยหูากิน” และสะสมเสบียงเพื่อเขารวม
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เคล่ือนไหวไดอยางไมมีกําหนด  และสมาชิกสามารถเผชิญหนากับการใชความรุนแรงโดยสันติวิธี  ความ
แตกตางในเชิงคุณภาพของปฏิบัติการ “รักษาสิทธิเจาของ”   และสันติวิธี   ยอมแสดงใหเห็นถึงความ
พยายาม 

ในการจดัการกับโจทยและสิ่งท่ีคุกคามการสรางพลังขับเคลื่อนทางการเมือง   

 

เปดโปงการการเมืองในระบอบประชาธปิไตยเสรีนิยม และสรางพื้นท่ีทางการเมืองของประชาชนใน
ระดับรากหญา 
 

  การศึกษาการสถาปนาอํานาจของประชาชนในระดับรากหญาเผยใหเหน็วา  คนกลุมนี้
ไมเคยมีตัวแทนในระบบรัฐสภา  ไมวาจะไปรวมประกอบพิธีกรรมในการเลือกตั้งหรือไมก็ตาม   เพราะ
ในสายตาของตัวแทนหรือคนท่ีเขาสูอํานาจผานการเลือกตั้ง  วิถีชีวติแบบที่ชาวบานเลือกเปนวถีิชีวิตท่ี
ขัดขืน / ขัดขวางสิ่งท่ีเรียกกนัวา “การพัฒนา” หรือกลาวอยางถึงท่ีสุดก็คือ  สิทธิท่ีจะกําหนดชะตากรรม
ของคนเล็กคนนอยเหลานี้  ไดถูกเพกิถอนอยางแยบยลและชอบธรรมดวยการอางสิทธิอํานาจของความ
เปนตัวแทน    เม่ือคนบางกลุมไมเคยมีตัวแทนในระบบรัฐสภา  การอาศัยจินตนาการของความเปน
ตัวแทนในการสรางความชอบธรรมใหกับกระบวนการนิติบัญญัติ  และการยดึกฎหมายในฐานะสิ่ง
เดียวกับ “ความถูกตอง” ยอมเปนการกระทําความรุนแรงตอความยุติธรรม  เพราะทาํใหความยุติธรรมมี
ความหมายเพยีงเทาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย    การสถาปนาอํานาจของประชาชนในระดับรากหญาเพื่อ
เรียกรองสิทธิท่ีสรางขึ้นจากกฎเกณฑท่ีดํารงอยูในชุมชน  ซ่ึงอยูนอกจินตนาการของกฎหมายที่ถูกนําเขา
มาจากสังคมตะวันตกโดยตดัขาดจากจารีตของทองถ่ินท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาในสังคมไทย  จึงไมเพียงเปน
การตั้งคําถามกับความยติุธรรมของกฎหมายเทานั้น  แตยังเปนการตั้งคําถามกับการผูกขาดการสราง
กฎเกณฑของสังคมโดยอาศัยกระบวนการนติิบัญญัติ      เพราะหากตัวแทนไมสามารถสะทอนความ
หลากหลายของคนกลุมตาง ๆ ได  สังคมก็ควรมีแหลงของการสรางกฎเกณฑมากกวากระบวนการนิติ
บัญญัติ     
 

 การมองการเมอืงของประชาชนในระดับรากหญาจากโลกของคนเหลานี้   จะทําใหเรามี
ความอดกลั้นท่ีจะหลีกเล่ียงการใชความรนุแรงในการจดัการกับปฏิบัติการของพวกเขา  ยิ่งไปกวานั้นจะ
ทําใหเราเห็นส่ิงท่ีการเมืองของประชาชนในระดับรากหญาพยายามเปดโปงใหเห็น   ซ่ึงจะเปนฐานใหเรา
เห็นถึงความสาํคัญในการขบคิดเพื่อแสวงหาทางเลือกในการพัฒนา  และการสรางระบอบประชาธิปไตย
แบบที่เปดพืน้ท่ีใหคนทกุกลุมในสังคม  สามารถเขามากระทําการทางการเมืองในฐานะของมนุษยท่ีมี
ศักดิ์ศรีอยางเสมอภาคและเทาเทียมกนั  แทนที่จะเขีย่คนบางกลุมใหอยูท่ีริมขอบของอํานาจและบังคับให
ยอมรับชะตากรรมที่ตนเองไมมีสวนในการกําหนด   ซ่ึงจะทําใหการเมืองของประชาชนในระดบัราก
หญาไมถูกจํากัดใหมีพ้ืนท่ีอยูเพยีงบนทองถนนอีกตอไป 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 258

เร่ืองท่ี 10   สาขาเศรษ ศาสตร 
 

บทคัดยอ รายงานการวิจัย เร่ือง   โครงการพั นาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังทองถ่ิน * 
 

   (Development Project for Final Capablity and Finacial Management of Local  

   Authoritie) 
  

โดย รศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน และคณะ ** 
 

ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินคลังทองถ่ิน” ไดรับการสนับสนุนโดย
คณะงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ (สศช) เปนความพยายามสวนหนึ่งในการ
แปลงแผนพัฒนาของประเทศ  ท่ีตองการสนับสนุนมาตรการการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและ
ทองถ่ิน  ควบคูกับการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย สศช.  

ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนินการภายใต
คณะกรรมการกํากับโครงการ  ท่ีมีตัวแทนสวนราชการตาง ๆ และ สศช. เปนประธาน  การวิจัยคร้ังนี้
ประกอบดวยหลายสวน  มีนักวิชาการจากหลายสถาบันเขารวม 

 

หลักการและเหตุผล 
 

  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 

2542 กําหนดกรอบการกระจายอํานาจ  และถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง  ใหองคกรปกครอง
สวนทองเพื่อใหการบริการภาครัฐโดยรวมมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินยิ่งข้ึน  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ (อบต.) เปนหนวยงานที่เกิด
ใหม  มีขอจํากัดหลายประการทั้งบุคคลากร  ประสบการณ ความรูความเขาใจ  และฐานขอมูล  

โครงการวิจัยคร้ังนี้ตองการสงเสริมขีดความสามารถการบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  สนับสนุนใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการทํางานของ
ฝายบริหารทองถ่ิน 
 

  งานท่ีพัฒนาขึ้นใหมในโครงการนี้  ประกอบดวย ก) พัฒนาฐานขอมูลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   เพื่อใหเปนศูนยกลางสามารถจะสืบคนไดผานระบบอินเตอรเน็ตเพื่ออํานวยความ 

 

*   งานวิจัยนี้ ผูวิจยัไดรับรางวัลงานวจิัย ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขาเศรษ ศาสตร  จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

**  คณะมนุษยศาสตรและสสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท 0-5526-1000-4 ตอ 2035 หรือ 2020    

     โทรสาร 0-5526-1035 โทรศัพทเคลื่อนที่ 0-1875-2429 
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สะดวกใหกับประชาชน  นิสิตนักศึกษาและสื่อมวลชน  ข)  พัฒนาเครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลังในดานตาง ๆ อาทิเชน  การบริหารรายได บริหารรายจาย  การใหบริการสาธารณะ ล   

ค) การจัดทําคูมือการทํางานสําหรับพนักงานทองถ่ิน  ในหัวเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการ  

ไดแก  ขอเสนอระบบงบประมาณและการบัญชีแบบใหม (accrual basis)  ง) คูมือการพัฒนารายไดของ
ทองถ่ิน  จ) การสรางมาตรฐานของคุณภาพการบริการของทองถ่ิน (standard of local public services) 

เพื่อเปนเครื่องมือวัดเชิงคุณภาพของทองถ่ินในงานดานตาง ๆ  ฉ) การศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องซ่ึงเปนความ
ตองการเฉพาะของหนวยราชการ  (ในบริบทนี้คือ  การประเมินมูลคาฐานภาษีทรัพยสินภายใตกฎหมาย
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ตามความตองการของกระทรวงการคลัง) 

 

แหลงเงินทุนสนับสนุนในการทําวิจัย 
 

  โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยใชงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ (งบมิยาซาวา) จํานวนเงินท้ังส้ิน 50 

ลานบาท 

 

วัตถุประสงคของการทําวิจัย 
 

  1. เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตาง ๆ 

ไดแก คูมือ การพัฒนารายได ขอเสนอระบบงบประมาณและบัญชีทองถ่ินแบบใหมท่ีสอดคลองกับหลัก  

result-based budgeting  
 

2. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลของทองถ่ิน  ซ่ึงมีจํานวนหลายพันหนวย  ใหสะดวกตอการ
คนหา  และใชเทคโนโลยีทันสมัย คือ อินเตอรเน็ต  ท่ีผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา รวมทั้งการ 

download  ขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหตอ 
 

  3. พัฒนาเครื่องช้ีวัดการทํางาน  และสะทอนประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบขาม
หนวยงาน  
 

4. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีขอมูลสําหรับติดตามและตรวจสอบการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ระยะเวลาการทําวิจัย 
 

  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544  (1 ป 7 เดือน) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

  การทํางานแบงออกเปนสองทีม  สวนแรก เรียกวา การพัฒนาฐานขอมูลและเครื่องช้ีวัด
การทํางานและประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนท่ีสอง  เรียกวาการวิจัยเชิงนโยบาย
เพื่อสนับสนุนมาตรการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  และการสงเสริมประสิทธิภาพของหนวยงานทองถ่ิน
เอกสารรายงานการวิจัยเม่ือเสร็จส้ินโครงการประกอบดวย  8 เลม ดังนี้ 
  1.  ระบบขอมูลการเงินการคลังทองถ่ิน 

  2.  เครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.  คูมือการเขาสูระบบฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  4.  ระบบงบประมาณและระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  5.  คูมือการพัฒนารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  6.  ระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  7.  การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  8.  การประเมินมูลคาฐานภาษีทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย  ภายใต
กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหม 
 

  สวนแรก  เกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลและศูนยขอมูลของหนวยงานทองถ่ิน และการ
สรางเครื่องมือช้ีวัดการทํางาน (performance indicators)  การจัดทําคูมือวิธีการนําขอมูลเขาสูผานระบบ
อินเตอรเน็ตซ่ึงจะชวยใหมีการประมวลผลรวดเร็วทันเหตุการณ  และประหยัด1 การออกแบบระบบ
ขอมูลคร้ังนี้  มีลักษณะที่แตกตางจากการจัดทําขอมูลในอดีตกลาวคือ  ก) การเสนอวิธีการใหมในการเขา
ขอมูลตรงจากหนวยงานทองถ่ินถึงศูนยขอมูล  ผานระบบอินเตอรเน็ต (VPN) เพื่อความรวดเร็วและการ
ประหยัดคาใชจายในระยะยาว  ข) ฐานขอมูลท่ีจัดทําครั้งนี้ไดปรับปรุงรูปแบบใหม  มีขอมูลหลายดาน
หลายมิติเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานสวนกลาง  (เอกสารหมายเลข 1 )  และถูกหลัก
วิชาการ2  ไดแก  ระเบียบบันทึกบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินของทองถ่ิน  พ.ศ. 2543  ซ่ึงเปนระบบ
บัญชีแบบ accrue และจัดทํารหัสขอมูลเพื่อใหสามารถแปลงขอมูลท่ีมีอยู  ใหสอดคลองกับระบบขอมูล 

GFS3  ตามความตองการของกระทรวงการคลัง  และเตรียมการสําหรับการรายงานในอนาคตเปนขอมูล
รายไตรมาส4  ค) ขอมูลท่ีออกแบบจัดเก็บใหม  มีประเภทขอมูลเพิ่มข้ึนจากเดิมคอนขางมาก  

ตัวอยางเชน  การสะทอนการบริการ (Service provision ) ของทองถ่ิน  และตนทุนตอหนวย ( unit cost) 

การวัดสภาพความเปนเมือง/ ชนบทของหนวยงาน และอื่น ๆ เพื่อใหมีขอมูลพอเพียงสําหรับประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางาน  และการนําไปจัดทําเครื่องช้ีวัดการทํางาน  เอกสารคูมือ (เอกสารหมายเลข 3)

ซ่ึงแจกจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินบอกถึงวิธีการนําเขาขอมูล 
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  การแสดงผลขอมูลตอสาธารณะ  จากโครงการวิจัยน้ีทําใหเกิดศูนยขอมูลการคลัง
ทองถ่ิน  เพื่อทําหนาท่ีรายงานขอมูลผานเว็บไซด ช่ือ www. local-gov.org เพื่อใหเกิดความสะดวก
สําหรับผูใชและประชาชน  ผูใชสามารถจะเรียกดูขอมูลรายหนวย หรือ download ขอมูลปริมาณมาก 

(ขอมูลของหลายหนวยงานทองถ่ินเพื่อนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบ) ตามความตองการทุกเมื่อ  

โครงการวิจัยคร้ังนี้ไดพัฒนาเครื่องช้ีวัด  และจัดทําเครื่องช้ีวัดเปรียบเทียบขามหนวยงานเปนสเกล (4 

ลําดับคือ ดีมาก ดี พอใช และควรจะปรับปรุง)  
 

  เครื่องช้ีวัดการทํางาน (คําอธิบายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2) คํานึงถึงหนาท่ีของ
หนวยงานทองถ่ินแตละประเภท  ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวน
ตําบล  เครื่องช้ีวัดการทํางาน  จําแนกออกเปนส่ีกลุม  กลาวคือ 1. การบริการสาธารณะของหนวยงาน
ทองถ่ิน  2.  การจัดเก็บรายได  3.  การรักษาวินัยทางการคลัง  และ 4.  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและตนทุน
ตอหนวยการจัดลําดับคะแนนอาศัยหลักเปรียบเทียบกับ benchmark การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุม Z-

score หรือ percentile การเปรียบเทียบของทองถ่ินนั้น ๆ กับคาเฉลี่ยของกลุม โครงการวิจัย  มีขอเสนอ
ใหใชเครื่องช้ีวัดนี้  เปนสวนหนึ่งของการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป (general grant)  เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของประชาชน
และนโยบายของรัฐบาล 
 

  สวนท่ีสอง  โครงการวิจัย  จัดทําตนแบบของระบบงบประมาณและบัญชีรูปแบบใหม  

(เอกสารหมายเลข 4) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการจัดทํางบประมาณที่หวังผลลัพธ (result based 

budgeting)  และการบันทึกบัญชีตามสภาพที่เกิดจริง accrual accounting แทนการบันทึกตามหลักเงินสด 

(cash based accounting)  และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหลายพื้นท่ีเพื่ออธิบายแนวคิดและวิธีการใหแก
หนวยงานทองถ่ิน 
 

  คูมือการพัฒนารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เอกสารหมายเลข 5) เปน
เอกสารที่ใชประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ         เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีของ  

 

 
1 คูมือไดแจกจายใหองคกรปกครองทองถิ่นจํานวน 10000 ฉบับ 
2 กองบัญชีประชาชาติ ตองการขอมูลทองถิ่นเพื่อเปนสวนหนึ่งการทํา SNA (System of National Account)  และกระทรวงการคลัง ตองการ 

ประมวลผลขอมูลภาครัฐตามระบบ GFS (Government Finance Statistics) 
3 ระบบ Government Finance Statistics จัดทําโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ เพื่อใหขอมูลรายจายภาครัฐสามารถเปรียบเทียบขาม
ประเทศได กําหนดนิยามศัพทท่ีสอดคลองกัน ระบบจําแนกที่สอดคลองกัน 
4 รายรับรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสวนหนึ่งของภาครัฐ กองบัญชีประชาชาติปจจุบันไดจัดทําขอมูลรายไดประชาชาติ
เปนรายไตรมาส แตรายงานขอมูลของหนวยงานทองถิ่นในสภาพปจจุบันยังทําเปนรายป การมีขอมูลรายไตรมาสจะชวยใหติดตามการใช
จาย (disbursement) ของภาครัฐซึ่งมีความสําคัญสําหรับการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
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ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  การเพิ่มรายไดของทองถ่ินนับวามีความสําคัญตอทองถ่ินพรอมกับช้ีถึง
ศักยภาพการเพิ่มรายได  จากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาษีท่ีดินและโรงเรือน  ภาษีบํารุง
ทองถ่ิน  ภาษีปาย  และคาธรรมเนียมจากบริหารของทองถ่ิน 
 

ระบบเงินโอนและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นับวามี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการทํางานของหนวยงานทองถ่ิน  ปริมาณเงินท่ีจัดสรรควรจะมีขนาดเหมาะสม
พอเพียง  และคํานึงถึงความเปนธรรมทั้งตามแนวตั้ง (ระหวางสวนกลาง-สวนทองถ่ินลําดับตาง ๆ ) และ
ความเปนธรรมตามแนวนอน (การเปรียบเทียบระหวางแตละหนวยงานทองถ่ิน)  รายงานวิจัยหมายเลข 6 

ทบทวนแนวคิดและหลักวิชาการ  เพื่อจะปดชองวางทางการคลังของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ขอเสนอการจัด sectoral block grant 
 

  มาตรฐานของคุณภาพบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ดูเอกสาร
หมายเลข 7 ประกอบ) เกี่ยวกับแนวคิดการสรางระบบมาตรฐานบริการสาธารณะเพื่อเปนแนวทางการ
ทํางานของทองถ่ิน (คลายคลึงกับแนวคิดการประกันคุณภาพของบริการ) จําแนกออกเปนดานตาง ๆ 

อาทิเชน การวางยุทธศาสตร การวางแผนพัฒนาเมืองและผังเมือง  การบํารุงรักษาระบบถนนหนทาง  

มาตรฐานการศึกษา ล  รายงานวิจัยเสนอกแนวความคิดจัดระบบเรงรัดมาตรฐาน  กลาวคือ  ใหมี
สถาบันประเมินคุณภาพ  ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา  และใหการรับรอง/ใหรางวัลหนวยงานทองถ่ิน
ท่ีทํางานไดเทากับหรือสูงกวาคามาตรฐาน   
 

  การประเมินมูลคาฐานภาษีทรัพยสิน  (เอกสารหมายเลข 8) เกี่ยวของกับการศึกษา
ผลกระทบของรายไดทองถ่ินเนื่องจากการจัดเก็บภาษีใหม (ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางซ่ึงคาดวาจะมาใช
แทนภาษีสองชนิด คือ ภาษีท่ีดินและโรงเรือนกับภาษีบํารุงทองท่ี) การศึกษานี้เพื่อตอบสนองความ
ตองการของกระทรวงการคลัง  เนื่องจากเมื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย-องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับ
ผลกระทบเชิงการคลัง (รายได) ภายใตกฎหมายใหมมุงหวังใหมีการจัดเก็บภาษีทองถ่ินอยางทั่งถึง เปน
ธรรม แปลงฐานภาษีเปนภาษีทรัพยสิน  อัตราภาษีท่ีเปนไปไดและเหมาะสมควรจะเปนเทาใด ? เปน
คําถามที่ฝายปฏิบัติการใหความสนใจอยางมาก  โครงการวิจัยน้ีใชกรณีศึกษาของเทศบาลหลายแหง 

(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) เพื่อศึกษาวา ผลลัพธตอรายไดจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง  

คํานึงอัตราสูงและอัตราต่ํา  
 

  โดยสรุปโครงการวิจัยน้ีนําเสนอรายงานการวิจัยท่ีเนนการประยุกตใชเชิงนโยบาย  เพื่อ
สนับสนุนมาตรการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  และการยกขีดความสามารถการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  หัวขอการวิจัยโครงการ  ครอบคลุมดานการคลัง  งบประมาณและระบบบัญชี
ทองถ่ินแบบใหม  การสรางคุณภาพมาตรฐานของทองถ่ิน  ตลอดจนการสรางเครื่องช้ีวัดการทํางาน  เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับประชาชนตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอเสนอวิธีการ
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จัดสรรเงินและเงินอุดหนุนใหทองถ่ินท่ีเหมาะสม  เปนธรรม  และการใชเครื่องช้ีวัดการทํางาน  เปน
สวนหนึ่งของหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

  1. จากโครงการนี้ชวยใหพัฒนาเปนศูนยขอมูลทองถ่ินซ่ึงปจจุบันตั้งอยู ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล  รวมถึงการใหขอมูล และการวิเคราะหขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ  นอกจากนั้นยังทําหนาท่ีในการเผยแพรขาวสารและเปนแหลง
เช่ือมโยงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยราชการที่เกี่ยวของอ่ืนผานเว็บไซดช่ือ 

www.local-gov.org 
 

                           2. การพัฒนาเครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพที่สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพื่อใหเกิดความยุติธรรมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นอกเหนือไปจากนั้นยังชวยกระตุนให
ทองถ่ินมีการพัฒนาเพื่อแขงขันกันทํางานใหกับประชาชนที่มีประสิทธิภาพดีข้ึน 
 

                           3. การออกแบบระบบเงินอุดหนุนและเงินโอน  เพื่อเปนแนวทางใหรัฐบาลกลาง
สามารถจัดสรรเงินอุดหนุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถสนับสนุนการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 

             4.  การศึกษาโอกาสและแนวทางการพัฒนารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึง
จะชวยใหทองถ่ินลดการพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง  สามารถหารายไดเพิ่มข้ึนจากการวิเคราะห
และหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมของตนเองและตื่นตัวท่ีจะกํากับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 
 

  5. การสรางมาตรฐานบริหารสาธารณะขององคกรปกครองสวนถ่ิน  จะเปนสวนท่ี
กํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะเปนสวนท่ีกํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการสาธารณะ
ท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  และสามารถพัฒนาไปสูองคกรท่ีมีมาตรฐานการใหบริการสาธารณะที่
สูงข้ึนได 
 

  6. มีการวิเคราะหผลท่ีจะเกิดข้ึนจากภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  อันจะสงผล
เปล่ียนแปลงตอรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และภาระภาษีท่ีประชาชนกลุมตาง ๆ จะไดรับ  

ซ่ึงจะชวยในการพิจารณารูปแบบและความเหมาะสมของภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางนี้ตอไป 
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ศักยภาพในการพั นาไปสูภาคอุตสาหรรม 
 

  1. ระบบขอมูล  การนําเขาสูขอมูลใหม  สามารถผานระบบอินเตอรเน็ต  จากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยตรงทําใหภาครัฐมีขอมูลท่ีทันสมัย  ทันเหตุการณ ลดความซ้ําซอนและ
ประหยัดเวลา  เพื่อชวยในการวิเคราะหแนวนโยบายจะนําไปสูการปฏิบัติไดผลอยางดีและตรงเปาหมาย  

นอกเหนือไปจากนั้นระบบนี้สามารถพัฒนาไปสูระบบบัญชีคอมพิวเตอรซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกแหงสามารถดําเนินการผานอินเตอรเน็ต  ทําใหสวนกลางสามารถติดตามผลการทํางาน  รวมทั้งชวย
แกปญหาใหทองถ่ิน  และเปนการพัฒนาระบบบัญชีของทองถ่ินใหมีความทันสมัยและไมยุงยากตอการ
ปฏิบัติ 
 

  2. รัฐบาลสามารถใชเครื่องช้ีวัดการทํางาน  ในการติดตามผลการดําเนินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนการใหรางวัลและกระตุนใหทองถ่ินเรงพัฒนาตนเอง  รวมท้ังยังสามารถใช
รวมกับการศึกษาระบบเงินอุดหนุนและเงินโอน  เพื่อพัฒนาระบบเงินอุดหนุนของรัฐบาลใหมีความเปน
ธรรม  และชวยเหลือทองถ่ินท่ีมีความขาดแคลนได 
 

  3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําระบบบัญชีระบบมาตรฐานบริการสาธารณะ  

และแนวทางในการพัฒนารายได  ไปประยุกตใชเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแกไข
ปญหาภายในองคกรและการบริหาร  อันจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานี้  มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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เร่ืองท่ี 11  สาขาสังคมวิทยา 
 

สรุปยอ     วิทยานิพนธ  เร่ือง   กระบวนการเขาสูการใชยาบาของนักเรียนวัยรุน * 
 

    (The Process of Becoming Amphetamine Addict Among Adolescent Student ) 
  

                                      โดย ดร.นิรนาท  แสนสา ** 

 

ความสําคัญและที่มาของการทําวิทยานิพนธ 
 

  สังคมไทยกําลังประสบปญหาการแพรระบาดของยาบาในกลุมนักเรียนวัยรุนอยาง
รุนแรง  ปญหาดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายท้ังตอตัวนักเรียน  ครอบครัว  ชุมชน  และความมั่นคงของ
ชาติ  จากการศึกษาที่ผานมายังขาดองคความรูในการอธิบายวา  กระบวนการเขาสูการใชยาบาของ
นักเรียนวับรุนเปนอยางไร  ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงศึกษาในฐานะเปนปรากฏการณทางสังคม  ท้ังนี้เพราะ
ผลการวิจัยท่ีทําใหไดความรูความเขาใจตอปรากฏการณอยางถูกตอง  จะชวยเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบาย  และการลงมือปฏิบัติในการปองกัน  และแกไขปญหาการใชยาบาในนักเรียนวัยรุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ 
 

  เพื่อมุงศึกษาถึงกระบวนการที่นักเรียนวัยรุนเขาสูการใชยาบา  ต้ังแตการเริ่มเขาสูการใช
ยาบาครั้งแรก  การเขาสูการใชยาบาแบบเปนบางครั้ง  และการเขาสูการใชยาบาแบบเปนประจํา  รวมท้ัง
ทําความเขาใจถึงปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเขาสูการใชยาบา  การเลิกใช  และการดํารงอยูใน
สถานภาพการเปนผูใชในแตละข้ันตอนกับบริบทแวดลอมตาง ๆ อันไดแก  ครอบครัว  กลุมเพื่อน  

โรงเรียน  ส่ือมวลชน  ตลอดจนสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีมีการแพรระบาดของยาบา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

  ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการเขาสูการใชยาบาของนักเรียนวัยรุนท้ัง 3 ข้ันตอน  ผูวิจัย
ไดขอสรุปเปนขอเสนอเชิงทฤษฎี  ดังนี้ 
 

  1. ปรากฏการณการใชยาบาของนักเรียนวัยรุนสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ข้ันตอน 

 

*   งานวิจัยนี้ ผูวิจยัไดรับรางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขาสังคมวิทยา  จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
**  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ       



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 266

อยางชัดเจน  โดยข้ันการใชยาบาครั้งแรก  ข้ันการเปนผูใชยาบาแบบเปนบางครั้งและขั้นสุดทายเปนการ
ใชยาบาแบบเปนประจํา 
 

  2.  การที่นักเรียนวัยรุนใหความหมายตอการใชยาบาวาเปนเรื่องปกติธรรมดาไมไดเปน
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากสังคม  สงผลตอการเขาสูการใชยาบาของนักเรียนวัยรุน 
 

  3. การใชมาตรการทางกฎหมายกําหนดใหยาบาเปนยาเสพติดใหโทษประเภทที ่ 1 มีผล
ใหยาบามีราคาแพงขึ้นแตไมไดสงผลใหการผลิตและการจําหนายยาบาลดลงแตอยางใด  ท้ังนี้เนื่องจาก
ผลกําไรที่ไดรับสามารถจูงใจใหผูผลิตและจําหนายยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่องตอไปในสังคม 
 

  4.  เม่ือนักเรียนวัยรุนไดเลือกใชยาบาครั้งแรกแลว  นอกจากนกัเรียนวัยรุนจะใชยาบาท่ี
เขมขนยิ่งข้ึน  จากครั้งแรกสูการใชแบบบางครั้ง  และแบบเปนประจําจนติดยาบา  นักเรียนวยัรุนยังมี
โอกาสกลายเปนผูใชบุหร่ีดวยท้ังนีเ้นื่องจากบุหร่ีชวยใหระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาบาเพิ่มข้ึน  และยัง
ชวยผอนคลายจากอาการขาดยาบาได 
 

