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 หลังจากท่ีได้เก็บหรือรวบรวมข้อมูลและด าเนินการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่  
ในสภาพท่ีเรียบร้อยพร้อมท่ีจะน าไปวิเคราะห์ได้แล้ว งานในขั้นต่อไปของผู้วิจัยคือ  
การตัดสินใจว่าจะน าสถิติอะไรมาใช้ ซึ่งในการนี้ผู้วิจัยจะต้องทราบตั้งแต่แรกว่าข้อมูล          
ท่ีมีอยู่ในลักษณะใดและต้องการเสนอผลการวิเคราะห์อะไร ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้
บางครั้งยังมีรูปแบบท่ีกระจัดกระจายเป็นรายบุคคล ไม่เป็นระบบ จ าเป็นต้องมี
กระบวนการจัดกระท าข้อมูลเหล่านั้นให้ เป็นระบบหรือเป็นหมวดหมู่  เกิดเป็น
สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อสรุปอ้างอิงไปยังประชากรต่อไป ศาสตร์ท่ี
ถูกน าเข้ามาช่วยในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือไปจนถึงการอ้างอิง
เหล่านี้ เรียกว่า สถิติ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเข้าสู่โปรแกรมทางสถิติ ในบทนี้  
จึงน าเสนอเนื้อหาทางสถิติ ได้แก่ (1) ความหมายของสถิติ (2) ประเภทของสถิติ  
(3) ระดับการวัด (4) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (5) ชนิดของตัวแปร (6) สมมติฐาน                
การวิจัย ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้
 

2.1  ความหมายของสถิติ 
 สถิติ (Statistics) อาจพิจารณาได้ 3 ความหมาย คือ 

 สถิติ หมายถึง ตัวเลขท่ีใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (Facts) ของ
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเราต้องการศึกษา เช่น สถิติจ านวนผู้ป่วย สถิติจ านวนคนเกิด สถิติจ านวน
คนตาย เป็นต้น 

 สถิติ หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาท่ีว่าด้วยหลักการและระเบียบวิธีทางสถิติ 
สถิติใน ความหมาย นี้มักเรียกว่า สถิติศาสตร์ (Statistics) 

 สถิติ หมายถึง ค่าท่ีค านวณขึ้นมาจากตัวอย่าง เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะ

บทที่ 2 
ความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเข้าสู่โปรแกรมทางสถิติ 
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บางอย่างของข้อมูลชุดนั้น โดยท่ัวไปจะน าค่าสถิติไปใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราสนใจรายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้าน แล้วเราสามารถน ารายได้ของ         
ทุกคนมา รวมกันแล้วหาค่า เฉลี่ยของรายได้  ค่ า เฉลี่ย ท่ี ค านวณได้นี้ถือว่า เ ป็น
ค่าพารามิเตอร์ แต่ถ้าเราสุ่มตัวอย่างคนในหมู่บ้านมาจ านวนหนึ่งแล้วค านวณรายได้เฉลี่ย 
ค่าเฉล่ียท่ีได้นี้จะเป็นค่าสถิติ 
 

2.2 ประเภทของสถิต ิ
 สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ 
ของสิ่งท่ีต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วิธีการทางสถิติท่ีอยู่ในประเภทนี้ เช่น 

 การจัดกระท ากับข้อมูลโดยน าเสนอในรูปของตารางหรือรูปภาพ 
 การแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนน

มาตรฐาน ฯ 
 การค านวณหาค่าเฉลี่ยหรือการกระจายของข้อมูล เช่น มัชฌิมเลขคณิต 

มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย ฯ 
 2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่ง            
ท่ีต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่น ๆ ได้ โดยกลุ่มท่ี
น ามาศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร ตัวแทนท่ีดีของประชากรได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง และตัวแทนท่ีดีของประชากรจะเรียกว่า "กลุ่มตัวอย่าง" สถิติอ้างอิง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ 

 สถิติมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีจะต้อง
เป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้น 3 ประการ ดังนี้ 

 ตัวแปรท่ีต้องการวัดจะต้องอยู่ในมาตรการวัดระดับช่วงขึ้นไป 
(Interval Scale) 

 ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติ 

 กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มท่ีน ามาศึกษาจะต้องมีความแปรปรวน
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เท่ากัน 
 สถิติมีพารามิเตอร์ เช่น t-test, ANOVA, Regression Analysis ฯลฯ 

 สถิติไร้พารามิเตอร์ (Non-parametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติท่ีไม่
มีข้อจ ากัดใด ๆ นั่นก็คือ 

 ตัวแปรท่ีต้องการวัดอยู่ในมาตราการวัดระดับใดก็ได้ (Norminal 
Scale, Ordinal Scale, Interval Scale, Ratio Scale) 

 ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงแบบใดก็ได้ 
(Free Distribution) 

 กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม ท่ีน ามาศึกษาไม่จ า เ ป็นต้องมีความ
แปรปรวน เท่ากัน สถิติไร้พารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์, Median Test, Sign Test ฯลฯ 
  โดยปกติแล้วนักวิจัยมักนิยมใช้สถิติมีพารามิเตอร์ท้ังนี้เพราะผลลัพธ์ท่ีได้จาก
การใช้สถิติมีพารามิเตอร์มีอ านาจการทดสอบ (Power of Test) สูงกว่าการใช้สถิติ               
ไร้พารามิ เตอร์  ดังนั้น  เมื่อข้อมูลมีคุณสมบัติ ท่ีสอดคล้องกับข้อตกลงเบ้ืองต้น                    
สามประการในการใช้สถิติมีพารามิเตอร์ จึงไม่มีผู้ใดคิดท่ีจะใช้สถิติไร้พารามิเตอร์               
ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

2.3 ระดับการวัด 
 มาตราการวัด เป็นสิ่งท่ีจะจ าแนกลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ในงานวิเคราะห์ว่าข้อมูล
ท่ีเก็บรวบรวมมามีระดับการวัดอยู่ในระดับใด ซึ่งจะเป็นตัวท่ีชี้ให้เห็นว่าควรจะเลือกใช้
วิธีการทางสถิติแบบใดในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนั้น ๆ ต่อไป ซึ่งมาตรการวัดแบ่งออก
ได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 1.  มาตราการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Data) เป็นการจ าแนกลักษณะของ
ข้อมูลท่ีได้ ออกเป็นประเภทต่าง ๆ หรือเป็นพวก ๆ จัดลักษณะท่ีเหมือนกันไว้ด้วยกัน  
โดยไม่มีการจัดอันดับ จึงเป็นเพียงการก าหนดเป็นชื่อหรือเป็นตัวเลขให้กับประเภท           
หรือชนิดนั้น ๆ เช่น 

 จ าแนกคนตามเพศเป็นชาย - หญิง 
 จ าแนกระดับการศึกษาเป็นต่ ากว่าปริญญาตรี - ปริญญาตรี - สูงกว่า
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ปริญญาตรี 
 จ าแนกฤดูกาลเป็นฤดูร้อน - ฤดูฝน - ฤดูหนาว 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
 รหัสไปรษณีย์ 
 เลขที่บ้าน เป็นต้น 

  ตัวเลขที่ก าหนดให้ดังกล่าวนี้จะน ามา บวก ลบ คูณ หาร กันไม่ได้ เพราะไม่มี
ความหมายในเชิงปริมาณ เช่น ห้องท่ี 1 รวมกับห้องท่ี 2 แล้วเป็นห้องท่ี 3 ไม่มี
ความหมาย จึงสรุปได้ว่ามาตรานามบัญญัติเป็นการก าหนดชื่อหรือหมายเลขให้กับสิ่ง
นั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการสื่อความหมายให้เข้าใจได้ตรงกันว่าสิ่งนั้น ๆ คืออะไร หรือ          
มีหน้าที่อะไร หรืออยู่ท่ีใด หรือมีคุณสมบัติอย่างไร เป็นต้น จะหาได้เพียง ความถี่ ร้อยละ 
 2.  มาตรการวัดแบบอันดับ (Ordinal Data) เป็นมาตรการวัดท่ีใช้กับข้อมูล                  
ท่ีสามารถจัดเรียงอันดับความส าคัญได้ หรือสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่า ดีกว่า สวยกว่า 
สูงกว่า ต่ ากว่า มากกว่า น้อยกว่า โดยก าหนดอันดับให้กับสิ่งต่าง ๆ เป็นอันดับท่ี 1 ท่ี 2  
ท่ี 3 ตามลักษณะ หรือคุณสมบัติ หรือคุณภาพของสิ่งนั้น ๆ แต่ยังไม่สามารถบอกขนาด
ความแตกต่างได้ เช่น 

 การตัดเกรด A, B, C, D และ F 
 ยศทางทหาร 
 ผลการประกวดนางงาม 
 การจัดอันดับเพลงยอดนิยม เป็นต้น 

  ตัวเลขล าดับเหล่านี้จะน ามา บวก ลบ คูณ หาร กันไม่ได้ สถิติท่ีใช้กับการวัด
ในระดับนี้ ได้แก่ ฐานนิยม มัธยฐาน พิสัย เปอร์เซ็นต์ไทล์   
 3.  มาตรการวัดแบบอันตรภาค (Interval Data) เป็นการก าหนดตัวเลขให้กับ
ลักษณะของข้อมูลตามความมากน้อย โดยเป็นมาตราการวัดท่ีสามารถบอกได้ท้ังทิศทาง
และขนาดของความแตกต่างของข้อมูล มาตรวัดนี้ไม่มีศูนย์ท่ีแท้จริง (Absolute Zero) 
เช่น 

 การวัดอุณหภูมิน้ า ซึ่งการท่ีน้ ามีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ก็ไม่ได้
หมายความว่าน้ าไม่มีความร้อนอยู่เลย 
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 คะแนนสอบ ซึ่งการท่ีนักศึกษาสอบได้ 0 คะแนนไม่ได้หมายความว่าเขา
ไม่มีความรู้เลย 
  ค่าท่ีได้จากมาตราวัดนี้สามารถน ามาบวก ลบ คูณ หาร กันได้ จึงบอกได้เพียง
ว่าสิ่งนั้น ๆ มีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไร แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามาก              
หรือน้อยกว่ากี่เท่า เช่น การสอบได้ 50 คะแนน ไม่ได้หมายความว่ามีความรู้เป็น 2 เท่า  
ของผู้ ท่ีสอบได้ 25 คะแนน ดังนั้น  สถิติ ท่ีใช้กับการวัดในระดับนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย                  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นต้น 
 4.  มาตรการวัดแบบอัตราส่วน (Ratio Data) เป็นมาตรการวัดท่ีมีลักษณะ
สมบูรณ์ทุกอย่าง ดีกว่ามาตรวัดอันตรภาค ตรงท่ีมาตรการวัดนี้มี ศูนย์ ท่ีแท้จริง                       
ซึ่งหมายความว่า ไม่มีอะไรอยู่เลย เช่น สูง 0 เซนติเมตร ก็หมายความว่าไม่มีความสูงเลย 
น้ าหนัก 0 กิโลกรัม ก็หมายความว่าไม่มีน้ าหนักเลย รถยนต์วิ่งได้ 0 กิโลเมตร ก็ไม่ได้วิ่ง 
เป็นต้น ค่าท่ีได้จากมาตรการวัดนี้สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง เปรียบเทียบ             
เป็นสัดส่วน ดังนั้น สถิติท่ีใช้กับการวัดในระดับนี้ใช้ได้ทุกวิธีท่ีมีอยู่ 
 

2.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิตท่ีผู้วิจัย
ต้องการศึกษา ซึ่งสมาชิก แต่ละหน่วยของประชากรกลุ่มหนึ่ง ๆ จะมีลักษณะหรือ
คุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน เช่น ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
การศึกษา 1 อุบลราชธานี สมาชิกของประชากรกลุ่มนี้คือ นักเรียน แต่ละคนท่ีเรียนอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 1 แต่ละหน่วยท่ีเป็นสมาชิกของประชากรนั้น
เรียกว่า หน่วยสมาชิก (Element) เป็นหน่วย ท่ีต้องการได้ข้อมูลมาศึกษา หรือกล่าวได้ 
อีกนัยหนึ่งว่าเป็นหน่วยท่ีจะให้ข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ จึงเรียกหน่วยสมาชิกได้อีก          
อย่างหนึ่งว่า หน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
 ประชากร จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. ประชากรที่มีจ านวนจ ากัด (Finite Population) เป็นประชากรท่ีสามารถ
นับจ านวนได้ครบถ้วน เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบล ปีการศึกษา 2553 อาจารย์คณะ
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รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น เป็นต้น 

2. ประชากรที่มีจ านวนไม่จ ากัด (Infinite Population) เป็นประชากรท่ี               
ไม่สามารถนับจ านวนได้ครบถ้วน หรือปริมาณมากจนไม่อาจนับเป็นจ านวนได้ เช่น 
หญ้าบนเทือกเขาภูพาน ต้นกุหลาบท่ีวังน้ าเขียว ดวงดาวบนท้องฟ้า ในการวิจัยกลุ่มของ
สิ่งต่าง ๆ ท้ังหมดท่ีผู้วิจัยสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของสิ่งของ คน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
มักจะเรียกว่า กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ประชากร ท่ีผู้วิจัยสนใจ กลุ่มตัวอย่างท่ีดี หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะต่าง ๆ  
ท่ีส าคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร 

 การวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยท่ีมีกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ จะมีความล าบากมาก 
และมีความเป็นไปได้น้อยในการท่ีจะรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของสมาชิกในกลุ่ม
ประชากร การเลือกสมาชิกจ านวนหนึ่งจากกลุ่มประชากรใช้ในการศึกษาวิจัยนี้  คือ              
การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการสุ่มตัวอย่างนี้ถ้าหากว่ามีเทคนิคหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการสุ่ม
ตัวอย่างเป็นอย่างดีแล้วจะมีประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างมาก การสุ่มตัวอย่างท่ีดีนั้น
หมายถึง วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีจะส่งผลให้ได้ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของกลุ่ม
ประชากร ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของกลุ่มประชากร
เป้าหมาย จะช่วยผู้วิจัยประหยัดท้ังเงินตราและเวลา เนื่องจากผู้วิจัยสามารถท่ีจะสรุป
ข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มประชากรได้อย่างถูกต้องใกล้ เคียงความเป็นจริงจากการศึกษา           
จากกลุ่มตัวอย่าง 

 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 
  1. นิยามประชากรท่ีจะเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะต้องให้ความหมายให้
ชัดเจนว่า ประชากรท่ีจะศึกษาคืออะไร มีขอบเขตแค่ไหน มีคุณลักษณะของสมาชิกเช่น
ไร ประชากรในการวิจัยบางเรื่องอาจเป็นประชากรท่ีมีจ านวนสมาชิกจ ากัด (Finite 
Population) หรือ ประชากรในการวิจัยบางเร่ือง เป็นประชากรท่ีมีจ านวนสมาชิกไม่จ ากัด 
(Infinite Population) ซึ่งจะมีน้อยเร่ือง ในการวิจัยบางเรื่องจะมีประชากรเฉพาะท่ีชัดเจน 
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เช่น โครงการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ประชากรก็คือ
ประชาชนท่ีเป็นคนในท้องถิ่นนั้น แต่ในบางครั้งผู้วิจัยอาจเลือกก าหนดประชากรท่ีจะ
ศึกษาว่าจะศึกษากับประชากรขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กได้ เช่น ประชากรนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท้ังประเทศ หรือประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม การเลือกประชากรท่ีมี
ขนาดใหญ่จะสามารถสรุปอ้างอิง (Generalization) ได้กว้างขวาง (ตามประชากร) แต่อาจ
เลือกกลุ่มตัวอย่างยากใช้เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายมาก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ตัวแทนของประชากร การเลือกประชากรท่ีมีขนาดเล็ก มักเลือกกลุ่มตัวอย่างได้สะดวก 
ทุ่นเวลา ค่าใช้จ่ายและแรงงาน แต่จะสรุปอ้างอิงไปได้แคบ เช่น ถ้าประชากรเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ก็ไม่อาจสรุปอ้างอิงท่ัวไป
ครอบคลุมไปถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนแห่งอื่นท่ีอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ 
  2.  ก าหนดลักษณะข้อมูลท่ีจะรวบรวม ผู้วิจัยจะต้องก าหนดไว้ก่อนว่า
ต้องการทราบข้อมูลด้านใดบ้าง เรียงล าดับความส าคัญตามจุดมุ่งหมายในการวิจัย 
  3.  ก าหนดวิธีการในการวัด หลังจากก าหนดลักษณะข้อมูลท่ีจะท าการ
รวบรวมในขั้นท่ี 2 แล้วขั้นต่อมาผู้วิจัยจะพิจารณา และก าหนดวิธีการในการวัดและ
เครื่องมือท่ีจะใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตามเทคนิคของการรวบรวมข้อมูล ด้านเทคนิค
ของการวางแผน 
  4.  ก าหนดหน่วยของการสุ่มตัวอย่างก่อนท่ีจะเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
จะต้องก าหนดหน่วยของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit) ไว้ให้ชัดเจน การสุ่มจะต้อง
สุ่มจากหน่วยของการสุ่มตัวอย่างนั้น และในการวิเคราะห์ค่าสถิติในกา รทดสอบ
สมมติฐาน โดยหลักการแล้วจะต้องวิเคราะห์จากข้อมูลหน่วยของการสุ่มตัวอย่างในกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีสุ่มมาได้ 
  5.  การวางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยพิจารณาว่าจะเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนเท่าใด ใช้วิธีเลือกแบบใดจึงจะเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร ท้ังนี้จะพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นประกอบกันไปด้วย 
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     ตัวอย่าง 
 
ชื่อเร่ือง    
 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการสอนด้วยต าราเรียน วิชาวิจัย
การศึกษาเบ้ืองต้น ศึกษาในรูปแบบเชิงปัญหากับรูปแบบท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป 

ประชากร  
 ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานีระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ชั้นปีท่ี 3 ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 194 คน เป็นผู้เรียนวิชาเอกภาษาไทย 
53 คน เคมี 50 คน ฟิสิกส์ 45 คน และคณิตศาสตร์ 46 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ชั้นปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 148 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีสอนด้วยต าราแบบเดิม 2 ห้องเรียน จ านวนนิสิต 74 คน และกลุ่มท่ีสอนด้วยต ารา
แบบรูปแบบ เชิงปัญหา 2 ห้องเรียน จ านวนนิสิต 74 คน 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็คือ จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท่ีจะศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะต้องก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่างว่าจะใช้จ านวนเท่าใด การใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยจะท าให้โอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคลื่อนมีมาก การใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนมาก จะท าให้โอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคลื่อนมีน้อย ดังภาพท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนกลุ่ม 
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ตัวอย่างกับขนาดของความคลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
กับขนาดของความคลาดเคลื่อน 

 
 จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อย ค่าความคลาดเคลื่อน             
จะมีมาก ค่าสถิติท่ีค านวณจากกลุ่มตัวอย่างจะแตกต่างไปจากค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของประชากร แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น ค่าความคลาดเคลื่อนจะลดลง 
ค่าสถิติท่ีค านวณจากกลุ่มตัวอย่างจะใกล้เคียงกับ ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว ถ้าใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากจะดีกว่าการใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย แต่อย่างไรก็ตามการใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากย่อมจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา และแรงงานมาก จึงพยายาม
เลือกจ านวนน้อยท่ีสุด แต่ให้ได้ผลเชื่อถือได้มากท่ีสุด นั่นคือ มีความคลาดเคลื่อน              
น้อยท่ีสุด ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 ธรรมชาติของประชากร (Nature of Population) ถ้าประชากรมีความเป็น
เอกพันธ์มากความแตกต่างกันของสมาชิกมีน้อย นั่นคือ มีความแปรปรวนน้อยก็ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างน้อยได้ แต่ถ้าประชากรมีลักษณะเป็นวิวิธพันธ์ ความแตกต่างกันของสมาชิก             
มีมาก ความแปรปรวนมีมากก็ควรใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างมาก 
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 ลักษณะของเรื่องท่ีจะวิจัย การวิจัยบางประเภทไม่จ าเป็นต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนมาก เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากจะก่อให้เกิด
ผลเสียมากกว่าผลดี เพราะยากต่อการควบคุมสภาพของการทดลองการวิจัยโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์รายบุคคลจะใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าการส่งแบบสอบถามให้ตอบ เป็นต้น 

 
 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างนั้น แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1.  การสุ่มที่ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non-Probability Sampling) 
การสุ่มแบบไม่ค านึงถึงว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับเลือกมานั้นจะมีความน่าจะเป็นหรือ
โอกาสที่จะได้รับเลือกมานั้นเป็นเท่าใด เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีขึ้นอยู่กับการควบคุม หรือ
การตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก การสุ่มแบบนี้ไม่สามารถประกันได้ว่า สมาชิก          
ทุกหน่วยจากกลุ่มประชากรนั้นจะมีโอกาสได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มแบบนี้จะท าให้เกิดความล าเอียงในการสุ่มตัวอย่างได้ง่าย  การสุ่มตัวอย่างท่ี               
ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม ได้แก ่

  1.1 การสุ่มโดยความบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการสุ่มจากสมาชิก
ของกลุ่มประชากรเป้าหมายเท่าที่จะหาได้ เช่น 

   กลุ่ มประชากร เ ป้ าหมาย  คื อ  นิสิ ตมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี  
ปีการศึกษา 2541 – 2542 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้แก่
นิสิตท่ีเดินผ่านประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย ณ จุดท่ีผู้วิจัยยืนและนิสิตผู้นั้นมีเวลาท่ีจะ
กรอกแบบสอบถามให้ ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จะประกอบด้วยนิสิตท่ีเดินผ่านประตู
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยและมีเวลาท่ีจะตอบแบบสอบถามให้ในช่วงเวลาท่ีนักวิจัยไปเก็บ
ข้อมูลเท่านั้น ไปยืนรอสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผ้าปิดจมูกของประชาชน ท่ีมา
ตลาดสดซือ้กับข้าวตอนเช้าจ านวน 300 คน 
  1.2 การสุ่มแบบโควต้า หรือการสุ่มโดยก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) 
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกประชากรออกเป็นส่วน ๆ ตามระดับของตั วแปรท่ีจะ
รวบรวม หรือระดับตัวแปรท่ีสนใจ โดยสมาชิกท่ีอยู่แต่ละส่วน (ระดับ) จะมีลักษณะ            
ท่ีเป็นเอกพันธ์ หลังจากนั้นเลือกสมาชิกแต่ละส่วน (ระดับ) ตามโควตาท่ีก าหนดไว้           
โดยไม่มีการสุ่ม เช่น 
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   ต้องการกลุ่มตัวอย่างชาย 100 คน กับกลุ่มตัวอย่างหญิงอีก 100 คน หรือ
ต้องการกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น 60 คน วัยหนุ่มสาว 80 คน และวัยชรา 60 คน แล้วจึงเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบังเอิญตามจ านวนที่ก าหนด 
  1.3 การสุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัยในการก าหนดสมาชิก ของกลุ่มประชากรท่ีจะมาเป็นสมาชิก
ในกลุ่มตัวอย่าง เช่น 

   ศึกษาปัญหาอาชญากรรม ผู้วิจัยอาจจะก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย           
ให้อยู่ในท้องท่ีท่ีมีปัญหาอาชญากรรมสูง 
   ศึกษาปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในปีการศึกษา 2553 ก็ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาท่ีมายื่นใบลาออกใน                    
ปีการศึกษา 2553 
  1.4 การสุ่มแบบใช้ความสะดวก (Accessible Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
โดยถือเอาความสะดวกหรือง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลเป็นส าคัญ เช่น 

 กลุ่มตัวอย่างอยู่ใกล้ เดินทางสะดวก มีผู้ช่วยเก็บข้อมูลแทนได้ 
 ถ้าประชากร คือ นักเรียนในโรงเรียนของตน ครู ท่ีท าการวิจัย                    

จะก าหนดนักเรียนในชั้นท่ีตนสอนเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพราะง่ายและสะดวกดี  การสุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่มนั้น สะดวกในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีจะ
เลือกมานั้นมีขนาดเล็ก และผู้วิจัยต้องการข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มประชากร                
ในระยะเวลาอันจ ากัด 

 

  ข้อจ ากัดของการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม 

 ผลการวิจัยท่ีได้ไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรท้ังหมดได้
อย่างสมบูรณ์ ข้อสรุปนั้นจะสรุปกลับไปหากลุ่มประชากรได้ต่อเมื่อกลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ๆ เหมือนกับลักษณะของกลุ่มประชากร 

