
หมวด 4 
หัวข้อ 4.1 การออกแบบการวิจัย   

รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ดร.สมนึก  หงษ์ยิ้ม
นักวิชาการสาธารณสุข

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยัธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเพียง จ.น่าน 1



ประวัติวิทยากร   ดร.สมนึก  หงษ์ยิม้
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน

ปริญญาตรี--สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาตรี-- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย และ วทบ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท--ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปริญญาโท-- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก--สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

วุฒิบัตร--รูปแบบการวิจัยและการใช้สถิติข้ึนสูง และโปรแกรมการใช้สถิติต่างๆ 

วุฒิบัตร--หลักสูตรผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ก าลังศึกษา--หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและ เวชศาสตร์ครอบครัว

ก าลังศึกษา--หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผลงานวิจัยท่ีส าคัญ :งานวิจัย R2R ดีเด่นประเทศไทย ปี 2554,2559,2564 งานวิจัยดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560,2562
งานวิจัยชนะเลศิกรมอนามัย ปี 2561,2562 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารจ านวน 12 เร่ือง 2



หัวข้อน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนร ้
1. การออกแบบการวิจัยและประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of research design) 
2. ความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองท่ีแท้จริง แบบแผนการวิจัย                 
เชิงก่ึงทดลอง และแบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง
3.หลักการออกแบบแผนการวิจัย(Principles of research designs) 
(Maximization of Experimental Variance -Minimization of Error Variance -Control Extraneous Variables)

4. การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์อ านาจ (Power Analysis) และวิธีสุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร
5. หลักการออกแบบแผนการวิจัยรวมท้ังการใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย
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ทฤษฎกีบต้ม

ร ้ จัก
ปรับตัว

ติดอย ่กบั
ความเคยชิน

ชาวไอริชผ ้หนึ่งช่ือ Tichyand Sherman (1993)
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ประตูแห่งการเรียนรู้
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1.
การออกแบบการวิจัยและ

ประเภทของแบบแผนการวิจัย
(Research Design and Types of Research Design) 
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บันได 4 ข้ันของกระบวนการวิจัย

No

Yes
ขอ้เท็จจรงิ  

ความร ูใ้หม่

สรุปผลการวิจยั

(ค าตอบท่ีคน้พบ)

(RC)

ขัน้ที่ 4

ด าเนินการวิจยั

(RO)

ขัน้ที่ 3

ออกแบบการวิจยั

(RD)

ขัน้ที่ 2

โจทย/์ปญัหาวิจยั

(RP)

ขัน้ที่ 1

RP = Research Problem

RD = Research Design

RO = Research Operational

RC = Research Conclusion

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน

รบัรอง/เผยแพร่

น าไปใชป้ระโยชน์

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมติฐาน

ไม่รบัรอง
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ความหมายการออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย

Kerlinger (1986:279) กล่าวไว้ว่า เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (Structure) ของงานวิจัย
หน่ึงๆ และแนวทางการด าเนินงานวิจัย (Plan) เพ่ือให้สามารถหาค าตอบปัญหาการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด  การออกแบบการวิจัยมีเป้าหมาย :

- มุ่งตอบปัญหาการวิจัยอย่างตรงประเด็น
- อธิบาย/ควบคุมความผันแปร

de Vaus (2001 : 9) เปรียบเทียบว่า การออกแบบการวิจัยเป็นเสมือนการวางผงัหรือรูปแบบบ้าน
โดยรวมก่อนท่ีจะด าเนินการในรายละเอียด 

ดังน้ัน การออกแบบวิจัยต้องมาก่อนวางแผนปฏิบัติ (Work plan) โดยเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของ
งานวิจัยก่อนจัดท ารายละเอียดโครงการ (Research Proposal)
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การออกแบบการวิจัย
หมายถึง การวางแผน/กลยุทธ์การด าเนินการวิจัยอยา่ง :

- เป็นระบบ
- ความละเอียดถี่ถ้วน
- รอบคอบ
- พิถีพิถัน
- ควบคุมรายละเอียดใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น/เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของการวิจัย  

ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลการวิจัยท่ีถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สรุป การออกแบบการวิจัย การจ ากัดขอบเขต และวางรูปแบบวิจัยให้ได้มาซ่ึงค าตอบท่ี

เหมาะสมกับปัญหาท่ีวิจัยผล  ในการออกแบบวิจัยจะได้ตัวแบบ   ซ่ึงเรียกว่า แบบวิจัย  
เสมือนเป็นพิมพ์เขียวของการวิจัย                        
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ความหมายการออกแบบการวิจัย
การออกแบบวิจัย เป็น 1) แผน  2) โครงสร้างหรือ 3) ยุทธวิธีส าหรับการศกึษาคน้คว้าเพื่อใหไ้ดค้ าตอบของปญัหาการวิจัย และควบคุม
ความแปรปรวนทีเ่กิดข้ึน

แผน เป็นโครงร่างทีแ่สดงแนวทางและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยในภาพรวม
โครงสร้าง เป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรือกรอบแนวคิดการวิจัย
ยุทธวิธี เป็นวิธีการที่เลือกใช้ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะหข้์อมูล

Max-Min-Con
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จุดมุ่งหมายการออกแบบการวิจัย

Kerlinger (1986:280) กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายมี 2 ประการ คือ

1. เพื่อให้ได้มาซ่ึงค าตอบของปัญหาการวิจัยหรือผลการวิจัยเชื่อถือได้
2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา (ความแปรปรวนของ

ตัวแปรที่ศึกษา(ตัวแปรตาม) ต้องเป็นผลมาจากตัวแปรต้นเท่าน้ัน)
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Kerlinger ( 1986:284) อธิบายหลักการ Max - Min - Con ไว้ว่า

Max ย่อมาจาก Maximization of independent variable variance หมายถึง 

การท าให้ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลองแตกต่างกันมากท่ีสุด ซ่ึงจะมีผลท าให้ตัวแปรตาม
แตกต่างกันมากท่ีสุดด้วย หรือถ้าต้องการให้ค่าของตัวแปรตามมีค่าแตกต่างกันมากท่ีสุดจะต้องท า
ให้ตัวแปรอิสระแตกต่างกันมากท่ีสุดด้วย

Min ย่อมาจาก Minimization of error varianceหมายถึง การท าให้ความ

คลาดเคลื่อนมีค่าต่ าสุดหรือน้อยท่ีสุด  โดยการท าให้เคร่ืองมือวิจัยมีค่าความเท่ียงตรงและค่า
ความเชื่อมั่นสูงท่ีสุด

1. การท าเครื่องมือการวิจัยให้มีความเชื่อมั่นสูงขึ้น

2. การลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการด าเนินการ
12



Con ย่อมาจาก Control of extraneous variable หมายถึง การควบคุม

อิทธิพลของตัวแปรเกิน ไม่ให้มีผลต่อตัวแปรตาม

หน้าท่ีหลักทางเทคนิคของการออกแบบแผนการวิจัย  คือ การควบคุมความแปรปรวน 
โดยอาศัยหลักการ  Max  Min  Con (Kerlinger, 1986:284) ได้แก่

1. การสุ่ม (Randomization)   การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม การสุ่มกลุ่มทดลอง

2. การจับคู่ (Matching)
3. การก าจัดตัวแปรแทรกซ้อน (Elimination)         
4. การจัดให้เป็นตัวแปรอิสระตัวหน่ึง (Built into the Design)
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ประเภทของการวิจัย
แบ่งตามเป้าหมายของการใชป้ระโยชน์ 
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การเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research )

เป้าหมาย

การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Inductive) อุปนัย การวิจัยเชิงปริมาณ (Deductive )นิรนัย
-มุ่งสร้างทฤษฏี

- มุ่งสร้างความเข้าใจ

- มุ่งพรรณนาความจริง

หลายลักษณะ

หลายมิติ (Multi dimension)

- มุ่งหาความหมาย (Meaning)

- มุ่งสนใจสภาพการณ์ธรรมชาติ

(Natural Setting)

-มุ่งทดสอบทฤษฏี

- มุ่งสร้าง/ หาข้อเท็จจริง

- มุ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปร เหตุ – ผล

-มุ่งบรรยายสภาพเหตุการณ์

- มุ่งการควบคุม (Control) 

และท านาย (Predict)
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การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ

- ไม่เน้นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน - เน้นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous 
Variable)

- การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม - การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม

- การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 

(ไม่มีโครงสร้าง)

- การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ

(มีโครงสร้าง)

- มุ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล - มุ่งการทดลองส ารวจ

- สนใจบรรยากาศระหว่าง เก็บรวบรวมข้อมูล -ไม่ค านึงถึงบรรยากาศระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

วธีิการศึกษาวจิยั
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การออกแบบการวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ

- ยืดหยุ่น (Flexible)

- มีลักษณะท่ัวไป (General)

- ค่อยเป็นค่อยไป

- ไม่ต้องระบุสมมติฐานหรืออาจต้ังไว้

แล้ว เปลี่ยนแปลงได้

(Working hypothesis)

- มีโครงสร้าง (Structure) ซ่ึงถูกก าหนดไว้

- มีความเฉพาะเจาะจง (Specific)

- มีแบบแผน

- ก าหนดสมมติฐานไว้ก่อน

- ก าหนดรายละเอียดชัดเจน

21



กลุ่มตัวอย่าง

การวจิยัเชิงคุณภาพ การวจิยัเชิงปริมาณ

- ขนาดเลก็

- เลือกตัวอย่างตามแนวคดิ
(ตามความต้องการความสนใจเฉพาะเร่ือง)