  5.  เงื่อนไขทางดานบริบททางสังคมที่ขาดเอกภาพในการถายทอดและบังคับใชบรรทัด
ฐานทางสังคมวาดวยเร่ืองการใชยาบา  มีผลตอกระบวนการเขาสูการใชยาบาในครั้งแรกของนักเรียน
วัยรุน  ในขณะที่สังคมโดยรวมมีการรณรงคตอตานการแพรระบาดของยาบา  กําหนดกฎระเบยีบขอหาม
การใชยาบา  แตในสวนของสังคมยอยใกลตัวของนักเรยีนวยัรุนยังไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพเขาถึงตัวและจิตสํานึกของนักเรียนวยัรุนไดทุกแงมุมและตลอดเวลา  อีกท้ังสังคม
ยอยยังมีสภาพเปนเงื่อนไขที่เอ้ือตอการเขาสูการใชยาบา 
 

  6. เงื่อนไขครอบครัวตามสภาพที่เปนจริง ไมสามารถบงช้ีไดอยางชดัเจนวาจะนําไปสู
การใชยาบาของนักเรียนวยัรุนไดหรือไม  ท้ังนี้เพราะการมีโอกาสเขาสูการใชยาบาของนักเรียนวยัรุนนั้น
ข้ึนอยูกับการรับรู  การใหความหมายของนักเรียนวยัรุนวามีการรับรูตอความสัมพันธของการอยูรวมกัน
ในครอบครัวอยางไร 
 

  7. การใหความหมายยาบาในทางบวก สงผลตอการตัดสินใจใชยาบาในครั้งแรกและ
แบบเปนบางครั้ง 
 

  8.  การรับรูถึงอาการติดยาบาของนักเรียนวัยรุน  มีผลโดยตรงตอการเขาสูการใชยาบา
ซํ้าแบบเปนประจํา 
 

  9.  ภายใตเงื่อนไขการประเมินความรูสึกตองการใชยาบาตอไปของนักเรียนวยัรุน  การ
ประเมินความเสี่ยงตอมาตรการควบคุมทางสังคมมีผลโดยตรงตอการตดัสินใจใชยาบาทุกข้ันตอนของ
นักเรียนวยัรุน 
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  10. การประเมนิความเสี่ยงตอผลของยาบาวาจะมีอันตรายตอสุขภาพในระดับตํ่า  สงผล
ตอความกลาตดัสินใจใชยาบาในทุกข้ันของนักเรียนวยัรุนสูง 
 

  11.   ความไมรูเทาทันตอปรากฏการณการใชยาบาของนกัเรียนวัยรุนของผูควบคุมทาง 

สังคมสงผลตอการเขาไปใชยาบาซํ้าในครัง้ตอมา 
 

  12. สังคม ครอบครัว และโรงเรียนท่ีมีความเขมแข็งในการควบคุมกํากับดแูล  และมี
ความสามารถในการปลูกฝงจิตสํานึกการควบคุมภายในจติใจของนักเรียนวยัรุนเปนเงื่อนไขที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลิกใชยาบา 
 

ประโยชนดานวิชาการ 
 

  เปนการเพิ่มองคความรูใหมจากการเขาใจความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมที่สะทอน
ออกมาจากโลกทัศนของนักเรียนวยัรุนผูใชยาบา  ซ่ึงงานวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิัยไดสรุปเปนขอเสนอเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับปรากฏการณการใชยาบาของนักเรยีนวยัรุนซ่ึงถือวาเปนจดุเริ่มตนท่ีดีทางวิชาการที่จํานําไปสู
การขยายการศึกษาที่กวางขวาง  ลึกซ้ึง  และสามารถอธิบายปรากฏการณดังกลาวนี้ไดเขมแข็งยิ่งข้ึนไป
ในอนาคต 
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เร่ืองท่ี 12  สาขาการศกษา 
 

สรุปยอ     วิทยานิพนธ  เร่ือง   การพั นาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศกษาสําหรับหลักสูตร 

   พยาบาลศาสตรมหาบัณ ิต * 
 

    (The Development of Composite Indicators of Educational Management Quality for 

the Master of Nursing Science Curriculum) 
  

                      โดย ผศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร ** 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดัชนีและศึกษาความเปนไปไดในการนําดัชนีไป
กําหนดเกณฑสําหรับใชประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วิธีการ
ดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหเอกสารและนําสาระมากําหนด
กรอบความคิดในการวิจัย ข้ันท่ี 2 พัฒนาดัชนี โดยใชวิธีการวิจัยเชิงอนาคต ข้ันท่ี 3 ศึกษาความเปนไปได
ในการนําดัชนีไปกําหนดเกณฑสําหรับใชประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ผลการวิจัยไดผลสรุปดังนี้ 
 

   1. องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ประกอบดวย  6 องคประกอบ และดัชนีจํานวน 57 ดัชนี เรียงตามรอยละน้ําหนักความสําคัญ ดังนี้ 1) 

อาจารย (21.65%) มีจํานวน 11 ดัชนี  ไดแก ระบบการรับสมัครท่ีเพิ่มโอกาสการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก 

อัตราสวนระหวางอาจารยปริญญาโท : ปริญญาเอก จํานวนอาจารย : จํานวนนิสิต  การดําเนินโครงการ
พัฒนาอาจารย การดําเนินโครงการความรวมมือกับตางประเทศ หองทํางานอาจารย ระบบการเผยแพร
ผลงานวิชาการสูสังคม ระบบการสนับสนุนอาจารยในการผลิตผลงานวิชาการ ระบบการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการและระบบการประเมินผลการสอน  2) นิสิต/นักศึกษาและมหาบัณฑิต (19.70%) มี
จํานวน 8  ดัชนี  ไดแก  ระบบการรับสมัครท่ีเพิ่มโอกาสการคัดเลือก   วิธีการคัดเลือก    การปฐมนิเทศ   

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาที่พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ระยะเวลาที่ใชศึกษา จํานวนมหาบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา ความรูความสามารถที่สนองความตองการของสังคมและผลงานของมหาบัณฑิต  3 ) 

การเรียนการสอนและการประเมินผล (17.55%) มีจํานวน 11 ดัชนี ไดแก กิจกรรมการสอนที่สงเสริมการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วิธีการสอนที่เนนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห   กิจกรรมการสอน 

 

*  งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับพระราชทานทุน “ภูมิพล”ประจําป 2542 

    งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับรางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2545 รางวัลชมเชย สาขาสังคมวิทยา  จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
**  ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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ท่ีพัฒนาทักษะการใชส่ือนวัตกรรม แหลงฝกภาคปฏิบัติ เกณฑประเมินผลสัมฤทธ์ิ วิธีการวัดและ
ประเมินผล ระบบการตรวจสอบความเหมาะสมของผลการประเมิน ระบบการพิจารณาอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ระบบการสอบและการประเมินผลวิทยานิพนธ เกณฑการอนุมัติหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธและจํานวนอาจารย : จํานวนวิทยานิพนธ 4) หลักสูตร (15.40%) มีจํานวน 8 ดัชนี ไดแก 

ความมีมาตรฐานของโครงสรางหลักสูตร ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคหลักสูตรกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดศึกษา ความสอดคลองระหวางเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  ประมวลการสอน การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร อาจารยสอนในรายวิชาและ
วิทยากร  5) ส่ือการศึกษาและบริการหองสมุด (13.25%) มีจํานวน 7 ดัชนี ไดแก ฐานขอมูลวิชาการและ
ส่ือการศึกษา จํานวนคอมพิวเตอร : จํานวนนิสิต/นักศึกษา ตําราและวารสารตางประเทศ โครงการความ
รวมมือบริการระหวางหองสมุด สภาพแวดลอมและบรรยากาศ ระบบการสืบคนสารสนเทศและการเปด
บริการหองสมุด 6) บริหารองคการ (12.45%) มีจํานวน 12 ดัชนี ไดแก ปรัชญา ปณิธานและนโยบาย 

แผนการดําเนินงาน ระบบติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน  การประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ระบบการบริหารงาน 

โครงสรางองคการ ฐานขอมูลท่ีเอ้ือตอการบริหาร คูมือปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

  2. ดัชนีท้ัง 57 ดัชนี มีความเปนไปไดในการนําไปกําหนดเกณฑสําหรับใชประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันของ
ผูเช่ียวชาญทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 270

Abstract 
 

   The purposes of this research were to develop the composite indicators of 

educational management quality for the Master of Nursing Science curriculum and to study the 

feasibility of these indicators. Three main steps were conducted as following: 1) Literature review was 

analyzed for conceptual research framework 2) The composite indicators were developed by using 

Delphi Future Research technique. 3) The feasibility of these indicators was considered by 21 faculty 

members. 
 

  The research findings were as follows: 
 

  1. There were fifty-seven indicators as follows: faculty 11 indicators, students and 

graduates 8 indicators, teaching and evaluation 11 indicators, curriculum 8 indicators, educational 

media and library services 7 indicators, and organizational administration 12 indicators.  
 

  2.  All of these composite indicators were practical. 

 

บทนํา   
 

   มาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ีเปดสอนใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลใดๆก็ตาม โดยหลักการแลวควรตองมีมาตรฐานเดียวกันหรืออยางนอยก็ควรมี
มาตรฐานที่ทัดเทียมกัน ดังนั้น เพื่อความมีมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตท่ีทัดเทียมกันของทุกสถาบัน สถาบันการศึกษาจําเปนตองจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แตเนื่องจากในปจจุบันยังไมมีเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงจัดทําเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสําหรับเปนแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลและเปนท่ียอมรับของสังคม ในการจัดทําเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตนั้น ควรเริ่มจากการพัฒนาเครื่องมือสําหรับนํามากําหนด
หรือบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับเครื่องมือท่ีใชบงช้ี
คุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งเปนท่ีนิยมกันแพรหลายท้ังในและตางประเทศไดแกดัชนีทางการศึกษา 
(Educational indicators) ซ่ึงดัชนีท่ีใชบงช้ีความมีคุณภาพการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพก็ควรมี
มาตรฐานสากล มีความ 

 

คําสําคัญ. ดัชนี, คุณภาพการจัดการศึกษา, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

key words: indicators, quality, master of nursing science curriculum 
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 เช่ือถือได โดยไดรับความเห็นชอบและการยอมรับจากนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญ (Astin.1982., Cheng 

and Tam.1997) มีความสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันและ เปนที่ยอมรับของคณะทํางานใน
สถาบัน  (Ashwor th  and  Harvey .  1994)  มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม (อดุลย วิริยเวชกุล. 2541) นอกจากนี้แลว ดัชนีท่ีใชบงช้ีคุณภาพการศึกษาหากเปน
ดัชนีรวม (Composite Indicators) จะเพิ่มความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน (Johnstone. 1981) 

 และควรเปนดัชนี
ท่ีครอบคลุมองคประกอบการจัดการศึกษาทั้งระบบปจจัยตัวปอน ปจจัยกระบวนการและผลผลิต 

(Johnstone. 1981., Vroeijenstijn. 1995 and Cowman. 1996) 

 

วัตถุประสงค   
 

  1. เพื่อพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  
 

  2.เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําดัชนีรวมท่ีพัฒนาขึ้นไปกําหนดเกณฑสําหรับใช
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

 

วิธีการ 
  

  วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้  
 

  ข้ันท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหเอกสารเพื่อนําสาระท่ีไดมากําหนดกรอบความคิดในการ
วิจัย กรอบความคิดในการวิจัยท่ีผูวิจัยนํามาใชในการพัฒนาดัชนีทางการศึกษาใชแนวคิดการพัฒนาดัชนี
ทางการศึกษาของจอหนสโตน (Johnstone. 1981) 

 ดังภาพที่ 10  
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         ข้ันท่ี  2  พัฒนาดัชนรีวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต โดยใชระเบียบวิธีการวิจยัเชิงอนาคต  
 

         ข้ันท่ี 3  ศึกษาความสอดคลองระหวางเกณฑประเมินกับดัชนีและความเปนไปไดในการ
นําดัชนีท่ีพัฒนาขึ้นไปกําหนดเกณฑสําหรับใชประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

  กลุมตัวอยางในงานวจิัยน้ี จําแนกเปน  2  กลุม ดังนี้ 
  กลุมท่ี 1 กลุมท่ีใหความคดิเห็นในขั้นตอนการพัฒนาดัชนี ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดาน
การจัดการศกึษาระดับบัณฑติศึกษาและผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาดัชนีทางการศึกษา จํานวนรวมทั้งส้ิน 

20 ทาน   

  
ทรัพยากร 
สําหรับ 

การศึกษา 

  ความ
คาดหวัง
ตอ

การศึกษา 

 

 

โครงสราง

ระบบและการ

นําปจจัยตัว

ปอนไปใชใน

 ผลผลติ 
และ 
ทักษะ 

  ความพึง
พอใจตอ
การศึกษา 

ความเปน
ประโยชนของ
ผลผลิตและ
ทักษะ 

ระบบ
เศรษฐกิจ 
 
ระบบ 
สังคม 
 
ระบบ 
การเมือง 

ระบบ
เศรษฐกิจ 
ระบบสังคม 
ระบบ
การเมือง 

 ระบบการศึกษา 

         ตัวปอน กระบวนการ   ผลผลิต 

ภาพที ่ 10  กรอบความคิดการพั นาดัชนทีางการศกษา 
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   กลุมท่ี 2 กลุมท่ีใหความคดิเห็นเกีย่วกับความสอดคลองระหวางเกณฑประเมินกับดชันี
และความเปนไปไดในการนาํเกณฑประเมนิไปใชประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจาก
สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจํานวน 7 แหง รวมทั้งส้ิน  21 

ทาน  
 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

   เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล มีจํานวน 5 ชุด ดังนี้   
 

   ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ชนิดปลายเปด ประกอบดวยขอคําถาม 6 ขอ เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตและดัชนีคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
 

   ชุดท่ี 2 แบบสอบถาม ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ 7 องคประกอบและ 148 ดัชนี  

เพื่อใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความตรง ความเหมาะสมและการนําไปใชไดจริงของดัชนี   
 

   ชุดท่ี 3 แบบสอบถาม ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ 7 องคประกอบและดัชนี 92 

ดัชนี เพื่อใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของดัชนีและการนําไปใชไดจริงของดัชนี พรอมท้ังได
แสดงคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไตลท่ีวิเคราะหไดจากขอมูลท่ีเปนคําตอบของกลุมผูเช่ียวชาญ
ท้ัง 20 ทานและของผูเช่ียวชาญแตละทานที่ไดใหความคิดเห็นในแบบสอบถามรอบที่ 2 เพื่อให
ผูเช่ียวชาญพิจารณายืนยันการคงไวซ่ึงคําตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําตอบใหสอดคลองกับคําตอบของ
กลุมผูเช่ียวชาญ   
 

   ชุดท่ี 4 แบบสอบถาม ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ 7 องคประกอบและดัชนี 57 

ดัชนี เพื่อใหผูเช่ียวชาญพิจารณากําหนดน้ําหนักคะแนนความสําคัญขององคประกอบและดัชนี สําหรับ
นําไปคํานวณคาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 

   ชุดท่ี 5 แบบประเมินความสอดคลองระหวางเกณฑประเมินกับดัชนีและความเปนไป
ไดในการนําเกณฑประเมินไปใชประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

  

   การรวบรวมขอมูล 
 

   ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยตลอดทกุข้ันตอน รวมเวลาทั้งส้ิน 2 ป 3 เดือน 

สําหรับระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลในแตละข้ันตอน มีรายละเอยีดดังนี ้
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   ข้ันท่ี 1  ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ดําเนินการระหวางเดอืนพฤศจิกายน 2540 ถึงเดือน
ธันวาคม 2541 รวม 1 ป 2 เดอืน 
 

   ข้ันท่ี 2 พัฒนาดัชนีโดยใชระเบยีบวิธีการวิจยัเชิงอนาคต ดําเนินการระหวางเดอืน
มกราคม 2542 ถึงเดือนกันยายน 2542 รวม 9 เดือน  
 

   ข้ันท่ี 3 ศึกษาความเปนไปไดในการนําไปใชจริง ดําเนนิการระหวางเดอืนตุลาคม 2542 

ถึงเดือนมกราคม 2543 รวม 4 เดือน 

 

   การวิเคราะหขอมูล 
 

   ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการดงันี้ 
    1.ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกบัสมรรถนะมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและดัชนีคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ีรวบรวมได
จากผูเช่ียวชาญในขั้นตอนการรวบรวมขอมูลรอบท่ี 1 ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

   2. ขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับความตรง ความเหมาะสมและการนําไปใชไดจริง
ของดัชนีของคุณภาพการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ีรวบรวมไดจากผูเช่ียวชาญ
ในขั้นตอนการรวบรวมขอมูลรอบท่ี 2 และรอบที่ 3 ผูวิจัยนํามาวิเคราะห หาคามัธยฐาน (Median) คาฐาน
นิยม (Mode) คาพิสัยระหวางควอไตล (Interquatile range) คาความแตกตางระหวางคาฐานนยิมและ
คามัธยฐาน  
 

   3.ขอมูลเกี่ยวกบัน้ําหนกัความสําคัญขององคประกอบและดัชนีของคณุภาพหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ีรวบรวมไดจากผูเช่ียวชาญในการเก็บรวบรวมขอมูลรอบท่ี 4 ผูวิจัยนํามา
วิเคราะหหาคาดัชนีรวม ตามวิธีการดังนี้  
                     3.1 วิเคราะหหาคารอยละน้ําหนกัความสําคัญขององคประกอบแตละองคประกอบ 

      3.2 วิเคราะหนํ้าหนกัคะแนนความสําคัญของดัชนีบงช้ีในแตละองคประกอบ โดย 

การรวมน้ําหนกัคะแนนของแตละองคประกอบดวยวิธีบวก (Adding method) ตามแนวคดิของจอหนส
โตน  
 

   4.ขอมูลเกี่ยวกบัความสอดคลองระหวางเกณฑประเมนิกบัดัชนีและความเปนไปไดใน
การนําเกณฑประเมินไปใชประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ี
รวบรวมไดจากอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ผูวิจัยนํามาวิเคราะหหาความคิดเห็น
ท่ีสอดคลองขององอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจํานวน 21 ทาน  
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   ผลการศกษา 
 

  1. คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตประกอบดวย
องคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบและดัชนี 57 ดัชนี      โดยเรียงน้ําหนักความสําคัญของ
องคประกอบคุณภาพจากน้ําหนักความสําคัญสูงสุดสูนํ้าหนักความสําคัญต่ําสุด ดังนี้ 1) อาจารย 

(21.65%) มีจํานวน 11 ดัชนี  2) นิสิต/นักศึกษาและมหาบัณฑิต (19.70%) มีจํานวน 8 ดัชนี  3 ) การเรียน
การสอนและการประเมินผล (17.55%) มีจํานวน 11 ดัชนี  4) หลักสูตร (15.40%) มีจํานวน 8 ดัชนี  5) 

ส่ือการศึกษาและบริการหองสมุด (13.25%) มีจํานวน 7 ดัชนี  6) บริหาร (12.45%) มีจํานวน 12 ดัชนี  
  

  2.  ดัชนีคุณภาพอาจารย มี11 ดัชนี ไดแก มีระบบการรับสมัครอาจารยท่ีเพิ่มโอกาส
การคัดเลือกอาจารยท่ีมีคุณภาพ มีวิธีการคัดเลือกอาจารย เพื่อใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพ  มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารย  มีการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการ/แลกเปลี่ยนอาจารยกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลของตางประเทศอยางตอเนื่อง  หองทํางานของอาจารยมีปจจัยและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการทํางานและการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  มีระบบเผยแพร
ผลงานวิชาการของอาจารยสูสังคมอยางทั่วถึง มีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือใหอาจารยไดปฏิบัติภาระงานและ
ผลิตผลงานวิชาการที่เปนไปตามเกณฑท่ี กม. กําหนด  มีอัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท : ปริญญาเอกเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทบวง  มีระบบการพิจารณากําหนดเลื่อน
ตําแหนงทางวิชาการที่มีความนาเชื่อถือ และมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกรายวิชา ซ่ึง
ประเมินโดยเพื่อนรวมงาน (Peer) นิสิต/นักศึกษาและประเมินตนเอง  
 

     3. ดัชนีคุณภาพนิสิต/นักศึกษาและมหาบัณฑิต มี 8 ดัชนี ไดแก มีระบบการเปดรับ
สมัครท่ีเพิ่มโอกาสการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาหลักสูตร มีระบบการคัดเลือกนิสิต/

นักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาในหลักสูตร มีการปฐมนิเทศเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสาระที่นิสิต/

นักศึกษาใหมควรทราบ มีกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาที่เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะ
การประกอบอาชีพและทักษะทางสังคมที่สําคัญ (นํ้าหนัก 3.06) เกณฑประเมิน ประกอบดวย ระยะเวลา
ท่ีเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมีความเหมาะสม  มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานสนองความคาดหวังของผูเกี่ยวของ และมีการผลิตผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพหรือสรางชื่อเสียงใหกับวิชาชีพการพยาบาลอยางตอเนื่อง  

 

 4. ดัชนีคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินผล มี 11 ดัชนี ไดแก มีการใชวิธีการ
สอนท่ีเนนใหนิสิต/นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหทุกวิชา มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให
นิสิต/นักศึกษาไดอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณอยางกวางขวางระหวางอาจารยและนิสิต/

นักศึกษา มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนิสิต/นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการใชส่ือนวัตกรรมทาง
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การศึกษาสําหรับสืบคนขอมูลและเรียนรูดวยตนเอง ทักษะภาษาตางประเทศ มีแหลงฝกภาคปฏิบัติ ท่ีเอ้ือ
ใหนิสิตและนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง มีการกําหนดเกณฑการพิจารณา
อนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/โครงการศึกษาคนควาอิสระไวอยางชัดเจนและใหนิสิต/นักศึกษา
ไดรับรูอยางเปนทางการโดยทั่วถึง มีการพิจารณากําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/โครงการ
ศึกษาคนควาอิสระ ท่ีตรงกับความเชี่ยวชาญ มีการกําหนดจํานวนเลมสูงสุดของวิทยานิพนธ/โครงการ
ศึกษาคนควาอิสระสูงสุดตออาจารยเปนท่ีปรึกษาหลักอยางเหมาะสมกับประสบการณการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาและปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีระบบการสอบวิทยานิพนธ/โครงการศึกษาคนควาอิสระท่ีมีความ
นาเชื่อถือ มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลรายวิชาอยางเหมาะสม ชัดเจนและใหผูเรียนไดรับทราบ มี
วิธีการประเมินผลการเรียนท่ีตรงตามความสามารถที่แทจริงของนิสิต/นักศึกษา และมีระบบการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของผลการประเมินทุกรายวิชาโดยคณะกรรมการ  

 

  5. ดัชนีคุณภาพหลักสูตรจํานวน 8 ดัชนี ไดแก มีการกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติและนโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของคณะ  มีโครงสรางของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของทบวง
และเนื้อหาสาระในรายวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนของรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสอดคลอง/เช่ือมโยงกัน มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแตละสาขาวิชาหลักทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรตามขอบขายหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพมีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาที่เปดสอนใหมีความทันสมัย สนองความตองการของสังคม มี
ประมวลการสอนทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคซึ่งไดทําการปรับเปลี่ยนหัวขอสอนและวิธีการสอน
ใหมีความนาสนใจและสอดคลองกับวิทยาการ มีการพิจารณากําหนดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
อยางเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของวิทยากรนอกคณะ
ท่ีสอนในแตละหัวขอ  
 

  6. ดัชนีคุณภาพส่ือการศึกษาและบริการหองสมุดมี 7 ดัชนี ไดแก  มีฐานขอมูลวิชาการ
และส่ือการศึกษาที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาของอาจารยและนิสิต/นักศึกษาอัตราสวนจํานวนคอมพวิเตอร
ท่ีเช่ือมโยงกับระบบอินเตอรเน็ตตออาจารยและนิสิต/นักศึกษา มีตําราและวารสารทางการพยาบาล
ตางประเทศทีมี่เนื้อหาสาระตรงหรือสัมพันธกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรแตละสาขาที่เปดสอนใน
คณะ ซึ่งเอื้อตอการศึกษาคนควาของอาจารยและนิสิต/นักศึกษามีระบบที่ชวยใหการสบืคนสารสนเทศมี
ความสะดวก รวดเร็ว มีโครงการความรวมมือบริการยืมคืนตําราและจดัสงเอกสารจากวารสารและตํารา
ระหวางหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร ดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ  มีการเปดบริการหองสมุดท้ังในและ
นอกเวลาราชการที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาของอาจารยและนิสิต/นักศึกษา และมีสภาพแวดลอมทาง
กายภาพภายในหองสมุดท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควา  
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   7. ดัชนีคุณภาพการบริหารมี 12 ดัชนี ไดแก มีการกําหนดปรัชญา ปณิธานและนโยบายที่
ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีแผนการดําเนินงานที่
สอดคลองและครอบคลุมนโยบายการดําเนินภารกิจการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  มีการประเมินผลการดําเนินงานของทุกแผนงานอยางเปนระบบ  มีการกําหนดโครงสรางองคกร
ท่ีไมซับซอน เหมาะสมกับขนาดและภารกิจขององคกร มีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและ
บริหารในรูปคณะกรรมการ มีฐานขอมูลท่ีเอ้ือตอการบริหารงานบุคคลและการบริหารภารกิจการจัด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีการดําเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล    ศาสตรมหาบัณฑิตภายในคณะ  ใหมีคุณภาพเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตโดยคณะกรรมการ
ภายนอกคณะ  มีคูมือปฏิบัติงานของทุกตําแหนงสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบขาย
ภาระงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม โปรงใส เสริมสรางแรงจูงใจ มีระบบ
การบริหารงบประมาณอยางมี และมีการกํากับ ตรวจสอบและรายงานการใชจายงบประมาณของทุก
แผนงาน/โครงการ  

            องคประกอบคุณภาพการจัดการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ีไดจากการ
วิจัย เม่ือนํามาจําแนกตามแนวคิดเชิงระบบ สามารถจําแนกเปนองคประกอบดานปจจัยตัวปอน ปจจัย
กระบวนการและผลผลิตดังนี้ องคประกอบคุณภาพของปจจัยตัวปอน ไดแก อาจารย  นิสิต/นักศึกษา 
หลักสูตร ส่ือการศึกษาและบริการหองสมุด องคประกอบคุณภาพของปจจัยกระบวนการ ไดแก การ
บริหารองคการ การเรียนการสอนและการประเมินผล องคประกอบคุณภาพของผลผลิต ไดแก 

มหาบัณฑิต  ซ่ึงสรุปเปนรูปแบบ ดังภาพที่  11 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11   องคประกอบคุณภาพการจดัการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 การบริหารองคการ 

 อาจารย 
 นิสิต/นักศึกษา 
 หลักสูตร 
 ส่ือและหองสมุด 

 การเรียนการสอน
            และ 
 การประเมินผล 

 

 มหาบัณฑิต 

ตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต 
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                 8. ดัชนีท้ัง 57 ดัชนี อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมากกวารอย
ละ 90มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวามีความเปนไปไดในการนําไปกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 

           อภิปราย 
 

    1. องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เม่ือนํามา
จําแนกตามกรอบความคิดการพัฒนาดัชนีทางการศึกษาของจอหนสโตน ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดท่ีนํามาใช
พัฒนาดัชนีในงานวิจัยน้ี จะเห็นไดวาครอบคลุมท้ังระบบปจจัยตัวปอน กระบวนการและผลผลิต ซ่ึง
เปนไปตามหลักการที่วาดัชนีท่ีนํามาบงช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาควรมีความครอบคลุมท้ังระบบปจจัย
ตัวปอน กระบวนการและผลผลิตโดยสามารถจําแนกองคตามแนวคิดเชิงระบบ ไดดังนี้ องคประกอบ
ดานปจจัยตัวปอน ไดแก  อาจารย  นิสิต/นักศึกษา  หลักสูตร ส่ือการศึกษาและบริการหองสมุด  

องคประกอบดานปจจัยกระบวนการ ไดแก การบริหาร การเรียนการสอนและการประเมินผล และ
องคประกอบดานปจจัยผลผลิต ไดแก มหาบัณฑิต  
 