 กลุ่มตั วอย่ าง ท่ีได้นั้นขึ้นอยู่ กับการตัดสินใจของผู้ วิ จั ย  และ
องค์ประกอบบางตัวท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และไม่มีวิธีการทางสถิติใดท่ีจะมาค านวณ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ม (Sampling Error) โดยการสุ่มลักษณะนี้ได้ 
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 2. การสุ่มที่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Probability Sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็น หรือโอกาสของสมาชิกแต่ละหน่วยท่ีจะได้รับเลือก 
ซึ่งสมาชิกทุก ๆ หน่วยของกลุ่มประชากรจะมีความน่าจะเป็น หรือโอกาสท่ีจะได้รับ
เลือกคงท่ี กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการสุ่มแบบนี้ จะเป็นตัวแทนท่ีดีของกลุ่มประชากร
เป้าหมายได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม การสุ่ม
ตัวอย่างท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม ได้แก่ 
  2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีนี้สมาชิกของกลุ่มประชากรทุก ๆ หน่วยมีโอกาสเท่า ๆ กัน และเป็นอิสระต่อกัน
ในการท่ีจะได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง การเป็นอิสระต่อกัน หมายความ
ว่า การเลือกสมาชิกแต่ละหน่วยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการเลือกสมาชิกหน่วยอื่น ๆ 
การสุ่มวิธีนี้อาจจะท าได้โดยการจับสลากหรือใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of Random 
Number) โดยปกติตารางเลขสุ่มนี้จะสร้างขึ้นจากการสุ่มโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเป็นเทคนิควิธีพื้นฐานของการสุ่มตัวอย่างโดยท่ัวไป แต่วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายนั้น จะใช้ไม่ได้หรือไม่เหมาะสมถ้ารายชื่อของสมาชิกทุกหน่วย           
ในกลุ่มประชากรไม่มีหรือมีไม่ครบ นอกจากนั้นถ้าหากว่ากลุ่มประชากรมีลักษณะเป็น            
วิธพันธ์ คือ มีลักษณะความหลากหลายของสมาชิกในประชากร การใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายอาจจะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่ตัวแทนท่ีดีของกลุ่มประชากร อาจจะได้ลักษณะ
ต่าง ๆ ท่ีส าคัญของกลุ่มประชากรไม่ครบถ้วน การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในทางปฏิบัติ
เหมาะสมที่จะใช้กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ การสุ่มแบบนี้เหมาะส าหรับ
ประชากรท่ีมีหน่วยตัวอย่างไม่มาก ซึ่งการสุ่มท าได้ 2 วิธี ดังนี ้
   (1) ใช้การจับฉลาก โดยการเขียนหมายเลขรหัสของหน่วยตัวอย่าง
ท้ังหมด (หรือเขียนชื่อก็ได้) ตามบัญชีประชากรท่ีจัดท าไว้อย่างเป็นระบบลงในกระดาษ
ท่ีท าฉลาก จากนั้นจึงด าเนินการจับหมายเลขนั้นทีละหมายเลขแบบสุ่มจนครบตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ เช่น 
    ประชากรเป็นนักศึกษา มี 100 คน ต้องการกลุ่มตัวอย่าง 80 คน ก็ท า
ฉลากเลขรหัสนักศึกษา 100 หมายเลข แล้วจับขึ้นมา 80 หมายเลขก็จะทราบว่าใครบ้าง           
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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   (2) ใช้ตารางเลขสุ่ม เป็นตารางท่ีนักสถิติจัดท าขึ้น ในตารางประกอบขึ้น
ด้วยตัวเลขโดดวางต่อ ๆ กันแบบไม่มีล าดับหรือไม่เป็นระบบ ถือว่าเป็นตัวเลขสุ่ม  
พร้อมท่ีจะผสมตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เช่น 
    จากตัวอย่างนักศึกษา 100 คน ต้องการสุ่มตัวอย่าง 80 คน จะต้องให้
หมายเลขรหัสของหน่วยตัวอย่างเป็น 001, 002, 003,…, 100 จากนั้นไปสุ่มตัวเลข                  
ในตารางเลขสุ่มมา 1 ตัว แล้วอ่านเลขผสมทีละ 3 ตัวเรียงไปทางขวามือ (เรียงย้อนตาม
แนวนอนมาทางซ้ายก็ได้ หรือเรียงขึ้นลงในแนวตั้งก็ได้) หมดแถวแล้วให้เรียงตัวเลข         
ต่อกับบรรทัดต่อไป ถ้าพบว่าได้เลขตรงกับหน่วย ตัวอย่างใด ก็ท าเครื่องหมายบันทึกไว้  
ถ้าได้ซ้ าก็ให้ข้ามไป จนครบ 80 ตัวอย่าง 
  2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) เป็นเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างท่ีง่ายกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งการสุ่มตัวอย่างแบบนี้ สามารถท่ีจะใช้ใน
กรณีท่ีรายชื่อของสมาชิกทุกคนในกลุ่มประชากรจัดเรียงไว้แบบสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง 
แบบมีระบบด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   หาช่วงห่างระหว่างสมาชิกท่ีถูกสุ่ม (k) โดยน าจ านวนสมาชิกท้ังหมด            
ในกลุ่มประชากรหารด้วยจ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการสุ่ม (k = N ÷n) เช่น            
มีสมาชิกในกลุ่มประชากรท้ังหมดจ านวน 500 คน และต้องการกลุ่มตัวอย่างมีขนาด            
50 คน ดังนั้น k มีค่าเท่ากับ 500 ÷50 (k = 10 ) 
   หาต าแหน่งเริ่มของสมาชิกท่ีถูกสุ่มโดยผู้วิจัยสุ่มหมายเลขระหว่าง 1 ถึง k 
ขึ้นมาหมายเลขหนึ่ง หมายเลขนั้นก าหนดให้เป็น r สมมุติหมายเลขนั้น คือ 5 (r =5)
สมาชิกหมายเลข r จะได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกเริ่มแรกในกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกท่ีได้รับ
เลือกต่อไปคือสมาชิกหมายเลข r+k, r+2k, r+3k, … ตามล าดับจนครบจ านวนท่ีต้องการ 
ถ้าผู้วิจัยสุ่มได้หมายเลข 5 สมาชิกหมายเลข 5 จะได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกใน                   
กลุ่มตัวอย่าง คนท่ีได้รับเลือกต่อไป คือ สมาชิกหมายเลข 15, 25, 35, ฯลฯ ตามล าดับ            
จนครบ 50 คน 
   การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบนี้ต่างจากการสุ่มแบบง่ายท่ีว่า สมาชิกแต่ละ
หน่วยท่ีได้รับเลือกไม่ได้เป็นอิสระต่อกันอย่างแท้จริงเหมือนกับการสุ่มแบบง่าย 
หลังจากสมาชิกคนแรกได้รับเลือกแล้ว คนต่อ ๆ ไปก็เท่ากับได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ 
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(การสุ่มตัวอย่างแบบนี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อ รายชื่อของสมาชิกไม่ได้จัดอยู่ในลักษณะท่ีเป็น
แนวโน้ม (Trend) เรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก หรือจัดอยู่ในลักษณะท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง วัฏจักร (Periodical Fluctuation) รายชื่อสมาชิกในกลุ่มประชากรนั้น
จะต้องจัดเรียงล าดับโดยการสุ่ม) 
  จุดเด่นของการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 

 วิธีการสุ่มสะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติ 
 สามารถน าไปใช้ประกอบกับวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอื่น ๆ ได้ 
 สะดวกต่อการได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นสัดส่วนต่อกลุ่มประชากร 

  จุดด้อยของการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ มีดังนี้ 
   ในแต่ละช่วงของการสุ่ม สมาชิกเพียง 1 หน่วยเท่านั้นท่ีได้รับเลือกมาเป็น
สมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง และสมาชิกแต่ละหน่วยนั้นก็ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันอย่างแท้จริง
จากการท่ีสมาชิกเพียง 1 หน่วยเท่านั้น ท่ีได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง ท าให้
ผู้วิจัยไม่สามารถค านวณค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละช่วงของการสุ่มได้ 
   ถ้ารายชื่อของสมาชิกในกลุ่มประชากรจัดอยู่ในลักษณะท่ีเป็นแนวโน้ม 
เช่น เรียงค่าของข้อมูลจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก  บนพื้นฐานของค่า             
ตัวแปรตามท่ีก าลังศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมาได้แต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกัน และ
ไม่ได้เป็นตัวแทนท่ีดีของกลุ่มประชากร 
   ถ้ารายชื่อของสมาชิกในกลุ่มประชากร จัดอยู่ในลักษณะท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าของ ข้อมูลเป็นวัฏจักร เช่น จ านวนผู้ไปใช้บริการห้องสมุดในแต่ละวัน 
วันอาทิตย์จะเป็นวันท่ีมีผู้ไปใช้บริการน้อยท่ีสุด หรือจ านวนคนไข้ตามสถานพยาบาล
ของรัฐในแต่ละวัน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่มแบบมีระบบจากข้อมูลท่ีมี          
การจัดในลักษณะดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลท่ีมีลักษณะเหมือน ๆ กัน เช่น ผู้วิจัย
ต้องการทราบจ านวนผู้ไปใช้บริการห้องสมุดในแต่ละวันโดยไปรวบรวมข้อมูล                  
ทุก ๆ วันอาทิตย์ ข้อมูลท่ีได้มาในแต่ละสัปดาห์มักจะมีลักษณะเหมือน ๆ กันคือมีผู้ไปใช้
บริการน้อยวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะของข้อ 2 และ 3 ท าได้โดยจัดเรียงล าดับข้อมูล
เสียใหม่ ไม่ให้มีระบบหรือสุ่มหมายเลขใหม่ทุก ๆ ครั้งในแต่ละช่วงของการสุ่ม 
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  2.3 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) คือ การสุ่ม
ตัวอย่างชนิดท่ีแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นชั้นย่อย ๆ (Strata) เสียก่อน บนพื้นฐานของ
ระดับของตัวแปรท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม โดยมีหลักในการจัดแบ่งชั้นภูมิ
ให้ภายในชั้นภูมิแต่ละชั้นมีความเป็น เอกพันธ์ (Homogeneous) หรือมีลักษณะท่ี
เหมือนกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  แต่ระหว่างชั้นภูมิให้มีความเป็นวิวิธพันธ์ 
(Heterogeneous) หรือมีความแตกต่างกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และหลังจากท่ี
จัดแบ่งชั้นภูมิเรียบร้อยแล้วจึงสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ 
   ลักษณะการจัดชั้นภูมิอาจจะแสดงโดยใช้แผนภาพประกอบ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะการจัดชั้นภูมิที่ถูกต้อง ในการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ 

   วัตถุประสงค์หลักของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ คือ เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีองค์ประกอบของลักษณะต่าง ๆ ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร และให้ได้
กลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ เช่น 

 ถ้ามีประชากรนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง
จ านวนรวม 1,500คน จ าแนกเป็นพวกตามคณะท่ีเรียน มีครุศาสตร์ 250  คน วิทยาศาสตร์ 
320 คน มนุษยศาสตร์ 500 คน และวิทยาการจัดการ 430 คน เมื่อเทียบขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรได้ 300 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละคณะดังนี้          
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   ครุศาสตร์ได้          (300/1500)  x  250   =     50  คน           
   วิทยาศาสตร์          (300/1500)  x   320  =     64  คน             
   มนุษยศาสตร์         (300/1500)  x   500  =   100  คน   
   วิทยาการจัดการ     (300/1500)  x   430  =     86  คน 

   จุดเด่นของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
    การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ จะช่วยลดความคลาดเคลื่อน            
ในการประเมินค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มประชากร ได้มากกว่าใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จาก 
การสุ่มแบบอย่างง่าย 
    การสุ่มตัวอย่างจากชั้นภูมิในแต่ละชั้น ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีต่างกันได้
ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติมาก เพราะในบางครั้งชั้นภูมิ
แต่ละชั้นภูมิมีลักษณะท่ีแตกต่างกันมาก ผู้วิจัยสามารถท่ีจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม
ได้ในแต่ละชั้นภูมิ 
    ช่วยให้ผู้วิจัยมั่นใจได้ว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อตอบค าถามหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างแน่นอน 
  2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) คือ วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ี
หน่วยของกลุ่มคือกลุ่มของสมาชิกของกลุ่มประชากร ไม่ใช่สมาชิกรายหน่วยเหมือนกับ
การสุ่มท้ัง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้น จุดเด่นของการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  ก็คือ ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการสุ่ม แต่ จุดด้อยของการสุ่มแบบกลุ่ม ก็คือ ความคลาดเคลื่อนในการ
ประเมินค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มประชากรจะสูงกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และ                 
การค านวณค่าความแปรปรวนของข้อมูลจะยุ่งยากกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  การสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่มนั้น เหมาะสมท่ีจะใช้ในกรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการสุ่มตัวอย่างเป็นราย
หน่วยมีค่าสูงมาก จึงต้องใช้การสุ่มแบบกลุ่มเพื่อลดค่าใช้จ่าย หลักในการจัดกลุ่ม 
(Cluster) มีหลักการจัด คือ ให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีลักษณะของความเป็น 
วิวิธพันธ์ หรือมีลักษณะหลากหลายโดยรวมลักษณะต่าง ๆ ท่ีส าคัญของประชากรไว้
ครบถ้วนภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มถ้ารวมลักษณะส าคัญไว้ได้มากเท่าไรจะยิ่ งท าให้ความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าของกลุ่มประชากรลดน้อยลง ให้ระหว่างกลุ่มมีลักษณะ
เป็นเอกพันธ์ คือ มีลักษณะท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้มากท่ีสุด ทุก ๆ กลุ่ม 
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 ตัวอย่างเช่น 

 กรณีต้องการสุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มา 2 ห้องเรียน จากท่ีมี 6 
ห้องเรียนจะท าได้ ถ้านักเรียนท้ัง 6 ห้องเรียนนั้นมีความสามารถ และ
สถานภาพส่วนตัวท่ัว ๆ ไป คละกันเท่าเทียมกันทุกห้องเรียน 

 

 

  2.5 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multistage Sampling) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างท่ีประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากกลุ่มประชากรมาจนถึงขั้นของ               
การเลือกสมาชิกเข้าสู่กลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอนนั้น
อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น ต้องการสุ่มนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากท่ัวประเทศใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี ้
   ใช้การสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิผสมกับการสุ่มแบบกลุ่ม (Stratified 
Cluster Sampling) โดยการแบ่งจังหวัดท้ังหมดออกตามภาคภูมิศาสตร์แล้วสุ่มจังหวัด
จากแต่ละภาค ในขั้นนี้ภาคเป็นชั้นภูม ิและจังหวัดเป็นกลุ่ม 
   ในแต่ละจังหวัด ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิผสมผสานกับการสุ่ม               
แบบกลุ่ม โดยการแบ่งโรงเรียนในแต่ละจังหวัดเป็น 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดของโรงเรียน คือ 
ใหญ่ กลาง เล็ก แล้วสุ่มโรงเรียนมาจากแต่ละชั้นภูมิ ในขั้นนี้ตัวแปรท่ีใช้ในการแบ่งเป็น
ชั้นภูมิ คือ ขนาดของโรงเรียน และโรงเรียนคือกลุ่มของนักเรียน 
   ในแต่ละโรงเรียนสุ่มนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 6 โดยวิธีสุ่มแบบง่าย 