- ไม่เน้นความเป็นตัวแทน

- ศึกษาเฉพาะกลุ่ม / ชุมชน

- ขนาดใหญ่

- อาศัยกระบวนการสุ่มตัวอย่าง (Random    
Sampling)

-เน้นการเป็นตัวแทน (Representative)

- ศึกษาหลายกลุ่ม (กลุ่มทดลองกลุ่ม
ควบคุม)
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ข้อมูล

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวจิยัเชิงปริมาณ

- เชิงคุณลักษณะ(ความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม ทัศนคติ ความร ้ สึก ความพึงพอใจ

- เทป เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องถ่ายร ป
- เน้นความหมายไม่วัดเป็นตัวเลข
ได้ค าพ ด(Verbal)

- เน้นข้อม ลตามบริบทสภาพแวดล้อม
(Context)
- บันทึกจากภาคสนาม
- ของจริง ภาพถ่าย ค าพ ด
- เก็บข้อม ลเอง

- เชิงปริมาณ

- เน้นตัวเลขวัดได้
- เน้นเฉพาะข้อม ลท่ีเก็บได้

- ตัวเลขท่ีได้จากผ ้ ให้ข้อม ล

-เก็บข้อม ลผ่านเคร่ืองมือ
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เคร่ืองมือ

การวจิยัเชิงคุณภาพ การวจิยัเชิงปริมาณ

- ตวัผูว้จิยัเอง(Researcher)
- เทป เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป
- บนัทึกภาคสนาม(Field Note)

- เนน้คน
- เนน้การใชเ้คร่ืองมือจากสภาพจริง
- เนน้การไดข้อ้มูลตรงจากผูว้จิยั

- แบบสอบถาม
แบบส ารวจ
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

- เนน้เอกสาร กระดาษ
- เนน้การไดข้อ้มูลผ่านเคร่ืองมือ
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การวเิคราะห์ข้อม ล

การวจิยัเชิงคุณภาพ การวจิยัเชิงปริมาณ

- อุปนัย(Inductive)
- วิเคราะห์เชิงเน้ือหา(Content Analysis)
- อ้างอิงได้เฉพาะกรณี
- วิเคราะห์ข้อม ลระหว่างเก็บข้อม ลและ
หลังจากเก็บข้อม ลแล้ว
- เน้นกระบวนการ(Process)

- นิรนัย(Deductive)
- วิเคราะห์เชิงสถิตโปรแกรม

- อ้างอิงได้ท่ัวไป
- วิเคราะห์ข้อม ลหลังเก็บรวบรวมข้อม ล
เสร็จ เรียบร้อยแล้ว
- เน้นผลท่ีเกิดข้ึน(Product)
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ปัญหาที่อาจเกดิขึน้

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ

- ใช้เวลานาน
- เก็บข้อม ลยาก
- ไม่มีการควบคุมตัวแปร
- ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่   
ยากล าบาก
- เน้นผ ้ วิจัยเป็นส าคัญ หากผ ้ วิจัยขาด
- ประสบการณ์ ส่งผลต่อผลการวิจัย

- ใช้เวลาน้อย
- เก็บข้อม ลได้สะดวก
- ควบคุมตัว แปรได้ยาก
- ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กแล้วท าให้ขาด
ความเช่ือถือและมีผลต่อการใช้สถิติ

- ข้อม ลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจไม่ใช่ข้อม ลจริง
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2. 
ความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัย
เชิงทดลองที่แท้จริง แบบแผนการวิจัย

เชิงกึ่งทดลอง และแบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง



ประเภทของการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Types of quantitative research designs)

1.แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research designs )

2.แบบแผนวิจัยก่ึงทดลอง 
(Quasi-experimental research designs)

3. แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

(Non-experimental research designs )



1.แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research designs)

เป็นการวิจัยท่ีเป็นเหตุ-ผลของตัวแปรต้น-ตามอย่างแท้จริง

มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างเคร่งครัด

มีกลุ่มควบคุม (Control group) ส าหรับเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ทดลอง

ใช้หลักการสุ่ม (Randomization) ขจัดความล าเอียง หรือ อคติของ
ผู้วิจัย



สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแตล่ะแบบแผน

R       หมายถงึ มกีารสุม่หนว่ยทดลองเขา้กลุม่

(Random assignment)

C หมายถงึ กลุม่ควบคุม (Control Group)

E หมายถงึ กลุม่ทดลอง (Experiment Group)

O หมายถงึ มกีารสงัเกต (Observation)

X หมายถงึ มกีารใหส้ ิง่ทดลอง (Treat)

กลุม่ทดลอง (Experimental group)
หมายถงึ กลุม่ทีผู่ว้จิยัก าหนดใหไ้ดร้บัตวัแปรอสิระ

กลุม่ควบคุม  (Control  group)
หมายถงึ กลุม่ทีผู่ว้จิยัควบคุมใหไ้มม่โีอกาสเปิดรบัตวัแปรอสิระ



1. รปูแบบการออกแบบการวจิยัแบบ
ทดลอง

การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) 

เป็นการวจิยัเพือ่หาความรูค้วามจรงิทีเ่ก ีย่วกบัความสมัพนัธข์อง

ตวัแปรในเชงิเหตุและผลทีช่ดัเจนและสมบูรณ์ทีสุ่ด เน ือ่งจากผูว้จิยัมกีาร
จดักระท ากบัตวัแปรตน้และควบคุมตวัแปรอืน่ๆ เพือ่ใหผ้ลทีเ่กดิข ึน้กบัตวั
แปรตามเป็นผลมาจากตวัแปรตน้อยา่งแทจ้รงิ

การจ าแนกแบบการวจิยัเชงิทดลองม ี3 ลกัษณะ

1. แบบแผนกอ่นแบบทดสอบ (Pre-Experimental Design)

2. แบบแผนการทดลองเต็มรูปแบบ (True Experimental Design)

3. แบบแผนกึง่การทดลอง (Quasi-Experimental Design)



1.1 แบบแผนกอ่นแบบทดสอบ

แบบแผนที ่1 แบบแผนกลุม่เดยีวทดสอบหลงั

(One Group Posttest Only Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

- E - X O

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีง่า่ย สะดวกในการวจิยั และไมไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการสอบกอ่น

ขอ้เสยี : ขาดความเทีย่งตรงภายในและภายนอก เพราะไมม่กีารสุม่และ
ควบคุมตวัแปร ท าใหผ้ลทีส่งัเกตไดอ้าจไมใ่ช่ผลจากตวัแปร
อสิระและไมส่ามารถสรุปอา้งไปยงักลุม่อ ืน่ๆได้



ส าหรบัการศกึษาทีผู่ ้ว ิจยัแน่ใจว่า ก่อนการทดลอง  

ความรู ้ ทกัษะ หรอืเจตคตทิีจ่ะท าการศกึษาน ัน้ยงัไมเ่กิด
ขึน้กบัหน่วยทดลอง และไม่มเีหตุการณ์แทรกซอ้นเกดิขึน้
ระหว่างการทดลอง เช่น การศกึษา เจตคตทิีม่ตี ่อการใช้

นวตักรรมหนึง่ๆ หรอืการการทดลองใช ้(try out) นวตักรรม

1.1 แบบแผนกอ่นแบบทดสอบ

แบบแผนที ่1 แบบแผนกลุม่เดยีวทดสอบหลงั

(One Group Posttest Only Design) (ตอ่)



1.1 แบบแผนกอ่นแบบทดสอบ

แบบแผนที ่2 แบบแผนกลุม่เดยีวทดสอบกอ่นหลงั
(One Group Pretest-Posttest Only Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

- E O X O

ขอ้ด ี: เม ือ่เปรยีบเทยีบกบัแบบที ่1 จะดกีวา่ในดา้นความเทีย่งตรงภายใน

เพราะมขีอ้มูลช่วยในการเปรยีบเทยีบคอื ใชก้ารวดัซ า้กอ่นหลงั 
เป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบพฒันาการของกลุม่ 



จะเหมาะส าหรบัการศกึษาทีป่จัจยัสว่นบคุคลของหนว่ย

ทดลองไมม่ผีลต่อตวัแปรทีศ่กึษา หรอืการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่แกป้ญัหาใดปญัหาหนึง่ของกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ

ขอ้เสยี : การทดสอบกอ่นท าใหม้ปีญัหาอทิธพิลของการ
ทดสอบท ัง้ในดา้นความเทีย่งตรงภายในและภายนอก เพราะ
ไมม่กีารสุม่และไมส่ามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นระหวา่ง
การทดลองได ้ท าใหผ้ลทีส่งัเกตไดอ้าจไมใ่ชผ่ลจากตวัแปร
อสิระและไมส่ามารถสรุปอา้งไปยงักลุม่อืน่ๆ

1.1 แบบแผนกอ่นแบบทดสอบ

แบบแผนที ่2 แบบแผนกลุม่เดยีวทดสอบกอ่นหลงั
(One Group Pretest-Posttest Only Design) ตอ่



1.1 แบบแผนกอ่นแบบทดสอบ

แบบแผนที ่3 แบบแผนกลุม่เดยีวทดสอบหลายชว่งเวลา
(One Group Time Series Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

- E O1 O2 O3 X O4 O5 O6

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีง่า่ยและสะดวกในการวจิยั  
โดยสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นโดยรวมได ้เพราะ
เป็นไปไดว้า่ผลของตวัแปรแทรกซอ้นในการทดสอบแต่ละคร ัง้
เทา่เทยีมกนั