  2. ดัชนีท่ีพัฒนาขึ้นจํานวน 57 ดัชนี เม่ือนํามาวิเคราะห พบวา โดยสวนใหญเปนดชันี
เนนท่ีความสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต มากกวาการเนนความสําคัญของการควบคุมคุณภาพของผลผลิตการศึกษา สําหรับผลการวิจัยใน
ประเด็นนี้ นับวาเปนจุดเดนของดัชนีท่ีพัฒนาขึ้น เนื่องจากแนวคิดตามหลักการบรหิารคุณภาพนัน้ ได
กลาวระบุไวโดยสรุปวา หากไดทําการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยทําการ
ควบคุมในทกุๆข้ันตอนการผลิตแลว ยอมทําใหผลผลิตมีคุณภาพดวย แตหากการควบคุมคุณภาพนั้น 

เนนการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตอยางเขมงวด โดยทําการประเมินผลผลิตวามีคุณภาพเปนไปตาม
เกณฑคาตวัเลขที่กําหนดหรอืไมน้ัน เปนการควบคุมคุณภาพที่ไมถูกตองตามหลักการบริหารคุณภาพ 
 

  3. ดัชนีคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตซ่ึงเปนผลท่ีไดจากงานวิจัยน้ี โดย
สวนใหญมีความสอดคลองกับดัชนีคุณภาพหลักสูตรปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาพยาบาลแหง
สหรัฐอเมริกา (American Association of Colleges of Nursing = AACN) ซ่ึงผลการวิจัยน้ี นับเปน
ผลการวิจัยท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง หากสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมและ
รับรองคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตไดนําดัชนีท่ีพัฒนาขึ้นนี้ไป
ดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ยอมทําใหการจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาล         ศาสตรมหาบัณฑิตมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  
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  ขอเสนอแนะ 
 

  ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิจยัน้ี  ผูวิจยัขอใหขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี ้
 

  1. สภาการพยาบาลและทบวงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุม
คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับประเทศสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังนี้ 
 

      1.1  นําดัชนีท่ีไดจากการวิจัย         ไปใชกําหนดเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร สําหรับใหสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นําไปใชเปนแนวทางการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  
 

 1.2 นําดัชนีและเกณฑประเมินท่ีไดจากการวิจัย ไปใชประเมินและรับรองคุณภาพการ
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

 

 1.3 นําน้ําหนักความสําคัญขององคประกอบคุณภาพและดัชนีท่ีไดจากการวิจัย    ไป
ประยุกตใหเหมาะสมสําหรับนําไปใชประเมินและจัดอันดับคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบัน ท้ังนี้ในการดําเนินการควรตองคํานึงถึงความพรอมและใหการ
ยอมรับการนําผลการประเมินไปจัดอันดับคุณภาพของสถาบนัการศึกษาพยาบาลดวย 
 

       2. มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมคุณภาพการศึกษา
พยาบาลระดับสถาบัน คณะ ภาควิชาและสาขาวิชา  สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้ 
        

  2.1 นําดัชนีท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการจัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
และส่ิงเอื้ออํานวยตางๆที่สงเสริมใหคณะพยาบาลศาสตรในสังกัดไดดําเนินภารกิจการจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสังคม 

   

  2.2 นําดัชนีและเกณฑประเมินท่ีไดจากการวิจัยไปใชประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตรในสังกัดและใหขอมูลยอนกลับ
ในทางสรางสรร เพื่อใหคณะพยาบาลศาสตรในสังกัดไดปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตใหมีคุณภาพเพิ่มสูงข้ึนเปนลําดับ กาวทันและทัดเทียมกับเกณฑมาตรฐาน
ความเปนเลิศ (Benchmark) 

 

    3.   สถาบันการศึกษาพยาบาลซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุม
คุณภาพการศึกษา พยาบาลระดับคณะ ภาควิชาและสาขาวิชา สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้ 
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    3.1  นําดัชนีท่ีไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางการจดัการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิต 

      3.2  นําดัชนีและเกณฑประเมินท่ีไดจากการวจิัยไปใชประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนการประเมินตนเอง (Self Evaluation) และนําผลการ
ประเมินมาใชประโยชนในการหาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) สําหรับปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
 

  เพื่อใหดัชนีและเกณฑประเมนิท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนในการควบคุม
คุณภาพการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตไดอยางเปนรูปธรรมและบรรลุเกณฑ
ประเมินตามทีก่ําหนด ผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและผเูกี่ยวของควรตองนําดัชนแีละเกณฑ
ประเมินท่ีพัฒนาขึ้นไปบริหารจัดการภายใตการบริหารตามแนวคดิการบริหารคุณภาพ ซ่ึงเนนการ
ควบคุมคุณภาพกระบวนการ (Process Control) และทําการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะชวยให
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศกึษาภายนอกบรรลุผลตามมาตรา 47  

ท่ีไดกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 2542 
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บทที่ 9 

การวิจัยแบบบูรณาการ 

 
9.1  โครงการวิจัยและแผนงานวิจัย 
 

ในการทําวิจัยของนักวจิัยกอนที่จะลงมือปฏิบัติน้ัน กอนอ่ืนนักวิจยัตองคิดเรื่องท่ีจะทํา
วิจัยกอน แลวจึงลงมือวางแผนการวิจยั ซ่ึงโดยทั่ว ๆ ไปเราเริ่มดวยการเขียนขอเสนอการวิจยั (Research 

proposal) ในรูปแบบโครงการวิจยั (Research project) กอนเสมอ ทําใหเปนความเคยชินและคุนเคย
สําหรับนักวจิยัทุกคนที่ขอรับทุน การเริ่มการวิจยัโดยการเขียนขอเสนอโครงการวจิัยท่ีเปน Research 

project ถือเปนขอกําหนดของแหลงทุนตาง ๆ ท่ีนักวิจยัจะตองจัดทํายื่นเสนอขอรบัทุนจากแหลงเงินทุน 

หรือยื่นขอเสนอขอเงินจากงบประมาณประจําปของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ มาเปนเวลานาน 
 

ตอมาพบวาการทําวิจัยโดยการเขียนขอเสนอการวิจยัในรูปแบบโครงการวิจยัหรือ 

Research project น้ันมีจุดออนมาก คือ นําไปใชประโยชนไดนอย มักเปนโครงการวิจัยขนาดเลก็ ขาด
ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ ท่ีจะนําไปใชประโยชน นักวิจยัมักทําการวิจยัในสาขาใดสาขาหนึ่งไม
ครบวงจร ผลงานวิจยัจึงเปนเส้ียวหน่ึงของปญหา นําไปใชประโยชนไมได เหลานี้เปนตน จากขอจํากัด
ดังกลาวนีเ้องในป พ.ศ. 2528 ในการจัดทําโครงการวิจัยของนกัวจิัย ท่ียื่นขอรบัทุนจากสํานกังาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ สําหรับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (R&D) นักวิจยัจะตองจัดทําขอเสนอการวิจยั ในลักษณะดังนี้ คือ 

 

1) มีเปาหมายชดัเจน 
 

2) เสนอกระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนจนสําเรจถงขั้นท่ีสามารถนําผลจากการวิจัยไป
ใชประโยชนในทางปฏิบัติไดทันที หรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

3) ครอบคลุมหลายกลุมวิชาการ หรือมีลักษณะเปนสหวิทยาการ 
 

  แมวาสํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจะไดกําหนดแนวทางในการใหทุนใน
รูปแบบใหม แตดวยความคุนเคยกับรูปแบบการเขียน Research project เม่ือมีโครงการวิจยัท่ีจะตองทํา
วิจัยหลาย ๆ โครงการในโครงการหนึ่ง ๆ นักวิจยักมั็กเรียกโครงการวิจยัหลาย ๆ โครงการนั้นเปน
โครงการวิจัยยอย ดังนั้น ในโครงการวิจยัหน่ึง ๆ (Research project) จะประกอบไปดวยหลาย ๆ 

โครงการวิจัยยอย (Sub-project) ซ่ึงอาจแสดงไดดังนี ้
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โครงการวิจัย (Research project) ประกอบดวย 

โครงการวิจัยยอยท่ี 1 (Sub-project 1) 

โครงการวิจัยยอยท่ี 2 (Sub-project 2) 

โครงการวิจัยยอยท่ี 3 (Sub-project 3) 

โครงการวิจัยยอยท่ี 4 (Sub-project 4) 

ล  

เปนตน 
 

ตอมาในป พ.ศ. 2540 สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติไดมีการปรุบปรุงการใหทุน
เพื่อการนําไปใชประโยชน โดยการใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย 

(Research Program) ข้ึน (Research Program อาจเรียกวา แผนงานวิจยัหรือชุดโครงการวิจัย ก็ไดมี
ความหมายเหมือนกัน) ลักษณะของแผนงานวิจยัหรือชุดโครงการวิจยัดังกลาวนี้ เปนการขยายมติิของ
ทุนวิจยัประเภทวิจัยและพฒันาใหกวางขึ้นโดยการวิจัยจะตองมีลักษณะการบูรณาการดังนี้ คือ 

1) เปนการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนหรือแกปญหาที่สําคัญของประเทศหรือนําไปใช
ในการพั นาประเทศ หรือนําไปสูการผลิตทางดานอตุสาหกรรม 

 

2) เปนการวิจัยพรอม  กันหลายโครงงการที่สัมพันธหรือสนับสนุนกันรวมเปน
แผนงานหรือครบวงจรและเปนสหวิทยาการ 

 

3) เปนแผนงานวจัิยหรือชุดโครงการวิจัยท่ีจะตองดาํเนินการในลักษณะบูรณาการ 

และเกิดองครวม 
 

4) เปนแผนงานวจัิยหรือชุดโครงการวิจัย ่งอาจดําเนินการโดยภาครั และ/หรือ 

             ภาคเอกชนรวมดวยกได 
 

ดังนั้นในการขอรับทุนอุดหนนุการวจิัยจากสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ ใน
ระยะตอมา นักวิจยัสามารถที่จะทําการวิจยัโดยเสนอขอเสนอการวิจยัไดท้ัง 2 รูปแบบ คือ 

1) เสนอในลักษณะที่เปนโครงการวิจยั (Research Project) และ 

2) เสนอในลักษณะที่เปนแผนงานวิจยัหรือชุดโครงการวิจยั (Research Program) 
 

  เนื่องจากการเสนอแผนวิจยัในลักษณะทีเ่ปนแผนงานวจิัย หรือชุดโครงการวิจัยยังเปน
ของใหมอย ู ทํายากกวาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย แผนวิจัยในลักษณะที่เปนแผนงานวิจัย หรือชุด
โครงการวิจัยจงึยังมีนอยอยู    แตในปจจุบันนี้ก็มีการจดัทําแผนงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับเพื่อใหการ 
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จัดทําแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจยัแพรหลายในหมนัูกวจิัย หนวยงานวิจยั สํานกังานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ จึงไดจดัใหมีการฝกอบรมใหคําแนะนําในการเขียนชุด    โครงการวิจัยแกนักวิจยั เพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถภาพของนักวิจัยใหสูงข้ึนในการทําวจิัย และตอมาในป 2544 ในการเสนอของบประมาณ
ประจําปของสวนราชการรัฐวิสาหกจิตางๆ ท่ีทําการวิจยั ซ่ึงจะตอง      จัดทําขอเสนอการวิจยัในรปูของ
โครงการวิจัย แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยใหสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติตรวจสอบตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2521 โดยสํานกังาน  จะใหความสําคัญกับแผนงานวิจัย หรือ
ชุดโครงการวจิัยมากกวาโครงการวิจยั จากการพิจารณาขอเสนอการวจิัยของหนวยงานวิจยัตาง ๆ ในป 

2544 หนวยงานวิจัยของรัฐไดจัดทําขอเสนอการวิจยัในลักษณะของชุดโครงการวิจัยมากกวา 200 

แผนงานวิจัย ป 2545 มีประมาณ 550 แผนงานวจิัย และในป 2546 มีเปนจํานวน 687 แผนการวิจยั กลาว
ไดวาแนวโนมการจัดทําขอเสนอการวิจยัของหนวยงานของรัฐในการของบประมาณประจําปตอไปนั้น
จะอยใูนรูปของแผนงานวิจัยมากยิ่งข้ึน  

 

9.2  ความหมายของโครงการวิจัยกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
 

 โครงการวิจัย (Research project) หมายถึง แผนวิจยัซ่ึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชดําเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยมีรายละเอยีดท่ีเปนองคประกอบที่สําคัญของโครงการ ไดแก 

คณะผูวจิัย วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ระยะเวลา วิธีดําเนนิงาน การวิจยั งบประมาณ และ 

คาใชจาย เปนตน 
 

 แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย (Research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้น
เพื่อดําเนนิการวิจัย ประกอบดวยโครงการวิจัย (Projects) หลาย ๆ โครงการ โดยมีความสัมพันธหรือ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (Integration) ทําใหเกิดองครวม (Holistic Ideology) เปน
การวิจยัท่ีเปนสหวิทยา (Multi-disciplines) ครบวงจร (Complete Set) โดยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจยั
ไปใชประโยชนชัดเจน 

 

9.3  แผนปฏิบัติการโครงการวิจัยและแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย (Operational plan) 
 

อาจกลาวไดวาโครงการวิจัยและแผนงานวจิัยหรือชุดโครงการวิจยัตางกเ็ปนสวนหนึ่ง
ของแผนปฏิบัติการแตอยูตางลําดับช้ันกัน ดังภาพที่ 12 
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9.4  ความแตกตางระหวางวัตถุประสงคของโครงการวิจัยและแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ 

       วิจัย 

โครงการวิจัยแตละโครงการตางก็มีวัตถุประสงคเฉพาะตัวของแตละโครงการ นักวจิยั
แตละคนตางกมี็วัตถุประสงคในการวจิัยแตกตางกันไปตามความสนใจของแตละคน ขาดทิศทางรวม จึง
ทําใหขาดความเชื่อมโยงระหวางโครงการวิจัยแตละโครงการ ผลงานวิจัยจึงนําไปใชประโยชนไดนอย 

ช้ันของแผน 

นโยบาย (Policy) 

แผน (Plan) 

แผนงานหรือชุดโครงการ

(Program) 

โครงการ (Project) 

งาน (Task) หรือ  
กิจกรรม (Activity)

แผนมโนคต ิ(Conceptual 
Plan) 

แผนยุทธศาสตร (Strategic 
Plan)

แผนปฏบิัติการ (Operational 
Plan)

ภาพที่ 12   ภาพแสดงลําดับช้ันของแผน 
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แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยจะประกอบไปดวยโครงการวิจยัจํานวนมาก มี
วัตถุประสงคท่ีหลากหลาย  แตวัตถุประสงคท่ีหลากหลายเหลานี้ เช่ือมโยงไปสูวัตถุประสงคเพียงหนึ่ง
เดียวของแผนงานวิจยัหรือชุดโครงการวิจยัน้ัน 

 

9.5  ความแตกตางระหวางโครงการวิจัยกับแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 

 

ลักษณะโครงการวิจัย ลักษณะแผนงานวิจัยหรือชดุโครงการวิจัย 

1. มักเปนโครงการวิจยัขนาดเล็ก 1. เปนโครงการวิจัยขนาดใหญ 

2. มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจยัอ่ืนนอย 2. มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจยัอ่ืน ๆ 

3. สวนมากนําไปใชประโยชนในทางวิชาการ 3. สวนมากนําไปใชประโยชนในทางพาณชิย   

    หรือแกปญหาได 

4. ทําการวิจยัสาขาเดียว 4. ทําการวิจยัหลายสาขา 
5. ไมครบวงจรของการวิจัย 5. ทําการวิจยัครบวงจร 

6. ขาดเปาหมายที่ชัดเจนในการนําไปใช 

    ประโยชน 

6. มีเปาหมายที่ชัดเจนในการนําไปใชประโยชน 

P1 P2 

P3 P4 P5 

P7 P6 

P1 

P2 

P3 

P7 

P6 

P4 

P5 

P = โครงการวิจัย 

ลักษณะของโครงการวิจัย ลักษณะของแผนงานวจัิยหรือชุดโครงการวิจัย
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ลักษณะโครงการวิจัย ลักษณะแผนงานวิจัยหรือชดุโครงการวิจัย 

7.  มีความเปนอิสระในการทาํวิจัย 7.  ตองทําวิจยัในลักษณะประสานงาน 

8.  มีการบริหารแบบงาย ๆ 8.  ตองการความสามารถในการบริหารงานวิจยั 

     มาก 

9.  การรวมมือประสานงานนอย 9.  ตองการความรวมมือประสานงานสูง 

10.ใชงบวิจยันอย, คนนอย 10.ใชงบวิจยัจาํนวนมาก, คนมาก 

11.การคิดเรื่องท่ีจําทําการวจิัยไมยุงยาก        

     ซับซอน ใชเวลานอย 

11.การคิดเรื่องท่ีจะทําการวจิัยยุงยาก ซับซอน  

     ใชเวลามาก 

12.หัวหนาโครงการเปนนักวิจัยรุนใหม,  

     กลาง, อาวโุส 

12.หัวหนาโครงการเปนนักวิจัยระดับกลาง,  

     อาวุโส 

 

 

9.6  การสรางชุดโครงการวิจัย  มีแนวทางดังนี ้
 

9. 6.1   การไดมา ่ง Topic ของชดุโครงการวิจัย 

  ส่ิงแรกที่ทีมงานวิจยัจะตองรวมกันพิจารณาก็คือ การหาปญหา (Existing Problem) 

หรือหัวขอแผนงานวจิัย หรือชุดโครงการวิจัย (Research Program Topic) วาควรเปนเรื่องอะไรใหได
กอนเพราะถายังไมมีช่ือ Topic ของแผนงานวจิัย หรือชุดโครงการวิจัยแลวกไ็มสามารถเขียนขอเสนอ
แผนงานวิจัยได 

 

  ในการหา Topic แผนงานวจิัยหรือชุดโครงการวิจยัน้ัน สามารถหาไดหลาย ๆ วิธี ใน
ท่ีน้ี ผูเขียนขอเสนอการหา Topic ไวเพื่อประกอบการพจิารณาดังนี ้

1) จัดใหมีการประชุม โดยระดมสมองอยางเปนกันเอง 

2) รวมกันพจิารณาปญหาที่สําคัญของหนวยงาน/ของประเทศ 

3) พิจารณาจากเปาหมาย/วิสัยทัศนของหนวยงานที่นักวจิัยสังกัดอย ู

4) พิจารณาจากนโยบายของรัฐบาล  

5) พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน 

6) พิจารณาจากนโยบายและแนวทางงานวิจัยของประเทศ ฉบับท่ี 6 พ.ศ 2545-2549 

7) พิจารณาจากนโยบายและแนวทางพัฒนาของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

8) พิจารณาจากนโยบายและขอบเขตในการใหทุนวจิัยของหนวยงานทีใ่หทุน (ขอนี้
สําหรับขอทุนจากแหลงทุนตาง ๆ ) 

9) พิจารณาจากมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสัมภาษณของรัฐมนตรีเจากระทรวง 
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10) พิจารณาจากสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีเปนปญหาของประเทศที่ประสบอยู 
 

     9.6.2   ขั้นตอนการประชุมเพื่อจัดทําแผนงานวิจัยหรือชดุโครงการวิจัย 

  จากประสบการณท่ีผานมา การระดมสมองเพื่อหา Topic ของแผนงานวจิัยหรือชุด
โครงการวิจัยน้ันมักจะประสบปญหามากมายที่จะหาขอสรุปรวมกันได ผูเขียนขอเสนอขั้นตอนและวิธี
ประชุมโตะกลมที่มีประสิทธิภาพดังนี ้

1) รวมกันพจิารณา Topic หลัก ท่ีจะทําการวจิัย 

2) รวมกันกําหนด Topic รอง ท่ีนําไปสูวัตถุประสงครวมของ Topic หลักในทุกดาน 

3) Topic รอง ท่ีไมสัมพันธเช่ือมโยงกับ Topic หลักตัดออกไป 

4) นํา Topic หลัก และ Topic รองมาเขียนเปนหัวขอเร่ืองของแผนงานวจิยัหรือชุด
โครงการวิจัยท่ีจะทําวิจัย 

5) การพิจารณากาํหนดประเด็นหลักใน Topic หลัก และ Topic รองในเรื่องตาง ๆ 

ดังตอไปนี้   
5.1)  ช่ือแผนงานวิจยั หรือชุดโครงการ 

5.2)  ช่ือโครงการวิจยัภายใตกรอบแผนงานวิจยั 

5.3)  ความสําคัญและที่มาของปญหาหลักของแผนงานวจิัย 

5.4)  วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของแผนงานวิจยั 

5.5)  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.6)  กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงระหวางโครงการวิจัยตาง ๆ ท่ีจะนําไปสู    

        แผนงานวิจัย 

5.7)  ขอบเขตของแผนงานวจิัย 

5.8)  งบประมาณคาใชจายของแผนงานวจิยัท้ังหมด 

6) มอบหมายผูรับผิดชอบเปนหัวหนาแผนงานวิจยั และเปนหัวหนาโครงการวิจยัใน
แตละโครงการ 

7) มอบหมายใหหัวหนาแผนงานวิจยั และหวัหนาโครงการวิจัยไปจัดทํารายละเอียด
ตามแบบฟอรมการเขียนของสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (ในแบบฟอรม
มีคําแนะนําวิธีการเขียนทุกหวัขอ) 

8) เม่ือหัวหนาแผนงานวจิัย และหวัหนาโครงการวิจยัไดจัดทํารายละเอียดเสร็จแลว 

ใหนํากลับมาพิจารณารวมกนัอีกครั้งหนึ่งเพื่อแกไขปรับปรุงรายละเอียดตาง ๆ ให
ถูกตองเหมาะสม และรวมเปนเรื่องเดียวกนั เม่ือแกไขเสร็จแลวจดัพิมพใหมเพื่อให
ไดเปนแผนงานวิจนัท่ีสมบูรณและถูกตอง    และนําเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน 

       งบประมาณตอไป 
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สมมุติวาหลังจากที่ไดมีการประชุมรวมกันพิจารณาจัดทําแผนงานวิจัย หรือชุด
โครงการวิจัยแลวได 1 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

 

(ตัวอยาง) 

  แผนงานวิจัย เร่ือง “การวิจัยและพั นาครอบครัวไทยใหมีความสุข” ประกอบดวย
โครงการวิจัย 8 เร่ือง ดังนี ้
  โครงการ 1  พฤติกรรมของคนในครอบครัวท่ีทําใหครอบครัวมีความสุข ม่ันคง 
  โครงการ 2  การสรางตนแบบการอบรมเลี้ยงดูเพื่อใหเกิดสุขภาพจิตที่ดใีนครอบ 

     ครัวประเภทตาง ๆ 

  โครงการ 3  การสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวเพื่อพัฒนาใหมีความ 

     สัมพันธท่ีดีตอไป 

  โครงการ 4  การสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัว 

  โครงการ 5  การปรับตัวของครอบครัวตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  โครงการ 6  การศึกษาความคาดหวังของครอบครัวและคานิยมของครอบครัวใน 

     ปจจุบัน 

  โครงการ 7  การจัดการทรัพยากรครอบครัว 

  โครงการ 8  รูปแบบของครอบครัวผาสุข 
 

ตัวอยางแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดให
ทุนในป พ.ศ. 2540 และผลงานวิจัยท่ีทําสําเร็จในป 2543 ไดแก แผนงานวิจัยเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ ซ่ึงมี
องคประกอบของแผนงานวิจัยดังนี้ 
 

“แผนงานวิจัยเพื่อสุขภาพผสููงอาย”ุ  

(Integrated Health Research Program for the Elderly) 
 

 ทีมวิจัยมี ศ.พญ. คุณนนัทา มาระเนตร รองคณะบดีฝายวจิัยและวิชาการ คณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูอํานวยการโครงการวิจัยท่ีปรึกษา 
ฝายบริหาร ธุรการและมีหวัหนาโครงการวิจัยยอย 16 คน รวมทีมงานวิจัยท้ังหมด 

102 คน  

 เวลาที่ใช 3 ป ระหวาง พ.ศ. 2540-2543 

 งบประมาณทีใ่ช 41 ลานบาทเศษ 
 

แผนงานวิจัยน้ีแบงเปน 4 กลุม (Sub-program) ประกอบดวย 16 โครงการวิจยั 

(Projects) ดังนี้ 
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 กลุมท่ี 1 (Sub-program 1) ระบบสมองและการทรงตัว ประกอบดวย 7 โครงการ  

โครงการ 1    การวิจยัเพื่อพฒันาคูมือสํารวจอารมณเศราดวยตนเองในผูสูงอายุไทย 

      รศ.พญ. อรพรรณ ทองแดง 
 

โครงการ 2    การศึกษาสาเหตุ  วิธีวนิิจฉัย, มาตรฐานการรักษาภาวะสมองเสื่อมใน             

        ผูสูงอายุไทย 

  ผศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค 
 

โครงการ 3  โรคเวียนศีรษะในผูปวยสูงอายุและการบําบัดฟนฟ ู

     รศ.พญ. สุจิตรา ประสานสุข 
 

โครงการ 4   การศึกษามาตรฐานการคัดกรอง และความชุกของโรคตอหินในผูสูงอาย ุ

     รศ.พญ. รจิต ตูจินดา 
 

โครงการ 5    เปรียบเทียบผลการตรวจโรคหู และการไดยินของผูสูงอายุ และการรักษา 
โดย แพทยท่ัวไปกับแพทยเฉพาะทาง  

 ศ.พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค 
 

โครงการ 6  โครงการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันภาวะหกลมและผลแทรกซอน 

ในผูสูงอายุโดยแพทยเวชศาสตรผูสูงอายุ 
  ผศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย 
 

     โครงการ 7  การสงเสริมสุขภาพและฟนฟผููสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม 

              ศ.พญ. อรฉัตร โตษยานนท 

 

  กลุมท่ี 2 (Sub-program 2) ระบบหลอดเลือดหัวใจ ประกอบดวย 3 โครงการวิจยั  
 

 โครงการ 8  การรักษาความดันโลหิตสูงในผูปวยสูงวัย  

                          ผศ.นพ. ดํารัส ตรีโกศล 
 

 โครงการ 9  การรักษาผูปวยจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลัน 

                    ผศ.นพ. ดํารัส ตรีโกศล 
 

 โครงการ 10 การรักษาผูปวยจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผูปวยสูงวัย 

        ผศ.นพ. ประดิษฐ ปญจวณีิน 
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 กลุมท่ี 3 (Sub-program 3) ระบบทางเดินหายใจ ประกอบดวย 3 โครงการ  

โครงการ 11 วิธีท่ีเหมาะสมและคุมคาในการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะแรก     

ในผูสูงอาย ุ

                     ศ.พญ. คุณนันทา มาระเนตร 
 

โครงการ 12 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญใน   

         ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
         ศ.พญ. คุณนันทา มาระเนตร 
 

โครงการ 13  การศึกษาประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวดัใหญใหแก              

        ผูสูงอายุไทยในชุมชน 

  ผศ.นพ. รุงนิรันดร ประดิษฐสุวรรณ 

  

  กลุมท่ี 4 (Sub-program 4) ระบบทางเดินปสสาวะ ประกอบดวย 3 โครงการ 
 

โครงการ 14  การปองกันกระบังลมหยอนในผูสูงอายุและความถี่ของการตรวจ 

มะเร็งปากมดลูก 

  รศ.พญ. มานี ปยะอนนัต  
 

โครงการ 15  การสงเสริมคุณภาพชวีิตผูปวยโรคตอมลูกหมากโต 

                     รศ.นพ.อนุพันธ ตันติวงศ 
 

โครงการ 16  การศึกษาวิธีท่ีเหมาะสม และคุมคาในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง 
 ตอมลูกหมากใน ผูปวยสูงอายุ 
  รศ.นพ. อนุพันธ ตันติวงศ 

 