 
ตัวอย่าง เช่น 

 ต้องการท าวิจัยปัญหาหนึ่ง โดยใช้ประชากรคนจังหวัดอุบลราชธานีก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง 900 คน ก าหนดวิธีสุ่มหลายขั้นตอน ดังนี้  สุ่มอ าเภอมา                    
4 อ าเภอ จาก 7 อ าเภอ ในอ าเภอ สุ่มมาอ าเภอละ 3 ต าบล แต่ละต าบลสุ่มมา  
5 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านสุ่มครัวเรือนมา15 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือน                
สุ่มสมาชิกมา 1 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 4 x 3 x 5 x 15 x 1= 900  คน 
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2.5 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูป 
 จากปัญหาท่ีพบของนักศึกษาปริญญาโทหลายสถาบัน โดยเฉพาะท่ีเปิดสอน          
ตามศูนย์ต่างจังหวัดนักศึกษาจะไม่ค่อยเข้าเรียน เพราะจัดการเรียนการสอนเป็น Block 
Course นักศึกษาติดภารกิจส่วนตัวบ้าง หรือท่ียิ่งไปกว่านั้น บางจังหวัดต้องไปเชียร์บอล 
เพราะผู้มีบารมีสั่งให้ไปเชียร์ฟุตบอลจังหวัดตัวเอง ถ้าไม่ไปชีวิตราชการก็ไม่ก้าวหน้า
เพราะฟุตบอลแข่งเสาร์กับอาทิตย์ ด้วยระบบการศึกษาบะหมี่ส าเร็จรูป (จ่ายครบ จบแน่ 
ไม่มี F แน่นอน) ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกรวดเร็ว ได้เงินไว เลยจัดการเรียนสอนเสร็จ
ภายในเดือนเดียว สอน เสาร์- อาทิตย์ สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง ถ้านักศึกษาขาดเรียน ก็จะ 
ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะวิชาวิจัย นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการหากลุ่มตัวอย่าง การใช้
สถิติเพื่อการวิจัย เพราะหาอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่เจอ (อาจารย์วิ่งรอกสอนท่ัวประเทศ 
หรือไม่ก็หาอาจารย์ท่ีถ่ายทอดไม่เป็นมาสอน สอนเสร็จนักศึกษางง อาจารย์พูดอะไร 
เปิดต าราสอน เพราะอาจารย์เป็นเพื่อนกับคณบดี หรือผู้มีอ านาจ หรืออาจารย์ท่านนั้นเก่ง
ในการหานักศึกษามาเรียนได้ค่าการตลาด เมื่อหานักศึกษามาเรียนได้หลายท่าน
มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นชั่วโมงสอน) นักศึกษาก็เรียนไม่เข้าใจ ไม่รู้จะหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร จะตั้งสมมติฐานอย่างไร จะใช้สถิติตัวไหน ลองไปดู
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยท้ังรัฐและเอกชนจะเห็นความเหมือนกันของการวิจัย                 
เชิงปริมาณ สถิติท่ีใช้ จะเป็นรูปแบบเดียว ใช้สถิติท่ีแตกต่างไม่ได้ เหมือนกับกฎเหล็ก 
สะท้อนภาพการศึกษาไทยได้ชัดเจน 
 ปัจจุบันธุรกิจรับจ้างท าวิทยานิพนธ์ ท าการศึกษาอิสระ ท าวิจัยขึ้นอย่างมากมาย 
ตามจ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นและราคารับท าก็ถูกลง สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้กลายเป็นการศึกษาอิสระด้วยการท าซ้ า เปลี่ยนแต่สถานท่ี ชื่อผู้ท า นอกนั้น
ข้อมูลข้างในเหมือนกันหมด โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีพบบ่อยมาก 400 คน เป็นความ
เศร้าใจของการศึกษาไทย ท่ีเรียนเพื่อปรับวุฒิ ได้เงินประจ าต าแหน่ง   
 เพื่อแก้ไขปัญหานี้  นักสถิติหลายท่านได้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง              
เป็นตารางส าเร็จรูปเพื่อจะให้นักศึกษาได้ทราบถ้าประชากรเท่านี้ควรจะมีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจ านวนเท่าใด เป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดยตารางส าเร็จรูปนี้ 
ขอยกของท่านอาจารย์ ธานินทร์ ศิลปจารุ มาเป็นแบบ เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษาได้ใช้



- 53 - 

อ้างอิง ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยตารางแรกเป็นของ Taro Yamane ท่ีทุกคน
รู้จัก  
 

จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง (n) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน (e) 

(n) ±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 * * * * 222 83 

1000 * * * 385 286 91 

1500 * * 638 441 316 94 

2000 * * 714 476 333 95 

2500 * 1250 769 500 345 96 

3000 * 1364 811 517 353 97 

3500 * 1458 843 530 359 97 

4000 * 1538 870 541 364 98 

4500 * 1607 891 549 367 98 

5000 * 1667 909 556 370 98 

6000 * 1756 938 566 375 98 

7000 * 1842 959 574 378 99 

8000 * 1905 976 580 381 99 

9000 * 1957 989 584 383 99 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 

15000 6000 2143 104 600 390 9 

20000 6667 2222 1053 606 392 100 

25000 7143 2273 1064 610 394 100 

50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 

Œ 100000 2500 1111 625 400 100 
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ตารางของกลุ่มตัวอย่าง R.V. Krejcie และ D.W. Morgan 
จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

10 10 220 140 1200 291 

15 14 230 144 1300 297 

20 19 240 148 1400 302 

25 24 250 152 1500 306 

30 28 260 155 1600 310 

35 32 270 159 1700 313 

40 36 280 162 1800 317 

45 40 290 165 1900 320 

50 44 300 169 2000 322 

55 48 320 175 2200 327 

60 52 340 181 2400 331 

65 56 360 186 2600 335 

70 59 380 191 2800 338 

75 63 400 196 3000 341 

80 66 420 201 3500 346 

85 70 440 205 4000 351 

90 73 460 210 4500 354 

95 76 480 214 5000 357 

100 80 500 217 6000 361 

110 86 550 226 7000 364 

120 92 600 234 8000 367 

130 97 650 242 9000 368 

140 103 700 248 10000 370 

150 108 750 254 15000 375 
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จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

160 113 800 260 20000 377 

170 118 850 265 30000 379 

180 123 900 269 40000 380 

190 127 950 274 50000 381 

200 132 1000 278 75000 382 

210 136 1100 285 100000 384 

 

2.6 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (Research Instruments) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์หรือ
เทคนิควิธีการท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย (Data) เพื่อน าไปวิเคราะห์แล้วสรุป
ออกมาเป็นผลของการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกได้หลายชนิด แต่ละชนิด   
จะมีลักษณะและชื่อเรียกท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของวิธีการวิจัย เช่น 
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถามวัดทัศนคติของเธอร์สโตน 
Thurstone มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท Likert และวิธีการ Semantic Differential 
ของออสกู๊ด Osgood เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation)               
เป็นต้น โดยอาศัยธรรมชาติและหลักการของปัญหาการวิจัย รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน  
แล้วจึงน าไปทดลองใช้ (Try Out ) ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการวิจัยไปใช้ใน
ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลการวิจัยจริงต่อไป 
 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยชุดของ                 
ข้อค าถามท่ีต้องการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยกาเครื่องหมายหรือเขียนตอบ หรือกรณีท่ี
กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ได้หรืออ่านได้ยาก อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 
นิยมถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็นส่วนบุคคลโครงสร้างของแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบโดยท่ัวไปจะมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี ้  

   - ค าชี้แจงในการตอบ ท่ีปกของแบบสอบถามจะเป็นค าชี้แจง ซึ่งมักจะ
ระบุถึงจุดประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถาม หรือจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย อธิบาย
ลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง 
   - สภาพส่วนตัวของผู้ตอบ ท่ีปกของแบบทดสอบถามจะเป็นค าชี้แจง   
ซึ่งมักจะระบุถึงจุดประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถาม หรือจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย 
อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง 
   - สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามจะให้ตอบ
เก่ียวกับรายระเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ 
   - ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น เป็นส่วนสุดท้าย และ 
ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลรายระเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีต้องการศึกษา 
 
 2.  การสัมภาษณ์ 
  การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนากันอย่างมีเป้าหมาย ระหว่างผู้สัมภาษณ์
กับผู้ให้สัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องเท่ียงตรง และ           
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยต้องพึงระมัดระวังเรื่องความเป็นกลางเป็นพิเศษ 
เช่น ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการไม่ให้ข้อเท็จจริง 
  การสัมภาษณ์จะมีอยู่สองแบบ คือ  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง 
(Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
โดยลักษณะของโครงสร้างการสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย ส่วนแรก เป็นส่วนของ
โครงการวิจัยและสภาพท่ัวไปของการสัมภาษณ์ ส่วนท่ีสอง เป็นส่วนของสถานภาพ
โดยท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์เท่าท่ีจ าเป็นและส่วนสุดท้าย เป็นส่วนของข้อค าถามและ
เนื้อท่ีว่างท่ีใช้บันทึกค าตอบจากการสัมภาษณ ์

 
 3.  การสังเกตการณ์ (Observation) 
  การสังเกตการณ์ เป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลการวิจัยอย่างหนึ่ง ท่ีผู้สังเกต 
ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจลักษณะธรรมชาติ
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และความเก่ียวข้องกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ 
  ประเภทของการสังเกตการณ์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
   - การสังเกตการณ์ทางตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตการณ์ท่ี
ผู้สังเกตการณ์สัมผัสกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยตรงด้วยตนเอง 
   - การสังเกตการณ์ทางอ้อม (Indirect Observation) เป็นการสังเกตการณ์
ท่ีผู้สังเกตการณ์ไม่ได้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ โดยตรง แต่จะดู
หรือศึกษาจากท่ีได้บันทึกมา เช่น จากภาพยนตร์ โทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ (วีดีโอ)            
เป็นต้น 

 

2.7 มาตรวัดการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในกรณีแบบสอบถามมีข้อค าถามเป็นแบบมาตรวัด
ส่วนประกอบค่า (Rating Scale) มักจะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บ
มาได้จากจ านวนตัวอย่างท้ังหมด ค่าเฉลี่ยท่ีค านวณได้ส่วนใหญ่จะมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง
ดังต่อไปนี ้
 มาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Likert Scale) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิธีการ
ประเมินแบบรวมค่า (Method of Summated Rating)” เป็นมาตรวัดทัศนคติอีกชนิดหนึ่ง
ท่ีมีผู้นิยมใช้มาก เพราะมีวิธีการสร้างง่ายกว่าของเธอร์สโตน เนื่องจาก 1) ไม่ต้องหา
ผู้เชี่ยวชาญมาตัดสินเพื่อหาค่าประจ า ข้อ 2) ไม่ต้องค านวณหาค่าประจ า ข้อ 3) มีความ
เชื่อถือได้สูงมาก ใช้เพียงไม่กี่ข้อก็จะหาค่าความเชื่อถือได้สูงพอ ๆ กับเทคนิคอื่น ๆ ท่ีใช้
จ านวนข้อมาก 4) ผลที่ได้จากการใช้วิธีนี้ทัดเทียมกับผลที่ได้จากวิธีของเธอร์สโตน 
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ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อค าถามและท าเครื่องหมาย / ในช่องว่าง ซึ่งตรงกับ 
  ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

 
 
ข้
อ 

รายการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา      

2 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

     

3 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

4 มีส่วนร่วมในการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์         
การเรียนการสอนที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียน 

     