จะเหมาะส าหรบัการศกึษาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงใน

เรือ่งส าคญัอยา่งใดอยา่งหนึง่อยา่งทนัททีนัใด เชน่ การแปลง
แปลงนโยบายหลกัในการบรหิารงาน หรอืเจตคตขิองบคุคล
ต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข ึน้ โดยใชก้ารวดัซ า้กอ่นและหลงั
การเปลีย่นแปลงน ัน้ๆ

ขอ้เสยี : ไมส่ามารถควบคุมประสบการณ์อืน่ของหนว่ย

ทดลองไดแ้ละขาดความเทีย่งตรงภายนอก เพราะไมม่กีารสุม่
จงึไมส่ามารถสรุปอา้งผลการวจิยัไปยงักลุม่อืน่ๆได้

1.1 แบบแผนกอ่นแบบทดสอบ

แบบแผนที ่3 แบบแผนกลุม่เดยีวทดสอบหลายชว่งเวลา
(One Group Time Series Design) ตอ่



1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ

แบบแผนที ่4 แบบแผนสุม่กลุม่ควบคุมทดสอบหลงัอยา่งเดยีว
(Randomized Control Group Posttest Only Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

R E - X O

C - - O

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีม่ ัน่ใจไดว้า่ ปัจจยั (ตวัแปร) แทรกซอ้น

ตา่งๆ ของกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองจะถูกควบคุมใหเ้ทา่เทยีม
กนักอ่นทีจ่ะใหส้ ิง่ทดลอง เช่น ประสบการณ์  วุฒภิาวะ



จะเหมาะส าหรบัการวจิยัเกีย่วกบัเจตคต/ิความ
คดิเห็น ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารทดสอบกอ่น เชน่ การ
ศกึษาวจิยัเจตคตขิองบุคคลตอ่วธิกีาร/แนวทาง/
นโยบายต ัง้แต ่2 ประเภทขึน้ไป

ขอ้เสยี : ไมส่ามารถศกึษาพฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลง

ในตวัแปรตามได ้เนือ่งจากไมม่กีารทดสอบกอ่น

1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ

แบบแผนที ่4 แบบแผนสุม่กลุม่ควบคุมทดสอบหลงัอยา่งเดยีว
(Randomized Control Group Posttest Only Design)ตอ่



แบบแผนที ่5 แบบแผนสุม่กลุม่ควบคุมทดสอบกอ่นหลงั 
(Randomized Control Group Pretest-Posttest Design)

การสุม่ กลุ่ม ทดสอบก่อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง

R E O X O

C O - O

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีม่ ัน่ใจไดว้า่ ปัจจยัแทรกซอ้นตา่งๆ ของ
กลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองจะถูกควบคุมใหเ้ทา่เทยีมกนักอ่นที่
จะใหส้ ิง่ทดลอง เช่น ประสบการณ์  วุฒภิาวะและสามารถศกึษา
พฒันาการเปลีย่นแปลงได ้นอกจากนี้ การทดสอบกอ่นเป็นการ
ตรวจสอบความเทา่เทยีม

1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ



จะเป็นแบบแผนทีน่ยิมใชอ้ยา่งกวา้งขวาง
ทางการศกึษาวจิยั แมจ้ะมอีทิธพิลของการทดสอบ
กอ่นกบัปัจจยัอืน่ๆ ทีส่ง่ผลแทรกซอ้นในตวัแปรที่
ศกึษาก็ตาม

ขอ้เสยี : การทดสอบกอ่นอาจสง่ผลตอ่การวดัตวัแปรตามได ้และเป็น

เง ือ่นไขทีท่ าใหผ้ลการศกึษาไมส่ามารถอา้งไปยงัประชากร
อืน่ๆ ได ้เพราะปกตปิระชากรอืน่ๆ จะไมไ่ดร้บัประสบการณ์ใน
การทดสอบเหมอืนกลุม่ทีใ่ชใ้นการทดลอง

1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ

แบบแผนที ่5 แบบแผนสุม่กลุม่ควบคุมทดสอบกอ่นหลงั 
(Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ตอ่



1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ

แบบแผนที ่6 แบบแผนสุม่กลุม่ควบคุมทดสอบกอ่นหลงั
หลายชว่งเวลา
(Randomized Control Group Time Series Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

R E O1 O2 O3 X O4 O5 O6

C O1 O2 O3 - O4 O5 O6

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีม่ ัน่ใจไดว้า่ ปัจจยัแทรกซอ้นตา่งๆ ของ
กลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองจะถูกควบคุมใหเ้ทา่เทยีมกนักอ่นที่
จะใหส้ ิง่ทดลอง เช่น ประสบการณ์  วุฒภิาวะและสามารถศกึษา
พฒันาการเปลีย่นแปลงได้ อา้งไปยงัประชากรอืน่ได ้และลด
อทิธพิลกอ่นสอบกอ่น



ขอ้เสยี : การทดสอบบอ่ยอาจท าใหเ้กดิปญัหาการขาด
หายไปของหนว่ยทดลอง

จะเหมาะส าหรบัการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
ในเรือ่งทีส่ าคญัอยา่งใดอยา่งหนึง่อย่างทนัททีนัใด เช่น การ
เปลีย่นแปลงนโยบายหลกัในการบรหิารงาน หรือเจตคตขิอง
บคุคลต่อการเปลีย่นแปลงวธิีการ/นโยบาย/การด าเนนิงาน
โดยใช้การว ัดซ ้าก่อนและหล ังการ เปลี่ยนแปลงน ั้นๆ  
นอกจากนีย้งัเปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงระหว่างกลุ่มได้
ดว้ย

1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ

แบบแผนที ่6 แบบแผนสุม่กลุม่ควบคุมทดสอบกอ่นหลงั
หลายชว่งเวลา
(Randomized Control Group Time Series Design) ตอ่



แบบแผนที ่7 แบบแผนสีก่ลุม่ของโซโลมอน 
(Solomon Four Group Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

R E O X O

C1 O - O

C2 - X O

C3 - - O

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีม่ ัน่ใจไดว้า่ ปัจจยัแทรกซอ้นตา่งๆ ของ
กลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองจะถูกควบคุมใหเ้ทา่เทยีมกนัก่อนที่
จะใหส้ ิง่ทดลอง เช่น ประสบการณ์  วุฒภิาวะและสามารถศกึษา
พฒันาการเปลีย่นแปลงได้

1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ



ขอ้เสยี : ตอ้งใชก้ลุม่ในการทดลองหลาย
กลุม่ทีเ่ทา่เทยีมกนัซึง่คอ่นขา้งหาไดย้ากและ
ยุง่ยากในการวเิคราะหท์างสถติ ิ

1.2 แบบแผนการทดลองเต็มรปูแบบ

แบบแผนที ่7 แบบแผนสีก่ลุม่ของโซโลมอน 
(Solomon Four Group Design) ตอ่



2 แบบแผนกึง่การทดลอง

แบบแผนที ่8 แบบแผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีมทดสอบหลงัอยา่งเดยีว
(Non-Equivalent  Control Group Posttest Only Design)

การสุ่ม กลุ่ม ทดสอบก่อน สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง

- E - X O

C - - O

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีส่ามารถศกึษาเปรยีบเทยีบผลของสิง่ทีท่ า
ทดลองในตวัแปรตามได ้และไมม่อีทิธพิลของการทดสอบกอ่น
รบกวนสิง่ทีเ่กดิข ึน้ในตวัแปรตาม



ขอ้เสยี : จะไมส่ามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นเกีย่วกบัคุณลกัษณะของ

หนว่ยทดลองได ้เน ือ่งจากไมม่กีารสุม่หนว่ยทดลองเขา้กลุม่

การใชแ้บบแผนนี ้ผูว้จิยัตอ้งม ัน่ใจวา่ ลกัษณะ

สว่นบุคคลของหนว่ยทดลองจะไมส่ง่ผลตอ่ตวัแปรที่
ศกึษา  เชน่  การศกึษาเกีย่วกบัเจตคตขิองบุคคลตอ่
วธิกีาร/นโยบาย/การด าเนนิงาน เป็นตน้

2. แบบแผนกึง่การทดลอง

แบบแผนที ่8 แบบแผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีมทดสอบหลงัอยา่งเดยีว
(Non-Equivalent  Control Group Posttest Only Design) ต่อ



แบบแผนที ่9 แบบแผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีมทดสอบกอ่นหลงั
(Non-Equivalent  Control Group Pretest- Posttest Only Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

- E O X O

C O - O

ขอ้ด ี: เป็นแบบแผนการวจิยัทีส่ามารถศกึษาเปรยีบเทยีบพฒันาการหรอื

การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลของสิง่ทีท่ดลองในตวัแปรตามได้

2. แบบแผนกึง่การทดลอง



ขอ้เสยี : ไมส่ามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นเกีย่วกบัคุณลกัษณะของ

หนว่ยทดลองได ้เน ือ่งจากไมม่กีารสุม่หนว่ยทดลองเขา้กลุม่และ
การสอบกอ่นอาจมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่ทดลองดว้ย

จะเป็นแบบแผนทีต่อ้งการลดจุดออ่นของแบบ
แผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีมทดสอบหลงัอยา่งเดยีว โดยใช้

ทดสอบกอ่นเพือ่ตรวจสอบความเทา่เทยีมของกลุม่
กอ่นทีจ่ะใหส้ ิง่ทดลองกบัแตล่ะกลุม่  การเปรยีบเทยีบ
ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุควรเปรยีบเทยีบ
การเปลีย่นแปลงมากกวา่การเปรยีบ
เทยีบคะแนน

2. แบบแผนกึง่การทดลอง

แบบแผนที ่9 แบบแผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีมทดสอบกอ่นหลงั
(Non-Equivalent  Control Group Pretest- Posttest Only Design)ตอ่