9.7  ตัวชี้วัดคุณคาหรือประโยชนของแผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัยแตละแผนงานจะมีคุณคา หรือประโยชนควรแกการใหการสนับสนุนทาง
การเงินหรือไมน้ัน อาจพจิารณาได ดังนี ้
 

  9.7.1 คุณคาหรือประโยชนท่ีเปนรูปธรรม  

        คุณคาและประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนจากปริมาณ   และมูลคาในการสงออก ปริมาณและมูลคา
ในการนําเขา ปริมาณและมลูคาท่ีใชในประเทศ โอกาสหรือลูทางใหม ๆ ของงานวิจัยน้ัน ปริมาณการใช 
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วัตถุดิบ ความเชื่อมโยงของตัวสินคาท่ีจะกอใหเกิดการผลิตสินคาอ่ืนตามมา มูลคาเพิ่มของสิ่งท่ีจะไดรับ
หลังจากการวจิัยประสบผลสําเร็จ ผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงาน การจาง
งาน การประหยัดงบประมาณ ประหยัดการใชทรัพยากร การเพิ่มประสทิธิภาพ ล  
 

  9.7.2 คุณคาหรือประโยชนท่ีเปนนามธรรม  

        คุณคาและประโยชนนามธรรมไดแก ไดแนวทางแกปญหาที่สําคัญ ชวยปรับปรุงวิธีการ 

แนวทาง รูปแบบที่เปนอยูใหเกิดประโยชนมากขึ้นกวาเดิม ชวยลดคาใชจาย ลดการสูญเสียทรัพยากรที่มี
อยู ลดผลกระทบตอสังคม ชวยปรับปรุงมาตรฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยใหดีข้ึน กอใหเกดิคุณคา
ทางจิตใจ ล  

 

9.8  คุณสมบัติของผูบริหารแผนงานวิจัย 
 

ความสําเร็จหรือลมเหลวในการบริหารแผนงานวจิัยน้ัน ผูบริหารแผนงานวิจยัมีสวน
สําคัญเปนอยางยิ่งในการทํางาน ดังนั้นผูบริหารแผนงานวจิัย จึงควรมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสําคัญ 

ดังนี้คือ  

9.8.1  มีวิสัยทัศน 

9.8.2  มีประสบการณในการวิจัย ระดับหัวหนาโครงการวิจัยมาแลวหลายโครงการ 

   9.8.3  มีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

   9.8.4  มีความรอบรูทันตอเหตุการณ 

   9.8.5  มีความสามารถระดับสูงในการจัดการงานวจิัย 

   9.8.6  เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

9.8.7  มีความสามารถในการประสานความคิด ประสานประโยชน และเชื่อมโยงกับ 

          ทุก ๆ ฝาย 

    9.8.8 เปนผูส่ังและอํานวยการที่ด ี

    9.8.9  ขยันและอุทิศตนใหกับงาน 

 

9.9   อุปสรรคในการทําชุดโครงการวิจัย  
 

มีดังนี ้
9.9.1  การคิดโจทยการวิจยัคอนขางยาก 

 9.9.2  การรวบรวมทีมวิจยั และการยอมรับของนักวจิัยซ่ึงกันและกัน 

 9.9.3  การรวมมือประสานงานระหวางโครงการวิจยัตาง ๆ   
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 9.9.4  ความสามารถในการบริหารงานวิจยัในลักษณะชดุโครงการวิจัย 

 9.9.5   เวลาที่ใชในการพัฒนารายละเอียดของชุดโครงการวิจัย 

 9.9.6  ใชงบประมาณมากและใชเวลาในการวิจัยนาน 

 

9.10  แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
 

  รัฐบาลมองปญหาแบบองครวม (Holistic Approach) หรือแบบบูรณาการ (Integrate)  

เพื่อใหเกิดความอยูดีมีสุขของคนไทย   แนวนโยบายของรัฐบาลตอการวิจัยก็เชนกัน ควรมองทั้ง Outside 

In เชน Global Niche, Bio-Tech, ICT ล  และ Inside Out ไดแก วาระแหงชาติ     ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม จุดเดนและศักยภาพของประเทศ ผลการบริหาร
และการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งสถานภาพระบบการวิจัยของประเทศ เพื่อนํามา
พิจารณาประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยของประเทศและจัดทําแผนงานวิจัยแบบบูรณาการได
อยางมีประสิทธภาพ สงผลตอการวิจัยท่ีสามารถสรางความเปนอยูดีมีสุขของคนไทย 

 

9.11  ยุทธศาสตรการพั นาประเทศกับงานวิจัย 
 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ควร
มี  ดังนี้ 
 

 9.11.1  จุดเนนสําคัญในดานการวิจัยและพั นา       ควรเปนการวจิัยแบบบูรณาการที่มี    

ครอบคลุมท้ัง 2 มิติ คือ ท้ัง Inside Out ในลักษณะของเนื้อหาสาระ (Content) และ Outside In ในลักษณะ
ของบริบท (Context) โดยมุมมองในการวิจัยควรพิจารณาสิ่งตอไปนี้คือ  

1) โอกาสในระดบัประเทศ เพื่อพิจารณาขีดความสามารถที่จะใชโอกาสมากนอย
เพียงใด และ  

2) ประเทศไทยอยูในระดับใดในเวทีโลก 
 

9.11.2 แนวคิดเรื่องขีดความสามารถในการแขงขัน จะตองคํานึงถึง 

1) องคประกอบของสินคาสง   ซ่ึงจุดเริ่มตนท่ีคํานึงถึงคือเร่ืองของ Scale Based, 

Resource Based, Labour Intensive Economies และการวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวย
การสรางความแตกตาง (Differentiation) 

 

2) การเลือกแขงขันในสิ่งท่ีไดเปรียบในดานอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดการทํามากไดผล
มาก (More for More) และทํานอยไดผลมาก (Less for More) เปาหมายหลักเพื่อความชํานาญ (Skill) 

และ Economical Speed เพื่อเปนเศรษฐกิจฐานความรูท่ีจะตองพิจารณา 4 ระดับ คือ 1) การปรับเปลี่ยน
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กระบวนทัศนใหม 2) ลูทางที่จะดําเนินการใหตรงกับศักยภาพ 3) แกนยุทธศาสตรตองเปนแบบ 

Competitive Advantage และ 4) ความพรอมใจทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เปนสัญญาประชาคม 

(Social Contract) 
 

 3)     การพัฒนาแบบสองแนวทาง (Dual Track Development) ถือวาเปนทางเลือกท่ี
เหมาะสมคือ การเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจภายใน โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญา/ระดับทองถ่ินกับ
เศรษฐกิจโลก ท่ีเรียกวา “Local Link to Global Reach” 

 

9.11.3 แนวทางการวิจัยและพั นารปูแบบใหม   ควรดําเนินการดังนี ้
3.1 ควรมีระบบบริหารจัดการในเรื่องการควบคุมดูแล (Governing) การอํานวยการ 

(Directing) การบริหารจัดการ (Managing) และการปฏิบัติหรือการดําเนินงาน (Executing) ท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

3.2 ควรมีการสรางระเบียบวาระ (Agenda) ท่ีประสานสอดคลองรวมกนัในลักษณะของ
การเปนระเบยีบวาระแหงชาติ (National Agenda) ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร (Personal Agenda) 

และวาระการจัดองคกร (Organizational Agenda) เพื่อจะเปนปจจยัหลัก (Key Driver) ในการดําเนินการ
และบริหารงานวิจยัของประเทศใหบรรลุเปาหมายได 

 

9.12  การวิจัยแบบบรูณาการ : แนวคิด เปาหมาย และเกณ การพิจารณา 
 

การวิจัยแบบบูรณาการ หมายถึง การวิจัยท่ีสรางความเชื่อมโยงของสวนตางๆใหเปน
เนื้อเดียวกัน และเกิดประโยชนสูงสุดและมูลคา/คุณคาเพิ่ม ตัวอยางของการบูรณาการ ไดแก การตมยา
และยาสมุนไพร ท่ีจะตองนําวัตถุดิบมาผสมผสานใหเปนเนื้อเดียวกัน การวิจัยแบบบูรณาการจึงควรมี
ลักษณะสําคัญคือ 1) การวิจัยท่ีเช่ือมโยงสวนตางๆใหเปนเนื้อเดียวกัน 2) สรางมูลคา และ 3) เกิดผลดีกับ
ประชาชนจํานวนมาก 

 

  ผลลัพธท่ีสําคัญของการวิจัยแบบบูรณาการจําเปนตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2547 คือ 
 

  1) เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  นอกจากนี้ตองสงเสริมความรวมมือดวย เพราะสังคม
ตองการความรวมมือมาก เปนการแขงขันเชิงบูรณาการ 
 

  2) การเสริมสรางการพั นาท่ียั่งยืนของประเทศ  อาจมีการตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสงผลดีตอสังคมทุกสวน 
 

  3) การพั นาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิต 
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  4) ความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ และการอํานวยความยุติธรรม 
 

  5) การบริหารจัดการประเทศ  จะใชแบบเดิมหรือแบบใหม 
 

  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ  พ.ศ. 2547 ใน 5 เร่ืองดังกลาวเปนการ
ประนีประนอมอยางหนึ่งของโครงสรางงบประมาณในแงของ Program Structure ของงบประมาณและ
การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ 

 

9.13  เกณ การพิจารณาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการของหนวยงานภาครั ที่เสนอขอ         

งบระมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 

  รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาทุกสวนของสังคมไทย โดยการ
วิจัยมีบทบาทสําคัญและเปนพื้นฐานในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
สรางความเปนอยูท่ีดี คุณภาพชีวิตของคนในชาติสูงข้ึนอยางยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานตางๆ ของประเทศ ซ่ึงตองการความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชน และหรือภาค
ประชาชนเพื่อเช่ือมโยงการวิจัยต้ังแตระดับทองถ่ิน ระดับภาค สูระดับประเทศ และสูระดับนานาชาติ
ตามลําดับ เพื่อประโยชนในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

  ดังนั้นการจัดทําแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ จึงมีความจําเปนตองใหสอดคลองกับ
แนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมิติใหมในการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศเปน
สําคัญ 

  การกําหนดประเดนการวิจัยแบบบูรณาการ  ใหพิจารณาจากปจจัย ดังนี้ 
 

9.13.1  ความจําเปน (need) 

9.13.1.1 ยุทธศาสตรและแผนงานวจิัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) 

1) ความมั่นคงแหงชาติ (security) การตางประเทศ        และการอํานวยความ 

       ยุติธรรม 

2)    การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน (competitiveness) ของประเทศ 

3)    การพัฒนาสังคม ทุนสังคม (social capital) การแกไขความยากจน และ 

       การยก ระดับคุณภาพชีวติ 

4)   การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainability) ของประเทศ 

5)  การบริหารจัดการประเทศ 
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9.13.1.2  ขอตกลงของรัฐบาลไทยในกรอบทวิภาคี พหภุาคี เชน FTA, ASEAN, APEC, 

UN ล  

9.13.1.3 การศึกษาขอเสนอแผนงานของตางประเทศที่ประเทศไทยจะตองทําการเจรจา
ตอรอง 

9.13.1.4  การพัฒนานโยบายใหมในกรอบ paradigm shift 
 

9.13.2  ความเรงดวน (emergency) 

9.13.2.1  ความผูกพันตามเงื่อนของเวลา (deadlines) 

9.13.2.2  ความรุนแรงของผลกระทบ ท้ังดานบวกและดานลบ 

9.13.2.3  เปนกลไกสําคัญในการบริหารนโยบาย (mechanism) 

9.13.2.4 เพิ่มศักยภาพในการบริหารนโยบายของรัฐ ในสถานการณเรงดวน  

(capacity  building)  
 

9.13.3  ความสามารถในการบริหาร (servicability) 

9.13.3.1 มีลักษณะเปนยุทธศาสตร    กลาวคือ   เปนขอเสนอการวิจยัท่ีครอบคลุมหลาย         

หนวยงาน   หลากหลายมิติ   รวมทั้งตองมองภาพการดําเนินงานอยางเปนองค
รวมดวย 

9.13.3.2 ไมซํ้าซอนกับภารกิจของหนวยงานปฏิบัติท่ีไดรับงบประมาณเพยีงพออยแูลว   

เชน  กองทนุเพื่อการสงออก สถาบันอาหาร สาบันแฟชั่น สถาบันยานยนต 

กองทุนอนุรักษพลังงาน (กระทรวงพลังงาน) 
 

9.13.4  ผลตอบแทน/ผลงานที่เกิดข้นจริง (returns/end results) 

9.13.4.1 มีความพรอมในการนําผลวิจัยไปใชตัดสินใจ/ปฏิบัติการ (end results) 

9.13.4.2 พัฒนาผลการวิจัยเชิงนโยบาย/แผนงานได (programming) 

9.13.4.3 ระบุผลได/ผลเสีย ชัดเจน 

9.13.4.4 เกิดผลทันที (immediately of benefits) 

9.13.4.5 สามารถขจัดปญหา หรือการขาดขอตอ (missing link) ของกิจกรรมตางๆ ใน 

การบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

9.13.4.6 ผูวิจยัเต็มใจดําเนนิการตอเนื่องในการอธิบาย ช้ีแจง ทําประชาพิจารณ สราง
และพัฒนานโยบายและแผนงาน จนถึงข้ันปฏิบัติการ 

 

9.13.5  ความรบัผิดชอบของคณะผูวิจัย 

9.13.5.1 ความเขาใจในยุทธศาสตรรวมที่เช่ือมโยงกันในรูปแบบบูรณาการของรัฐ 

9.13.5.2  ความเขาใจแผนงานในแตละยุทธศาสตรของรัฐ 
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9.13.5.3 ความสามารถอธิบายวงจรขัน้ตอนการดําเนนิงานในแตละงาน  จนไดรับผล 

สุดทาย  (end results) 

9.13.5.4 ติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงานเดิม    สามารถสรุปสถานการณเพือ่ 

พัฒนานโยบายประเดน็ปญหาการขาดขอตอ (missing link) ได 

9.13.5.5 มีความพรอมในการนําเสนอแบบ interactive ตลอดเวลาการวจิัยและภายหลงั
การวิจยัจนกอใหเกดิรูปธรรมในการปฏิบัติงานและเขาชวยเหลือ แกไข
สถานการณตอผูบริหารนโยบายสื่อมวลชนและสาธารณชนได 

9.13.5.6 สามารถนําเสนอภาพแบบองครวมไดชัดเจน 

9.13.5.7 เนนหนักมาตรการแกไขปญหาโดยเครื่องมือกลไกทุกดาน     เชน  การบริหาร 

การเจรจาตอรองระบบราคา การเชื่อมตอ 

9.13.5.8 ใชวิธีการวิจยัทุกสาขาที่เกี่ยวของ 

 

9.13.6  ประเดนการวิจัย 

9.13.6.1 ความสอดคลองกับหลักการและเหตุผล     ในการจัดทําแผนงบประมาณ    เชิง
บูรณาการ  (เอกสารประกอบการปรับปรุงช้ีแจงแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป 2547 ตอผูบริหารระดับปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2546 ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของชาติ นโยบายระยะเรงดวน  3 ป (2548-2550) 

9.13.6.2 ความเรงดวนของปญหา  ผลกระทบทางบวกและทางลบตอสภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความสามารถในการแขงขัน ทุนทาง
สังคม ความยากจนของประชาชน เสถียรภาพของประเทศ เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

9.13.6.3 ขอผูกพันของรัฐบาลและรัฐไทยในเชิงนโยบายรัฐบาล       ขอตกลงตางๆ กับ
ตางประเทศในกรอบพหภุาคี กรอบภูมิภาค กรอบขอตกลงสองฝาย เชน WTO, 

APEC, ASEAN, UN, ACD, FTAs เปนตน  

9.13.6.4 ความรุนแรงของปญหา เชน ปญหาที่ระบุในแผนยุทธศาสตรความมั่นคงของ
ชาติ การตางประเทศและการอํานวยความยุติธรรม ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไข
ปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรการเสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ยทุธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ เปนตน 

9.13.6.5 กลไกที่จะกอใหเกดิผลประโยชน/ลดผลเสียหายตอประชาชน 

9.13.6.6 ประเด็นการวิจัยท่ีเปนขอตอของปญหา (missing link) 
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9.14  เกณ การพิจารณาแผนงานวิจัยแบบบรูณาการ 
 

  การพิจารณาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการตามมิติใหมของการบริหารจัดการงบประมาณ
ของประเทศ มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 

  9.14.1 ความสอดคลองกับยทุธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง 

(พ.ศ. 2548-2550) 5 ยุทธศาสตร ไดแก 
 

 1)  ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ การตางประเทศ  และการอํานวยความ  ยุติธรรม  

โดยสงเสริมความมั่นคง  สนับสนุนกิจการตางประเทศ  เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชนของประเทศ 

รวมทั้งการพฒันาระบบและกระบวนการยุติธรรมใหไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชน 
 

 2) ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยสรางขีดความสามารถ
ของระบบเศรษฐกิจในการผลิตสินคาและบริการที่ตอบสนองตอความตองการของตลาด สินคาระหวาง
ประเทศ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การพัฒนาสินคาและบริการของไทยเพื่อตอบสนองสินคา
เฉพาะ เชน เปนครัวของโลก เปนตน การพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ/หรือมี
โอกาสทางการตลาดสูง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาการคาและบริการ 

สงเสริมการสงออกเชิงรุก การพัฒนาดานการทองเที่ยว สงเสริมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รวมท้ัง
สรางบทบาทของไทยในเวทีความรวมมือระหวางประเทศ และการปรับระบบการเงินการคลังเพื่อ
สนับสนุนการแขงขันของประเทศ 

 

3) ยุทธศาสตรการพั นาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ คุณภาพชีวิต 

โดยมุงเนนการแกไขปญหาความยากจน สนับสนุนการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร ฟนฟูเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการพักชําระหนี้อยางตอเนื่อง บรรเทาปญหาการวางงานและพัฒนาแรงงาน ปฏิรูประบบ
การศึกษาและเติมปญญาใหสังคม สนับสนุนกิจกรรมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ พัฒนาการ
สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพถวนหนา เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัด
ระเบียบสังคม รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพั นาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยมุงเนนใหเศรษฐกิจใน
ระดับฐานรากมีความเขมแข็ง พัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของระบบขนสงและ
โครงสรางพื้นฐาน ฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พัฒนาและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประเทศ โดยการเสริมสรางระบบการบริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดี  การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของทองถ่ิน  การพัฒนาระบบการเมือง การ 
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พัฒนาและเรงรัดการบริหารจัดการทางการเงินการคลังภาครัฐ และหนี้ภาครัฐ 
 

  9.14.2  มีศักยภาพในการเปนศูนยกลาง (hub) สูง 

พิจารณาถึงศักยภาพของหนวยงานวิจัยท่ีเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบขอเสนอการวจิยั
แบบบูรณาการ รวมท้ังศักยภาพในการทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง (hub) หรือศูนยประสานงานกลางกับ
หนวยงานวิจัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศ 

 

  9.14.3  ผลกระทบของงานวิจัยเปนตัวคูณสงผลสะเทือนสูง 

พิจารณาผลกระทบของงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนมีแนวโนมสงผลสะเทือนสูงเปน
ทวีคูณตอสังคมชาติ และนานาชาติ ซ่ึงผลกระทบของงานวิจัย อาจจะแสดงในเชิงปริมาณ หรือเปน
งานวิจัยท่ีมีการตอยอด ท่ีใชตนทุนต่ํา แตไดผลตอบแทนสูง หรือเปนงานวิจัยท่ีผลิตไดมากตามความ
ตองการของตลาด และทําใหไดรับผลตอบแทนสูงตามไปดวย เปนตน 

 

9.14.4 งานวิจัยท่ีกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษ กิจ  และคุณคาเพิ่มทางสังคมและ   

           วั นธรรม 

เปนงานวิจัยท่ีกอใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวยดาน    

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว และการพาณิชย หรือการสรางคุณคาเพิ่มทางสังคมและ      

วัฒนธรรม เปนการสรางปญญาใหกับประชาชนโดยรวมใหฉลาดมากขึ้นกวาเดิม รวมทั้งมีคุณธรรม 

จริยธรรม ศีลธรรม ล  ในแตละข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจรใน
รูปแบบหวงโซมูลคา (value chain) ดวย 

 

  9.14.5  งานวิจัยมีความเชื่อมโยงจากทองถ่ิน สูระดับประเทศ และนานาชาติได 

     งานวิจัยน้ัน เร่ิมตนวิจัยและพัฒนาจากทองถ่ิน ซ่ึงเปนภูมิปญญาไทยและมีแนวโนม
สามารถจะขยายการพัฒนาไปสูระดับชาติ และนานาชาติได 

 

  9.14.6  การมีสวนรวมของภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาชน 

เปนงานวิจัยท่ีมีหนวยงานรวมดําเนินการหลายหนวยงานภายใตเปาหมายและ    

วัตถุประสงคเดียวกัน ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาชนที่ เกี่ยวของ 

โดยการรวมกันคิดรวมกันทําการวิจัย และพัฒนากันเปนคณะ ท้ังในประเทศและ       ตางประเทศในเชิง
หุนสวน (partnerships) โดยการสมทบคาใชจายในการวิจัยละพัฒนา และ/หรือมีสวนรวมในการนํา
ผลการวิจัยและพัฒนาที่ไดไปใชประโยชนในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรมท่ี
แทจริงตอไป 
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9.15  รายละเอียดของหัวขอในการจัดทําแบบเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ    
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

9.15.1 ชื่อแผนงานวิจัย 

ระบุช่ือแผนงานวิจัย (Research Program) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

9.15.2 หลักการและเหตุผล 

ระบุหลักการและเหตุผลในการทําแผนงานวิจัยเร่ืองนี้วามีความจําเปน มีความเรงดวน 

มีประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจริงและใหผลตอบแทนคุมคากับงบประมาณที่รัฐบาลใชลงทุนในการทําวิจัย มี
การบริหารจัดการแผนงานวิจัยแบบองครวม โดยครอบคลุมหลายหนวยงาน หลากหลายมิติ และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) 

 

  9.15.3 วิสัยทัศน 

แสดงใหเห็นภาพที่กระทรวงคาดหวังใหเกิดข้ึนในอนาคต จากการทําแผนงานวิจัยเร่ือง
น้ี โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริงในปจจุบัน เช่ือมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และความเชื่อม่ันเขา
ดวยกัน 

 

  9.15.4 พันธกิจ  

แสดงใหเห็นถึงภารกิจหลักของแผนงานวิจัยท่ีจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ของแผนงานวิจัยเร่ืองนี้ 

 

  9.15.5 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

ระบุใหเห็นปริมาณของผลที่ตองการใหเกิดข้ึนท้ังในระดับผลผลิต ผลลัพธ ท่ีกําหนด
ในระยะเวลาดําเนินการของแผนงานวิจัยเร่ืองนี้ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด 

 

9.15.6 วัตถุประสงค 

ระบุใหเห็นถึงขอความที่แสดงถึงความสําเร็จท่ีตองการใหเกิดข้ึนในขณะดําเนินการ   

ภายในระยะเวลาที่กําหนดและสามารถตรวจวัดได 
 

9.15.7  กลยุทธ 

ระบุใหเห็นถึงวิธีการดําเนินการวิจัยอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กําหนดไว 

 

9.15.8 ระยะเวลาดําเนินการ 

ระบุระยะเวลาที่ใชในการวิจัย   ต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดแผนงานวิจัย  โดยระบุเดือน ปท่ี 
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เร่ิมตนถึงเดือน ปท่ีส้ินสุด 
 

  9.15.9 เปาหมายผลผลิตและตัวชี้วัด 

ระบุปริมาณของสิ่งของหรือบริการที่ เปนรูปธรรมซึ่งไดจากการวิจัย  เพื่อให
บุคคลภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได ท้ังนี้ตองระบุตัวบงช้ีสภาพการบรรลุเปาหมายในระดับ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
ตนทุน 

 

9.15.10 เปาหมายการใหบริการ (ผลลัพธ) และตัวชี้วัด 

ระบุปริมาณของผลที่เกิดข้ึนหรือผลตอเนื่องจากผลผลิต ท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ
หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศชาติ สภาพแวดลอม ล  ท้ังนี้ ตองระบุตัวบงช้ีสภาพการบรรลุ
เปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ 

คุณภาพ เวลา และตนทุน 
 

9.15.11 หนวยงานและผูรับผิดชอบหลัก 

ระบุช่ือหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบทําการวิจัยและผูรับผิดชอบ พรอมท้ังสถานท่ี และ
หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอสะดวก 

 

9.15.12 หนวยงานสนับสนุนและผูรับผิดชอบ 

ระบุช่ือหนวยงานสนับสนุนท่ีรวมกันทําการวิจัยและผูรับผิดชอบ พรอมท้ังสถานที่ 
และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอสะดวก 

 

9.15.13 แผนการใชจายงบประมาณ 

จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ โดยจําแนกตามหนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

เปาหมายผลผลิต เปาหมายการใหบริการ (ผลลัพธ) พ้ืนท่ีเปาหมาย งาน/โครงการและกิจกรรม เปนตน 
 

9.15.14 รายงานผลการดําเนินงานวิจัย 

จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัยทุกๆ 6 เดือน และจัดทํารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณเม่ือส้ินสุดระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

 

9.16  ความแตกตางระหวางแผนงานวิจัยและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
 

  แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยน้ันเกิดมานานแลว แตการจัดทําขอเสนอการวิจัยใน
รูปแผนงานวิจัยน้ันยังมีนอยอยู เพราะขาดแคลนผูบริหารงานวิจัยท่ีจะมาเปนหัวหนาแผนงานวิจัย หรือ
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ขาดผูประสานงานวิจัยท่ีดี มีความรูความสามารถ แตในชวงหลังป 2544 การจัดทําขอเสนอการวิจัยในรปู
แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยก็มีมากขึ้นเปนลําดับ 
 

  ในชวงป 2546-2547 รัฐบาลมองปญหาการวิจัยแบบองครวม หรือการบูรณาการ ดังนั้น
การจัดทําแผนงานวิจัยในระยะนี้จึงใชคําวา “แผนงานวิจัยแบบบูรณาการ” 
 

  ความแตกตางระหวางแผนงานวิจัยและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการน้ัน ในหลักการ
แลว ผูเขียนเห็นวาเหมือนกัน เพียงแตวา แผนงานวิจัยแบบบูรณาการนั้น เนน 5 ยุทธศาสตรตาม    ยุทธ
ศาสตรการจัดทํางบประมาณของประเทศ และมีเกณฑพิจารณา 6 เกณฑ ตามที่กลาวมาแลว 
 

  สวนแผนงานวิจัยนั้น ใชเอกสาร นโยบาย และแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 6       

(พ.ศ. 2545-2549)  เปนหลักในการพิจารณาขอเสนอการวิจัย 
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ภาคผนวก ก 

คําศัพทในการวิจัย 

 

Abstract 

บทคัดยอ 

  บทคัดยอเปนขอความโดยสรุปของการวิจัยท่ีเขียนเรียบเรียงข้ึนไวอยางส้ันๆ แต
กะทัดรัดชัดเจนไดใจความสมบูรณ ครอบคลุมการวิจัยนั้นทั้งหมด มีลักษณะคลายเปนขอสรุป 

(conclusion) ท่ีเขียนในลักษณะแนวคิด (concept) มิใชเขียนแบบยอ (summary) โดยท่ัวไปจะเขียนเปน
ตอน (paragraph) ตอกัน ไมมีหัวขอ เนื้อความจะประกอบดวย แนวคิด วัตถุประสงคหรือปญหาที่ทําวิจัย
สมมติฐาน ตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย  ขอสรุปที่ได  และ
ขอเสนอแนะ ภาษาอังกฤษไมเกิน 300 คํา ภาษาไทยไมเกิน 500 คํา 
 

Accidental Sampling 

การเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ 

  การไดตัวอยางมาศึกษาวิจัยโดยบังเอิญ    เชน   บังเอิญไปพบ หรือ บังเอิญมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาล  บังเอิญไปพบกันที่สถานีรถไฟ มิไดมีการเจาะจง แตบังเอิญพบ เรียกวาการเลือกตัวอยาง
แบบบังเอิญ ไมประสงคท่ีจะควบคุมความลําเอียง (biases) และตัวแปรภายนอกที่ปะปนมาดวย เชน การ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล ตองการสํารวจ 100  คน ก็เลือก 