5 มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการเรียนการสอน      

 
 มาตรวัดอันตรภาคเท่ากันตามปรากฏ (Equal-Appearing Interval Scale) ของ  
เธอร์สโตน (Thurstone Type Scale) จะต้องพิจารณาในการเลือกข้อความก็คือ เป็น
ข้อความท่ีแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นข้อความกะทัดรัด ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
เป็นข้อความท่ีชัดเจน มีความคิดเดียวและตรงเป้าหมายกับเรื่องท่ีต้องการจะวัด ไม่เป็น           
2 นัย เป็นข้อความท่ีเป็นประโยคธรรมดา (Active Voice) ไม่ใช่ (Passive Voice) 
ข้อความท่ีรวบรวมมาจะต้องครอบคลุมเรื่องราวท่ีต้องการจะวัด ขัดเกลาข้อความให้มี
จ านวนมากกว่า 100 ขึ้นไป 
 มาตราอันตรภาคเท่ากันตามปรากฏ (Equal-Appearing Interval Scale)                 
ของเธอร์สโตนจะมีวิธีสร้างรวบรวมข้อความท่ีแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องท่ีต้องการวัด
ทัศนคติมามากท่ีสุด สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการเลือกข้อความก็คือ เป็นข้อความท่ีแสดง
ความคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นข้อความกะทัดรัด ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เป็นข้อความ            
ท่ีชัดเจน มีความคิดเดียวและตรงเป้าหมายกับเรื่องท่ีต้องการจะวัด ไม่ เป็น 2 นัย                 
เป็นข้อความท่ีเป็นประโยคธรรมดา (Active Voice) ไม่ใช่ (Passive Voice) ข้อความท่ี
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รวบรวมมาจะต้องครอบคลุมเรื่องราวท่ีต้องการจะวัด ขัดเกลาข้อความให้มีจ านวน
มากกว่า 100 ขึ้นไป พิมพ์ข้อค าถามลงในบัตรข้อละ  1 บัตร หรือพิมพ์ลงในกระดาษ 
แผ่นเดียวกันก็ได้ ให้ผู้ตัดสินประมาณ  200-300 คน (ผู้ตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง         
นั้น ๆ เป็นพิเศษ) ลงความเห็นตัดสินเลือกข้อความแต่ละบัตร หรือเลือกขีดตอบใน
กระดาษ โดยให้คะแนนข้อความตั้งแต่ 1-11 คะแนน หรือให้ระดับความเห็นท่ีมีต่อ
ข้อความเหล่านั้น 11 ระดับ จากชอบมากท่ีสุดถึงชอบน้อยท่ีสุด ถ้าชอบมากท่ีสุดให้             
11 คะแนน ถ้าไม่ชอบเลยให้ 1 คะแนน ไม่ชอบมากท่ีสุด ชอบมากท่ีสุด น าคะแนนจาก       
ผู้ตัดสินมาหาค่าประจ าข้อ (Scale Value) ของแต่ละข้อความ 
 การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คัดเลือกข้อความขั้นสุดท้าย โดยมี
เกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ ให้มีค่าประจ าข้อครบท้ัง 11 ระดับ คือ มีตั้งแต่ 1 ถึง 11 แต่ละข้อ
ควรให้มีค่าความเบ่ียงเบนเป็นควอไทล์น้อย ๆ กล่าวคือ ค่า Q ไม่ควรเกิน 1.67  
อาจตรวจสอบค่าประจ าข้อโดยวิธีให้กลุ่มอื่นพิจารณาตัดสินเหมือนกลุ่มแรก แล้วดูว่า           
ค่าประจ าข้อเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าไม่เปลี่ยนไปมากก็แสดงว่าใช้ได้ ถ้าหากมีข้อความท่ีมี
ค่าประจ าข้อเท่ากัน ก็คัดเลือกเอาข้อท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ ากว่า ข้อความ                     
ท่ีคัดเลือกมานี้จะมากกว่า 11 ข้อก็ได้ เพียงแต่ให้ข้อความต่าง ๆ มีค่าประจ าข้อท่ีห่างกัน
เป็นช่วง ๆ ช่วงละเท่า ๆ กัน จากต่ าท่ีสุดถึงสูงท่ีสุด (เช่น เลือกมาประมาณ 20-30 
ข้อความ โดยเลือกข้อความที่มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ า ๆ) 
 การน าไปใช้ น าข้อความที่เลือกแล้วมาเรียงอย่างสุ่ม ให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพียงว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความใดเท่านั้น ไม่ต้องระบุระดับความเห็น น าเอาค่า
ประจ าข้อที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมารวมกันท้ังหมด แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนทัศนคติของ
กลุ่มตัวอย่างนั้น ๆ มาตรวัด เธอร์สโตน ไม่เป็นท่ีนิยม เพราะวิธีการสร้างมาตรวัดยุ่งยาก 
และการท่ีจะได้รับความร่วมมือจากผู้ตัดสินท่ีเป็นผู้เชียวชาญในทัศนคติจ านวนมาก           
ไม่ใช่สิ่งท่ีท าได้ง่าย 
 มาตรวัดทัศนคติของออสกู๊ด (Osgood Scale) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มาตรวัด
โดยอาศัยการจ าแนกความหมายของค า (Semantic Differential Scale)” วิธีสร้าง 
การสร้างค าถามในมาตรนี้ อาศัยค าต่าง ๆ เป็นตัวเร้า (Stimulus Words) ประกอบกับ 
มโนทัศน์ (Concepts) ต่าง ๆ โดยในแต่ละข้อค าถามจะมีค าคุณศัพท์ท่ีมีความหมาย             
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ตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ (Bipolar) ก ากับอยู่ท่ีปลายท้ังสองข้างของมาตรวัดนี้วัดได้ท้ัง              
ด้านคุณภาพ และปริมาณ รวมท้ังทิศทาง และความเข้มของปฏิกิริยาทางด้านทิศทาง คือ 
ไปทางดีหรือเลว ความเข้ม คือ มีลักษณะนั้น มาก-น้อย เพียงใด ลักษณะของการใช้
ค าคุณศัพท์อาจจ าแนกได้เป็น 3 มิติ คือ 1. มิติด้านการประเมินค่า (Evaluation) เช่น             
ดี-เลว 2. มิติด้านศักยภาพ (Potency) เช่น แข็งแรง-อ่อนแอ 3. มิติด้านกิจกรรม (Activity) 
เช่น ว่องไว-เชื่องช้า ซึ่งก าหนดไว้ 7 ระดับ เช่น 
 
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาข้อค าถามและท าเครื่องหมาย / ในช่องว่าง ซึ่งตรงกับ 
  ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

  7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุด 
  6 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งมาก 
  5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  4. หมายถึง ไม่แน่ใจ 
  3 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
  2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุด 
 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 

7 6 5 4 3 2 1 

1 มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา        

2 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

       

3 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        

4 มีส่วนร่วมในการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียน 

       

5 มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการเรียนการสอน        
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 มาตรวัดทัศนคติตามวิธีของกัตท์แมน (Guttman Scale) วิธีการวัดทัศนคติ
ของกัตท์แมนใช้วิธีที่ “Cumulative Scale” วิธีสร้างขอ้ค าถาม ค าตอบของ นาย ก. นาย ข.  

1. ฉันสูงกว่า 4 ฟุต 6 นิ้ว  
2. ฉันสูงกว่า 5 ฟุต 
3. ฉันสูงกว่า 5 ฟุต 6 นิ้ว 
4. ฉันสูงกว่า 6 ฟุต 
5. ฉันสูงกว่า 6 ฟุต 6 นิ้ว 

 ค าถามในแบบวัดชนิดนี้จะเป็นค าถามเดียวไม่ซับซ้อน โดยมีค าตอบให้ตอบว่า  
ใช่หรือไม่ใช่ (Yes or No) ถ้าตอบรับข้อความใดข้อความหนึ่ง ก็จะต้องปฏิเสธข้อความ
อีกข้อความหนึ่ง นั่นคือ ค าตอบของผู้ตอบข้อใดข้อหนึ่ง จะใช้เป็นเครื่องท านายค าตอบ
ข้ออื่นของผู้ตอบด้วย เนื่องจากค าตอบแต่ละข้อมีความเกี่ยวโยงกัน การใช้วิธีการ
ของกัตท์แมน ถึงแม้จะใช้เวลามากในการสร้างแบบวัดชนิดนี้ แต่ผลท่ีได้จะเป็นผลท่ี
น่าเชื่อถือมาก 

 
2.8 ชนิดของตัวแปร 
 ตัวแปร (Variable) หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ท่ีสามารถ
แปรค่าได้ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสติปัญญา              
เชื้อชาติ เป็นต้น ในการวิจัยโดยท่ัว ๆ ไป มักจะแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  1.  ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปร             
ท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผล หรือก่อให้เกิดการแปรผันของปรากฏการณ์ เป็นตัวแปรท่ี
ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากตัวแปรนี้ 
  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรท่ีเป็นผลมากจาก              
การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรท่ีผู้วิจัยมุ่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
น ามาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด 
 นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรอื่นท่ีผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษาโดยตรง แต่เป็นตัวแปรท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อตัวแปรตามได้ ตัวแปรนี้เรียกว่า ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อน 
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(Extraneous Variable) หรือ ตัวแปรควบคุม (Control Variable) ผู้วิจัยจะต้องทราบว่า              
มีตัวแปรใดบ้างท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามและหาวิธีการควบคุมอิทธิพลจาก            
ตัวแปรแทรกซ้อนเหล่านี้ จากการตรวจสอบเอกสาร 
 ตัวแปรเกินอาจเกิดขึ้นจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 จากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากร เป็นตัวแปรท่ีกลุ่มตัวอย่างมีมาก่อน
จะมีการวิจัย เช่น อายุ เพศ ระดับสติปัญญา ความถนัด เชื้อชาติ บุคลิกภาพ สภาพ
ครอบครัว เป็นต้น 

 จากวิธีด าเนินการทดลอง และการทดสอบในการวิจัยเชิงทดลอง เช่น 
ความผิดพลาดในวิธีด าเนินการ คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ทดสอบ เวลาท่ีใช้ทดสอบ เป็นต้น 

 จากแหล่งภายนอกหรือสิ่ งแวดล้อม เช่น  เสียงรบกวน สถานท่ี                       
ไม่เหมาะสมและมีตัวแปรอีกประเภทหนึ่ง ท่ีอาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม แต่เรา                
ไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ จึงไม่สามารถควบคุมได้ ตัวแปรเหล่านี้เรียกว่า 
ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เช่น ภาวะสุขภาพ ความวิตกกังวล ความ
ตื่นเต้น ความโกรธ แรงจูงใจ เป็นต้น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรเกิน และตัวแปร
สอดแทรก แสดงได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ตัวแปรเกินและตัวแปรสอดแทรก 



- 63 - 

 ตัวอย่าง  
 งานวิจัยเร่ือง   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
    ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอน โดยวิธีสอนแบบค้นพบแบบนิรนัย 
 ตัวแปรต้น  วิธีการสอน 2 วิธี คือ แบบค้นพบ และแบบนิรนัย 
 ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตัวแปรเกิน  ระดับสติปัญญา, เพศ, คุณภาพของแบบทดสอบ ฯลฯ 
 ตัวแปรสอดแทรก ความวิตกกังวล, แรงจูงใจ, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ฯลฯ 

 ตัวอย่าง  
 งานวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าความสามารถด้วยวิธีการ 
    ทดสอบแบบเทเลอร์รูปพีระมิด ขนาดขั้นคงท่ี และรูปพีระมิด 
    ข้างตัด : การทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ตัวแปรต้น   วิธีการทดสอบแบบเทเลอร์ 2 รูปแบบ คือ รูปพีระมิดขนาด 

   ขั้นคงท่ีและรูปพีระมิด 
 ตัวแปรตาม  ความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ตัวแปรเกิน  ระดับสติปัญญา, เพศ, จ านวนครั้งในการสอบ, คุณภาพ 
    ของแบบทดสอบ 
 ตัวแปรสอดแทรก  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, การปรับตัว, ความตื่นเต้น ฯลฯ 

 ตัวอย่าง  
 งานวิจัยเร่ือง  การศึกษาองค์ประกอบคัดสรรทางด้านจิตพิสัยท่ีสัมพันธ์ 
    กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
    ชั้นมัธยมศึกษา 
 ตัวแปรต้น   องค์ประกอบคัดสรรทางด้านจิตพิสัย 
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตัวแปรเกิน   เพศ, ระดับชั้น, ระดับสติปัญญา, อายุ 
 ตัวแปรสอดแทรก ภาวะจิตใจ, ความวิตกกังวล, สภาพแวดล้อม 
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 วิธีการควบคุมตัวแปรเกิน 
  ใช้สมาชิกท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันมากท่ีสุด (Homogeneous Group)                    
ในลักษณะของตัวแปรเกิน แต่การควบคุมตัวแปรวิธีนี้จ ากัดขอบเขตการอ้างอิง
ผลการวิจัยไปใช้ให้แคบลง 
  จัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม (Random Assignment) การจัดสมาชิกเข้ากลุ่ม
โดยการสุ่มจะท าให้โอกาส หรือความน่าจะเป็นท่ีค่าตัวแปรตามของกลุ่มทดลอง หรือ
กลุ่มควบคมุไม่แตกต่างกัน มีมากกว่าโอกาสที่จะแตกต่างกันก่อนท าการทดลอง 
  จับคู่สมาชิกบนพื้นฐานของตัวแปรเกิน แล้วจัดสมาชิกของแต่ละคู่เข้ากลุ่ม
โดยการสุ่มตัวแปรท่ีจะมาใช้ เป็นเกณฑ์ในการจับคู่นั้น ควรจะเป็นตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.50 หรือมากกว่า เช่น 
I.Q. มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควบคุมสภาพการณ์ในการทดลองให้มี
ความคงท่ี น าตัวแปรเกินมาใช้ในการวิจัยโดยพิจารณาให้เป็นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง
ควบคุมด้วยสถิติโดยการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 
 สรุป การควบคุมความแปรผันของตัวแปรหรือความแปรปรวน ซึ่งก็คือ การจัด
กระท าให้ความแปรผันของตัวแปรนั้น ๆ มีค่ามากน้อยตามความต้องการอันจะท าให้เรา
ทราบอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีเราต้องการศึกษาได้แน่ชัด หรือ
ขจัดอิทธิพลนี้ออกไป จะช่วยให้การตีความผลการทดลอง หรือการวิจั ยเป็นไป                 
อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ และจะน าไปสู่การสรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งความแปรปรวนในท่ีนี้หมายถึง ความแปรปรวนท่ีจะเกิดกับ
ตัวแปรตามอันเป็นผลมาจากตัวแปรต้น 
 

2.9 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐาน หมายถึง ข้อความท่ีผู้วิจัยคาดหวังหรือคิดเกี่ยวกับความแตกต่าง               
ท่ีอาจจะเป็นไปได้ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ              
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ หรือตอบปัญหาต่าง ๆ โดยอาศัย 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ฯลฯ เป็นการเสนอค าตอบชั่วคราวของปัญหาท่ียัง
ไม่ได้ท าการตรวจสอบ โดยอาศัยข้อมูลจากการไปตรวจสอบเอกสารหรือเป็นการเดา



- 65 - 

อย่างมีเหตุผลซึ่งสมมุติฐานนั้นไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นจริงเสมอไป การตั้งสมมติฐาน
จะต้องประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปร และผลท่ีเกิดขึ้น โดยหลักการ
ตั้งสมมติฐานต้องค านึงถึงสิ่ง ต่อไปนี ้

 1.  สมมติฐานที่ดี ต้องอธิบาย หรือตอบค าถามได้หมด และอยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถสรุปได้ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านได้ 

 2.  สมมติฐานที่ดี จะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีรู้กันอยู่ท่ัวไป 
ใช้เทคนิคที่สามารถวัดได้ และเป็นเทคนิคท่ีมีอยู่แพร่หลาย ใช้กันในวงกว้าง 