แบบแผนที ่10 แบบแผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีมทดสอบหลายชว่งเวลา
(Non-Equivalent  Control Group Time Series Only Design)

การสุม่ กลุม่ ทดสอบกอ่น สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั

- E O1 O2 O3 X O4 O5 O6

C O1 O2 O3 - O4 O5 O6

ขอ้ดี : เป็นแบบแผนการวจิยัทีส่ามารถศกึษาเปรยีบเทยีบพฒันาการหรอื

การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลของสิง่ทีท่ดลองในตวัแปรตามได ้ ลด
อทิธพิลของปฏสิมัพนัธข์องการทดสอบกอ่นกบัสิง่ทดลองไดโ้ดย
ไมเ่พิม่กลุม่

2. แบบแผนกึง่การทดลอง



ขอ้เสยี : ไมส่ามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นเกีย่วกบั
คุณลกัษณะของหนว่ยทดลองได ้เนือ่งจากไมม่กีารสุม่หนว่ย
ทดลองเขา้กลุม่

จะเป็นแบบแผนทีต่อ้งการลดจดุออ่นของแบบแผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีม

ทดสอบกอ่นหลงั โดยใชท้ดสอบกอ่นและหลงัหลายๆ คร ัง้เพือ่ตรวจสอบ
อทิธพิลของการทดสอบ ท าใหส้ามารถเปรยีบเทยีบอทิธพิลของสิง่ทดลอง
ไดด้ขี ึน้ โดยไมต่อ้งเพิม่จ านวนกลุม่ในการทดลอง

2. แบบแผนกึง่การทดลอง

แบบแผนที ่10 แบบแผนกลุม่ไมเ่ทา่เทยีมทดสอบหลายชว่งเวลา
(Non-Equivalent  Control Group Time Series Only Design) ตอ่



3.แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง
(Non-experimental research)

เป็นแบบแผนการวิจัยที่ใช้ค้นหาค าตอบของ 
สถาณการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้แล้ว  
ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง (Natural setting) 
โดยไม่ได้จัดกระท ำส่ิงทดลองให้กับกลุ่มตัวอย่าง



3.แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง
(Non-experimental research)

งานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)

การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation studies) 

การศึกษาเชิงท านาย (Predictive studies) 

การศึกษาความคืบหน้า (Prospective studies หรือ 
Cohort studies)



การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research)

- ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น โดยมีตัวแปรท่ีจะศึกษาต้ังแต่ 1 ตัวขึ้นไป

- เน้นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีดี และครอบคลุมสิ่งท่ีจะศึกษา

- ใช้สถิติพรรณนา และน าเสนอข้อมูลให้เห็นภาพเหตุการณ์

- บางทีเป็นการส ารวจเหตุการณ์ ปรากฏการณ์แบบท่องส ารวจ (explore) 
เพ่ือให้เกิดการค้นพบบางสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา (Discover)

- Case Study บางกรณีก็อาจจะเป็นการส ารวจ ค้นพบได้เหมือนกัน



- การศึกษาระดบัของทศันคติ ความคิดเหน็ การประเมินสมรรถนะ
หรือประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ  อาจจะมเีพียงตวัแปรตามตวัเดียว
หรือหลายตวั
- การศึกษาทศันคติ ความคิดเหน็เป็นตวัแปรตาม โดยมตีวัแปร
อิสระหลายตวัเพ่ือจ าแนกกลุ่ม แล้วเปรียบเทียบ
- การจดัล าดบัค่านิยม ความส าคญัของตวัแปรตามหลาย ๆ  ตวั
- การอธิบายสภาพปัญหา หรือวิเคราะหส์ถานการณ์ด้วยตวัแปรตาม
หลาย ๆ ตวั

ตวัอยา่ง



การวิจยัเชิงความสมัพนัธ์
(Correlation Research)

- มีตวัแปรมากกว่า 1 ตวัท่ีจะศึกษาความเก่ียวข้องกนั
- มกัใช้แบบสอบถามวดัตวัแปร ซ่ึงจ าเป็นต้องเป็นเครือ่งมือท่ีมี
คณุภาพสงู
- ใช้สถิติความสมัพนัธ์ เช่น correlation, regression หรอือาจจะเป็น
สถิติเปรยีบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีสามารถอนุมานถึงความเก่ียวข้องของ
ตวัแปร
- บางทีเป็นการระบุความเก่ียวข้องกนัของตวัแปรในเชิงคณุภาพก็
สามารถท าได้



- การศึกษาความสมัพนัธด้์วยการเปรียบเทียบตวัแปรกลุ่ม
- การศึกษาความสมัพนัธด้์วย correlation
- การพยากรณ์ (prediction) หรือท านาย (Forecast) ด้วย regression
- การใช้ตวัแปรอิสระหลาย ๆ ตวั ท านายตวัแปรตามแบบ enter และ 

stepwise

ตวัอยา่ง



การวิจยัเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Study)

- มีการแบง่กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 1 กลุ่ม มาเปรียบเทียบกนั
- ใช้แบบสอบวดัตวัแปร
- เน้นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีดี 
- ใช้สถิติเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม เช่น X-test, T-test, F-test หรืออาจจะมีการ
วิเคราะหห์ลาย ๆ  ตวัแปรแบบ ANOVA, ANCOVA, MANOVA
- งานวิจยัในเชิงคณุภาพบางทีเปรียบเทียบแบบข้ามวฒันธรรม



- การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มแบบไมม่ีทิศทาง เช่น ครูท่ีมีวุฒิแตกต่างกันจะมีสมรรถนะใน
การท างานแตกต่างกัน

- เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มแบบมทิีศทาง เช่น ครูท่ีมีคุณวุฒิสูงย่อมมีสมรรถนะในการท างาน
สูงกว่า

- เปรียบเทียบผลของสองสิ่ง เช่น ผลการสอนคุณธรรมเด็กแบบใช้การตู์น เทียบกับผลการสอน
แบบใช้การเล่านิทาน

- เปรียบเทียบระหว่างการวัดก่อนและวัดหลัง

- เปรียบเทียบระหว่างสังคม หรือระหว่างวัฒนธรรม

- การเปรียบเทียบแบบใช้ตัวแปรหลายทาง (Two way or Three way ANOVA)

ตวัอยา่ง



การวิจยัเชิงสาเหต ุ
(Causal Research)

- คล้ายกนักบัการศึกษาเชิงความสมัพนัธ์ คือมีหลายตวัแปร  
ท่ีต้องวดัอย่างมีคณุภาพ แต่ศึกษาความสมัพนัธ์แบบเชิงสาเหตุ 

- ขนาดของกลุ่มตวัอย่างต้องครอบคลุมส่ิงท่ีจะศึกษา
- ใช้สถิติท่ีศึกษาหลาย ๆ ตวัแปรได้พร้อม ๆ กนั เช่น Path 

analysis, Multiple Regression, LISREL, Multi Level analysis, 
Factor analysis

- บางทีต้องจ าเป็นทดลองสถานการณ์



- การวิเคราะห์เส้นทางของความสมัพนัธ์ (Path analysis) เช่น
การสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้เกิดจากอะไร ซ่ึงมีทัง้ตวัแปรจาก
ครอบครวั การเรยีน และลกัษณะส่วนบุคคล

- การวิเคราะห์องคป์ระกอบแบบ Confirmatory Factor 
Analysis หรอื Exploratory Factor Analysis 

- การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุด้วยข้อมูลหลายระดบั
แบบ HML หรอืการวิเคราะห์พหรุะดบั

- การศึกษาอ านาจการท านายแบบ Multiple Regression

ตวัอยา่ง



ความแตกต่าง ระหว่างแบบแผนการวิจัยทดลองที่แท้จริง 
แบบแผนการวิจัยก่ึงทดลอง และแบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

ประเด็น เชิงทดลอง กึ่งทดลอง แบบไม่ทดลอง

การจัดกระท า (Manipulation) มี มี ไม่มี

การควบคุม (Control)

-การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน

- การควบคุมการทดลอง

- การมีกลุ่มควบคุม

มีและเคร่งครัด

มีและเคร่งครัด

มี

มีแบบไม่เคร่งครัด

มีแบบไม่เคร่งครัด

มีหรือไม่มีก็ได้

มีแบบไม่เคร่งครัด

ไม่มี

ไม่มี

การสุ่ม (Randomization)

- การสุ่มตัวอย่าง(Random 
selection)

- การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม (Random 
assignment)

มี

มี

มีหรือไม่มีก็ได้

มีหรือไม่มีก็ได้

มีหรือไม่มีก็ได้

ไม่มี



3.
หลักการออกแบบแผนการวิจัย

(Principles of research designs) 
(Maximization of Experimental Variance -Minimization 

of Error Variance -Control Extraneous Variables)
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ต่างกัน

ต่างกันอย่างชัดเจน
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4. 
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยการวิเคราะห์

อ านาจ (Power Analysis) 
และวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดขีองประชากร
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อตัราส่วน 
(Ratio Scale)

อันตรภาค
(Interval Scale) 

บอกความต่างได้
บอกล าดบัได ้
ช่วงล าดบัเท่าๆกัน
มศูีนยแ์ท้
บวก ลบ คูณ หารได้

จดัล าดบั 
(Ordinal Scale) 

บอกความต่างได้
บอกล าดบัได ้
ช่วงล าดบัเท่าๆกัน
ไม่มศูีนยแ์ท ้
บวก ลบ ได้

นามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

บอกความต่างได้
บอกล าดบัได้

บอกความต่างได้

มาตรวดั หรือ ระดบัการวดั
(Level of measurement) 