เฉพาะ 100 คนแรกที่มา หรือเลือกใครก็ได 100 คน ท่ีนั่งรอรับการตรวจรักษาที่หนาหองตรวจโรค เปน
ตน 
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มูลเหตุท่ีทําวิจัยเร่ืองนั้น  การทําวิจัยเร่ืองนั้นมีจุดมุงหมายและขอบเขตอยางไร  ผลการวิจัยไดขอสรุปที่
สําคัญอยางไร และ จะนําไปใชประโยชนอะไรบาง  เปนตน และเปนสวนที่กลาวขอบคุณผูท่ีใหการ
สนับสนุนชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกตาง ๆ จนการวิจัยนั้นสําเร็จเรียบรอย โดยเฉพาะผูท่ีใหการ
สนับสนุนชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกเปนพิเศษมักจะกลาวนามไวดวย ลงทายใสช่ือ และเดือน  ป 
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Action Research   

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการปรับปรุง (improvement) หรือแกไขปญหาการทํางาน
ดวยการวิจัยเร่ิมจากมีปญหาในการทํางาน จึงวางแผน (planning) ดวยการหามาตรการและวิธีการตาง ๆ 

มาแกไข ปรับปรุงการทํางานนั้น แลวเร่ิมปฏิบัติหรือลงมือทํา (acting) ตามมาตรการและวิธีการที่กําหนด 

ขณะปฏิบัติมีการสังเกต  ตรวจสอบ (observing)  ปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน และวัดผลดวยเพื่อใชเปน
ขอมูลยอนกลับ (feedback) ไปปรับเปลี่ยนมาตรการและวิธีการนั้น จนสามารถแกไขปญหาการทํางาน
ไดสําเร็จ หรือมีผลการดําเนินงานดีข้ึน เชน ครูจะทํางานไดสําเร็จ หรือมีผลการดําเนินงานดีข้ึน เชน ครู
จะทําวิจัยเชิงปฏิบัติการดวยการใชระเบียบวิธีการวิจัยมาศึกษาปญหาและแกไขปญหาในหองเรียน ก็จะ
ทําวิจัยโดยทดลองวิธีการสอนแบบใดแบบหนึ่งกับนักเรียนที่ตนสอน และตรวจสอบผลวา ไดผลดี
หรือไม มีปญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนอยางไร  เพื่อจะนําไปปรับปรุงแกไขครั้งตอไป 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เปนการทําวิจัยเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม เฉพาะที่เทานั้น การใช
กลุมทดลอง จึงไมมีความจําเปน และไมสามารถนําไปใชสรุปอางอิงไปยังกลุมอื่นได การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเปนการวิจัยประยุกตในลักษณะหนึ่ง  ตางกับการวิจัยประยุกตตรงท่ีการวิจัยเชิงปฏิบัติการไม
สามารถสรุปอางอิง (generalization) ไปยังประชากรได  

 

Analysis 

การวิเคราะห 

            การวิเคราะหในการวิจัย หมายถึง การจัดประเภทการจัดเรียง การจัดแจงจัดทําและการ
สรุปขอมูลเพื่อหาคําตอบของปญหาการวิจัยและเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย วัตถุประสงคของการ
วิเคราะหก็คือลดขอมูลใหอยูในรูปที่สามารถเขาใจได และแปลความหมายได 

(Keringer, 1986 : 126 ) 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

การวิเคราะหความแปรปรวน 

  การวิเคราะหความแปรปรวนเปนเทคนิคการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

(Mean) ของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมข้ึนไปที่เปนอิสระกัน โดยทดสอบรวบรวมยอดแบบรวม ๆ วา 
คาเฉลี่ยของแตละกลุมตางจากคาเฉลี่ยรวม (qrand mean) หรือไม ในการทดสอบจะตั้งสมมติฐานวา 
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดไมแตกตางกัน การวเิคราะหจะใชความแปรปรวนมาพิจารณาโดยแบง
ความแปรปรวนของขอมูลออกตามแหลง    หรือสาเหตุของความแปรปรวน    และใช  F–Ratio    ในการ 

เปรียบเทียบ 
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Applied Research 

การวิจัยประยุกต 

  การวิจัยประยุกตเปนการทําวิจัยท่ีมุงนําผลไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติ เพื่อ
แกปญหาหรือควบคุมปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนโดยตรง  มิไดมุงสรางทฤษฎี และแนวความคิดใหม ๆ แต
อยางใด เชน การทดลอง หาประสิทธิภาพการสอนของบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องปญหาประชากร สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน การศึกษาความสนใจในการประกอบอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาเปนตน 

  การวิจัยประยุกตกับการวิจัยบริสุทธ์ิตางกันที่วัตถุประสงค คือ การวิจัยบริสุทธ์ิมุงขยาย
เนื้อหาความรูใหมสวนการวิจัยประยุกตมุงแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ  

ลักษณะการวิจัยท่ีตรงกันขามกับการวิจัยนี้คือ การวิจัยพื้นฐาน  

ลักษณะการวิจัยท่ีใกลเคียงการวิจัยนี้คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 

Basic Research 

การวิจัยมูล าน 

  การวิจัยมูลฐานมีลักษณะเหมือนกับการวิจัยบริสุทธ์ิ ขอใหดูความหมายของการวิจัย
บริสุทธ์ิ 

 

Bivariate Analysis 

การวิเคราะหสองตัวแปร 

  การวิเคราะหสองตัวแปรเปนการนําตัวแปรอิสระหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัวมา
วิเคราะหทางสถิติ เชน การเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอ รัฐบาลของพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ ระหวางคนใน
กรุงเทพมหานครกับคนตางจังหวัด  การหาความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับสวนสูงของคนไทย เปนตน 

 

Case – Study 

การศกษาเฉพาะกรณี 
  การศึกษาเฉพาะกรณีเปนการศึกษาวิจัยในปญหาเฉพาะเรื่องและเฉพาะหนวยใดหนวย
หนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนหนวยเล็กๆ หรือหนวยใหญๆ เชน บุคคล ครอบครัว กลุมบุคคล หนวยงาน  องคกร 

สถาบันทางสังคมตางๆ เปนตน แตวิธีการศึกษาทําอยางละเอียดครบถวน ศึกษาทุกแงทุกมุม ขอมูลท่ี
ศึกษามักเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันประสบการณ ในอดีตและแรงผลักดันจากสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
บุคคลและพฤติกรรมของหนวยท่ีตองการศึกษานั้น  เชน การศึกษาพัฒนาการทางอารมณและสังคมของ 

เด็กหญิงนพมณี  เปนตน 
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Census Survey 

สํามะโนประชากร 

   สํามะโนประชากรเปนกระบวนการทั้งหมดในการสํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ประชากรเศรษฐกิจ และสังคมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่แนนอน ดวยการแจงนับทุกหนวยประชากร
โดยตรง (face to face) ในขอบเขตที่กําหนด 

 

Checklist 

แบบบันทก 

  แบบบันทึก เปนเครื่องมือท่ีใชในการบันทึกส่ิงที่มีอยู หรือส่ิงที่ขาดหายไปจาก
สภาพการณหรือปรากฏการณ ใชบันทึกขอมูลท่ีไดจากการคัดลอกขอมูลท่ีมีอยูแลว  หรือ ขอมูลท่ีไดจาก
การสังเกต เชน แบบบันทึกผลการทดลองแบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของ อาจารย  เปนตน 

 

Cluster  Sampling 

การสุมตัวอยางแบบกลุม 

 การสุมตัวอยางแบบกลุม เปนการสุมกลุมที่แบงประชากรแทนการสุมหนวยประชากร 

นั่นคือ  เมื่อจะสุมตัวอยางแบบกลุมจะตองแบงประชากรออกเปนกลุมๆ  โดยใหแตละกลุมที่แบงออก
แลวมีคุณลักษณะหรือลักษณะตามตัวแปรที่ศึกษาครบถวนเหมือนกัน เชน แบงโดยใชเขตภูมิศาสตร เขต
การปกครอง  เขตการบริหารหรือใชหนวยงานองคกรที่มีประชากรอยูรวมกัน เปนเกณฑในการแบงก็ได  

เมื่อแบงกลุมไดแลว ก็สุมกลุมแทนโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย หรือแบบมีระบบก็ได เมื่อไดกลุมแลว
จะถือวาประชากรทุกหนวยท่ีอยูในกลุมนั้นเปนกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา เชน  ถาตองการสุมตัวอยาง
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดหนึ่งมาหาน้ําหนักเฉลี่ยก็จะแบงนักเรียนเปนกลุมโดยใชโรงเรียน
เปนเกณฑในการแบง  แลวสุมรายชื่อ หรือหมายเลขโรงเรียนดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายหรือแบบมี
ระบบก็ไดมาตามจํานวนที่ตองการ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนที่อยูในโรงเรียนที่สุมไดจะถือวา
เปนกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาทั้งหมด 

 

Coefficient  Alpha 

สัมประสิทธิแอล า 
  สัมประสิทธ์ิแอลฟา   เปนสูตรที่ใชหาความเที่ยงของเครื่องมือวัดในลักษณะความสอด 

คลองภายในสามารถใชคํานวณหาได  ท้ังที่เปนแบบตอบถูกให  1  คะแนน  ตอบผิดให   0  คะแนน  

และที่ใหคะแนนมากกวา 1  เชน  การวดัเจตคติใชแบบประเมินคา  ชนดิ  5 4 3 2 1 กส็ามารถหาคาความ 
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เที่ยงดวยวิธีนี้ได สูตรที่ใชมีดังนี้ 
  

rtt   =   K       1-  
2
ts  

                                                               k – 1          s 2t 

 

เมื่อ     rtt        =     ความเที่ยง 

           K     =    จํานวนขอคําถาม 

          S2
t         =    ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ  

          S2
t         =    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ 

 

Coefficient  Correlation 

สัมประสิทธิสหสัมพันธ 

               สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เปนดัชนีวัดปริมาณความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ วามีมาก
นอยเพียงไร โดยทั่วไปใชแทนดวย  rxy  และมีคาระหวาง +1 ถึง –1  ถามีคาใกล +1 แสดงวามี
ความสัมพันธไปทางเดียวกันมาก ถามีคาใกล –1 แสดงวามีความสัมพันธไปในทางตรงกันขามมาก และ
ถามีคาใกล 0 แสดงวามีความสัมพันธกันนอย เชน ความสามารถในการเรียนภาษาไทนและภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) =  0.9 ก็หมายความวา  ความสามารถในการเรียน
ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน  และจะแปรผันรวมกัน  81% 

(100r 2
xy) นั่นคือ เมื่อเรียนภาษาไทยไดคะแนนมากก็เรียนภาษาอังกฤษไดคะแนนมากดวย ในทาง

กลับกัน ถาพบวา  ความสามารถในการเรียนภาษาไทยกับคณิตศาสตรของนักเรียนมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ = -0.9  ก็หมายความวา  ความสามารถในการเรียนภาษาไทยกับคณิตศาสตร มีความสัมพันธ
ตรงกันขามกัน หรือสัมพันธแบบผกผันกันคือ  ถาเกงภาษาไทยจะออนคณิตศาสตร หรือเกงคณิตศาสตร
ก็จะออนภาษาไทย 

 

Coefficient  of  Determination 

สัมประสิทธิความแปรผัน 

               สัมประสิทธ์ิความแปรผัน เปนดัชนีบอกปริมาณความแปรผันรวมกันระหวางตัวแปรที่
นํามาหาสหสัมพันธ ซ่ึงคํานวณไดจากการเอาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธท่ีไดยกกําลังสองและคูณดวย 

100 

              1002 xrCD xy    
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  พื้นที่สวนที่ทับกันเปนคา CD  ซ่ึงแปรผันรวมกันระหวางตัวแปร X ก ับตัวแปร Y 

 

Community survery 

การสํารวจชุมชน 

             การสํารวจชุมชน เปนการสํารวจเกี่ยวกับสภาพของชุมชนไดแก  ประวัติชุมชน สภาพ
ภูมิศาสตรลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคม การปกครองลักษณะทางวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากร ภาวะ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เปนตน 

 

Conceptual Definition  

นิยามศัพทเชิงแนวคิด 

              นิยามศัพทเชิงแนวคิด เปนการใหความหมายของคํา  หรือขอความในลักษณะสรุปเปน
ใจความสําคัญ โดยมากนักจะใชแนวคิดอื่นมาใหนิยามศัพทคํา หรือขอความที่ตองการใชนั้น เชน การ
วิจัย ความหมายถึง “การวิจัยเปนวิถีทางแหงปญญา”  “การวิจัยเหมือนน้ําแข็งลอยน้ํา” เปนตน 

            นิยามศัพทเชิงแนวคิดมีความหมายใกลเคียง หรือบางครั้งใชแทนกันกับนิยามศัพทตาม
ทฤษฎี 
 

Conceptual Framework 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

          กรอบแนวคิดการวิจัย เปนการเสนอเหตุผลและหลักการนําทฤษฎี แนวคิด สภาพปญหา
และผลงานการวิจัยในอดีต หลาย ๆ ทฤษฎี หลายแนวคิด และหลายผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาสนับสนุน
ใหเหตุผลในการทําวิจัยเร่ืองนั้น เพื่อใหเห็นความสําพันธเกี่ยวของกันระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม  และบงชี้ถึงลักษณะหรือทิศทางของความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกันนั้นดวย 

 

Conclusion 

ขอสรุป 

        ขอสรุปเปนสาระสําคัญของผลการวิจัยรวมที่ไดจากผลการวิเคราะหหรือผลการวิจัย
ยอย ๆ มีการตรวจสอบและยืนยันทางวิชาการแลว เขียนเปนประโยคที่มีใจความสําคัญเดียว 

X  Y
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Concurrent  Validity 

ความตรงตามสภาพการณ 

               ความตรงตามสภาพการณ เปนคุณภาพของการวัดที่บอกวา  สามารถวัดไดตรงตาม
สภาพการณท่ีเปนจริงในปจจุบัน  เชน  ตองการทราบวา  นักเรียนในปจจุบันมีความรูความเขาใจในการ
คิดเลขเพียงใด  เราก็สรางแบบทดสอบวัดการคิดเลขขึ้นชุดหนึ่ง  เอาไปสอบวัดนักเรียนนั้น  ใน
ขณะเดียวกันก็เอาแบบทดสอบการคิดเลข  ซ่ึงเปนแบบทดสอบการคิดเลขมาตรฐานที่คนอื่นสรางไวไป
สอบดวยแลวนําคะแนนที่ไดจากการสอบทดสอบทั้งสองชุด ไปหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธกัน คาที่ได
จะเปนความตรงตามสภาพการณของแบบทดสอบที่เราสรางขึ้น  ถามีคาสูงก็แสดงวาสามารถวัดวา
นักเรียนมีความรูความเขาใจในการคิดเลขไดตรงตามสภาพความสามารถของนักเรียนจริง ๆ สูง 

 

Construct 

โครงสราง 

                 โครงสรางเปนแนวคิดอยางหนึ่ง  แตเปนคําหรือขอความที่มีความหมายมากขึ้น  โดย
บอกหรือช้ีนําใหเห็นคุณลักษณะภายในของสิ่งนั้น  เชน  ความรู  เจตคติ  คานิยม  ความเชื่อ  เปน
โครงสรางที่ลวนแตเปนแนวคิดที่บอกลักษะ หรือบอกองคประกอบที่เปนโครงสรางรวมกัน  ความรู
ประกอบดวยโครงสรางหรืออาการอยางไรบางจึงจะเรียกวาความรู  และสามารถวัดหรือสังเกตความรู
นั้นได 

 

Construct  Validity 

ความตรงตามโครงสราง   

               ความตรงตามโครงสราง  เปนคุณภาพของการวัดที่บอกวาสามารถวัดไดตามรูปแบบ  

หรือโครงสรางที่ตองการใหวัดหรือไม เชน แบบทดสอบวัดสติปญญา ถาถือตามทฤษฎีของ  เธอรสโตน  

จะแบงสติปญญา   หรือสมรรถภาพทางดานภาษา   ตัวเลข  เหตุผล  มิติสัมพันธการสังเกตรับรู  ความ
คลองแคลวในการใชคํา  และสมรรถภาพทางดานความจํา  ถาสรางไดครอบคลุมครบถวนทั้ง  7  ตัว
ประกอบก็ถือวา  มีความตรงตามโครงสราง  หรือถาจะหาวา  มีความตรงตามโครงสรางมากนอยเพียงใด
ก็นําแบบทดสอบวัดสติปญญาที่สรางนั้นสอบไปพรอมกับแบบทดสอบที่วัดสติปญญาที่สรางตามทฤษฎี
ของเธอรสโตน  เชนเดียวกันที่เปนมาตรฐานแลวนําผลการสอบไปหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธกัน  คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธท่ีไดจะเปนคาความเที่ยงตามโครงสรางของแบบทดสอบวัดสติปญญาที่สรางขึ้น 
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Content  Analysis 

การวิเคราะหเนื้อหา 
                   การวิเคราะหเนื้อหา  เปนการวิจัยเชิงบรรยายที่มุงบรรยายหรือพรรณาเชิงปริมาณอยาง
เปนระบบเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร  ส่ิงพิมพ  และส่ือสารตาง ๆ ท้ังภาพและภาษา 
                  การวิเคราะหเนื้อหามีความหมายเหมือนกับ  การวิเคราะหเอกสาร  ดูความหมาย
เพิ่มเติมภายใตช่ือดังกลาว 

 

Content  Validity 

ความตรงตามเนื้อหา                  

ความตรงตามเนื้อหา   เปนคณุภาพของการวัดที่บอกวาสามารถวัดไดตรงตามเนื้อหาที ่
ตองการใหวัดและวัดไดครบถวน  ครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการใหวัดมากนอยเพียงใด  เชน  ตองการวัด
สติปญญา  แบบทดสอบที่สรางขึ้นสามารถวัดตรงและครอบคลุมตามเนื้อหาของสติปญญาที่ตองการให
วัดหรือไม  ถาวัดไดตรงตามและครอบคลุมก็มีความตรงตามเนื้อหา 
                ความตรงตามเนื้อหานี้เปนการวิเคราะห เปรียบเทียบและใชความเห็นของผูรู  ผูชํานาญ 

 

Continuous  Data 

ขอมูลตอเนื่อง 

               ขอมูลตอเนื่องเปนขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมมาจากตัวแปรตอเนื่อง  ซ่ึง
จะตองเก็บดวยการวัด (measurement) เชน  ความสูงหรือน้ําหนักของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เปน
ตน 

               ขอมูลตอเนื่องจะมีขอบเขตบวกลบ   0.5  เชน  น้ําหนัก  9 กิโลกรับ  จะหมายความวามี
น้ําหนักระหวาง  8.5  ถึง  9.5 

 

Continuous  Variables 

ตัวแปรตอเนื่อง 

                ตัวแปรตอเนื่อง  หมายถึง  ตัวแปรที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ  ท่ีตอเนื่องกันระหวาง
ระดับของตัวแปรหนึ่งไปอีกระดับของตัวแปรหนึ่งในตัวแปรเดียวกัน  ไมสามารถแยกออกจากกัน
เด็ดขาด  เชน  อายุ น้ําหนัก  สวน  สูง  ความรู  เปนตน 
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Control  of  Extraneous  Variables 

การควบคุมตัวแปรภายนอก 

                  การควบคุมตัวแปรภายนอก เปนหลักการในการออกแบบการวิจัยประการหนึ่ง  ท่ี
ตองการควบคุมตัวแปรภายนอกมิใหไปมีผลตอตัวแปรตาม   การควบคลุมตัวแปรภายนอกทําได  3 วิธี  

(Kerlinger, 1986 : 287 ) คือ วิธีการทางกายภาพ   ไดแก  ใชวิธีการกําจัดตัวแปร  (Elimination)  กับ
วิธีการทําตัวแปรใหเทากัน (Equalization or Match  Subject) วิธีการทําใหเกิดการสุม (Ramdomization) 

วิธีการเพิ่มเปนตัวแปรอิสระดวย (Built  into  the Design)  ดูความหมายของวิธีท้ัง  3  ภายใตช่ือดังกลาว 

 

Control  Variables 

ตัวแปรคุม 

                 ตัวแปรคุมเปนตัวแปรที่ควบคุมมิใหมามีผลตอตัวแปรตาม    ตัวแปรคุมมีความหมาย 

ใกลเคียงกับตัวแปรภายนอก  หรือโดยทั่วไปใชแทนในความหมายเดียวกัน 

 

Correlation 

สหสัมพันธ 

               สหสัมพันธ เปนการแสดงความเกี่ยวของสัมพันธกัน หรือความมีสวนรวมกันของตัว
แปรสองตัวข้ึนไปวามีความแปรผันรวมกันมากนอยเพียงใด  ถามีความแปรผันรวมกันมากหรือ ซอนทับ
กันทั้งหมดก็จะมีคาสหสัมพันธ สูง   แตถามีความแปรผันรวมกันนอย หรือไมซอนทับกันเลยก็จะมีคา
สหสัมพันธตํ่า หรือมีคาสหสัมพันธเทากับ  0  แสดงวา  ตัวแปรสองตัวนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
นอยหรือไมสัมพันธเกี่ยวของกันเลย 

               การหาคาสหสัมพันธนั้นใชคํานวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation coefficient 

= r ) ระหวางตัวแปรสองตัวข้ึนไป  ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธนี้จะบอกปริมาณมากนอยและบอก
ทิศทางของความสัมพันธรวมกัน  คือคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธท่ีคํานวณไดจะมีคาข้ึนลงระหวาง  +1 

ถึง –1  ถาบวก (+) หมายถึงมีความสัมพันธไปในทางเดียวกัน  และถาลบ (-) หมายถึงมีความสัมพันธไป
ในทางตรงกันขามกัน  เชน  ตัวแปร  x มีคาสูง ตัวแปร y จะมีคาต่ํา  เปนตน  สวนปริมาณของ
ความสัมพันธนั้น  พิจารณาจากการเอาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธยกกําลังสอง (r2)  เชน ถาไดคา  r = 0.5  

ก็จะไดปริมาณความสัมพันธเทากับ 0.25  หรือรอยละ 25  หมายความวา  ตัวแปรทั้งสองนั้นมี
ความสัมพันธกันหรือมีสวนรวมกันอยูรอยละ 25 
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Correlation  Ratio 

อัตราสวนสหสัมพันธ 

               อัตราสวนสหสัมพันธ  หรือ  เอทตาสแควร (Eta Square) เปนคาที่แสดงความแปรผัน
รวมกันของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ซ่ึงคํานวณหาตอจากการวิเคราะหความแปรปรวน  คาเอทตาส
แควรนี้   จะแปรความหมายวา  ตัวแปรตามนั้นจะมีปริมาณความแปรผันตามตัวแปรอิสระมากนอย
เพียงใด  คํานวณไดจากสูตร 

     E 2 = SSt  –  SSw 
       SSt 

 

Cronbacrh’s Alpha 

ความเที่ยงแบบแอล าของครอนบา  

               ความเที่ยงแบบแอลฟาของครอนบาซ เปนการหาความเที่ยงของเครื่องมือวัด     ตามวิธี 

ของครอนบาซ    ซ่ึงเปนผูคิดวิธีนี้ท่ีมีช่ือท่ีรูจัดกันทั่วไปอีกอยางวา    สัมประสิทธ์ิแอลฟา    ดูความหมาย 

และสูตรภายใตช่ือดังกลาว 

 

Data 

ขอมูล 

               ตามความหมายในพจนานุกรม  ขอมูลหมายถึงขอเท็จจริง  หรือส่ิงที่ถือ หรือยอมรับวา
เปนขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ 

               ขอมูลในความหมายทางการวิจัย   หมายถึง  ขอเท็จจริงที่ตองการศึกษาวิจัย  ซ่ึงไดแก  

สัญลักษณ  หรือตัวเลขที่บอกลักษณะ  อาการ  หรือ  ปริมาณของตัวแปรที่ศึกษา 
 

Data  Analysis 

การวิเคราะหขอมูล 

               การวิเคราะหขอมูลมีความหมายกวาง ๆ เร่ิมตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพขอมูล การแยก 

ประเภทขอมูล  การจัดเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห  และการประมวลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดย
อาศัยเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องคิดเลข 

 

Definition  of  Term 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

                    นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย    เปนการใหความหมายเฉพาะแกคําศพัท   กลุมคําหรือวลีท่ี 
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นํามาใชในการวิจัยนั้นเพื่อทําความเขาใจหรือส่ือความหมายใหผูอานเขาใจตรงกับผูเขียน  มิใชให
คําศัพทตามพจนานุกรม คําศัพท  กลุมคําหรือวลีท่ีควรใหนิยามศัพท  ไดแก 

คําศัพททางวิชาการ (technical terms) เชน  โรคเบาหวาน  HIV 

คําศัพทท่ีมีความหมายเชน  การทดลองการสอน  แผนงาน  เปนตน 

คําศัพทท่ีมีความหมายไมแนนอน เชน ความเหมาะสม ความยุติธรรม คานิยม  เปนตน 

คําวลียาว ๆ เชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  ควรใชคําวา  
นักเรียน และใหนิยามศัพทนักเรียนไว 

 

Degree  of  Freedom (df) 

ชั้นแหงความเปนอิสระ 

                    ช้ันแหงความเปนอิสระ   หมายถึง  โอกาสที่จะเลือกจํานวนตัวเลข หรือตัวแปรได
ตามใจชอบ ในขอบเขตที่กําหนด  เชน  ถากําหนดวาใหเลือกตัวเลข 2 ตัว ใหรวมกันได  10  เราจะมี
โอกาสเลือกตัวเลขตัวหนึ่งอยางอิสระตามใจเรา  จะเลือกตัวเลขอะไรก็ไดต้ังแต  0-9 ถาเลือกตัวหนึ่งตัว
ใดแลว  อีกตัวหนึ่งที่เลือกจะไมมีโอกาสเลือกเลย  เชน  ถาเลือกครั้งแรกได 4 ตัว เลขอีกตัวหนึ่งก็ตอง
เปน 6 จะเปนตัวอ่ืนไมได  มิฉะนั้นจะรวมกันแลวไมได 10 ตามตองการ  ตามตัวอยางนี้  โอกาสที่เลือก
ตัวเลขอยางเปนอิสระมีเพียงครั้งเดียว  ช้ันแหงความเปนอิสระก็จะเทากับ 1 หรือ 2-1 ถาเปลี่ยนใหม
กําหนดใหเลือกเลข 3 ตัวแลวใหได 10 โอกาสที่จะเลือกไดอยางอิสระก็มีเพียง 2 ตัว เชน ถาครั้งที่ 1 เลือก
ได 2 คร้ังที่ 2 เลือกได 7 คร้ังสุดทายไมมีโอกาสเลือกแลว  ตองไดตัวเลข 1 อยางแนนอนจึงรวมกัน
เทากับ 10 ฉะนั้นชั้นแหงความเปนอิสระของกรณีนี้ก็เทากับ 2 หรือ 3-1 นั่นเอง  ในทํานองเดียวกันถามี
ตัวเลขใหเลือก   n   คร้ัง  แลวใหไดผลรวมตามที่กําหนดชั้นแหงความเปนอิสระก็จะเทากับ n-1 

 

Delphi*  Technique 

เทคนิคเดล าย 

                เทคนิคเดลฟาย อาจถือวาเปนวิธีการวิจัยแบบหนึ่งก็ได  เทคนิคเดลฟาย จุดเนนอยูตรงที่
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหสรุปผลการวิจัย  กลาวคือเก็บรวบรวมขอมูลจะอาศัยการระดม
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู  ความเขาใจในประเด็นปญหาการวิจัยนั้น  โดยใหผูเชี่ยวชาญ
เสนอความคิดเห็นอยางอิสระ แตละคนเสนอความคิดเห็นไดหลาย ๆ คร้ัง วิธีการเสนอกระทําดวยการ
ตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปให  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอความคิดเห็นเหลานั้นแตละครั้ง  หาขอสรุป
ความเหมือน  ความตาง  และสอบถามกลับไปใหมจนกวาจะไดขอสรุปที่เหมือนกัน 