 3.  ภาษาที่ใช้ในการเขียน ต้องเข้าใจง่าย ท้ังในแง่ภาษา เหตุผล และวิธีการ             
ท่ีจะตรวจสอบ 

 4.  สมมติฐานทีด่ี ต้องสามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูล หรือหลักฐาน 
 5.  สมมติฐานที่ดี ต้องสมเหตุสมผลตามทฤษฎี และความรู้พื้นฐาน และ

จ ากัดขอบเขตของการตรวจสอบได้ สมมติฐานหนึ่งข้อ จึงควรใช้ค าถามเพียงหนึ่งข้อ
เท่านั้น 

 6.  สมมติฐานทีด่ี ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย 
 7.  สมมติฐานที่ดี  ต้องมีอ านาจการพยากรณ์สูง นั่นคือ สมมติฐานนั้น             

ควรน าไปใช้อธิบายสภาพการณ์ท่ีคล้าย ๆ กันได้ 

 ประเภทของสมมุติฐาน ในวงการวิจัยนั้น สมมุติฐานมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
  1.  สมมุติฐานการวิจัย (Research Hypothesis or Descriptive Hypothesis) 
เป็นข้อความท่ีเขียนในลักษณะบรรยาย หรือคาดคะเนค าตอบของการวิจัย ซึ่งข้อความ
ดังกล่าวจะแสดงถึงความเกี่ยวข้องกันของตัวแปรในรูปของความสัมพันธ์ หรือในรูป
ของความแตกต่างท่ีได้คาดคะเนไว้ 
   - การสอนซ่อมเสริมโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าการสอน         
ซ่อมเสริมด้วยวิธีปกติ 
   -   ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นโรคมากกว่าผู้ท่ีไม่สูบบุหรี ่
   -   การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับระดับ             
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ของการศึกษา 
   -  บุคลากรท่ีมีระดับแรงจูงใจสูงจะมีประสิทธิผลการท างานสูงกว่า
บุคลากรท่ีมีแรงจูงใจระดับต่ า 
   -  เพศหญิงใช้เวลาในการรับประทานอาหารมากกว่าเพศชาย 
   -  การเลือกอาชีพของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับค่านิยมในอาชีพ 
   -  รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีผลต่อการต่อต้านหรือยอมรับ
การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   - การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ บริโภค                 
ยารักษาโรคบางประเภท 
  2.  สมมุติฐานทางสถิติ (Satirical Hypothesis) เป็นสมมุติฐานท่ีแปลงรูปจาก
สมมุติฐานการวิจัยมาอยู่ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ โดยมีการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์          
ต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและจะอ้างอิงไปสู่
กลุ่มประชากร โดยการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งสมมุติฐานทางสถิตินั้นจะประกอบด้วย
สองส่วนเสมอไป คือ 
   2.1 สมมุติฐานท่ีเป็นกลางหรือสมมุติฐานศูนย์ (Null Hypothesis)  
ใช้สัญลักษณ์ว่า H เป็นสมมุติฐานท่ีอธิบายว่าไม่มีความแตกต่างหรือไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวแปร เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการใช้สื่อประสม ไม่แตกต่างจากการเรียนโดยวิธีปกติ 

    H0=µ1=µ2 
    เมื่อ µ1  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการใช้สื่อประสม 
     µ2 แทน  ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยวิธีปกติ 
   2.2 สมมุติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis) ใช้สัญลักษณ์ว่า H1 
เป็นสมมุติฐานท่ีแสดงว่า มีความแตกต่างระหว่างตัวแปรหรือมีความสัมพันธ์ระหว่าง         
ตัวแปร เป็นสมมุติฐานท่ีตั้งขึ้นเพื่อรองรับข้อสรุปผลเมื่อผู้วิจัยใช้สถิติตรวจสอบ 
สมมุติฐานศูนย์แล้วไม่ยอมรับว่าสมมุติฐานนั้นเป็นจริง (Reject H0) ซึ่งการเขียน
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สมมุติฐานทางเลือกนี้เขียนได้ 2 แบบ คือ 
    2.2.1 แบบมีทิศทาง (Directional Alternative Hypothesis) ซึ่งเป็น
สมมุติฐานท่ีผู้วิจัยมีข้อมูลหรือเหตุผลเพียงพอท่ีจะก าหนดหรือคาดคะเนทิศทางของ            
ตัวแปรได้ เช่น การสอนซ่อมเสริมโดยการใช้สื่อประสมจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาชีววิทยาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าการซ่อมเสริมด้วยวิธีปกติ ซึ่งการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มนี้ ก็คาดไว้ว่ากลุ่มใดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น 
ซึ่งการทดสอบความแตกต่างต้อง ใช้เทคนิคการทดสอบทิศทางเดียว (One-Tailed Test) 
ซ้ายหรือขวา 
    2.2.2 แบบไม่มีทิศทาง (Non-Directional Alternative Hypothesis) 
เป็นสมมุติฐานท่ีผู้วิจัยไม่มีข้อมูล หรือเหตุผลเพียงพอในการท่ีจะก าหนดทิศทางของ
สมมุติฐานว่า ทิศทางควรไปทางใดมากหรือน้อย เช่น การสอนซ่อมเสริมโดยการใช้สื่อ
ประสม จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แตกต่างจากการเรียนซ่อมเสริมด้วยวิธีปกติ ซึ่งการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 
กลุ่ม ก็คาดได้เพียงว่า ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ซึ่งการทดสอบความแตกต่างต้องใช้เทคนิค
การทดสอบสองทิศทาง (Two- Tailed Test) สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการตั้งสมมุติฐานเชิงสถิติ
นั้น ผู้วิจัยต้องใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็นพารามิเตอร์ (Parameter) ซึ่งแทนค่าความจริงของ
ประชากร (Population Fact) ส่วนข้อมูลท่ีน ามาศึกษาเพื่อตีความหมายนั้น ผู้วิจัยต้องใช้
ค่าสถิติ (Statistic) ซึ่งเป็นค่าความจริงของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Fact) ดังจะแสดง
ต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 1 แสดงสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์ สถิติและความหมายของสัญลักษณ ์
 

พารามิเตอร์ สถิติ ความหมาย 

µ ( Mu) X  คะแนนเฉลี่ย 

σ  (Sigma) S.D.  หรือ S ความเบี่ยงเบน 

σ2  (Sigma Square, Variance) S.D.2  หรือ S2 ความแปรปรวน 

ρ (Rho) r สหสัมพันธ ์

 
 ตัวอย่างการเขียนสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานการวิจัย  : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนซ่อมเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนจากครู 
  H0: µ1=µ2, µ1 = ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของค่าเฉลี่ย
กลุ่มท่ีเรียนซ่อมเสริมด้วยคอมพิวเตอร ์
  H0: µ1>µ2,  µ2= ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มท่ี
เรียนซ่อมเสริมจากคร ู
 สมมุติฐานการวิจัย  : ความถนัดทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  H0: ρ=0, ρ= ค่าความสัมพันธ์ 

 H0:ρ≠0 
 สมมุติฐานการวิจัย : นักเรียนกลุ่มท่ีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ มีความถนัดทางการ
เรียนแตกต่างจากกลุ่มท่ีสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ 
  H0: µ1-µ2=0 , µ1 = ค่าเฉลี่ยความถนัดทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ 
  H1: µ1≠µ2 , µ2 = ค่าเฉลี่ยความถนัดทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มท่ีสอบเข้า
มหาวิทยาลัยไม่ได้ 
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 ประโยชน์ของสมมุติฐาน   
 การตั้งสมมุติฐานการวิจัย มีประโยชน์ ดังนี ้
  1.  เป็นแนวทางในการวิจัย กล่าวคือ จะท าการวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน
ท่ีก าหนดไว้ 

 2.  จ ากัดขอบเขตของการวิจัยให้ด าเนินไปตามจุดประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 3.  ช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะท าวิจัย 
 

 ระดับความมีนัยส าคัญ (Level of Significance) 
 หมายถึง ระดับความน่าจะเป็นในการท่ีจะปฏิเสธสมมุติฐานศูนย์ผิดพลาด             
มากน้อยเพียงใด ใช้แทนด้วยแอลฟ่า (a : alpha) ปกติทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
มักนิยมก าหนดแอลฟ่าไว้ที่ 0.05 หรือ 0.01 เช่น ถ้าก าหนดสมมุติฐานว่า H0 : µ1 = µ2 แล้ว
ก าหนด a = 0.05 เมื่อทดสอบสมมุติฐานแล้ว ต้องปฏิเสธสมมุติฐานศูนย์แสดงว่า ค่าเฉลี่ย
ของประชากรกลุ่มท่ี 1ไม่เท่ากับของกลุ่มท่ี 2 ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ .95 หมายความ
ว่าถ้าท าการทดลอง 100 ครั้ง จะพบว่าค่าเฉลี่ยของท้ังสองกลุ่มมีโอกาสไม่เท่ากัน             
อย่างน้อย 95 ครั้ง หรือค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มจะเท่ากันไม่เกิน 5 ครั้งในการทดสอบ 
สมมุติฐาน 100 ครั้ง 
 
 ค่าวิกฤติ (Critical Value : CV) 
 คือ ค่าสถิติท่ีใช้เป็นจุดแบ่งระหว่างบริเวณการยอมรับและบริเวณการปฏิเสธ
สมมุติฐาน ส าหรับค่าวิกฤติเกิดจากการก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ หรือ
ระดับนัยส าคัญนั่นเอง ซึ่งสามารถเปิดตารางค่าวิกฤติได้ จากหนังสือสถิติท่ัวไป เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานศูนย์ 
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2.10  ปัญหาที่พบ จากการท าวิจัยของนักวิจัยมือใหม่ 
 การวิจัย (Research) เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาข้อความจริงหรือ
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 
เพื่อให้ได้มาถึงความรู้ท่ีเชื่อถือได้ โดยน าผลการวิจัยมาเป็นหลักการ ทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ดังนั้น กระบวนการวิจัยจึงเป็นวิธีแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ 
ซึ่งจากค านิยามนี้ท าให้นักวิจัยมือใหม่ท้ังหลายเกิดการสร้างก าแพงทางความคิดขึ้นมาว่า 
การท าวิจัยเป็นเรื่องยุ่งยาก ตัวเราคงท าไม่ได้แน่ จึงส่งผลให้ไม่กล้าท่ีจะท างานวิจัย
ตามมา ซึ่งปัญหาท่ีพบจากการท าวิจัยของนักวิจัยมือใหม่ ผู้เขียนจะได้น าเสนอเป็นข้อ ๆ 
ดังนี ้

1. ปัญหาการก าหนดหัวข้อ (เรื่องที่จะศึกษา) 
  ปัญหาใหญ่ของนักวิจัยมือใหม่ จะท าหัวข้ออะไรดี เป็นปัญหาท่ีมักพบบ่อย
ท่ีสุด ผู้เขียนขอบอกว่า หัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษาเป็นอะไรก็ได้ ท่ีเราอยากรู้ อยากหาค าตอบ 
ท่ีส าคัญจะต้องเป็นท่ีเราสนใจ เพราะสิ่งท่ีสนใจจะท าให้เรามีแรงบันดาลใจในการอยากรู้ 
อยากหาค าตอบมากท่ีสุด โดยเริ่มจากการส ารวจรอบตัวเราก่อนว่า สิ่งใกล้ตัวเรามีอะไร
น่าสนใจบ้าง เพราะสิ่งใกล้ตัวจะท าให้ง่ายต่อการหาข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่าง เช่น ถ้าเรา
เป็นครู สิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวเราก็คือ นักเรียน ฉะนั้น สิ่งท่ีเราจะศึกษาหรือท าวิจัยควรจะ
เกี่ยวข้องกับนักเรียน จากนั้นให้ส ารวจปัญหาท่ีเกี่ยวกับนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง แล้วคัด
กรองปัญหาเพื่อน ามาเป็นหัวข้อในการท าวิจัย เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งท่ีง่ายส าหรับนักวิจัยมือใหม่ในการก าหนดหัวข้อ
เรื่อง คือ เมื่อได้ปัญหาท่ีจะท าวิจัย แต่ก าหนดหัวข้อเรื่องไม่ให้ลองน าปัญหาท่ีมี                     
ไปเทียบเคียงกับหัวข้อเรื่องท่ีมีการท าวิจัยไว้ก่อนจากฐานข้อมูลวิจัยต่าง ๆ เช่น 
ฐานข้อมูลวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  แล้วก าหนด
เป็นหัวข้อเร่ืองของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะท าให้การก าหนดหัวข้อเรื่องง่ายย่ิงขึ้น 

 2. ปัญหาของวรรณกรรม 

  ปัญหานี้จะเป็นปัญหารองมาจากการก าหนดหัวข้อวิจัย คือ เมื่อได้หัวข้อวิจัย
แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาอ้างอิงหรือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการท าวิจัย 