การสุ่มตัวอย่างและ
การก าหนดขนาดตัวอย่าง



ค าทีเ่กีย่วข้องกบัการสุ่มตัวอย่าง

ประชากร (Population)
หน่วยต่าง ๆ ทุกหน่วยของส่ิงที่สนใจจะท าการศึกษา 
อาจเป็น คน สัตว์ ส่ิงของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆ
อาจร ้ขนาดประชากรหรือไม่กไ็ด้

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
ตัวแทนของประชากรที่เลือกศึกษา
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย



ค าทีเ่กีย่วข้องกบัการสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง  (Sampling)
กระบวนการเลือกหน่วยตัวอย่างบางหน่วยของประชากร
เพื่อเป็น ‘ตัวแทนที่ดขีองประชำกร’ ที่จะให้ข้อม ลที่สนใจศึกษา 

‘ตัวแทนที่ดขีองประชากร’ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มคุีณลกัษณะ  
#  คล้ายคลงึ/สอดคล้องกบัลกัษณะของประชากรตามวตัถุประสงค์การวจิยั  
# ได้จากการสุ่มอย่างเหมาะสม และไม่มอีคติ
# มจี านวนมากเพยีงพอ 
# สามารถน าผลการวเิคราะห์อ้างองิไปยังประชากรได้อย่างมคุีณภาพ



ความส าคญัของตัวอย่างทีด่ี

• เป็นตัวแทนของประชากร 
• ประชากรมีโอกาสถ กเลือกอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่มีอคติ
• มีค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม (Sampling error) ต ่า
• ท าให้ความเช่ือมั่นทางสถิติมีค่าส ง และลดค่าใช้จ่ายในการวจิัย
• มีจ านวนพอเหมาะ ไม่มากไปหรือน้อยไป 

ใหญ่ไป  ->  สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่าย
เลก็ไป ->   วเิคราะห์ผลไม่ได้ อ านาจในการทดสอบต ่า



ค่าสถิติและค่าพารามิเตอร์

Population Sample

StatisticParameter

Sampling

Generalization

Randomization

Estimation



ค่าสถิติและค่าพารามิเตอร์ความหมาย ค่าสถิติ ค่าพารามิเตอร์

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ความแปรปรวน

สัดส่วน P, ¶ p

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ r  “rho”



ข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง

• ก าหนดประชากร/กลุ่มตวัอย่าง
• ตรวจสอบหน่วย/รายช่ือ/รายการทีจ่ะสุ่ม
• ก าหนดวธีิการสุ่มตวัอย่าง
• ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง



ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

• ชนิดของการวจัิย วธีิการเกบ็ข้อม ล สถิติท่ีใช้ ระดบันัยส าคญั
- การวจัิยเชิงปริมาณ
- การวจิัยเชิงคุณภาพ

• วธีิการเกบ็ข้อม ล สถิติท่ีใช้ ระดบันัยส าคญั
• องค์ประกอบ/ลกัษณะของประชากร
• งบประมาณ
• เวลา
• ความเป็นไปได้



วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

•แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Non-probability sampling)

•แบบใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability sampling)



การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น

•การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
•การเลือกแบบบังเอิญ (Accidential Sampling)
•การเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling)
•การเลือกแบบก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling)
•การใช้การบอกต่อของกลุ่มตัวอย่าง 

(Snowball sampling)



การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)

•เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามทีต้่องการ 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
•อาจเลือกตัวอย่างให้กระจัดกระจายครอบคลุมทกุ
คุณลักษณะของการศึกษา



ข้อด ี & ข้อจ ากดั

ข้อดี 
ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับความต้องการ

ข้อจ ากัด
 มีแนวโน้มเกิดความล าเอียงได้ง่าย
ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะแตกต่างจากประชากร



การเลือกแบบบังเอญิ 
(Accidential Sampling)

• เป็นการเลือกตัวอย่างตามที่พบและให้ความร่วมมือ
• ตัวอย่างเป็นใครก็ได้  ที่อย ่ในกลุ่มประชากรที่สนใจ
• ผ ้วิจัยเน้นให้ได้จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ



ข้อด ี & ข้อจ ากดั
ข้อดี
มีความสะดวกสบายในการรวบรวมข้อม ล
 เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไม่มาก

ข้อจ ากัด
 มีแนวโน้มเกิดความล าเอียงได้ง่าย

ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะแตกต่างจากประชากร
 ข้อม ลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจไม่น ามาใช้ได้ทั้งหมด



การเลือกตามความสะดวก 
(Convenience Sampling)

• เป็นการเลือกตัวอย่างโดยค านึงถึงความสะดวก หรือ
ความง่ายต่อการรวบรวมข้อม ลเป็นส าคัญ

•ก าหนดคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้โดยไม่ได้เจาะจงใคร
• เหมาะกับงานวิจัยที่มีข้อจ ากัดในการคัดเลือกผ ้ที่จะมา
เข้าส ่ กระบวนการทดลอง เช่น การศึกษาโรคที่เกิดขึน้
ได้ยาก



ข้อด ี & ข้อจ ากดั
ข้อดี 
 มีความสะดวกสบายในการรวบรวมข้อม ล
 เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไม่มาก

ข้อจ ากัด
 มีแนวโน้มเกิดความล าเอียงได้ง่ายถ้ากลุ่มตัวอย่างมี  

คุณลักษณะแตกต่างจากประชากร
 ข้อม ลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจไม่น ามาใช้ได้ทั้งหมด



การเลือกแบบก าหนดสัดส่วน
(Quota Sampling)

• เป็นการเลือกตัวอย่างแบบก าหนดจ านวนของ            
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
•ประชากรถ กแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ก่อนถ กเลือกเข้ากลุ่ม
โดยการเลือกแบบบังเอิญ/สะดวก/เจาะจงก็ได้

•หากใช้การสุ่มจะคล้ายคลึงกับการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 



ข้อด ี & ข้อจ ากดั

ข้อดี
 ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามต้องการ               

ในจ านวนที่เหมาะสม

ข้อจ ากัด
 มีความยุ่งยากในการเลือก 
 ต้องมีข้อม ลเกีย่วกบัคุณลกัษณะของประชากรเป็น

อย่างดีก่อนการสุ่มตัวอย่าง  



การใช้การบอกต่อของกลุ่มตวัอย่าง 
(Snowball sampling)

• เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่ต้องการแล้วใช้
การแนะน าของผ ้ให้ข้อม ลแล้วต่อไปเร่ือยๆ จนกระทั่ง
ได้กลุ่มตัวอย่างครบ หรือได้ข้อม ลที่เพยีงพอ

• มักใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือกลุ่มตัวอย่างหายาก 
หรือไม่ทราบประชากรทีชั่ดเจน



ข้อด ี & ข้อจ ากดั

ข้อดี
 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพิม่ขึน้เร่ือยๆ 
 สามารถเก็บข้อม ลได้รวดเร็ว
 เสียค่าใช้จ่ายน้อย     

ข้อจ ากัด
 กลุ่มตัวอย่างถ กเลือกแบบเจาะจง

ไม่ได้มาจากการสุ่ม 



การสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น

•การสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)
•การสุ่มแบบมีระบบ (Systematic sampling)
•การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling)
•การสุ่มแบบขั้นตอน (Cluster sampling)



การสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling)

เป็นการสุ่มที่เปิดโอกาสให้ประชากรทุกหน่วยมีโอกาส
ถ กเลือกอย่างเท่าเทียมกันจนครบจ านวนที่ต้องการ

ความน่าจะเป็น = จ านวนผลที่เกดิขึน้ในเหตุการณ์ที่สนใจ
จ านวนผลท้ังหมดท่ีอาจเกดิขึน้



1. ถ้าเลือกกลุ่มตัวอย่าง 1 หน่วย จากประชากรทั้งหมด 5 หน่วย

แต่ละคร้ังสมาชิกจะมีโอกาสถ กเลือก   1/5   หรือ 20 %

2. ถ้าเลือกกลุ่มตัวอย่าง n หน่วย จากประชากรท้ังหมด N หน่วย

สมาชิกมีโอกาสถ กเลือก = 1 / N 

สมาชิกมีโอกาสถ กเลือก = 1 / NCn



วธีิการสุ่มแบบง่าย

 การจับฉลาก

 การใช้ตารางเลขสุ่ม

 การใช้คอมพวิเตอร์ในการสุ่ม



การจบัฉลาก

• ใช้กับประชากรที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
• ท าหมายเลขให้กับทุกหน่วยของประชากร
• ท าฉลากเท่ากับจ านวนประชากร
• หยิบออกมาทีละใบจนครบจ านวนที่ต้องการ



การใช้ตารางเลขสุ่ม

•ให้หมายเลขแก่ทุกหน่วยของประชากร
ถ้าจ านวนหลักร้อยให้ใช้เลข 3 หลัก (001,002,…, N)