 

* Delphi  เปนภิกษุณี 
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Dependent  Variables 

ตัวแปรตาม 

                 ตัวแปรตาม  หมายถึง  ตัวแปรที่ตองเปลี่ยนแปรสภาพ  หรือคุณลักษณะไปตามอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระ  เชน  ควันเขาตา   ทําใหน้ําตาไหล  หรือออกจากบานสายเกินไป  จึงไปไมทันรถไฟ
เที่ยว  8.00 น. ออก เปนตัวแปรตามซึ่งเปนผลมาจากควันเขาตา  หรือออกจากบานสายเกินไปเปนตน 

ตัวแปรตามมีลักษณะ 

1. เปนตัวแปรผล (presumed  effect) 

2. เปนตัวแปรที่มาหรือเกิดทีหลัง (consequencd) 

3. เปนตัวแปรที่สังเกตหรือวัดได (observed) 

4. มีลักษณะเปนตัวถูกพยากรณ (perdicted  to) 

 

Descriptive  Research 

การวิจัยเชิงบรรยาย 

                  การวิจัยเชิงบรรยาย เปนระเบียบวิธีการวิจัย  ท่ีคนหาขอเท็จจริงตามสภาพการณปจจบัุน
ท่ีปรากฎอยู  หรือมีอยูอยางไรบาง  และมีความสัมพันธกันอยางไร  เปนสําคัญไมสนใจวา  ทําไมจึงมีอยู
อยางนั้น  หรือมีความสัมพันธกันอยางนั้น  และไมมีการจัดกระทําเพื่อควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวของ เชน 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  การศึกษาสถานภาพ  

ปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนแออัด   กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ  เปนตน 

                ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงบรรยาย  คือ  เปนการศึกษาหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพการณปจจุบัน  เพื่อตอบคําถามวา  “อะไร” และ “อยางไร” เทานั้น ไมสนใจที่จะตอบคําถามวา  
“ทําไม”  สภาพการณท่ีศึกษาสวนมากเกี่ยวของกับคน  และรวบรวมขอมูลตามธรรมชาติไมมีการจัด
กระทําเพื่อควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวของ 

               การวิจัยเชิงบรรยายแบงเปน  3  ประเภทคือ  การวิจัยเชิงสํารวจ  การวิจัยเชิงสัมพันธ
ภาพ  และการวิจัยเชิงพัฒนาการ  ดูความหมายของการวิจัย ท้ัง 3 นี้  ภายใตช่ือดังกลาว 

 

Descriptive  Statistics 

สถิติบรรยาย 

                สถิติบรรยาย เปนสถิติท่ีวาดวยการรวบรวมขอมูลการแจกแจงขอมูลและการบรรยาย
คุณลักษณะของขอมูลสถิติแบบนี้อาจจะศึกษากลุมตัวอยางขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ หรือจะศึกษา
ประชากรเลยก็ได  ถาศึกษาจากกลุมตัวอยาง  ผลท่ีไดจะสรุปบรรยายเฉพาะคุณลักษณะของกลุมที่ศึกษา
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นั้นหรืออาจอางอิงถึงประชากรก็ได  สถิติบรรยายทั่วไปไดแก  ฐานนิยม (Mod)  มัธยฐาน(Median)  

ตัวกลางเลขคณิต   (Mean)  พิสัย  (Range) สวนเบี่ยงเบนควอไตล  (Quartile  deviation) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  อัตราสวนรอย  สัดสวน 

 

Design 

แบบ 

                แบบ เปนการสรางโครงสราง หรือรูปแบบ (form) ของสิงใดสิ่งหนึ่ง  คลายกับการวาด
ภาพ (sketch) หรือการทําแผน (plan) 

 

Difficulty  Index 

ดัชนีความยาก 

                 ดัชนีความยาก  หมายถึง  สัดสวนของผูตอบถูกตอจํานวนผูตอบทั้งหมด   มีคาระหวาง  

0  ถึง  1  (หรือถาแปลงสัดสวนเปน   100 ก็มีคาระหวาง  0   ถึง  100)  ถามีคา   0  แสดงวา   ทุกคนตอบ
ขอคําถามนั้นผิดหมด  หมายความวายากมากที่สุด ถามีคา  1  แสดงวา  ทุกคนตอบขอคําถามนั้นถูกหมด  

หมายความวา  งายมากที่สุด  นั่นคือขอคําถามใดมีคาดัชนีความยากนอย  หรือยิ่งใกล 0 ขอคําถามนั้นยิ่ง
ยาก  แตถาคําถามใดมีคาดัชนีความยากมาก  หรือยิ่งใกล  1  ขอคําถามนั้นก็ยิ่งงาย  ตามอุดมคติขอคําถาม
ท่ีมีดัชนีความยากพอเหมาะนั้นมีคาเทากับ  0.5  หรือ  รอยละ  50  การที่จะสรางใหไดดัชนีความยาก
พอเหมาะทุกขอเปนไปไดยากยิ่ง  เฉพาะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยท่ัวไปมีคาดัชนีความยากระหวาง  

0.2-0.8  ก็ถือวาใชไดแลว 

 

Direct  Observation 

การสังเกตโดยตรง 

                การสังเกตโดยตรง   หมายถึง   การใชประสาทสัมผัสทั้ง  5  สังเกต หรือสัมผัสส่ิงที่
ตองการสังเกตโดยตรง  เชน  การสังเกต  การเปลี่ยนแปลงทางอารมณของเด็กชายโอ าร  ก็เฝาดูเฝา
สังเกตเด็กชายโอ ารอยูตลอดเวลาไมใหหาง  เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณอยางไรเกิดข้ึนก็จด
บันทึกไว  เปนตน 

 

Discussion 

การอภิปราย 

                  การอภิปราย หรือบางแหงใชวิจารณ  เปนการวิจารณ  ประเมินและยืนยันผลการวิจยัท่ี 
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ได  โดยอาศัยสมมติฐานการวิจัย  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  แนวคิด  ทฤษฎี  และความเชื่อตาง ๆ สนับสนุน 

กลาวคือ การอภิปรายผลการวิจัยเปนการชี้นําใหผูอานเชื่อถือ  ยอมรับผลการวิจัยของตน โดยช้ีใหเห็นวา  
ขอคนพบที่ไดนั้น สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไวหรือไม  อยางไร  สอดคลองกับผลงานการ
วิจัยของใครบางหรือไมอยางไร  ถาไมสอดคลองจะตองอธิบายวา  ทําไมจึงไมสอดคลอง ตองหาเหตุผล
หรืองานวิจัยมาสนับสนุน หรือโตแยงผลการวิจัยของคนอื่นที่ตางจากของเรา  นอกจากนั้นในการ
อภิปรายผลการวิจัย  ยังตองอธิบายเหตุผลดวยวา  ทําไม   ผลการวิจัยจึงไดขอสรุปอยางนั้น  เปนเพราะ
อะไร  ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของกับลักษณะของกลุมตัวอยาง  สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน รวมทั้ง
เครื่องมือรวบรวมขอมูลดวยก็ได 

 

Documentary   Analysis 

การวิเคราะหเอกสาร 

                    การวิเคราะหเอกสาร เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบหนึ่งที่มีลักษณะเปนสํารวจเชิง
วิเคราะห  ซ่ึงสํารวจ และวิเคราะหเฉพาะเอกสารและเนื้อหาที่ปรากฎอยูในเอกสารนั้นเทานั้น  เชน  การ
วิเคราะหเนื้อหาหรือขาวสารในหนังสือพิมพรายวัน  การวิเคราะหเนื้อหาทางสิ่งแวดลอมในหลักสูตร
ระดับประถม  พ.ศ.  2521  การวิเคราะหงบประมาณรายจายของรัฐบาล  ป  2532  เปนตน 

                การวิเคราะหเอกสารมีลักษณะใกลเคียงกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร ตางกันตรงที่
เอกสารที่ใชวิเคราะหและขอสรุปที่ตองการ 

                  การวิเคราะหเอกสารมักใชเอกสารที่ทําข้ึนในปจจุบัน หรือมีระยะเวลาสั้นกวาการวิจัย
เชิงประวัติศาสตร ซ่ึงตองใชเอกสารที่เปนประวัติศาสตรแลว  สวนขอสรุปที่ตองการนั้นการวิเคราะห
เอกสารมุงหาสภาพการณของเอกสาร ท้ังในลักษณะจําแนกและเนื้อหาท่ีมีปรากฎอยูในเอกสารนั้น  แต
การวิจัยเชิงประวัติศาสตรนั้นมุงหาขอสรุปสภาพการณเกิดข้ึนโดยอาศัยเอกสารเปนประจักษพยานใน
การสรุปเทานั้น 

 

Dummy  Data 

ขอมูลหุน 

                  ขอมูลหุนเปนการปรับเปลี่ยนขอมูลท่ีมีคุณสมบัติไมตรง  หรือไมสอดคลองกับ
ขอตกลงเบื้องตนของสถิติท่ีจะใชวิเคราะห  สวนมากเปนขอมูลประเภทนามบัญญัติ เชน  ขอมูลเพศ  

อาชีพ จะปรับเปลี่ยนเปนตัวเลขดวยการกําหนดใหเปน  1   กับ  0  จะใหชายเปน  1  และหญิงเปน  0 ก็
ได แตถาตัวแปรใดมีมากกวา 2 ระดับ  ควรใหระดับที่มีความถี่มากสุดเปน 1 นอกนั้นใหเปน  0  หรือ จะ
ใหทุกระดับเปน 1 และระดับอื่น ๆ เปน  0  คือทําแตละระดับของตัวแปรนั้นเปนตัวแปรใหม 
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Error 

ความคลาดเคลื่อน 

  ความคลาดเคลื่อน   หมายถึง  คาที่ผิดพลาดไปจากคาที่เปนจริง  หรือผลตางของคาหรือ
คะแนนจริง (True Score = T)  ดังนี้ 

E  =  T   +   X 
 

  ความคลาดเคลื่อนจะเปนคาบวกหรือคาลบก็ได ข้ึนอยูกับคาหรือคะแนนที่สังเกตได  

ถาคาที่สังเกตวัดไดมากกวาคาจริง  ความคลาดเคลื่อนก็เปนลบ  แตถานอยกวา  ความคลาดเคลื่อนก็เปน
บวก 

  ความคลาดเคลื่อนอาจแบงเปน  2  ลักษณะ  คือ  ความคลาดเคลื่อนเปนระบบกับความ
คลาดเคลื่อนของการสุม   และความคลาดเคลื่อนประเภท  I    หรือ     กับความคลาดเคลื่อนประเภท  

II   หรือ      ดูความหมายของความคลาดเคลื่อนนี้ภายใตช่ือดังกลาว 

 

Experiment 

การทดลอง 

  การทดลอง  หมายถึง  ความพยายามที่จะจัดกระทําอยางใดอยางหนึ่งกับตัวแปรอิสระท่ี
ศึกษา เพื่อดูตัวแปรตามซึ่งเปนผลท่ีจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากผลของตัวแปรอิสระนั้น  ในการจัดกระทํา 
จะพยายามจัดสภาพแวดลอมใหม  เพื่อควบคุมตัวแปรภายนอกมิใหมามีผลตอตัวแปรตามที่ตองการ
ศึกษา 
  การทดลองทําไดท้ังในหองทดลองและในสนามการทําวิจัยเชิงทดลองในสนามมักจะ
ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ  มีการควบคุมตัวแปรภายนอกไดบางเปนบางตัว 

 

Experimental  Design 

แบบการทดลอง 

  แบบการทดลองเปนแผนการทั่วไปของการทดลอง  ซ่ึงเกี่ยวของกับจํานวนและการ
จัดการตัวแปรอิสระ  รวมทั้งการสุมหรือเลือกตัวอยาง  และการกําหนดเงื่อนไขในการทดลองดวย  เพื่อ
ควบคุมตัวแปรภายนอกมิใหมีผลตอตัวแปรตาม 

 

Experimental  Research 

การวิจัยเชิงทดลอง 

  การวิจยัเชิงทดลอง  เปนการทําวิจัยภายใตสภาพการณและเงื่อนไขที่จดักระทําข้ึน  เพื่อ 
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ควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวของทั้งนี้เพื่อมุงหาความสัมพันธเชิงเหตุ  และผลของตัวแปรที่ศึกษา  ดวยการให
การทดลองกับกลุมทดลอง  เปรียบเทียบกับผลของกลุมควบคุมที่ไมใหการทดลอง 

  การวิจัยเชิงทดลองถาสามารถควบคุมตัวแปรภายนอกไดท้ังหมดถือวาเปนการทดลอง
แท (True  Experiment) แตถาควบคุมไดบาง ไมไดบาง ถือวาเปนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi  

Experiment) และถาไมสามารถควบคุมไดเลย  จะถือวาเปนการทดลองคลายธรรมชาติ  หรือไมใชการ 

(Non  Experiment) 

  ลักษณะการวิจัยท่ีตรงกันขามกับการวิจัยนี้คือ การวิจัยเชิงธรรมชาติและการวิจัยยอน
รอย 

 

Explanatory  Research 

การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย 

  การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย เปนการทําวิจัยท่ีมุงอธิบายความสัมพันธเกี่ยวของของตัวแปรที่
ศึกษาวามีตัวแปรใดสัมพันธเกี่ยวของกับตัวแปรใดบาง  และมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร  เปน
เหตุเปนผลกันหรือไม 

 

Exploratory  Research 

การวิจัยขั้นสํารวจ 

  การวิจัยข้ันสํารวจ เปนการวิจัยท่ีตองการสํารวจรวบรวมขอมูลเบื้องตน  เพื่อหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ   ไมมีการตั้งสมมติฐาน  และไมมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบ  เปนเพียงเสนอขอมูลและแปลผลภายในขอบเขตของขอมูลนั้นเทานั้น 

  Selltiz  และคณะ  (Atherton  and  Klemmack, 1982  :  27-8 )  กลาววา  การวิจัยข้ัน
สํารวจสวนมากทําข้ึนเพื่อทําใหการทําวิจัยในเรื่องนั้นชัดเจนขึ้น  หรือ  ทําข้ึนเพื่อพัฒนาสมมติฐาน
เกี่ยวกับเรื่องนั้น   การวิจัยข้ันสํารวจมักจะทําข้ึน  เพื่อหาขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนกรอบในการทําวิจัยท่ี
สมบูรณตอไป 

  ลักษณะการทําวิจัยท่ีใกลเคียงหรือคลายกับการวิจัยนี้  คือ  การศึกษาขั้นนํา (Pilot  

Study) 

 

Ex  Post  Factor  Research 

การวิจัยยอนรอย 

  การวิจัยยอนรอย  เปนการวิจัยท่ีศึกษาจากผลไปหาเหตุ ซ่ึงทั้งผลและเหตุเกิดข้ึนมากอน
แลว  วิธีการศึกษาจะเริ่มกําหนดผล หรือตัวแปรตามกอน  แลวคนหาสาเหตุ  ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระท่ีทําให
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เกิดตัวแปรตามนั้น  เชน  การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการไปประกอบอาชีพในประเทศตะวันออกกลาง
ของชายไทย  จากนั้นศึกษาจากชายไทยที่ไปทํางานอยูแลวในประเทศตะวันออกกลางวามีปจจัยหรือ
สาเหตุอะไรบางที่ทําใหเขาตองไปทํางานยังประเทศตะวันออกกลาง 

  การวิจัยยอนรอย   มีลักษณะตรงกันขามกับการวิจัยเชิงทดลอง   และมีลักษณะ
เหมือนกับการศึกษาเปรียบเทียบเชิงเหตุผล  ซ่ึงใชแทนความหมายกันได 

 

External  Criticism 

การวิจารณภายนอก 

  การวิจารณภายนอก เปนการวิเคราะหเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีรวบรวมมา 
ทําวิจัยวา  เอกสารหลักฐานหรือขอมูลท่ีรวบรวมมานั้นเปนของแทท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้นจริง ๆ หรือวาเปน
ของปลอมที่ไดปลอมแปลงหรือจําลองขึ้นภายหลัง 

  การวิจารณภายนอก  มุงพิจารณาวาเปนหลักฐานเอกสารตนฉบับที่แทจริงไมเปนสําคัญ 

โดยพิจารณาจากภาษาที่ใชเขียน  ขอมูล  เหตุการณท่ียกเปนตัวอยางลายมือ  ลายเซ็น   ตัวพิมพ  เปนตน 

 

External  Validity 

ความตรงภายนอก 

  ความตรงภายนอก เปนความตรงของผลการทดลองพิจารณาจากกลุมตัวอยางที่ใช
ทดลองวาสามารถสรุปครอบคลุมไปถึงมวลประชากรทั้งหมดไดหรือไม 

               ปจจัยท่ีจะทําใหขาดความตรงภายนอกมี  4  ประเภทคือ 

1. ปฎิกิริยารวมของความลําเอียง  ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางกับตัวแปรอิสระท่ีใชศึกษา  
(Interaction  Effects  of  Selection  Biases  and  Independent Variable) 

2. กิริยาหรือปฎิกิริยารวมของการสอบวัดกอนทดลอง (Reactive  or  Interaction  Effets  

of  Pretesting) 

3. ผลกระทบที่เกิดจากวิธีการทดลอง (Reactive Effect  of  Experimental  Procedures) 

4. อิทธิพลของการทดลองซ้ํา (Multiple – Treatment  Interference) 

 

Extraneous  Variables 

ตัวแปรภายนอก 

  ตัวแปรภายนอก  หมายถึง  ตัวแปรนอกเหนือจากตัวแปรอิสระท่ีมีผล หรืออาจจะมีผล
ตอตัวแปรตามที่ตองการศึกษา  ซ่ึงในการทําวิจัยจะตองพยายามควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของตัวแปร
ภายนอกที่มีผลตอตัวแปรตามใหหมดไปหรือใหเหลือนอยท่ีสุด  ตัวอยางของตัวแปรภายนอก  เชน  ใน
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การทดลองการสอนแบบใหมกับนักเรียนชั้นประถมปท่ี  4  เพื่อดูวา   การสอนแบบใหมไดผลดีหรือไม  

โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  การสอนแบบใหมเปนตัวแปรอิสระ  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเปนตัว
แปรตาม  ตัวแปรที่นอกเหนือจากตัวแปรอิสระ  เชน  IQ  ของนักเรียนที่ใชทดลอง  เพศของนักเรียน  

อายุของครูท่ีสอน  คุณวุฒิทางการศึกษาของครูท่ีสอน  เปนตน  จะเปนตัวแปรภายนอกที่มีผลหรืออาจจะ
มีผลตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่ทดลอง  เปนตน 

  ตัวแปรภายนอกโดยทั่วไปจะเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ 

1. กลุมตัวอยาง  เชน  อายุ  เพศ  การศึกษา  ความถนัด  ประสบการณ  เปนตน 

2. การทดลอง  เชน  เวลาที่ใชทดลอง  วิธีการทดลอง  การเลือกกลุมตัวอยางมา
ทดลอง  คุณภาพของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณท่ีใชทดลอง  เปนตน 

3. สภาพการณภายนอก  เชน  เสียงรบกวน  น้ําทวม  บรรยากาศในการทดลอง  เปน
ตน 

 

Field  Research 

การวิจัยสนาม 

  การวิจัยสนาม เปนการทําวิจัยท่ีรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากเหลงขอมูลตามธรรมชาติ
นอกหองทดลอง  ใช การสังเกตและการสัมภาษณเปนหลักในการรวบรวมขอมูล 

  ลักษณะการวิจัยท่ีตรงกันขามกับการวิจัยนี้  คือ  การวิจัยเชิงทดลองในหองปฎิบัติการ  

  ลักษณะการวิจัยท่ีใกลเคียงและคลายคลึงกับการวิจัยนี้  คือ  การวิจัยเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงธรรมชาติการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา   การวิจัยเชิงบรรยาย 

 

Footnote 

เชิงอรรถ 

  เชิงอรรถเปนสวนเพิ่มเติมของเนื้อหาที่มีไวเพื่อ 

1. แสดงแหลงที่มาของเอกสารหลักฐาน  ท่ีนํามาใชศึกษาคนควาประกอบการทําวิจัย  

หรือการเขียนรายงาน 

2. อธิบายเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับ  ขอความหรือเร่ืองในตอนนั้นเพิ่มเติม  เปนการขยายหรือ
ช้ีแจงใหผูอานเขาใจเพิ่มข้ึน 

3. อางถึงเรื่องที่กลาวมาแลว การโยงกลับไปหาเรื่องหรือขอความที่เคยกลาวไวแลว 

4. แจงแหลงของเอกสาร  หลักฐานที่ควรอานเพิ่มเติม  จะไดเขาใจเรื่องหรือขอความ
ตอนนั้นไดกวางขวางยิ่งข้ึน 
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Hypothesis 

สมมติ าน 

  สมมติฐาน   หมายถึง    ขอความที่เปนหลักการขอความเฉพาะ         ขอความที่ซับซอน   

หรือขอความที่เปนขอเท็จจริง  หรือเปนทฤษฎีก็ได  ท่ีเดาขึ้นอยางมีเหตุผล   เปนการเดาหรือสรุปไวเปน 

การชั่วคราว  เพื่อหาหลักฐานขอเท็จจริงมาทดสอบ วาถูก  หรือ  เชื่อถือได  หรือไม 

  สมมติฐานอาจแบงเปน  2  ประเภท  คือ  สมมติฐานทางการวิจัยและสมมติฐานทาง
สถิติ  ดูความหมายของสมมติฐานทั้งสองนี้ภายใตช่ือดังกลาว 

 

Incidental  Sampling 

การเลือกตัวอยางตามโอกาส 

  การเลือกตัวอยางตามโอกาส เปนการเลือกตัวอยางมาศึกษาตามโอกาสของหนวย
ประชากรที่มีใหเลือก  อาศัยความสะดวกในการสุมเปนหลัก  เชน  นายสมบัติเปนครูสอนหนังสือช้ัน  ป. 

5 วิชาภาษาไทย  ก็ใชนักเรียนชั้น  ป. 5 ท่ีตนรับผิดชอบเปนตัวอยางในการทดลองวิธีการสอนภาษาไทย  

การเลือกตัวอยางตามโอกาสมีลักษณะเหมือนกับการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

 
Independent  Variables 

ตัวแปรอิสระ 

  ตัวแปรอิสระ หมายถึง  ตัวแปรที่ทําใหส่ิงที่เกี่ยวของอยูดวย  เปล่ียนแปลงคุณลักษณะ
หรือแปรสภาพไป เชน  ควันเขาตา  ทําใหน้ําตาไหล  หรือออกจากบานสายเกินไป  จึงไปไมทันรถไฟ
เที่ยว  8.00 น. ออก  ควันเขาตาหรือออกจากบานสายเกินไป  เปนตัวแปรอิสระที่ทําใหน้ําตาไหล  หรือ
ไปไมทันรถไฟเที่ยว  8.00 น. ออก  เปนตน 

  ตัวแปรอิสระมีลักษณะ 

1. เปนตัวแปรเหตุ  (Presumed  cause) 

2. เปนตัวแปรที่มากอน (antecedent) 

3. เปนตัวแปรที่จัดกระทํา (manipulated)  ในการทดลอง 

4. มีลักษณะเปน  predicted  from 

 

Internal  Validity 

ความตรงภายใน 

  ความตรงภายใน เปนความตรงของผลการทดลองที่พิจารณาผลของตัวแปรอิสระวาเปน
สาเหตุท่ีแทจริงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามหรือไม  ปจจัยท่ีจะทําใหตัวแปรอิสระไมเปน
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สาเหตุท่ีแทจริงของตัวแปรตามที่จะตองพิจารณาถึงในการทดลองวามีความตรงภายในมากนอยเพียงใด
มี  8  ประการ  ไดแก 

1. ภูมิหลังของกลุมตัวอยางที่นํามาทดลอง (History) 

2. วุติภาวะ  (Maturation) เกิดข้ึนขณะทดสอบ 

 3.    การทดสอบ (Testing) 

 4.    การวัดคลาดเคลื่อนของเครื่องมือท่ีใชสอบวัด (Instrumentation)  

5. การถดถอยทางสถิติ  (Statistical  Regression) 

6. ความลําเอียงในการคัดเลือกตัวอยาง (Selection  Bias) 

7. การสูญหายของตัวอยางระหวางการทดลอง (Experimental  Mortality) 

8. ปฎิสัมพันธรวมระหวางการเลือกตัวอยางกับวุฒิภาวะ (Selection Maturation  

Interaction) 

 

Interval  Scale 

การวัดระดับชวง 

  การวัดระดับชวง เปนการวัดที่สามารถบอกวามากนอยกวากันได  มีคุณสมบัติรวมการ
วัดระดับแบงกลุมและระดับเขาไวดวย  เปนการวัดที่สามารถกําหนดความหางของสิ่งที่วัดทั้งสองออก
จากกันไดอยางแนนอนและสามารถเที่ยบคาของหนวยท่ีวัดแตกตางกันได  เชน  การวัดอุณหภูมิดวย
เทอรโมมิเตอร  สามารถบอกความแตกตางของอุณหภูมิท่ี  28  กับ   25  องศาได หรือเงินบาทกับเงินดอล
ลาร  ซ่ึงสามารถเทียบคากันไดตามอัตราแลกเปลี่ยน 

  คุณสมบัติท่ีสําคัญของการวัดระดับชวงนี้  แตละชวงที่แบงมีขนาดเทากัน  แตไมมีจุด
สูญแท  (absoultezero) จุดสูญที่วัดไดตามระดับชวงเปนสูญสมมติเทานั้นขอมูลท่ีวัดตามระดับชวงนี้  
สามารถนํามาเปรียบเทียบตางชุดกันได 

 

Intervening  Variables 

ตัวแปรแทรก 

  ตัวแปรแทรก  เปนตัวแปรที่เกิดแทรกซอนอยูระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใน
ระหวางการทําวิจัย  เปนตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีผลตอตัวแปรตาม  โดยมีอยูในสมองมนุษย  ไมสามารถ
สังเกตวัดหรือสัมผัสไดโดยตรง  เชน  การทดลองวิธีการสอน  ในขณะสอน  ๆ ไปครูอาจเกิดกังวล  

โกรธ  หรือเบี่อหนายตอการสอนจะทําใหมีผลตอผลการสอนที่เกิดข้ึน  ความกังวล  ความโกรธหรือ
ความเบื่อหนายที่เกิดข้ึนนี้  เปนตัวแปรแทรก 
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Interview 

การสัมภาษณ 

  การสัมภาษณ     หมายถึง     การพูดคุยหรือสนทนากันระหวางคนตั้งแต  2  คนขึ้นไป   

โดยมีจุดมุงหมายแนนอนทีก่ําหนดไวลวงหนา   การสัมภาษณในการวจิัยเปนเทคนิคในการเก็บรวบรวม 

ขอมูลท่ีพนักงานสัมภาษณจะตองสอบถาม  ขอมูลหรือขอเท็จจริงจากผูใหสัมภาษณ 

  การสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิจัยทําไดหลายวิธี  อาจจะเปนการสัมภาษณ
แบบซึ่งหนาตัวตอตัวหรือสัมภาษณทางโทรศัพท  การสัมภาษณอาจจะทําเปนกลุมก็ได  ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยม
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีช่ือเรียกที่รูจักกันวา Focused  Groups  Interview 

 

Item  Analysis 

การวิเคราะหรายขอ 

  การวิเคราะหรายขอ  เปนการวิเคราะหท่ีหาคุณภาพของขอคําถามและตัวเลือกเปนราย
ขอ  โดยวิเคราะหหาดัชนีความยาก  และอํานาจจําแนกเปนสําคัญ 

  การวิเคราะหโดยมากมักจะใชเทคนิค  27 % คือ แบงเอาผูท่ีไดคะแนนสูงสุดรอยละ  27 

กับผูไดคะแนนต่ําสุดรอยละ  27  มาหาจํานวนผูตอบตัวเลือกแตละตัว  แลวเปดหาคาดัชนีความยากและ
อํานาจจําแนกจากตารางสําเร็จของ  จุง  เต  ฟาน (Chung The  Fan) หรือจะคํานวนหาดวยสูตรตอไปนี้ก็
ได 