  บางคนเมื่อได้ยินค าว่า วรรณกรรม ก็เริ่มงงกันว่ามันคืออะไร แล้วจะหา               



- 71 - 

มาจากไหน วรรณกรรมก็คือสิ่งท่ีต้องเขียนในบทท่ี 2 บางสถาบันก็บอกว่า แนวคิด           
และทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง หรือเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นการทบทวน
วรรณกรรม หรือแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง ดูสิว่าเรื่องท่ีเราท าอยู่นั้นมีวรรณกรรม
หรือทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และวรรณกรรมนั้น ๆ ผลท่ีได้คืออะไร อย่าคิดว่า            
ไม่ส าคัญนะ เพราะบทท่ี 2 น ามาใช้อ้างอิงในบทท่ี 5 (อภิปรายผล) ว่าสิ่งท่ีเราท ามานั้น 
ได้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรกับวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  ส าหรับแหล่งท่ีจะสามารถสืบค้นมาได้ก็มีหลากหลายต่างกัน เช่น น ามาจาก
หนังสือของนักวิชาการต่าง ๆ ผลการศึกษาค้นคว้า งานวิจัย  วิทยานิพนธ์ของ 
นักการศึกษา เป็นต้น โดยเมื่อเราได้แหล่งข้อมูลแล้วเราก็เริ่มศึกษา ทบทวนวรรณกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีเราจะศึกษา เช่น การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สิ่งท่ีเราจะต้องทบทวนหลัก  ๆ 
ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ เป็นต้น ซึ่งในการทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่การลอกวรรณกรรมจากเล่มเดียว 
มาทั้งหมด เวลาอ่านต้องอ่านให้เข้าใจและสรุปออกมาเป็นภาษาเขียนในแบบท่ีเราเข้าใจ 

 3. ปัญหาเก่ียวกับสถิติ 
  ปัญหานี้ก็มักจะพบบ่อยเช่นกัน ส่วนหนึ่งผู้เขียนมองว่าผู้ศึกษาไม่มีพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถิติทางคณิตศาสตร์มาก่อน เมื่อเริ่มท าวิจัยจึงมองไม่ออกว่าจะน าสถิติตัวไหน
มาใช้ในการศึกษาวิจัยของตนเอง 

  ส าหรับการก าหนดสถิติส าหรับการวิจัยจะต้องดูจากบทท่ี 1 คือ วัตถุประสงค์
และสมมติฐานการวิจัย ซึ่งจะมีความเก่ียวพันกับบทท่ี 3 คือวิธีการด าเนินการวิจัย จะต้อง
วิเคราะห์สถิติท่ีจะใช้ได้แล้วว่างานวิจัยเราจะใช้สถิติอะไร ซึ่งการท่ีจะก าหนดสถิติท่ีใช้
ในการวิจัยโดยการระบุเลยว่าจะใช้สถิติตัวไหนนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะการศึกษาใน            
แต่ละเรื่องใช้สถิติไม่เหมือนกัน แต่ถ้าหากจะลองจ าแนกสถิติท่ัวไปท่ีใช้ในการวิจัย
โดยท่ัวไปท่ีพบบ่อยท่ีสุด สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ 

  กลุ่มที่ 1 สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ท้ังรายข้อ และท้ังฉบับ ท่ีเรียนมาใน
วิชาการประเมินผลการเรียน หรือวัดผลประเมินผล เช่น กรณี 
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   แบบทดสอบ การหาคุณภาพรายข้อ เช่น ค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) การหาคุณภาพท้ังฉบับ ได้แก่ การหาค่าความเท่ียง เช่น KR-20 และ
การหาค่าความตรง ใช้ดัชนี IOC (ความสอดคล้อง) 
   แบบสอบถามลักษณะที่เป็นแบบประมาณค่า การหาคุณภาพรายข้อใช้ค่า  
ที (T- Value) การหาค่าความเท่ียงใช้สูตร Alpha Coefficient () ของ Cronbach และใน
การหาค่าความตรงของแบบสอบถามก็ใช้การหาดัชนี IOC 

   ส าหรับเครื่องมือแบบอื่น เช่น แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต ฯลฯ   
มีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือเช่นกัน ศึกษาได้จากต าราการวัดผลประเมินผลท่ัวไป 

  กลุ่มที่ 2 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติวัดความสัมพันธ์ เป็นสถิติพื้นฐานท่ีต้องใช้กับการวิจัย
เกือบทุกเรื่อง 

  กลุ่มที่ 3 สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) หรือสถิติอนุมาน สถิติอ้างอิง 
เป็นสถิติท่ีใช้สรุปค่าสถิติไปยังค่าพารามิเตอร์ ใช้ในกรณีท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง  
โดยมากจะใช้ในการทดสอบสมมุติฐานท่ีนักวิจัยตั้งไว้ (Hypothesis Testing) หรือ              
การทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Test  of  Significance) 
 
 หลักการเลือกสถิติให้เหมาะสม 

1. การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายข้อมูล (กรณีท ากับประชากร
ท้ังหมด ใช้สถิติบรรยาย) หรือสรุปอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปยังค่าประชากร (กรณี             
ท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง ต้องใช้สถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง) 

2. จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้มีกี่กลุ่ม 

- 1  กลุ่ม 
- 2  กลุ่ม 
- มากกว่า  2  กลุ่ม 

3. ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาอยู่ในระดับใด หรือมาตรใด 

- นามบญัญัต ิ
- จัดอันดับ 
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- อันตรภาค 
- อัตราส่วน 

4. ตัวแปรท่ีใช้มีกี่ตัว 

- 1  ตัวแปร 
- 2  ตัวแปร 
- มากกว่า  2  ตัวแปร 

  เมื่อได้พิจารณาลักษณะส าคัญของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้แล้วก็ต้องเลือก
สถิติอ้างอิงให้เหมาะกับลักษณะของข้อมูล และข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิติแต่ละตัว 
(ศึกษาได้จากตาราง) ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการอ้างอิงข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 

  สถิติแบบพาราเมตริก (Parametric)ใช้ส าหรับข้อมูลอันตรภาค และอัตราส่วน  
และแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ใช้ส าหรับข้อมูลท่ีอยู่ในระดับนามบัญญัติ  
และจัดอันดับ 

 
  การเลือกใช้สถิติอ้างอิงข้อมูลท่ีใช้กันมาก สรุปได้ดังตาราง 

 

ระดับการวัด 
ข้อมูล 

สถิติที่เหมาะสม 

กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 

นามบัญญัต ิ Binomial  test 
2 – test 

Mcnemar test 
2 – test 

Cocharn  Q-test 
2 - test 

จัดอันดับ Komogorovsminov  test 
Runs  test 

Sign  test 
 

U – test 

Friedman  two-way Analysis of  
variance 
Kruskal-wallis  one-way Analysis  of  
variance 

อันตรภาค 
และอัตราส่วน 

t –test 
Z – test 

t – test 
Z – test 
F – test 

Analysis of variance (ANOVA) 
Analysis of covariance (ANCOVA) 
MANOVA 
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  ดังนั้น ผู้ท่ีจะท าวิจัยต้องมีทักษะพื้นฐานด้านการวัดผลประเมินผล และสถิติ
ต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการวิจัยมาก่อน (ซึ่งมีสถิติมากมายหลายตัว) ซึ่งจะท าให้การก าหนด
สถิติส าหรับการท าวิจัยท าได้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีความรู้ดังกล่าว สามารถศึกษาค้นคว้าได้
จากหนังสือต่าง ๆ ได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณค่าสถิติได้            
อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้การศึกษาวิจัยของคุณท าได้ง่ายขึ้น 

 

 4. ปัญหาการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถาม 

  เครื่องมือส าหรับการท าวิจัยเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ ซึ่ง เครื่องมือการวิจัย 
(Research Tools) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีผู้วิจัยใช้ในการเก็บ ข้อมูล
การวิจัย เช่น แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความเข้าใจพอสมควรในการสร้าง
เครื่องมือ 

  อย่าคิดว่าสร้างแบบมั่ว  ๆ ก็สามารถใช้ได้ เพราะการท าแบบสอบถาม                   
มีขั้นตอนวิธีคิดอย่างเป็นระบบก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก                
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถ้าหากว่าแบบสอบถามไม่ดีก็จะมีปัญหาตอนแปรผลในบทท่ี 4                    
ได้เช่นกัน 

  ดังนั้น ในการสร้างเครื่องมือส าหรับการท าวิจัย ผู้ศึกษาควรจะศึกษาขั้นตอน
ในการสร้างให้เข้าใจ ควรปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ในการสร้าง 
และปฏิบัติตามขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้            
จากคู่มือการท าการวิจัย หรือหนังสือ ต าราต่าง ๆ ก็จะท าให้การสร้างเครื่องมือส าหรับ              
การวิจัยท าได้ง่ายขึ้น ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ติดต่อท่ีผู้เขียนตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ก็ได้               
นะครับ 
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2.11  ปัญหาที่พบในการเขียนวิจัยหรือการเขียนวิทยานิพนธ์ของนักวิจัยมือใหม่ 
 

(ตัวอย่างสมมติขึ้นแต่พบได้ทั่วไปในงานวิจัยของนักวิจัยมือใหม่) 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข การด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการกระจายอ านาจและให้          
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ          
จัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา การกระจายอ านาจดังกล่าว              
จะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักของ
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่งจะ
เป็นการสร้ารากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 6) 
จากสาระบัญญัติในหมวด 5 มาตรา 39 และหมวด 8 มาตรา 60 และมาตรา 61 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ท่ีก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และให้
จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน รวมท้ังให้จัด
เงินสมทบแก่ผู้เรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดย
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บุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมนั้นเป็นพันธกิจส าคัญท่ีจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาซึ่งจะต้องพัฒนาให้เป็น
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปในทิศทาง                   
ท่ีก าหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐจึง
ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระและมีความ
เข้มแข็ง โดยได้บัญญัติไว้ใน “มาตรา 35 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล” (พนม พงษ์ไพบูลย์ และคณะ. 
2546 : 118 - 145) นอกจากนี้ มาตรา 44 และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจและการมอบอ านาจของส่วนราชการ                    
ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

การเขียนในหนึ่งหน้ากระดาษไม่มีย่อหน้า ท าให้ตัวอักษรแน่น ผู้อ่านจะอ่านแล้ว                 
เหนื่อย ไม่ได้พักสายตาควรจะมีอย่างน้อย 3 ย่อหน้า หรือปรกติ 4 ย่อหน้า ดังตัวอย่าง

ข้างล่าง 
 

การท่ีสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจด้านงบประมาณตามหลักการของ          
การบริหารงานสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
เป็นก้อน (Block Grant) ให้เป็นค่าใช้จ่ายตามจ านวนนักเรียนโดยมีเป้าหมายท่ีจะให้          
การบริหารจัดการด้านงบประมาณในสถานศึกษาเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ
สถานศึกษา อันเป็นหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบ อนุมัติและติดตามการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และข้าราชการครูผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานการเงินในฐานะท่ี
เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ ของ
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล (รุง่ แก้วแดง. 2546 : 45) 
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การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร 
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน 
รวมท้ังจัดหารายได้จากบรกิารมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้
เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 39) การบริหารงบประมาณ 
จึงมีความส าคัญยิ่งต่อระบบการศึกษาท่ีก าลังมีการปฏิรูป การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน มีความส าคัญต่อการพิจารณาคุณภาพ
การศึกษาและกระบวนการติดตาม ประเมินผล อีกท้ังเป็นเงื่อนไขส าคัญในการผลักดัน 
เอื้ออ านวย ส่งเสริมให้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลได้ โดยมีอุปสรรคและ
ปัญหาน้อยท่ีสุด และช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสและการได้รับบริการ
ทางการศึกษา การรวมศูนย์อ านาจ การอาศัยรูปแบบเดียวในการปฏิบัติภารกิจภายใต้
เงื่อนไข ที่แตกต่างหลากหลาย (ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 2543 : 1-2) 
  งบประมาณ คือ แผนปฏิบัติการในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงออกเป็นจ านวน
เงินท่ีประมาณว่าต้องใช้จ่ายในการบริหารงานนั้น พร้อมท้ังแสดงรายได้ด้วย การจัดท า
งบประมาณเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารของโรงเรียนโดยก าหนดและจัดท าแผน
ด าเนินงาน และความต้องการด้านการเงินเป็นงบประมาณขึ้น เสนอให้คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุมัติและส่งต่อมายัง กก.ตชด. 22 เพื่อท าการตรวจสอบ กลั่นกรอง และอนุมัติ
อีกครั้งก่อนส่งไปยัง กก.ตชด. 22 อนุมัติต่อไป ฝ่ายบริหารของโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินงานและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และภายในวงเงินได้รับอนุมัติ การควบคุม
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ กก.ตชด. 22 จัดให้มีระบบบัญชี 
บันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณเสนอต่อ  
กก.ตชด. 22 เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน ว่าได้ใช้จ่ายเป็นไปตามท่ีได้รับ
อนุมัต ิ
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่ อทราบแนวทางการบริหารงบประมาณของ กก .ตชด .  22 ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2.  ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากการด าเนินงานบริหารงบประมาณ 
 3.  เพื่อการวางแผนการใช้งบประมาณของ กก.ตชด 22 
 4.  เพื่อเป็นข้อสนเทศต่อส านักงบประมาณในการจัดท างบประมาณ 

 

การเขียนวัตถุประสงค์เกินจริง ไม่สามารถท าวิจัยได้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่
ก าหนดซ่ึงส่วนมากท่ีพบของนักศึกษาปริญญาโท หรือผู้ท าวิจัยมือใหม่ 

 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง แนวทางในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ตชด. สังกัด  

กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 22 มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 1. ขอบเขตการศึกษา 

  ขอบเขตประชากร 
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาประชากร คือ ครูในโรงเรียนเฉพาะกลุ่มโรงเรียน 

สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี 22 จ านวน 10 โรงเรียน 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาแนวทางในการบริหารงบประมาณโรงเรียน 

ตชด. ในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 22 และการจัดสรรงบประมาณ
ของส านักงบประมาณที่ท าให้งบประมาณของโรงเรียนไม่เพียงพอ 
 