•เปิดตารางเลขสุ่ม
•สุ่มเลือกเลขที่อย ่ในขอบเขตประชากร



หลกัแถว 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

64  75  58  38  85  84  12  22  59  20  17  69  61  56  55  95  04  59  59  47
10  30  25  22  89  77  43  63  44  30  38  11  24  90  67  07  34  82  33  28
71  01  79  84  95  51  30  85  03  74  66  59  10  28  87  53  76  56  91  49
60  01  25  56  05  88  41  03  48  79  79  65  59  01  69  78  80  00  36  66
37  33  09  46  56  49  16  14  28  02  48  27  45  47  55  44  55  36  50  90
47  86  96  70  01  31 59  11 22 73  60  62  61  28 22  34  69  16 12 12
39  04 04  27 37  64  16  78  95  78  39  32  34  93  24  88  43  43  87  06
73  50  83  09  08  83  05  48  00  78  36  66  93  02  95  56  46  04  53  36
32  65  34  64  74  84  06  10  43  24  20  62  83  73  19  32  35  64  39  69
97  59  19  95  49  36  63  03  51  06  62  06  99  29  75  95  32  05  77  34
74  01  23  19  55  59  79  09  69  82  66  22  42 40  15  96  74  90  75  89  
56  75  42  64  57  13  35  10  50  14  90  96  63  36  74  69  09  63  34  88
49  80  04  99  08  54  83  12  19  98  08  52  82  63  72  92  92  36  50  26
43  58  48  96  47  24  87  85  66  70  00  22  15  01  93  99  59  16  23  77
16  65  37  96  64  60  32  57  13  01  35  74  28  36  36  73  05  88  72  29





ข้อด ี & ข้อจ ากดั
ข้อดี 
 ใช้ง่าย และสะดวก
 เหมาะกบัประชากรขนาดใหญ่ หรือประชากรท่ีมีความคล้ายคลึงกนั
 การประมาณค่าความคลาดเคล่ือนท าได้ง่าย    

ข้อจ ากัด
 ถ้าประชากรแตกต่างกนัมากอาจไม่ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม 
 ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่  อาจยากในการเตรียมข้อม ลท่ีถ กต้อง
 กลุ่มตัวอย่างอาจกระจายกว้าง ท าให้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก 
 มีความเป็นไปได้ท่ีจะได้ตัวแทนท่ีไม่ดี



การสุ่มแบบมีระบบ 
(Systematic sampling)

•ท าบัญชีรายช่ือของประชากร
(เรียงล าดับตามอกัษร หรือหมายเลขประจ าตัว หรืออ่ืนๆ)

•ก าหนดช่วงของการสุ่ม    

• สุ่มตัวเลขเร่ิมต้น (random start) )  ในช่วงระยะห่างแรก

• เลือกตัวอย่างถัดไป โดยการนับไปตามช่วงของการสุ่มถัดไป

I   = N / n



การสุ่มแบบมีระบบ
ตวัอย่าง : ประชากร 100 คน ต้องการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 20 คน 

• ท าบญัชีรายช่ือของประชากร

• ค านวณช่วงของการสุ่ม = 100 / 20   = 5

• สุ่มตวัเลขเร่ิมต้นจากหมายเลขช่วงแรกของการสุ่ม (หมายเลข 001-005)  
โดยการสุ่มแบบง่าย สมมตว่ิาสุ่มได้หมายเลข 003 

• เลือกตวัอย่างที่ 2  จะได้หมายเลข  008  
001  002  003 004  005  006  007  008 009  010  011  012  013 014  015…

• ท าต่อไปเร่ือยๆ จนกว่าจะได้ตวัอย่างครบ  20  คน



ข้อด ี & ข้อจ ากดั
ข้อดี
 เหมาะกบัประชากรที่มีจ านวนมาก และคล้ายคลงึกนั
 เหมาะกบัข้อม ลท่ีเรียงกนัอย ่แล้ว
 เกบ็ข้อม ลได้ง่ายและเร็วขึน้  เพราะข้อม ลจัดเรียงเป็นระบบ

ข้อจ ากัด
 ต้องการข้อม ลท่ีมีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ
 กลุ่มตัวอย่างอาจไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณลกัษณะของ

ประชากร
 ค่าพารามิเตอร์อาจคลาดเคล่ือนได้ส งถ้าค่า I ไม่ลงตัว



การสุ่มแบบแบ่งช้ันหรือช้ันภ มิ
(Stratified random sampling)

•แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นช้ันย่อย ๆ (Strata) 
ภายในช้ันจะมีคุณลักษณะเหมือนกัน
แต่ละช้ันจะมีคุณลักษณะแตกต่างกัน

•ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ัน 
• สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากแต่ละช้ัน





ข้อด ี & ข้อจ ากดั
ข้อดี
 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมทุกคุณลกัษณะของประชากร

 ใช้ในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่ส าคญั

 สามารถเสนอผลในระดบัช้ันได้ 

ข้อจ ากัด
 มคีวามยุ่งยากในการแบ่งช้ันและค านวณสัดส่วน
 เพิม่งานการวางแผนเกบ็ข้อม ล & เตรียมกรอบตัวอย่าง
 ส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย
 การประมาณค่าพารามเิตอร์และค่าความคลาดเคล่ือนมคีวามซับซ้อน



การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster sampling)

•แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ตามขนาด หรือ
พื้นที่ให้แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างทีค่ล้ายคลึงกัน

•สุ่มกลุ่มย่อยโดยการสุ่มแบบง่าย





ข้อด ี & ข้อจ ากดั

ข้อดี 

ไม่ตอ้งมีกรอบตวัอยา่งทั้งหมดมีเฉพาะกลุ่มท่ีสุ่มได้
 ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย 

ข้อจ ากดั
 ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่การสุ่มแบบแบ่งชั้น



การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling)

เป็นการสุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 ช้ันขึน้ไป เช่น
- Stratified two-stage sampling
- Two-stage cluster sampling
- Three-stage cluster sampling
- Four-stage cluster sampling



Four-stage cluster sampling

จังหวัด ต าบล                  
อ าเภอ หม ่บ้าน



ข้อดี & ข้อจ ากดั

ข้อดี 
ไม่ตอ้งมีกรอบตวัอย่างทั้งหมดมีเฉพาะกลุ่มท่ีสุ่มได้
 ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 

ข้อจ ากัด
 หน่วยตวัอย่างอาจคลา้ยคลึงกนัเพราะอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั
ประสิทธิภาพดอ้ยกว่าการสุ่มแบบแบ่งชั้น
 มีค่าความคลาดเคล่ือนสูง



แนวทางการเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง

1.ประชากรท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั และไม่สามารถจดัเป็นกลุม่ได ้
ควรใช้ การสุ่มอย่างง่าย หรือ การสุ่มแบบเป็นระบบ

2. หากไม่ทราบขอ้มูลพื้นฐานเก ีย่วกบัลกัษณะของประชากรหรือแหลง่ท่ีอยู่
ควรเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง หรือ แบบบังเอญิ 

3. ประชากรท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัท่ีจะส่งผลต่อการวิจยั ควรสุ่มแบบแบ่งช้ัน  
หากตอ้งการใหก้ลุ่มตวัอย่างมีสัดส่วนตามประชากรควรสุ่มแบบโควต้า 

4. ประชากรท่ีสามารถจดัใหแ้ต่ละกลุ่มมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่ภายในกลุ่มมี
ความหลากหลาย ควรใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

5. ถา้ประชากรมีขนาดใหญ่สามารถแบ่งกลุ่มไดห้ลายชั้น และตอ้งการใหก้ลุ่ม
ตวัอย่าง มีการกระจายอย่างทัว่ถึงควรใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 



เง่ือนไขการเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น

วธีิการสุ่มตัวอย่าง เง่ือนไขการเลือกใช้

1. การสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตวัอย่างไม่เกนิ 1,000 คน 
ประชากรมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

2. การสุ่มแบบเป็นระบบ มีรายช่ือประชากรทั้งหมด 
3. การสุ่มแบบแบ่งชั้น กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ และมีคุณลกัษณะต่างกนั 
4. การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ 

ตวัอย่างมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัตามภูมิศาสตร์ 
5. การสุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ 

มีการสุ่มตวัอย่างหลายระดบั 



การก าหนดขนาดตัวอย่าง

เป็นการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการในงานวจิัย  เพ่ือให้สามารถเป็นตัว
แทนท่ีดขีองประชากรท่ีศึกษา และมีขนาดเพยีงพอท่ีจะท าให้งานวจิัยมีความถ กต้อง 
เท่ียงตรง และน่าเช่ือถือ  

ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดน้อยเกนิไป  มีโอกาสที่จะเกดิความคลาดเคล่ือนส ง หรือมี
ข้อจ ากดัต่อการสรุปผลการศึกษา  ถ้ามีขนาดตัวอย่างใหญ่ จะท าให้ใช้เวลาและค่าใช้จ่าย
มาก



ขนาดตัวอย่าง VS ขนาดอทิธิพล

Sample size   ข้ึนอยูก่บั 
 Effect size

 a

 β

 Power

 Sample size     Effect size     

 Sample size     Effect size
 Effect size คงที่  :  a  , β , (1-β)  , Sample size  



ปัจจัยทีต้่องค านึงถึงในการก าหนดขนาดตัวอย่าง

1. ลกัษณะและขนาดของประชากรท่ีศึกษา  
2. ลกัษณะการวิจยั
3. สถิติวิเคราะห์ท่ีใช้
4. ระดบันยัส าคญั 
5. งบประมาณท่ีใช้



ขนาดกลุ่มตัวอย่าง VS ความคลาดเคลือ่น

(Gall ,Brog and Gall,1996 ) 



วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง

การก าหนด
เกณฑ์

A

B

C

D

การใช้
สูตร

ค านวณ

การใช้ตาราง
ส าเร็จรูป

การใช้
โปรแกรม

วิธีการ
ก าหนดขนาด
ตัวอย่าง



1. การก าหนดเกณฑ์

ผู้วิจัยต้องทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนก่อน แล้วจึงใช้เกณฑ์ดังนี้

จ านวนประชากรเป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่าง  15% - 30% ของประชากร

จ านวนประชากรเป็นหลักพัน กลุ่มตัวอย่าง  10% - 15% ของประชากร

จ านวนประชากรเป็นหลักหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่าง  5% - 10% ของประชากร