     P   =   PH + PL   

      2 N 
   

     r    =   PH - PL   

         n 
     

เมื่อ   P       =    ดัชนีความยาก 

               r       =    อํานาจ จําแนก 

              PH    =    จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 

            PL       =    จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา 
          n       =    จํานวนผูตอบในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
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Level  of  Measurement 

ระดับของการวัด 

  ระดับของการวัดเปนความสามารถของการวัดที่แสดงคณุสมบัติของผลการวัดออกมา  
มี  4 ระดับ  ไดแกระดับแบงกลุม  ระดับอนัดับ  ระดับชวงและระดับอตัราสวน   ซ่ึงระดับแบงกลุมเปน
การวัดระดับต่าํสุด  มีคุณสมบัตินอยสุด  และเรียงไปตามลําดับจนถึงระดับอัตราสวน    จะมีคุณสมบัติ 

มากสุดครบถวน  รวมคุณสมบัติในระดับอื่นไวดวยท้ังหมดดังภาพที่ 13 
     

 

 

   

 

 

 
 

ภาพที่ 13  ระดับของการวัด 

 

Likert’s  Scale 

มาตรวัดแบบลิเคอรท 

  มาตรวัดแบบลิเคอรท เปนเทคนิคการสรางมาตรวัดเจตคติ  โดยถือวา  ลักษณะการ
กระจายของขอมูลทางเจตคติมีการแจกแจงเปนปกติ  ฉะนั้นมาตรวัดจึงตองมีคาทางซายขวาเทากัน  นั่น
คือถาใหเห็นดวยอยางยิ่ง  2  ไมเห็นดวยอยางยิ่งก็ตอง –2   เห็นดวยให  1  ไมเห็นดวยก็ให –1  สวนตรง
กลางจะเปน  0  จากหลักการนี้  มาตรวัดแบบลิเคอรท  เมื่อสรางขอความวัดเจคตคิข้ึนแลวจึงกําหนดคา
มาตรวัดเลย  โดยใหแตละมาตรวัดมีระยะหางเทา ๆ กันจากเห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็น
ดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  สําหรับขอความวัดเจตคติท่ีเปนบวกหรือไปในทางเห็นดวยอยางยิ่ง  

สําหรับขอความวัดเจตคติท่ีเปนบวก   หรือไปในทางเห็นดวยก็ให 2, 1, 0, -1 และ–2  สวนขอความวัด
เจตคติ ท่ีเปนลบหรือไปในทางไมเห็นดวยก็ให –2, -1, 0 และ  2  ตามลําดับ  และเพื่อความสะดวกในการ
คํานวณก็เอา 2 หรือ 3 บวกคามาตรวัดทุกคา  ซ่ึงจะทําใหเครื่องหมายลบหมดไป  คือถาเอา  2  บวก  ก็จะ
เปน  4, 3, 2, 1 และ  0  แตถาเอา  3  บวกก็เปน  5, 4, 3, 2, 1 ความหมายที่ไดก็ไมเปล่ียนแปลงไป 

 

Max.  Min. Con. Principle 

หลักการออกแบบการวิจัย 

  หลักการออกแบบการวจิัย  เปนหลักการของการควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตวั 

ระดับอัตราสวน 

ระดับชวง 

ระดับอันดับ 

ระดับแบงกลุม 
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แปรภายนอกเพื่อมิใหมีผลตอตัวแปรตาม 

  Max  ยอมาจาก  Maximization  of  Experimental  Variance  การเพิ่มความแปรปรวน
ในการทดลองใหสูงสุด 

  Min  ยอมาจาก  Minimization  of  Error  Variance   การลดความแปรปรวนเชิง
คลาดเคลื่อนใหเหลือนอยสุด 

  Con  ยอมาจาก  Control  of  Extraneous  Variables   การควบคุมตัวแปรภายนอก 

 

Nominal  Data 

ขอมูลประเภท 

  ขอมูลประเภทเปนขอมูลท่ีรวบรวมมาโดยใชการวัดระดับแบงกลุม  ซ่ึงจะแบงเปน
ประเภท ประเภทเหมือนกันนับรวมกัน ไมสามารถนําไปบวก  ลบ  คูณ หารกันได 

 

Nominal  Scale 

การวัดระดับแบงกลุม 

  การวัดระดับแบงกลุม เปนการวัดเพียงแบงแยกเปนประเภทหรือเปนกลุมตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด  ถาส่ิงใดมีคุณสมบัติเหมือนกันตามเกณฑท่ีกําหนดก็จัดไวเปนประเภทเดียวกัน  

หรือกลุมเดียวกัน  เชน  การแบงกลุมคนถาถือตามเพศก็แบงเปนกลุมเพศชาย  กับกลุมเพศหญิง  ถาแบง
ทีมนักฟุตบอลก็แบงเปนผูเลนหมายเลข  1, 2, 3 หรือหมายเลขอะไรก็ไดตามที่กําหนด  อยาใหซํ้ากันก็
แลวกัน 

  คุณสมบัติท่ีสําคัญของการวัดระดับแบงกลุมก็คือสมาชิกที่อยูในกลุมเดียวกันมีคุณคา
เสมอเหมือนกัน  ตัวเลขหรือสัญลักษณท่ีกําหนดใหเปนเพียงชื่อ  (Name)  ไมสามารถนําไปใช  บวก  ลบ  

คูณ  หาร  ทางเลขคณิตไดและตัวเลขหรือสัญลักษณท่ีกําหนดใหส่ิงใดสิ่งหนึ่งไปแลวจะกําหนดให  ซํ้า
กันอีกไมได 

 

Nonparticipant  Observation 

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

  การสังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยพนักงานสังเกตแสดง 

ตนเปนผูสังเกตอยางเปดเผย  ผูถูกสังเกตทราบวาเปนใคร  และกําลังสังเกตอะไร 

  การสังเกตแบบไมมีสวนรวมมีความหมายตรงกันขามกับการสังเกตแบบมีสวนรวม 

ขอใหดูความหมายคํานี้ประกอบ 
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Nonprobability  Sampling 

การเลือกตัวอยางไมเปนไปตามโอกาส 

  การเลือกตัวอยางมาทําวิจัยอาจจะเลือกแบบไมเปนไปตามโอกาสทางสถิติก็ได         

ตัวอยางจะไมเปนตัวแทนของประชากรที่ศึกษา 
  การเลือกกลุมตัวอยางแบบนี ้ ไมสามารถคํานวณหาคาความนาจะเปนของหนวย
ตัวอยางที่เลือกมาได         จงึทําใหหาคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางไมได   เพราะแตละหนวย 

ประชากรมีโอกาสไดรับเลือกมาเปนกลุมตัวอยางไมเทากัน 

  การเลือกกลุมตัวอยางแบบไมเปนไปตามโอกาสทําไดหลายวิธี  (Robson, 1993 :     140 

– 142)  ไดแก 

1. แบบโควตา (Quota  sampling) 

2. แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

3. แบบบังเอิญ (Accidental  Sampling) 

4. แบบมีมิติ (Dimensional  Sampling) 

5. แบบ Snowball  Sampling 

6. แบบตามเวลา (Time  Samples) 

7. แบบเหมือน ๆ กัน (Homogeneous  Samples) 

8. แบบตางกัน(Heterogeneous  Samples) 

9. แบบสะดวก(Convenience  Sampling) 

10. แบบเดน(Extreme  Case  Samples) 

11. แบบหายาก(Rare Element  Samples) 

ดูความหมายของการเลือกตัวอยางทั้งหมด  ภายใตชื่อดังกลาว 

 

Objectivity 

ความเปนปรนัย 

  ความเปนปรนัย  หมายถึง  ความชัดเจนถูกตองของขอคําถามและคําตอบ ซ่ึงขอสอบที่
เปนปรนัยจะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ  ดังนี้ 
  1.มีความถูกตองตรงตามหลักวิชา  คือผูรู  ผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชานั้นเห็นวา ถูกตอง
ท้ังตัวคําถามและตัวคําตอบ 

  2.มีเกณฑใหคะแนนแนนอน คือ การใหคะแนนมีหลักเกณฑแนนอน    ไมข้ึนอยูกับ
อารมณของผูตรวจใหคะแนน จะใหใครตรวจก็ได ไดคะแนนเทากัน 

  3.ใชัภาษาชดัเจน คือ  นักศกึษาที่สอบทุกคนอานขอสอบนั้นแลวตองเขาใจความหมาย 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 339

ของคําถามนั้นอยางชัดเจนแจมแจง  และถูกตองตามวัตถุประสงคของผูออกขอสอบ  ใคร ๆ ท่ีอาน
ขอสอบนั้นก็เขาใจไดความหมายตรงกัน 

 

Observation 

การสังเกต 

 การสังเกตเปนวิธีการศึกษาและรวบรามขอมูลท่ีเปนประเด็นเกีย่วกับปญหาการวิจยั  

แบงเปน  2  ลักษณะคือ การสัเกตโดยตรงกับการสังเกตโดยออม ดูความหมายของคําส่ังที่สองนี้ภายใต
ช่ือดังกลาว 

 

One Shot Case Study 

การศกษาแบบกลุมเดียว 

  การศึกษาแบบกลุมเดียวเปนการใหกลุมตัวอยางไดรับการทดลอง (imterveation)  ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเมื่อจบแลว จะวัดผลการทดลองเลย มีรูปแบงาย ๆ ดังนี้ 

  X O2 

        เมื่อ  X  =  การทดลอง 

     O2 = การวัดผลหลังการทดลอง 
 

  การศึกษาแบบกลุมเดียวนี้ไมมีกลุมเปรียบเทียบและไมมีการเปรียบเทียบกันกอน
ทดลอง  ฉะนั้น จึงมีลักษณะเปนแบบสาธิตส่ิงที่นํามาทดลองมากกวาจะเปนการวิจัยเชิงทดลอง 

 

Ordinal Scale 

การวัดระดับอันดับ 

  การวัดระดับอันดับ เปนการวัดบอกอับดับมากนอยของสิ่งที่วัด แตบอกไดเพียงวา
มากกวาหรือนอยกวาเทาใด  เชน  แบงชายออกเปนชายอวน  ชายผอม  หรือแบงหญิงออกเปนสวยมาก 

สวยปลานกลาง  สวยนอย ไมสามารถบอกไดวาสวยมากกวาเทาใด แตรูแนวาสวยมากกวากันเทานั้น 

 

Parameter 

พารามิเตอร 

  พารามิเตอร  เปนคาหรือคุณลักษณะรวม ๆ ของประชากร ( population ) คาพารามิเตอร
เปนคาคงที่ ซ่ึงคํานวนจากประชากรเขียนแทนดวยอักษรกรีก เชน  ,  
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Pilot  Study 

การศกษาขั้นนํา 
  การศึกษาขั้นนําเปนการนํารูปแบบของการวิจัยจริงที่ตองการทําวิจัยไปทดลองศึกษากับ
กลุมตัวอยางเล็กกอนเพื่อดูปญหาและอุปสรรค  และความเปนไปไดในการทําวิจัยจริงตอไป  รวมทั้งหาดู
รูปแบบการวิจัยลักษณะการถามการตอบในแบบสอบถาม หรือแบบวัดตาง ๆ สมมติฐานในการวิจัย การ
รวบรวมวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดวย  การวิจัยลักษณะนี้คลายคลึงกับการ 

วิจัยข้ันสํารวจ 

 
Poll 

ประชาพิจารณ 

  การประชาพิจารณ  เปนการสําราจความคิดเห็นของประชาชนจากกลุมตัวอยาง เปนการ
สําราจเกี่ยวกับการเมือง สังคม  เศษฐกิจ  สภาพแวดลอม  และความเปนอยูในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน เพื่อยั่งความคิดเห็นของประชากรที่มีตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  

 

Population 

ประชากร 

  คําวา  ประชากร  ทางการหมายถึง  ส่ิงทั้งหมดที่ตองการศึกษา จะเปนคน   สัตว  หรือ
ส่ิงของก็ได ประชากรประกอบดวยสมาชิก (elements)  หรือหนวยประชากร (unit of population)  

สมาชิกหรือหนวยงาน  ประชากรเปนสวยยอยสุดของประชากร เมื่อรวมทั้งหมดเปนประชากรที่สนใจ
ศึกษา 
  คําวาประชากรตรงกับภาษาอังกฤษ  2  คําคือ  Unipulation  หมายถึงประชากรที่ไทได
ระบุเวลาแนนอน  กับ  Population  จะเปนประชากรที่ระบุเวลาที่แนนอนเวลาและสถานที่แนนนอน  

มักจะเรียกวา  ประชากรเปาหมาย (Target  Population)  ของการวิจัย  แตเมื่อกําหนดกรอบกับเวลา
สถานที่อยูและคุณสมบัติแนนอน เพื่อใชเปนกรอบเพื่อสุมตัวอยางจะเรียกวา  ประชากรที่ใชในการสุม  

(Sampling  Population) 

 

Primary Data 

ขอมูลเดิม 

  ขอมูลเดิมเปนขอมูลตนฉบับ  เปนขอมูลแรกที่ปรากฎขึ้นมา  เชน  จดหมายเหตุ  บันทึก  

ส่ิงของโบราณ หรือเปนขอมูลท่ีเก็บจากแหลงกําหนดขอมูลโดยตรง เชน สังเกต  สัมภาษณขอมูลจากผูมี
ขอมูลโดยตรง  ตองการทราบวิธการทํานา ก็ตองสังเกตชาวนาทํานาโดยตรงเปนตน 
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Probility  Sampling 

การสุมตัวอยางเปนไปตามโอกาส 

การสุมตัวอยางเปนไปตามโอกาส เปนการสุมตัวอยางที่เลือกมาอยางเปนระเบียบ
กฎเกณฑแนนอน โดยจัดใหแตละหนวยประชากรมีโอกาสที่จะไดรับเลือกมาเปนตังอยางเทานั้น และถา
สามารถคํานวนหาความนาจะเปนที่จะไดรับเลือกมาเปนตังอยางได 

  การคัดเลือกสุมตัวอยางใหไดกลุมตัวอยางที่เปนไปตามโอกาสทางสถิตินั้นอาจทําได  5  

วิธีดังนี้ 
  1. การสุมตัวอยางแบบงาย 

 2. การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

  3. การสุมตัวอยางแบบระบบ 

  4. การสุมตัวอยางแบบกลุม 

  5. การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
 

ดูความหมายของการสุมตัวอยางทั้ง 5  นี้ใตชื่อดังกลาว 

 

Pure  Research 

การวิจัยบริสุทธิ 
  การวิจยับริสุทธ์ิเปนการวิจยัเพื่อขยายขอบเขตของความรู     เพิ่มพูลวิทยาการตางๆ  ให 

กวางขวางและสมบูรณยิ่งขึ้น เปนการวิจัยท่ีมุงสรางทฤษฎีและแนวคงามคิดใหม ๆ เปนสําคัญมิไดมุงนํา
ผลไปใชในการแก  หรือควบคุมปญหาและปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนโดยตรง เชน การวิจัยท่ีตองการหา
สารอาหารในกลวยน้ําวาหรือหาสารประกอบในตนทองพันชั่ง เปนตน ผูวิจัยมุงวิเคราะห วากลวยน้ําวา 
หรือตนทองพันชั่ง ประกอบดวยสารอาหารอะไรบางเปนสําคัญ  ไมสนใจวา สารที่วิเคราะหได นั้นจะ
นําไปใชทําอะไรไดบาง ลักษณะการวิจัยที่ตรงกันขามกับการวิจัยนี้ คือ การวิจัยประยุกต  ลักษณะการ
วิจัยท่ีมีความหมายเหมือนกับการวิจัยนี้มักจะใชแทนกันอยูเสมอคือ การวิจัยพื้นฐานกับการวิจัยมูลฐาน  

 

Purposive  Sampling 

การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 

  การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  เปนการเลือกตัวอยางโดยใชหลักเหตุผลและการวิจัยของ
ผูวิจัยเองตัดสินใจเลือกตัวอยางมาวิจัย  โดยเลือกใหสอดคลองเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย  เชน เลือกสัมภาษณ เฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุท่ีอยูในชุมชนแออัดคลองเตย  เลือกเฉพาะคนปวย
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วัณโรคที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล รามาธิบดิ เลือกเฉพาะนักเรียนที่มีความรูปานกลางเทานั้นมา
ทดลองการสอนแบบใหมเปนตน 

 

Qualitative   Data 

ขอมูลเชิงคุณภาพ 

  ขอมูลเชิงคุณภาพ  เปนตัวหนังสือ สัญลักษณหรือตัวเลขที่บอกลักษณะอาการของตัว
แปรที่ศึกษาจดนับเปนกลุมเปนประเภทที่มีลักษณะเหมือนกันจะนับรวมไวดวยกัน 

  ขอมูลเชิงคุณภาพไมมีลักษณะเชิงจํานวน ( numerical  value ) เชน สีของตา  เพศ
ความสําเร็จหรือความลมเหลว  ขอมูลเหลานี้ไมสามารถบวก  ลบ  คูณ  หาร แตทําเปนแผนภูมิเสนอ
ปริมาณความมากนอยของแตละประเภทได 

 

Quasi - Experimental  Research 

การวิจัยก่งทดลอง 

  การวิจัยกึ่งทดลองเปนการทําวิจัยภายใตสภาพการณและเงื่อนไขที่จัดกระทําข้ึน เพื่อ
ควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวของแตไมสามารถควบคุมตัวแปรภายนอกไดท้ังหมดผลการวิจัยท่ีไดจึงสรุป
ความสัมพันธเชิงเหตุผลและผลที่ศึกษาไมไดอยางสมบูรณเหมือนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงการวิจัยทาง
สังคมศาสตร  สวนมากจะทําทดลองไดก็เพียงแบบกึ่งทดลองในลักษณะนี้เทานั้น  การวิจัยท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับการวิจัยนี้ก็คือการวิจัยเชิงทดลอง 

 

Questionnaire 

แบบสอบถาม 

  แบบสอบถาม เปนชุดของคําถามที่สรางขึ้น เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล โดยใหผูตอบ
เปนผูกรอกคําตอบเอง ลักษณะนี้เนื้อหาท่ีใชถามจะเกี่ยวกับขอเท็จจริงซ่ึงอาจจะเกี่ยวกับสภาวะการณ 

การปฎิบัติ  หรือความคิดเห็นของผูตอบที่ผูสงแบบสอบถามไปให  คาดวาจะรูขอเท็จจริงพอที่จะตอบ
คําถามนั้นได 

 

Quota  Sampling 

การเลือกตัวอยางแบบโควตา 
  การเลือกตัวอยางแบบโควตา  เปนการเลือกกลุมตัวอยาง  โดยนําเอาสัดสวนของ
องคประกอบของประชากรมาพิจารณาดวย ในการสุมจะแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมยอย ๆ ตาม
ลักษณะของตัวแปรที่ตองการศึกษาแลวกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางยอยตามสัดสวนของประชากร 
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จากนั้นสุมตัวอยางแบบบังเอิญในแตละกลุมตัวอยางยอย เชน  จากระเบียบนักศึกษาแหงหนึ่งพบวามี
นักศึกษา  4  คณะอยูรอยละ  40   25  20  และ  15  ตามลําดับ  ถาตองการเลือกนักศึกษามาเปนตัวอยาง  

200 คนก็จะเลือกนักศึกษาแตละคณะมา  80  50  40  และ  30  คน ตามลําดับ  จากนั้นไปสัมภาษณ
นักศึกษาแตละคณะใหไดตามโควตาที่กําหนดนี้  ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญพบนักศึกษาคนใดในแตละ
คณะ ก็สัมภาษณเร่ือยไปจนครบตามโควตา 
 

Random 

การสุม 

  การสุมหมายถึงการใหโอกาสทุกกลุมประชากรมีโอกาสไดรับเลือกเปนตัวอยางเทากัน 

 

Random  Sampling 

การสุมตัวอยาง 

  การสุมตัวอยาง  หมายถึง  วิธีการเลือกกลุมตัวอยางใหเปนตัวแทนของประชากร  โดย
ใหทุกหนวยของประชากรมีโอกาสไดรับเลือกมาเปนกลุมตัวอยางเทาเทียมกันมิใชมีอคติในการเลือก  

เชนการจับสลากหรือหรือการใชตารางเลขสุม  เปนตน 

 

Randomization 

การสุมกระจาย 

  การสุมกระจายเปนการสุมตัวอยางที่ใหทุกหนวยประชากรมีโอกาสไดรับเลือกมาเปน
ตัวอยางเทาเทียมกันใชเปนวิธีการควบคุมตัวแปรภายนอกซึ่งมีผลตอตัวแปรที่ศึกษาโดยอาศัยวิธีการสุม
ทําใหกลุมตัวอยางที่ไดมีคุณสมบัติหรือตัวแปรภายนอกคละปนกันหรือเทาเทียมกัน เชน การทดลอง
สอนแบบใหมนักศึกษาที่เลือกมาทดลองยอมมีคุณสมบัติตาง ๆ กัน เชน เพศ ความสนใจ  อารมณ  ความ
ขยัน  เปนตน ยอมแตกตางกัน คุณสมบัติเหลานี้มีผลตอการทดลอง ถาจะเลือกเอาเฉพาะนักศึกษา
เหมือนกันทั้งหมดมาทดลองยอมทําไดยาก หรือไมสามารถทําไดเลยจึงตองเลือกใหนักเรียนมีคุณสมบัติ
ตาง ๆ คละปนกัน  โดยการสุมกระจายดังกลาว  

  

Rating  Scale 

แบบประเมินคา 
  แบบประเมินคา  เปนคาเครื่อมมือท่ีใชวัดส่ิงของที่เปนนามธรรมดวยการแปรเปน
ปริมาณเชิงเปรียบเทียบนิยมใชวัดพฤติกรรมหรือส่ิงตาง ๆ ท่ีไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขโดยตรงได
เชน  ความดี ความซื่อสัตย  คานิยมเจตดติ  ความเชื่อ  ความสะอาด  ความเหมาะสม  เปนตน ลักษณะ
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สําคัญของแบบประเมินคาอยูตรงที่คําตอบใหเลือก ซ่ึงมีลักษณะเปนปรัมาณเชิงเปรียบเทียบกันจากมาก
ไปนอย  หรือจากนอยไปหามากจากซายไปขวา  จากบวกไปลบ  ผูตอบจะตองเลือกตอบดวยการตัดสิน
คุณคาสถานการณหรือขอความ ท่ีเปนส่ิงเราตามที่กําหนดใหและเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

 

Raw  Data 

ขอมูลดิบ 

  ขอมูลดิบ เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมายังไมมีการจัดระเบียบ  แบงเปนกลุม  เปน
ประเภท  และยังมิได คํานวน เปน คาสถิติแตอยางใด 

 

Reliability 

ความเที่ยง 

  ความเที่ยงตามความหมายทั่วไป  หมายถึง  คุณภาพของเครื่องมือวัดที่ใชวัดกี่คร้ัง ๆ ก็
ไดผลเหมือนเดิม คําวา  ความเที่ยงนี้มีความหมายพองกับคําวา  (Kerlinger  1986 : 404) 

  1. ความสามารถอาศัยได (depenbility) 

  2. ความคงที่ (stability) 

  3. ความสอดคลอง (consistency) 

  4. สามารถบอกได (predicability)  

5.             ความแนนอน (accuracy) 
 

  อยางไรก็ดี ในความหมายของความเที่ยงนี้อาจใหความหมายที่แตกตางกันได 3 

ลักษณะ ( Kerlinger.1986:405) คือ     

  1. เปนการใหความหมายในลักษณะที่สรุปเปนคําถามวาถาวัดวัตถุใด ๆ ส่ิงเดียวกันวัด
แลววัดอีกดวยเครื่องมือเดิม เราจะไดผลเหมือนเดิมมากนอยเพียงใดตามความหมายนี้ ความเที่ยงก็คือ
ความคงที่ สามารถอาศัยได นั้นเอง 

  2. เปนการใหความหมายลักษณะเปนความหมายที่วา เครื่องมือมีความเที่ยงสูงก็จะวัด
ไดตรงกับความเปนจริงเพียงใด ถาเครื่องมือมีความเที่ยงสูงก็จะวัดไดตรงกับความเปนจริงมากตรงตาม
ความหมายนี้คือ ความแนนอน 

  3. ความเที่ยงเปนเสมือนสวนที่ขาอหายไปของความคลาดเคลื่อนในการวัด  ( error  of  

measurement ) ของเครื่องมือท่ีใชวัด 
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Research  Design 

การออกแบบการวิจัย 

  การออกแบบการวิจัย เปนทั้งแผนการวิจัย  และเทคนิควิธีการที่เลือกมาใหศึกษาคนหา 
คําตอบในปญหาการวิจัยรวมทั้งกลวิธีตาง ๆ ท่ีจะทําใหการวิจัยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อหาคําตอบของปญหาการวิจัยและเพื่อควบคุมความแปรปรวนที่เกิดขึ้น 

  ตามความหมายนี้  การออกแบบการวิจัยเปนแผนการที่ระบุเกี่ยวกับ 

  1.กรอบแนวคิด (conceptual  framework)  ในการทําวิจัยเร่ืองนั้น 

  2.ปญหาและสมมติฐานการวิจัย 

  3.ระเบียบวิธีการวิจัย 

  4.เทคนิคการสุมตัวอยาง 

  5.เทคนิคการรวบรวมขอมูล 

  6.วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

Standard  Error  of  Measurement 

ความคลาดเคลื่อนมาตร านของการวัด 

  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดเปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาด
เคลื่อนที่ไดจากการวัดซ่ึงหาไดจากความเที่ยงของการวัดนั้น โดยใชสูตร 
     

ttx rSSEM 1  
 

   เมื่อ  SEM  =       ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด 

xS   =      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่สอบได 

    ttr  =      ความเที่ยงของแบบทดสอบนั้น 
 

    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดแสดงถึงความถูกตองของผลการวัดหรือ
คะแนนที่ได  ซ่ึงแปลความหมายไดเชนเดียวกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั่วไปกลาวคือ คะแนนจริงๆ (T)  

จะเทากับคะแนนที่สอบได (X) รวมหนึ่งความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด   (±1.00 SEM) นั่นก็
หมายความวา  ประมาณรอยละ 68 มีความคลาดเคลื่อนของการวัดเทากับ  1  SEM หรือถา   ±  1.96  

SEM  เชน ถา  SEM = 5 ก็หมายความวา  ประมาณรอยละ 68 ของคะแนนที่สอบไดมีความคลาดเคลื่อน
ไปจากคะแนนจริง  เทากับ  5  คะแนนหรือนอยกวา  อีกประมาณรอยละ  32  ของคะแนนที่สอบไดมี
ความคลาดเคลื่อนไปจากคะแนนจริงมากกวา  5  คะแนน  เปนตน 
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Standard Score 

คะแนนมาตร าน 

  คะแนนมาตรฐานเปนชุดของคะแนนที่มีคาเฉลี่ยเทากับศนูยและสวนเบีย่งเบน 

มาตรฐานเทากับ 1 เขียนเปนสูตรการหาไดดังนี้ 
 Z = X -   X / S.D. 