ข้อสังเกต การเขยีนขอบเขตด้านเน้ือหากว้างเกนิไปไม่สอดคล้องกบัช่ือเร่ือง 
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  ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
  โรงเรียน ตชด. สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 22 ในจังหวัด

อุบลราชธานี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 22 
 แนวทาง หมายถึง วิธีการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณของโรงเรียนสังกัด             
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 22 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ครู  หมายถึง  ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย
ไว้ว่า “หน้าท่ี” หมายถึง กิจท่ีควรกระท าหรือกิจท่ีต้องกระท า  ส่วนค าว่า “ความ
รับผิดชอบ” หมายถึง หน้าท่ีประจ าของแต่ละบุคคลเมื่อได้รับมอบหมาย และการ
ปฏิบัติงานและหน้าท่ีโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุดตามความสามารถของตน 
ครูย่อมมีความรับผิดชอบมากมายด้วยเหตุผลเพราะครูเป็นคนท่ีผู้ปกครองไว้วางใจว่า         
จะดูแลลูกหลานของพวกเขาได้ ถ้าครูรับเด็กมาดูแลแล้วจ าเป็นต้องดูแลให้ถึงท่ีสุด ถ้าท า
ไม่ได้ ถือว่าครูบกพร่องในหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ เมื่อครูบกพร่อง และเป็นผู้ควรรับ
ผิดตามจรรยาบรรณของครู 
 ผู้บริหาร หมายถึง ครูใหญ ่
 เพศชาย หมายถึง นักเรียนชาย ชั้นประถมปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 
 เพศหญิง หมายถึง นักเรียนหญิง ชั้นประถมปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 
 
     จากนิยามศัพท์เฉพาะจะเห็นได้ว่าผู้วิจัยเขียนนิยามศัพท์ไม่ถูกต้องไปยกนิยาม
ศัพท์จากพจนานุกรมมา ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ และข้อควรค านึง ไม่ควรยกนิยามศัพท์
ทีทุ่กคนรู้กนัดีอยู่แล้ว เช่น เพศชาย และเพศหญิง 

 



- 80 - 

 
 อะไรเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ภายในห้องนอนของบ้านหลังหนึ่ง 
 สามี : สะกิดภรรยาแล้วบอกว่า “เรามาปรองดองกันดีกว่านะ...อิอิ” 
 ภรรยา : วันนี้ฉันเหนื่อยไม่มีอารมณ์ปรองดองด้วย 
 สามี : พูดด้วยอารมณ์ไม่สมหวัง “ฉันให้เวลาเธอ 30 นาที  
    ถ้าเธอไม่พร้อม ฉนัพร้อมอาวุธประจ ากาย จะขอบุก 
    เพื่อขอคืนพื้นที่” 
 ภรรยา : ถ้าเธอจะบุกเพื่อขอคืนพื้นที่ในคืนนี้ ก็จะมีแต่ความเสียหาย 
    ท้ังสองฝ่าย เพราะว่าคืนนี้พื้นที่บริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยมาก ๆ 
    มา 2 วันแล้ว ยังไม่หมดเลย....อิอิ 
 สามี : งั้นดีแล้ว คืนนี้ ฉันจะออกไปข้างนอก ไปขอกระชับพื้นที่ 
    กับกองก าลังไม่ทราบฝ่าย... 
 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. เพื่อทราบความสามารถ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
งบประมาณ ท่ีจะด าเนินงานให้ถูกต้องตามหลักการบริหารด้านการเงิน 
 2. เพื่อทราบถึงสถานภาพปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานของโรงเรียน
ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง               
ในการน าไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ในการบริหารงานของโรงเรียน 

 
 ข้อสังเกตไม่ควรเขียน ค าว่า เพื่อ ซ้ ากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  นอกจากนี้ 
การเขียนไม่ควรเขียนประโยชน์ท่ีได้รับว่า เพื่อทราบ เพราะไม่น าไปปฏิบัติ เพียงทราบ
เอาไว้ ไม่ได้แก้ไขปัญหาในการท าวิจัย 
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 ปัญหาในการเขียนบทที่ 2 
  ปัญหาในการเขียนบทท่ี 2 จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีผู้วิจัยมือใหม่ ท่ีไม่เคยอ่าน
งานวิจัยท่ีผู้วิจัยท่านอื่นได้ท าไว้ก่อนหน้านั้น จะไม่ค่อยทราบว่าควรยกแนวคิดทฤษฎี
อะไรท่ีจะเหมาะสมกับงานวิจัยของเรา รวมถึงถ้าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์ เช่น
บทบาทของท้องถิ่น หรือเรื่องภารกิจของท้องถิ่น ผู้วิจัยจะเอาระเบียบค าสั่งลอกมา
ท้ังหมด เมื่ออาจารย์ ท่ีปรึกษาให้เอาออก ผู้วิจัยก็จะนึกเสียดายงานท่ีค้นคว้ามา                     
แนวทางแก้ไขควรน าข้อระเบียบค าสั่งไปไว้ในภาคผนวก จะเหมาะสมกว่า 

 นอกจากการลอกระเบียบค าสั่ง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ในเรื่องการยกผู้ท่ี
เคยกล่าวถึงความหมายในเร่ืองท่ีผู้วิจัยศึกษาค้นคว้ามา เช่น ความหมายของประสิทธิภาพ 
หรือธรรมาภิบาล ผู้วิจัยจะยกงานผู้วิจัยท่ีเคยกล่าวอ้าง หรือให้ค านิยามไว้ ส่วนมากจะยก
มาหลาย ๆ ท่าน ในการท าวิจัยนั้นไม่เหมาะสม ควรยกไม่เกิน 3-5 คน ท้ังนักวิชาการ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีข้อสังเกตในการท าวิจัยระดับปริญญาเอก ควรจะมีการกล่าว
อ้างถึงผู้วิจัย หรือนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท่ัวไปว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้น 
เช่น ถ้าเราท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในความคิดเห็นทางการเมือง                
การกล่าวอ้างนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง ไม่ควรน านักวิชาการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือ
พระสงฆ์มากล่าวอ้าง จะท าให้งานวิจัยของผู้วิจัยไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ต่อไปจะเป็นตัวอย่าง 
งานในบทท่ี 2 ท่ีควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

 

บทที ่2 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาอิสระเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัด กก.ตชด. 22 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้

 

1.  ความหมายของงบประมาณ 

 ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่างบประมาณไว้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้ คือ 
ประพันธ์ สุริหาร (2542 : 8) ได้ให้ความหมายค าว่า งบประมาณ คือ แผนการใช้
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ทรัพยากรการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงิน ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณของรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนก็ตาม ย่อมจะต้องประกอบด้วยแผนการจัดหา
รายรับและแผนการใช้จ่ายตาม หลักสากล ส าหรับประเทศท่ีปกครองโดยระบบ
ประชาธิปไตย งบประมาณจะมีผลบังคับใช้ ก็ต่อเมื่องบประมาณได้รับอนุมัติจากรัฐสภา
แล้วเท่านั้น 

ตามหลักการบริหารแผนใหม่ ถือว่างบประมาณเป็นมาตรการอันส าคัญยิ่ง               
ในการวางแผน การประสานงาน การรายงานผล และการควบคุมการปฏิบัติ กล่าวอีก         
นัยหนึ่ง นักบริหารสนใจในแง่ท่ีว่าท าอย่างไรงบประมาณจึงจะเป็นเครื่องมือช่วยในการ
บรหิารงานได้ผลดีท่ีสุด 
 นอกจากนี้ อ านวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เศาภายน (2547 : 9) ได้ให้ความหมาย
ของงบประมาณว่า หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลท่ีแสดงในรูปตัวเงินท่ีเสนอ
ต่อรัฐสภา ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  กล่าวคือ รัฐบาลจะเสนองบประมาณในรูปของ                
ร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งใน             
แต่ละประเทศจะมีกฎหมายก าหนดไว้ว่ารัฐบาลจะต้องท าหรือเสนองบประมาณอย่างไร 

 
การเขียนบทที่ 2 ในแต่ละหัวข้อย่อย ผู้วิจัยควรท าสรุปไว้ด้วยเป็นความคดิของผู้วิจัย 

ไม่ควรลอกมาทั้งหมด ควรอ่านแล้วสรุป ดังตัวอย่าง ต่อไปนี ้
 

 สรุป งบประมาณ หมายถึงแผนท่ีแสดงให้เห็นรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล                       
อันเป็นการประมาณหรือคาดคะเน กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย และการใช้
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
ระยะเวลาหนึ่ง 
 
2.  ความส าคัญของงบประมาณ 

 งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
(เสน่ห์ เหล่าเสนา. 2544 : 48 ; อ้างอิงมาจาก ณรงค์ สัจพันโรจน์. 2537) ดังนี ้
  1.  เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ ทุกงานท่ีรัฐบาลประสงค์ด าเนินการ
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จะจัดไว้ในงบประมาณ โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันตามแผนงานท่ีวางไว้ 
เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง 
  2.  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ การใช้จ่ายของรัฐบาล หาก
ใช้จ่ายให้ดีและถูกต้องจะสามารถพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมหาศาล 
  3.  เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วท่ีสุด และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 
  4.  เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ประชาชนท่ีเป็นธรรม โดยรัฐบาล           
จะจัดสรรเงินงบประมาณไปสู่จุดท่ีช่วยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนให้มีรายได้สูงขึ้น 
  5.  เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลัง
ของประเทศ โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
  6. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานท่ีรัฐบาลจะด าเนินการให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเป็นท่ีรวมท้ังหมดของงานและแผนงาน
ท่ีรัฐบาลจะด าเนินการในแต่ละป ี
 

ตัวอย่างท่ียกมาเป็นการเขียนของงานวิจัยท่ีนักศึกษาเขียนโดยท่ัวไป ผู้วิจัย             
ควรอ่านแล้วเขียนตามความเข้าใจ ดังนี้ งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชน (เสน่ห์ เหล่าเสนา. 2544 : 48 ; อ้างอิงมาจาก ณรงค์ สัจพัน
โรจน์. 2537) ความส าคัญของงบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ ท่ีรัฐบาล
ประสงค์ด าเนินการจะจัดไว้ในงบประมาณ โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน          
ตามแผนงานท่ีวางไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็นของ
หน่วยงานลดลง รวมถึง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาท่ีเร็ว
ท่ีสุด และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ประชาชนท่ี  
เป็นธรรม โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณไปสู่จุดท่ีช่วยยกฐานะของประชาชน            
ท่ียากจนให้มีรายได้สูงขึ้น รักษาเสถียรภาพและประชาสัมพันธ์งานและผลงานท่ีรัฐบาล
จะด าเนินการให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ                                           
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นอกจากคุณลักษณะท่ีส าคัญท้ัง 4 ประการดังกล่าวแล้ว ยังมีนักวิชาการได้ให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  งบประมาณควรจะประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ประกอบด้วย คือ 

-  จะต้องมีความชัดเจน 
-  จะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
-  จะตอ้งเปิดเผย 
-  จะต้องมีพื้นฐานอยู่บนความสุจริตใจ 
-  จะต้องมีความยืดหยุ่น 
-  จะต้องปรากฏแต่เฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับเงินหรืองบประมาณเท่านั้น 
ไม่ควรรวมตัวบทกฎหมายหรือรายละเอียดอื่นใดท่ีไม่ เกี่ ยวกับงาน

งบประมาณ 
 

จากงานเขียนข้างต้น บางสถาบันการศึกษาจะเน้นให้ผู้ท าวิจัยเขียนแบบงูกินหาง 
ซ่ึงเขียนได้ ดังนี้ 

 

 นอกจากคุณลักษณะท่ีส าคัญท้ัง 4 ประการดังกล่าวแล้ว ยังมีนักวิชาการได้ให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  งบประมาณควรจะประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ประกอบด้วย คือ 1. จะต้องมีความชัดเจน 2. จะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้                  
3. จะต้องเปิดเผย 4. จะต้องมีพื้นฐานอยู่บนความสุจริตใจ 5. จะต้องมีความยืดหยุ่น และ  
6. จะต้องปรากฏแต่เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับเงินหรืองบประมาณเท่านั้น ไม่ควรรวมตัวบท
กฎหมายหรือรายละเอียดอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวกับงานงบประมาณ 

 
 ในการเขียนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรยกงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีผู้ท าวิจัย
เอาไว้ท้ังไทยและต่างประเทศในระดับปริญญาเอกอย่างน้อยอย่างละครึ่ง ปัญหาท่ีพบ 
ผู้วิจัยมือใหม่จะไม่ค่อยค้นคว้างานวิจัยของต่างประเทศ เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา 
ส่วนในระดับปริญญาโท หรือการท าผลงานวิชาการของครูในระดับเชี่ยวชาญ งานวิจัย         
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นของต่างประเทศส่วนมากจะลอกกันมา ไม่ค่อยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง             
ในเรื่องใหม่ ๆ 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะยกมาสนับสนุนงานวิจัยของผู้วิจัย ควรจะเป็นงานวิจัย
ใหม่ ๆ หรือไม่ควรเกินสิบปี สิ่งท่ีพบส่วนมาก ในการตรวจงานวิจัยของนักศึกษา 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจะเหมือนกันมาก มาจากแหล่งเดียวกัน โดยเฉพาะการศึกษาอิสระ               
ท่ีผู้วิจัย จะอ้างอิงจากแหล่งเดียวกัน และงานวิจัยท่ียกมาสนับสนุนและเห็นแย้ง                 
กับผลการศึกษาของเราควรจะมีท าให้งานวิจัยของเราน่าสนใจย่ิงขึ้น 
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