จ านวนประชากรเป็นหลักแสน ใช้กลุ่มตัวอย่าง  1% - 5% ของประชากร

การก าหนดขนาดตัวอย่าง



2. การใช้สูตรค านวณ

2.1 ทราบจ านวนประชากร 2.2 ไม่ทราบจ านวนประชากร

สูตร Roscoe (1975)สูตร Yamane (1973)

สูตร Krejcie & 
Morgan (1970)

การก าหนดขนาดตัวอย่าง



การก าหนดขนาดตัวอย่าง

2.1 กรณีทราบจ านวนประชากร 

1) สูตรของ Yamane (1973)

เมื่อ  n แทน  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

N แทน  ขนาดประชากร

e แทน  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คิดเป็นสัดส่วน

เหมาะส าหรับ
การวิจัยเชิงส ารวจ



ตัวอย่างการค านวณสูตรของ Yamane



การก าหนดขนาดตัวอย่าง

2.1 กรณีทราบจ านวนประชากร 

2) สูตรของ Krejcie & Morgan (1970)

เม่ือ  S แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ

2 แทน ค่าไคสแควร์ท่ีระดับข้ันแห่งความเสรี (Degree of freedom) เท่ากับ 1 
ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ีก าหนด

โดย  2 ท่ี df = 1 ณ ระดับนัยส าคัญ .05 มีค่าเท่ากับ 3.841

N แทน ขนาดของประชากร

P แทน สัดส่วนของประชากร (ถ้าต้องการกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ท่ีสุดใช้ P = 0.5)

d แทน ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ คิดเป็นสัดส่วน 



ตัวอย่างการค านวณสูตรของ Krejcie & Morgan



การก าหนดขนาดตัวอย่าง

2.2 กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร

สูตรของ Roscoe (1975); 𝐧 =
𝒁𝒄𝑺

𝒆𝒎

𝟐

เมื่อ  𝐧 แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

𝒁𝒄 แทน คะแนนปกติมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับระดับความเช่ือม่ัน หรือ
ระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด ซึ่งท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95

หรือระดับนัยส าคัญ .05 จะได้ 𝒁𝒄 = 1.96 ส่วนท่ีระดับความ
เช่ือม่ันร้อยละ 99 หรือระดับนัยส าคัญ .01 จะได้ 𝒁𝒄 = 2.58 

𝑺 แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

𝒆𝒎 แทน ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้



ตัวอย่างการค านวณสูตรของ Roscoe 



ตารางส าเร็จร ป  
1. ตารางส าเร็จร ปของ  Krejcie and  Morgan (1970)

2. ตารางส าเร็จร ปของ Yamane (1973)

3. ตารางส าเร็จร ปของ Cochran (1977)

4. ตารางส าเร็จร ปของ Cohen (1992)

การก าหนดขนาดตัวอย่าง



ตารางส าเร็จร ปของ  Krejcie and  Morgan (1970)



ตารางส าเร็จร ปของYamane (1973)





การใช้ตารางส าเร็จร ป
• ตารางส าเร็จร ปของ  Krejcie and  Morgan (1970), Yamane (1973), และ

Cochran (1977) 
- เป็นตารางเดยีว ใช้กบัทุกสถิติ
- ก าหนดว่าตัวแปรเป็นทววิภิาค (dichotomous) มคีวามแปรปรวน =0.5
ท าให้ไม่เหมาะกบัตัวแปรชนดิอ่ืน

- ค่า z ใช้ค่าประมาณ 2 แทน 1.96 และ 3 แทน 2.56 ท าให้การค านวณ
คลาดเคล่ือน 



การก าหนดขนาดตัวอย่าง
4. ตารางส าเร็จร ปของCohen (1992)

Jacob Cohen (1992) กล่าวในบทความเร่ือง “A Power Primer”:

 กลุ่มตวัอย่างที่ดต้ีองการ Statistical Power = .80
 เสนอให้พิจารณาระดบั Effect size 
 น าเสนอตารางส าหรับการใช้สถิต ิ8 ชนิด

ตารางส าเร็จร ปของ Cohen (1992) ได้รับความนิยมน ามาใช้
เน่ืองจากได้น า effect size และชนิดของสถิตมิาเป็นองค์ประกอบให้
ผ ้วิจัยพิจารณาเลือกใช้  ให้มคีวามแม่นย ามากขึน้





COHEN’S D (HEDGE’S G)

• Cohen was one of the pioneers in advocating 
effect size over statistical significance

• Defined d for the one-sample case

X
d

s






3. การค านวณจากค่าขนาดอิทธิพล

ขนาดอิทธิพล (Effect size)  คือ เป็นสถติใิช้บอกขนาดความต่าง
เม่ือผลการทดสอบสมมตฐิานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ หรือ
โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ตามผลการทดสอบที่เกิดขึน้







การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม

• เร่ิมพฒันาโดย Dr.Franz Faul & Dr.Edgar Erdfelder
ในปี 1992 

• ปัจจุบันเป็นโปรแกรมส าเร็จร ป G*Power 3.1.9.7 
Free Download: 

http://www.g-power.com-about.com/

http://www.g-power.com-about.com/


กระบวนการใช้โปรแกรม G*Power

1. เลือกสถิติทดสอบที่เหมาะสม โดยการคลกิที่ 
1.1 Tests -> Correlation and Regression, Means, 

Proportion, Variances, Generics
1.2 Test Family ->Exact, F-tests, T-tests, X2 test, Z test
1.3 Statistic Test  ->  เลือกชนิดของการทดสอบ



กระบวนการใช้โปรแกรม G*Power

2. เลือกการวเิคราะห์ที่ต้องการ
- A Priori:  Compute required sample size--given α, power, and effect size
- Compromise: Compute implied α &power--given α/β ratio, sample size, 

and effect size
- Criterion: Compute required α &power--givenα,effect size, and sample 

size
- Post-Hoc:  Compute achieved  power--given α, power, and effect size
- Sensitivity: Compute required effect size—given α, power, and sample 

size

3. ใส่ค่าที่โปรแกรมต้องการ ไดแ้ก ่ effect size , α , power, numbers of predictors
4. คลกิ Calculate



การใช้ G*Power เพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่าง การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับ Two Independent T-test

1. เลือกสถิติทดสอบที่เหมาะสม โดยการคลิกท่ี 
1.1 Tests -> Means -> Two independent groups
1.2 Test Family   -> T-tests 
1.3 Statistic Test ->  Mean: Difference Between two   

independent means (two groups)  
2. เลือกการวเิคราะห์ท่ีต้องการ

- A Priori:  Compute required sample size
--given α, power, and effect size



การใช้ G*Power เพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

3. ใส่ค่าที่โปรแกรมต้องการ เช่น 
- Tails : One
- Effect size:   0.5 medium 
-α err prob: 0.05
- Power : 0.95
- Allocation ratio N2/N1 : 1 

4. คลิก Calculate   จะไดข้นาดตวัอยา่งกลุ่มละ 88 คน



สาธิตการใชโ้ปรแกรมใหดู้จริง



ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง



5. 
หลักการออกแบบแผนการวิจัยรวมทั้งการใช้สถิติที่เหมาะสม

กับวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย



1. ใช้หาค าตอบของปัญหาที่ต้องการวิจัยได้อย่างแท้จริง

2. ควบคุมตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องได้ทั้งตัวแปรอิสระที่ต้อง การศึกษาและตัว
แปรอิสระภายนอกที่ไม่ได้น ามาศึกษาด้วย

3. ต้องมีความเที่ยงตรงภายใน คือ ผลการวิจัยที่ได้น้ันเป็นผลเน่ืองจากตัวแปร
อิสระในการวิจัยโดยตรง และต้องมีความเที่ยงตรงภายนอกด้วย คือ ผลการวิจัยต้องมี
ความเชื่อถือได้ สามารถอ้างไปสู่กลุ่มประชากรเป้าหมายได้

การออกแบบวิจัยที่ดี



ข้อพึงระวัง

1. ขั้นตอนในการตรวจสอบความแม่นตรงภายใน (Internal Validity) 

ข้อมูลท่ีสามารถช่วยให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องท่ีเชื่อถือเช่น ปัจจัยตามท่ีก าหนดให้
เป็นตัวแปรอิสระจะสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามได้ไม่ใช่เกิดจากปัจจัย
นอกเหนือ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแม่นตรงภายในได้แก่ การวัด การทดสอบ ค าถาม การสร้าง 
แบบสอบถาม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

2. ขั้นตอนในการตรวจสอบความแม่นตรงภายนอก (External Validity) ส่วนใหญ่เน้นท่ีการเป็น
ตัวแทน สามารถน าผลการวิจัยไปอ้างอิงกลุ่มประชากรได้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความแม่นตรงภายนอก
ได้แก่ วิธีการสุ่มตัวอย่าง 



ประเภทการออกแบบการวิจัย

1. การออกแบบการวัดค่าตัวแปร
1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดค่าตัวแปร
1.2 ก าหนดโครงสร้างและค านิยามของค่าตัวแปร
1.3 ก าหนดระดับการวัด สร้าง/พัฒนาเครื่องมือวัด
1.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.5 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู
1.6 ก าหนดรูปแบบวิธีการวัดตัวแปร ควบคุม

2. การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง
2.1 ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง

2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมตัวแปรเกิน



วิธีการออกแบบการวิจัย

1. การก าหนดปัญหาการวิจัย ค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

3. การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล

4. การก าหนดเคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

5. การก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย



ความเที่ยงตรงการออกแบบ

1. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Consistency)