Survey  Research 

การวิจัยเชิงสํารวจ 

  การวิจัยเชิงสํารวจเปนการศึกษาคนควาหาขอเท็จจริงที่ปรากฏอยู  มีอยูวาเปนอยางใด  

ท้ังนี้เพื่อบรรยายสถานภาพ  (Status)  ท่ีปรากฏอยู  มีอยูนั้น  เพื่อเปรียบเทียบสถานภาพที่ปรากฏอยูมีอยู
ในลักษณะตาง  ๆ และเปรียบเทียบกับสภาพที่เปนมาตรฐาน  โดยไมสนใจวา  ทําไมจึงปรากฏอยู  หรือมี
อยูอยางนั้น 

  การวิจัยเชิงสํารวจจะทําในขอบเขตที่กวางหรือแคบก็ได  แตมักทําในขอบเขตกวาง ๆ  

และมักจะสํารวจเกี่ยวกับเรื่องราวใน  4  ประการคือ 

1. ลักษณะทางประชากร  เชน  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว  เปนตน 

2. สภาพทางสังคม – เศรษฐกิจ  เชน  อาชีพ  รายไดการศึกษา  สภาพสังคมทั่วไป  เปนตน 

3. พฤติกรรมและกิจกรรมของประชาชน  เชน  การใชเวลาวาง  ลักษณะการใชจาย การดู
โทรทัศน  การฟงวิทยุ  การอานหนังสือพิมพ  เปนตน 

4. ความคิดเห็น  เจตคติ  และความเชื่อของประชาชน  เชน  ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัด  เจตคติตอสงครามของชาวอเมริกา  เปนตน 

                  การวิจัยเชิงสํารวจอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ใชสํารวจไดเปน  5  ประเภท  ไดแก  

การสํารวจโรงเรียนการวิเคราะหงาน  การวิเคราะหเอกสาร  การสํารวจประชามติและการสํารวจชุมชน  

ดูความหมายของการวิจัยท้ัง   5  นี้  ภายใตช่ือดังกลาว 

              การวิจัยเชิงสํารวจมีลักษณะใกลเคียงกับการวิจัยข้ันสํารวจ  และเปนประเภทหนึ่งของ
การวิจัยเชิงบรรยาย   (Descriptive  Research) 

 

Test 

แบบสอบถาม 

  แบบสอบถามเปนวิธีการเชิงระบบที่ใชวัด เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต 

สองคนขึ้นไป  ณ  เวลาหนึ่งหรือบุคคลคนเดียวกันหรือหลายคนในเวลาตางกัน (Cronbanch, 1964 :21) 

ตามความหมายนี้ แบบทดสอบจะมีความหมาย  3  ประการ  (Brown,  1976 : 7 )  คือ 

1. เปนวิธีระบบหมายความวา แบบทดสอบจะตองมีกฎเกณฑแนนอนเกี่ยวกับ 
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        โครงสรางการบริหารจัดการและการใหคะแนน 

2. เปนการวัดพฤติกรรมซึ่งจะจัดเฉพาะพฤติกรรมที่วัดไดเทานั้นโดยผูตอบจะตอบ 

        สนองตอขอคําถามกําหนดใหมิใชวัดโดยตรง 

3.    เปนเพี่ยงสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่ตองการวัดทั้งหมดเทานั้น 

 

Unit  of  Anaalysis 

หนวยวิเคราะห 

  หนวยวิเคราะห     เปนหนวยท่ีไดขอมูลมาและมีคุณสมบัติท่ีตองการบรรยาย    หนวย 

วิเคราะห จะเปนบุคคลกลุมคน  ชุมชน  หมูบาน  โรงเรียน  จังหวัด  หรือประเทศก็ได  เชน การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพ  นักเรียนประถมศึกษาแตละคนเปนหนวยการ
วิเคราะห แตถาตองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหวางนักเรียนในกรุงเทพ  กับ
ตางจังหวัด หนวยวิเคราะหอาจจะเปนโรงเรียนในกรุงเทพ  และตางจังหวัดก็ได  

 

Univariate  Analysis 

การวิเคราะหเชิงเดี่ยว 

  การวิเคราะหเชิงเดี่ยวเปนการคํานวนคาสถิติของตัวแปรครั้งละตัว  เชนการหารอยละ ก็
จะหาจํานวนรอยละของตังแปรครั้งละตัว เพศก็วิเคราะหวา มีชายกี่คน คิดเปนรอยละเทาใด และหญิงก็
วิเคราะหวามีกี่คนคิดเปนรอยละเทาใดคะแนนความรูก็อาจแบงเปน  เกง  ปานกลาง  และออน แลว
วิเคราะหวาคนเกงมีกี่คน คิดเปนรอยละเทาใด เปนตน 

 

Variables 

ตัวแปร 

  ตัวแปร    หมายถึง  ลักษณะของสิ่งสนใจศึกษาที่สามารถแปรเปลี่ยนคาไดตามเวลาและ
บุคคล เชน น้ําหนัก   สวนสูง   อายุ  เพศ  อาชีพ  รายได  การศึกษา  คานิยม  เจตคติ  ล   ของบุคคล 

ลักษณะของบุคคลเหลานี้สามารถแปรเปลี่ยนได เมื่อเทียบกับเวลาที่แตกตางกันหรือเทียบกับบุคคล
ตางกัน 

  การแปรเปลี่ยนคาของตัวแปรนั้น เรียกวา ระดับของตัวแปร  เชน เพศ  แปรเปลี่ยนได  2 

ระดับ  คือ  ชายกับหญิง  อายุอาจแปรเปลี่ยนไดหลายระดับแลวแตจะแบงอาจจะเปน  0-4,  5-9,  10-14,  

15-19  เร่ือย ไปก็ไดเปนตน ระดับของตัวแปรนั้นไมเปนตัวแปร แตเปนตัวคงที่ (constant)  เชน  เพศ  ถา
เลือกมาศึกษาทั้ง 2ระดับทั้งชายและหญิง  เพศก็จะเปนตัวแปร แตถาเลือกเพศมาศึกษาเพียงระดับเดียว  

เชน เลือกเฉพาะเพศชายมาศึกษาเพศชายก็จะไมแปรตัวแปร 
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ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1  พ้ืนที่ใตโคงแหงการแจกแจงปกติ 
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ตารางที่ 2  คาวิกฤตของการทดสอบ  t (Distribution of t) 
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ตารางที่ 2  (ตอ)   
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ตารางที่ 3  คาวิกฤตของการทดสอบไคสแควร (χ2  - Test) 

 
 

 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 353

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 354

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 355

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 356

 

 

 
 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 357

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 358

 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 359

 
 
 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 360

ตารางที่ 6  คาวิกฤตของ r ในการทดสอบความสุม (Runs Test) 
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ตารางที่ 7  คาวิกฤตของ D ในการทดสอบโคโมโกรอ  สไมนอ  
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ตารางที่ 8  คาความนาจะเปนที่ไดจากคาตํ่าสุดของ U ในการทดสอบของแมนวิทนีย 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
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ตารางที่ 9  คาวิกฤตของ U ในการทดสอบของแมนวิทนีย 
 

9.1  Critical Values of  U for a One-Tailed Test at  .001 or for a Two-Tailed Test at .002 
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9.2  Critical Values of  U for a One-Tailed Test at  .01 or for a Two-Tailed Test at .02 
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9.3  Critical Values of  U for a One-Tailed Test at  .025 or for a Two-Tailed Test at .05 
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9.4  Critical Values of  U for a One-Tailed Test at  .05 or for a Two-Tailed Test at .10 
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ตารางที่ 10  คาของ H และความนาจะเปนในการทดสอบครัสคัล - วอลลิส 
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ภาคผนวก ค 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

 
ความเปนมา 
 

  ปจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง หาก
งานวิจยัท่ีปรากฏสูสาธารณชน มีความเทีย่งตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริงสะทอนใหเห็นสภาพปญหา
ท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง ก็จะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะใหไดมาซึ่ง
งานวิจยัท่ีมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวจิัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง 
 

  คณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของ
จรรยาบรรณนกัวิจยัดังกลาว จึงไดริเร่ิมดาํเนินการยกรางจรรยาบรรณนักวจิัยเพื่อเปนมาตรฐานเดยีวกัน
ท้ังประเทศเพือ่ใหนกัวจิัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผาน
กระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจยั ผูทรงคุณวฒิุในสาขาวิชาการตาง ๆ และไดปรับปรุงให
เหมาะสมรัดกมุชดัเจนจนกระทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแหงชาติ 
ประกาศใชเปนหลักเกณฑควรประพฤติของนักวจิัยท่ัวไป 

 

วัตถุประสงค 
 

  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวจิัยท่ัวไป โดยมีลักษณะเปนขอพึง
สังวรมากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณในหมูนกัวจิยัตอไป 

 

นิยาม 
 

  นักวิจัย  หมายถึง  ผูท่ีดําเนนิการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเดน็ที่
สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคดิ มโนทัศน
และวิธีการทีใ่ชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 

  จรรยาบรรณ  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม และ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ท่ีกลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิก
ในสาขาวิชาชพีนั้น ๆ ยดึถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
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  จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวจิัยท่ัวไป 

เพื่อใหการดําเนินงานวิจยัต้ังอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกยีรติภูมิของนักวจิัย 

 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัต ิ
 

1.   นักวิจัยตอง ื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

  นักวจิัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนไมลอกเลียน
งานของผูอ่ืน ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจยั ตองซ่ือตรง
ตอการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจยั 
   

แนวทางปฏิบัติ 

1.1 นักวจิัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผอ่ืูน 

 นักวจิัยตองมีความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแตการเลือก
เร่ืองที่จะทําการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

 นักวจิัยตองใหเกียรติผูอ่ืน โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลและ
ความคิดเหน็ทีน่ํามาใชในการวิจัย 

 

1.2 นักวจิัยตองซ่ือตรงตอการแสวงหาทุนวิจยั 

 นักวจิัยตองเสนอขอมูลและแนวคดิอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

 นักวจิัยตองเสนอโครงการวจิัยดวยความซือ่สัตยโดยไมขอทุนซํ้าซอน 
 

1.3 นักวจิัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวจิัย 

 นักวจิัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานอยางตรงไปตรงมา โดยไมนาํผลงาน
ของผูอ่ืนมาอางวาเปนของตน 

 

2. นักวิจัยตองตระหนักถงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําใหกับหนวยงานที่สนับสนุนการ
วิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

  นักวจิัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจยัท่ีผูเกี่ยวของทกุฝายยอมรับ
รวมกัน อุทิศเวลาทํางานวจิยัใหไดผลท่ีดท่ีีสุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้ง
งานระหวางดาํเนินการ 
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  แนวทางปฏิบัติ 

2.1 นักวจิัยตองตระหนกัถึงพันธกรณีในการทําวิจัย 

 นักวจิัยตองศกึษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียดรอบคอบ 

เพื่อปองกันความขัดแยงทีจ่ะเกิดขึ้นในภายหลัง 

 นักวจิัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบยีบและกฎเกณฑ ตามขอตกลงอยาง
ครบถวน 

 

2.2 นักวจิัยตองทมุเทเวลา 
 นักวจิัยตองทมุเทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทํางานวจิยั เพื่อให
ไดมาซึ่งผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชน 

 

2.3 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั 

 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน
ตามกําหนดเวลา ไมทําสัญญาขอตกลงจนกอใหเกดิความเสียหาย 

 นักวจิัยมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวจิัยฉบบัสมบูรณ เพือ่ใหผล
อันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป 

 

3. นักวิจัยตองมพีื้น านความรูในสาขาวชิาการที่ทําวิจัย 

นักวจิัยตองมพีื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําวิจยัอยางเพียงพอและมคีวามรูความ
ชํานาญ หรือมีประสบการณเกีย่วเนื่องกบัเรื่องที่ทําวิจยั เพื่อนําไปสูงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ และเพือ่ปองกัน
ปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสยีหายตองานวิจัย 
   

แนวทางปฏิบัติ 

3.1 นักวจิัยตองมพีื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกีย่วกับเรื่องที่ทําวิจัย
อยางเพยีงพอเพื่อนําไปสูงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

 

3.2 นักวจิัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพื่อ
ปองกันความเสียหายตอวงการวิชาการ 

 

4. นักวิจัยตองมคีวามรับผดิชอบตอส่ิงท่ีศกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

นักวจิัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาํวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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  แนวทางปฏิบัติ 

4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตวัอยางทดลอง ตองทําในกรณีท่ีไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น 
 

4.2 นักวจิัยตองดําเนินการวิจยัโดยมีจิตสํานกึที่จะไมกอความเสียหายตอคน สัตว พืช 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 
 

4.3 นักวจิัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกดิแกตนเอง กลุมตัวอยางทีใ่ชใน
การศึกษาและสังคม 

 

5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

นักวจิัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพือ่นมนุษยตองถือเปนภาระหนาที่ท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจยัแกบุคคลที่เปนกลุม
ตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

 

แนวทางปฏิบัติ 

5.1 นักวจิัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยท่ีใชในการทดลองโดยตองไดรับความ
ยินยอมกอนทาํการวิจยั 

 

5.2 นักวจิัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวท่ีใชในการทดลองดวยความเมตตาไมคํานึง 

ถึงแตผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจกอใหเกดิความขัดแยง 
 

5.3 นักวจิัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชนและรักษาความลับของกลุมตัวอยางที่ใชใน
การทดลอง 

 

6. นักวิจัยตองมอิีสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขั้นตอนของการทําวิจัย 

นักวจิัยตองมีอิสระทางความคิดตองตระหนักวา อคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง
วิชาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตใุหเกดิผลเสียหายตอ
งานวิจยั 

 

แนวปฏิบัติ 

6.1 นักวจิัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ 
 

6.2 นักวจิัยตองปฏิบัติงานวิจยัโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคตมิาเกี่ยวของ 
 

6.3 นักวจิัยตองเสนอผลงานวิจยัตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย
หวังประโยชนสวนตน หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน 
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7.   นักวิจัยพงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 

  นักวจิัยพึงเผยแพรผลงานวิจยัเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคมไมขยายผลขอคนพบ
จนเกนิความเปนจริง และไมใชผลงานวิจยัไปในทางมิชอบ 
 

  แนวทางปฏิบัติ 

7.1 นักวจิัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย 
 

7.2 นักวจิัยพึงเผยแพรผลงานวิจยัโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการ และสังคม ไม
เผยแพรผลงานวิจยัเกนิความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ต้ัง 

 

7.3 นักวจิัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริงไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ ยืนยนัในทางวิชาการ 

 

8. นักวิจัยพงเคารพความคิดเหนทางวชิาการของผูอ่ืน 

นักวจิัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวจิัยยอมรับฟงความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจยัของตนใหถูกตอง 

 

แนวทางปฏิบัติ 

8.1 นักวจิัยพึงมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี ยนิดีแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และสรางความเขาใจ
ในงานวิจยักับเพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่น ๆ  

 

8.2 นักวจิัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจยัและการเสนอผลงานวิจยัตามขอแนะนําที่ดี 
เพื่อสรางความรูท่ีถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได 

 

9. นักวิจัยพงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

นักวจิัยพึงมีจติสํานึกที่จะอทิุศกําลังสติปญญาในการทาํวิจัย เพือ่ความกาวหนาทาง
วิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

9.1 นักวจิัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจยัดวยความรอบคอบและทําการวิจยัดวยจิต 

สํานึกที่จะอุทิศกําลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพือ่ความเจริญ
ของสถาบันและประโยชนสุขตอสังคม 
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                            9.2 นักวิจยัพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการ  เพื่อความเจริญของสังคม  

ไมทําการวิจยัท่ีขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอย    และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

 

                            9.3 นักวิจยัพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนยิ่งข้ึน อุทิศเวลาและน้ําใจกระทํา 
การสงเสริมพัฒนาความรู จติใจ พฤตกิรรมของนักวจิัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรค
ความรูแกสังคมสืบไป 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติผูเขียนและผลงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล      ดร.ติน   ปรัชญพฤทธิ์  
ตําแหนงทางราชการ     ศาตราจารย 

การศกษา     
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาการฑูต จุ าลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร (M.P.A.)Wayne State University 

- ปริญญาโท สาขา ปรัชญา (M.Phil.) Kansas University 

- ปริญญาเอก สาขา รัฐศาสตร และรัฐศาสนศาสตร (Ph.D.) Kansas University.  

- สมาชิกสมาคมเกียรตินยิมทางรัฐศาสตร แหงสหรัฐอเมรกิา (Pi  Sigma Alpha) 

ตําแหนงท่ีสําคัญในอดีต   

- รองอธิการบดี จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงปจจุบัน 

- กรรมการบริหารสภาวิจยัแหงชาติ 
- ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขารัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 

เคยเปนวิทยากรกลุมงานฝกอบรมการวิจัย หลักสูตร     

- การบริหารงานวิจยัระดับหวัหนาโครงการ 

เคยไดรับรางวลัจากสภาวิจัยแหงชาติ     
- นักวจิัยดีเดนแหงชาต ิ

- นักวจิัยดีเยีย่ม (ผูวิจยัรวม) 

สถานที่ติดตอปจจุบัน (ป 2547) 

-     โทรศัพท    (02) 3186363 

                   (01) 6893682 

-      โทรสาร     (02) 7186261 

-      ท่ีบาน        225 (39/65) ซอยนวศรี (รามคําแหง 21) ถนนรามคําแหง เขตวังทองหลาง  

            กทม. 10310 
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ชื่อ-นามสกุล      บุญเฉิด  โสภณ 

ตําแหนงทางราชการ     ท่ีปรึกษาดานการวิจยัทางสังคมศาสตร 

การศกษา      

-      ปริญญาตรี  เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-      ปริญญาโท  การบริหาร สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร    

ตําแหนงท่ีสําคัญในอดีต     

-      ผูอํานวยการกองสงเสริมการวิจยั  

-      ผูอํานวยการกองวิเคราะหโครงการและประเมินผล 

การดูงานในตางประเทศ     

-      ประเทศญี่ปุน,จีน, เกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร, องกง, อินเดยี, อิสราเอล  ล  

ความเชี่ยวชาญพิเศษ     

-      ดานการบริหารงานวิจยั 

สถานที่ติดตอปจจุบัน (ป 2547) 

-     ท่ีทํางาน    สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

                    196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพ  10900  

-     โทรศัพท    (02) 5798688 , (02) 5588071 

             (07) 0472410 

       โทรสาร     (02) 5798285 

        E-mail       bcs@nrct.go.th , booncherd6@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
                                                                                                                                                  ตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”   

 

 378

ชื่อ-นามสกุล     เภสัชกรหญิง ดร. ปล้ืมจิตต  โรจนพันธุ 

ตําแหนงทางราชการ   รองศาสตราจารยประจําภาควิชาเภสัชกรรม 

การศกษา   
-      ปริญญาเอก    สาขา  Pharmaceutics 

       มหาวิทยาลัย  School of Pharmacy, Liverpool John Moores University, UK 

ตําแหนงทางการบริหาร   

- Senior Expert ASEAN Cosmetic Harmonization Committee 

ตําแหนงท่ีสําคัญในอดีต   

- หัวหนาภาควชิาเภสัชกรรม, ประธานคณะกรรมการวิจยั, ประธานโครงการวิจยัยา และ         

เครื่องสําอาง  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เคยเปนวิทยากรกลุมงานฝกอบรบการวิจัย หลักสูตร   

- นักวจิัยวิทยาศาสตร วิทยากรคลินิกการวิจยั 

เคยดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

- ประธานรุน  การฝกอบรมหลักสูตรนักวิจยัวิทยาศาสตรรุนที่ 8 

- ประธานรุนการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานวจิัยระดับหวัหนาโครงการ 

เคยไดรับรางวลัจากสภาวิจัยแหงชาต ิ

    -      รางวัลดีเยีย่ม  ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2545 ดานการแพทยและสาธารณสุข 

          สาขาวิทยาศาสตรเคมี และเภสัช  เร่ือง “เจลฟาทะลายโจรเพื่อใชเสริมการรักษาโรคปริทันต  

          อักเสบ”  ยาสมุนไพรแผนปจจุบันตํารับแรกของโลกที่ใชเสริมการรักษาโรคปริทันต และ  

                    ตํารับแรกของประเทศไทยที่ทําการวิจยัครบวงจร  ไดรับการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย 

                    และตางประเทศทั่วโลก 

สถานที่ติดตอปจจุบัน(ป2547)  

-     ท่ีทํางาน    ภาควิชาเภสัชกรรม  คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  447 ถนนศรีอยุธยา  
                       พญาไท กทม.   10400 

- โทรศัพท  02-644-8694, 02-644-8677-87 ตอ 1305 

          01-930-1328 

-      โทรสาร    02-354-4326, 02-644-8694 

-      E-mail     pyprj@mahidol.ac.th 
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ชื่อ-นามสกุล      ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร 

ตําแหนงทางราชการ     รองศาสตราจารย  

การศกษา     
- 2517: การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร) มศว.ประสานมิตร 

- 2522: คุรุศาสตรมหาบันฑิต (การวดัและประเมินผลการศึกษา) จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2531: M.Sc. (Community Education) University of Edinburgh, Scotland, U.K. 

- 2538: คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑติ (การวดัและประเมินผลการศึกษา) จุ าลงกรณมหาวิทยาลยั 

ตําแหนงทางการบริหาร  

- ผูประสานงานแขนงวิชาการวัดและประเมินผล  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มสธ. 

เคยเปนวิทยากรกลุมงานฝกอบรมการวิจัย หลักสูตร    การวิจัย, การประเมินผล, สถิติ 

ประสบการณในการทํางาน  

- จัดฝกอบรม ออกแบบและจดัทําหลักสูตรฝกอบรมใหกบัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

และสถาบันองคกรเอกชนตาง ๆ 

-     เปนวิทยากรและอาจารยพิเศษใหกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในวชิาการวัดและประเมนิผล   

                    การประเมินโครงการการวิจยัทางดานมนุษยศาสตร การสรางและพัฒนา CAI/CBI/CBT 

- อาจารยพิเศษ สถาบัน AIT สถิติ วิจัย การประเมินหลักสูตรการฝกอบรม การประเมนิ 

         โครงการ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจิัยและประเมนิ 

-     Faculty Consultant ดานการวัดประเมนิ การวิจยั การพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปของ    

        Colombo Plan Staff  College (CPSC) , Manila , Philippines  

-    Consultant ดาน IT ทางการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ องคการรัฐมนตรีตะวนัออกเฉยีงใต    

        (SEAMES) 

-    วิทยากรอบรมนักประเมินภายในและภายนอกเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา ของ สมศ. 

-    ผูเชี่ยวชาญ/ ท่ีปรึกษาดานการวิจยัและการประเมิน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

      โครงการ PISA สสวท. สํานักงานโครงการเงินกูธนาคารโลกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

      ทางวิศวกรรมศาสตรและคอมพิวเตอรของทบวงมหาวิทยาลัย สํานกังานคณะกรรมการปอง 

      กันและปราบปรามยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี  
สถานที่ติดตอปจจุบัน (ป 2547) 

-     ท่ีทํางาน    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

-     โทรศัพท    (02) 5048557 ,(02) 5047183 ,(02) 5032121-4 ตอ 3524-5,  (05)1292544 

-     โทรสาร     (02) 5033556 – 7 

-      E-mail       drkanjana@yahoo.com , edaswkan@stou.ac.th 
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ชื่อ-นามสกุล      ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม 

ตําแหนงทางราชการ     รองศาสตราจารย 

การศกษา     
-      วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศสตร) , มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2518 

-      Master of Public Health (Public Health) , University of the Philipines, 2523 

-      สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข) มหาวทิยาลัยมหดิล, 2536 

ตําแหนงทางการบริหาร      

-      คณะบดีคณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตําแหนงท่ีสําคัญในอดีต     

-      รองศาสตราจารย ประธานกรรมการบริหารโครงการสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
เคยเปนวิทยากรกลุมงานฝกอบรมการวิจัย หลักสูตร    การวิจัย, การประเมินผล, สถิติ 

เคยดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ     
1. อุปนายกสมาคมนักวจิัยทางสังคมศาสตร 

2. ประธานกรรมการฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธสมาคมนักวิจยัทางสังคมศาสตร 

เคยไดรับรางวลัจากสภาวิจัยแหงชาติ     
-      ประกาศเกียติคุณในการเปนวิเทศสัมพันธและวิชาการสมาคมนักวิจยัทางสังคมศาสตร 

สถานที่ติดตอปจจุบัน (ป 2547) 

-     ท่ีทํางาน    คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 20131 

-     โทรศัพท    (038) 745900 ตอ 3759  

                (038) 393254 

            (09) 7479899 

-      โทรสาร     (038) 393471 

 -       E-mail       Koolarb@buu.ac.th,  Koolarb@yahoo.com 
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ชื่อ-นามสกุล      ดร.บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 

ตําแหนงทางราชการ     ผูชวยศาสตราจารย 

การศกษา     
- ครุศาสตบันฑิต (คบ.) สาขาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร  จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย                                       

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาการบริหารการพยาบาล                                                         

คณะครุศาสตร  จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย  

- การศึกษาดษุฎบัีณฑิต (กศ.ด.) สาขาการวิจยัและพฒันาหลักสูตร                                                

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตําแหนงงานทีเ่ก่ียวของกับการวิจัย     

1.    หัวหนาภาควิชาวิจยัประเมินผลและการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร  

       มหาวิทยาลัยบูรพา 
2.    รองคณบดีฝายวจิัยและกิจการพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา 
3.    เลขานุการบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย       

4.     เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล 

        คณะพยาบาลศาสตร จุ าลงกรณมหาวิทยาลัย 

5.    คณะทํางานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
6.    คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวจิัย 

7.    วิทยากรประจําสมาคมนกัวิจยั   

ผลงานวิชาการที่เก่ียวของกับการวิจัย 

1. ตํารา “ระเบียบวิธีการวิจยัทางพยาบาลศาสตร” 

2. งานวิจยั 17 เร่ือง 

รางวัลท่ีไดรับ 

1. รางวัล “ภูมิพล” ประจําป 2542 

2. รางวัลวิทยานพินธประจําป 2544 จากสภาวิจัยแหงชาต ิ

สถานที่ติดตอปจจุบัน (ป 2547) 

-      ท่ีทํางาน    คณะพยาบาลศาสตร จุ าลงกรณมหาวทิยาลัย  

-      โทรศัพท    (02) 2189814    

             (07) 0328835         

  -       โทรสาร    (02) 2189806              

-       E-mail       jennysri@hotmail.com , sboonjai@chula.ac.th   
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      คณะทํางานจัดทําตาํราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย” 
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ภาคผนวก จ 

คณะทํางานจัดทําตําราชุดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย” 

 
1. ศ.ดร.ติน     ปรัชญพฤทธ ิ  ประธานคณะทํางาน 
 

2. นายบุญเฉิด     โสภณ   รองประธานคณะทํางาน 
 

3. ภญ.รศ. ดร.ปล้ืมจิตต    โรจนพันธ ุ  คณะทํางาน 
 

4. รศ. ดร.กาญจนา    วัธนสุนทร  คณะทํางาน 
 

5. รศ. ดร.กุหลาบ     รัตนสัจธรรม  คณะทํางาน 
 

6. ผศ.ดร.บุญใจ     ศรีสถิตยนรากูร               คณะทํางาน 
 

7. นางทิพาพรรณ    สุวรรณโณ  เลขานุการและคณะทํางาน 
 

8. ดร.ปญญา     ธีระวิทยเลิศ  ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน 
 

9. นายศิลปชัย     นิลกรณ   ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน 
 

10. นางเจติยา      อินสิงห   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

11. นายสงิหไกรสร  ประสงค  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

12. น.ส.อารีย  เฉล่ียดารา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
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ภาคผนวก ฉ 

คณะผูจัดทาํเอกสาร 

 
                1.         นางทิพาพรรณ      สุวรรณโณ  หัวหนากลุมงานฝกอบรมการวิจัย 
 

                2.        น.ส.เพชรา  สังขะวร   เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ 8 ว 
 

                3.        นางเจติยา  อินสิงห   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

                4.        น.ส.ฉวี  สัมฤทธิ   เจาหนาที่บันทกึขอมูล 
 

                5.        นายสงิหไกรสร    ประสงค  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

                6.        น.ส.อารีย  เฉล่ียดารา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

                7.        น.ส.สุกัญญา  สุวรรณโณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

                8.        น.ส.นาฏฤดี  ศรีแจง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

                9.        น.ส.กนกวรรณ  โสภาวงศ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

               10.       นายประจวบ   สาธร   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) 
 

196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท   0 2940 5743,  0 2561 2445  ตอ 479-480 

โทรสาร     0 2940 6289, 0 2579 0457 

website : www.nrct.net 

Email  Address : rtgtps@nrct.go.th 
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