จะเป็นลักษณะของการวิจัยท่ีจะสามารถตอบปัญหา/สรุปผลการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนและน่าเชื่อถือ เน้นด าเนินการท่ีมีความครอบคลุม 3 ประการ

1.1 การทดสอบสมมุติฐาน

1.2 การควบคุมตัวแปรภายนอก

1.3 ความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ



ความเที่ยงตรงการออกแบบ

องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความเท่ียงตรงภายใน
1. ประวัติในอดีต (History)

2. วุฒิภาวะ (Maturation)

3. การทดสอบ (Testing)

4. เครื่องมือในการวิจัย (Instrument)

5. การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression)

6. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Random Assignment)

7. การสูญหายของกลุ่มตวัอย่าง (Experimental Motality)

8. อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจยัอื่นกบัการสุ่มตวัอย่าง

9. ความคลุมเครือของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตวัแปร

10. ความสับสนของสิ่งทดลอง

11. การตอบสนองของกลุ่มควบคมุ

12. การตอบสนองของกลุ่มทดลอง



ความเที่ยงตรงการออกแบบ

2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External Consistency)

จะเป็นลักษณะของการวิจัยท่ีจะสามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษาไปสู่ประชากรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ มี 2 ประเภท คือ

2.1 ความเท่ียงตรงเชิงประชากร

2.2 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพการณ์



ตัวแปรและสมมตฐิานการวิจัย
(ทบทวน)





Type of Variable :



Type of Variable :

• ตัวแปรกลุ่ม (Discrete Variable) : ตวัแปรที่ระบุถึงองค ์ประกอบภายใน
หรือคุณลกัษณะไดช้ดัเจน เช่น เพศ หรือ สถานภาพ

• ตัวแปรต่อเน่ือง (Continuous Variable) : ตวัแปรที่ระบุถึงองคป์ระกอบ
ภายในเป็นช่วง ๆ หรือเป็นสเกลระดบัของความเขม้ขน้จากนอ้ยไปหามาก 
เช่น เจตคติ หรือ ความสนใจ อายุ จ  านวนเงิน ความสูง น ้าหนกั เป็นตน้

• ตัวแปรที่มลีกัษณะชัดเจน (Manifest Variable) : ตวัแปรที่สามารถสังเกต
คุณลกัษณะไดโ้ดยตรง เช่น เพศ อาชีพ หรือ อายุ 



Type of Variable :

•ตัวแปรซ่อนเร้น (Latent Variable) : ตวัแปรที่ไม่สามารถสังเกตหรือวดัคุณลกัษณะ
ไดโ้ดยตรง เช่น ความสนใจ พฤติกรรม

•ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) : ตวัแปรที่สันนิษฐานวา่เป็น
สาเหตุ มีผล หรือมีอิทธิพลต่อ การเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตามและไม่ขึ้นอยูต่วัแปร
ตาม

• ตัวแปรตาม (Dependent Variable) : ตวัแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเกิดมาจากการ
กระท าหรือ อิทธิพลของตวัแปรตน้

• ตัวแปรแทรกซ้อน (Intervening Variable) : ตวัแปรที่ไม่ไดเ้ลือกมาศึกษา แต่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยน แปลงของตวัแปรตาม จึงตอ้งควบคุมไม่ใหเ้กิดขึ้น



สมมติฐานการวิจัย

• ขอ้คิดเห็นหรือถอ้ยแถลงที่ใชเ้ป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวจิยั (และความหมายอีก
มาก ตามที่มีผูไ้ดบ้ญัญตัิ)

• ค าตอบสรุปผลของการวิจัยท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลเพ่ือตอบประเด็นของปัญหาท่ี ก าหนดไว้
ซ่ึงอาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้

• การตั้งสมมติฐานเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูว้จิยักลา้เส่ียงที่จะคาดเดาค าตอบล่วงหนา้ซ่ึงไม่ใช่การเดาสุ่ม
แต่เป็นการคาดเดาอยา่งมีเหตุผล
•ซ่ึงค าตอบที่คาดการณ์ไวน้ี้ไดม้าจากการไตร่ตรองโดยมาจากพื้นฐานของทฤษฎี ผลการศึกษาคน้ควา้หรือ
ผลการวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัเร่ืองนั้น
•การตั้งสมมติฐานไม่ไดต้ั้งขึ้นมาลอย ๆ โดยปราศจากหลกัการและเหตุผล 



สมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
•การตั้งสมมติฐานในบางครั้งอาจจะไม่ถูกตอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัได ้ทั้งน้ีผูว้จิยัตอ้ง
สามารถช้ีแจงเหตุผลที่ผลการวจิยันั้น ๆ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอ้ยา่งสมเหตุสมผลตาม
หลกัวชิาการ

•การวจิยัทัว่ไปมกัจะก าหนดสมมติฐานควบคู่กบัวตัถุประสงค์การวจิยัไวเ้ป็นส่ิงช้ีแนะและเป็น
แนวทางการด าเนินการวจิยัเพือ่หาค าตอบโดยอาศยัผลการวจิยั ทฤษฏี เหตุผล ปรากฏการณ์

• การวจิยัเชิงปริมาณจ าเป็นตอ้งมีสมมติฐาน

•การวจิยัเชิงคุณภาพไม่จ าเป็น เพราะมี ขอ้ค าถามการวจิยั เป็นกรอบและทิศทางแทน



Hypothesis :

? Objective 

Problem Output 

การต้ังสมมติฐานเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ผ ้ วิจัยกล้าเส่ียงท่ีจะคาดเดาค าตอบ
ล่วงหน้า ซ่ึงไม่ใช่การเดาสุ่มแต่เป็นการคาดเดาอย่างมีเหตุผล

Hypothesis 



Hypothesis :



Critical Values & Tailedness

One-tailed

Two-tailed

http://2012books.lardbucket.org/books/beginning-

statistics/s12-testing-hypotheses.html



ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

ตดัสินใจถ กต้อง
Beta

Type II error

มีความแตกตา่งแต่
นักวิจัยระบุวา่ไม่มี

alpha

Type I error

นักวิจัยระบุวา่แตกตา่ง
ทั้งท่ีแทจ้ริงแลว้ไม่มี

ตดัสินใจถ กต้อง

การตดัสินใจของนักวิจัย



ยอมรับสมมตฐิานศ นย์

ปฏิเสธสมมตฐิานศ นย์

ไม่มีความแตกต่าง      มีความแตกต่าง
สถานการณ์ที่เป็นจริง

P = 1.0 P = 1.0



กรณีตัวอย่าง



กรณีตัวอย่าง



ควรให้ความส าคัญระหว่าง Type I error หรือ Type II error



ระดบันยัส าคญั (level of significance: a)

• โดยทัว่ไปในงานวิจยั มกัก  าหนดไวเ้บ้ืองตน้ท่ี 2 ระดบั คือ .05 และ .01 
•a < .05 แปลว่า ในการทดลอง 100 คร้ัง ยอมใหป้ฏเิสธสมมติฐานนลัท่ี
ถ กต้องไดไ้ม่เกนิ 5 คร้ัง

•a < .01 แปลว่า ในการทดลอง 100 คร้ัง ยอมใหป้ฏเิสธสมมติฐานนลัท่ี
ถ กต้องไดไ้ม่เกนิ 1 คร้ัง



พลังการทดสอบ (power of the test)

• พลังการทดสอบ (1-) โดยทั่วไปมักยอมรบัไดท่ี้ .80 เทา่กับ
ว่า ในการทดลอง 100 ครัง้ การยอมรบัสมมติฐานนลัว่าถกูต้อง 
จะไม่เกิน 20 ครัง้
• พลงัการทดสอบ จะขึน้อยูก่ับ
• ขนาดของกลุม่ตัวอยา่งท่ีมีจ านวนมากพอ
• การเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง เท่ียงตรง ทกุขัน้ตอน
• สถิติท่ีใชมี้ความถกูตอ้ง เหมาะสม



ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สถิติ

1. ประเภทของแบบแผนการวิจัย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.  สมมติฐานของการวิจัย

4. ตัวแปร: ชนิด ระดับการวัด

การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม



ส่ิงที่ต้องพจิารณาก่อนการวิเคราะห์ข้อม ล
• อ่านค าถามวจิยัทุกค  าถามให้เขา้ใจวา่แต่ละขอ้ตอ้งการคน้หาอะไร
• อ่านวตัถุประสงคก์ารวจิยัในแต่ละขอ้วา่ตอ้งการท าอะไร
• อ่านสมมุติฐานเพื่อการตรวจสอบในทางสถิติให้เขา้ใจทุกขอ้
• เร่ิมตน้ดว้ยการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูล เช่น พิจารณา Missing 

Value ไม่ทราบ ไม่ตอบ ไม่มีขอ้มูล ในแต่ละค าถาม หรือ แต่ละตวัแปร
• ท าความสะอาดขอ้มูล ดว้ยการตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมด
• จ านวนตวัอย่าง ในทุกตวัแปร หรือทุกขอ้ค  าถามตอ้ง (ควร) เท่ากนั 



เพื่อบรรยายลกัษณะ
ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ 
หรือเพื่อท านาย

เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่าง

เพื่อวเิคราะห์โครงสร้าง

เพื่อวเิคราะห์เชิงสาเหตุ
เพื่อตรวจสอบความตรง
ของกรอบแนวคดิกบัข้อม ล
เชิงประจกัษ์

เป้าหมายของการวิเคราะห์



สถิติ (types of statistics)

สถิติพรรณนา 
(Descriptive stat.)

Distribution : 
frequency & 
percentage

Central tendency: 
mean, median, 

mode

Dispersion ; 
S.D. , Range, 
Skewness, 
Kurtosis 

สถิติอนุมาน 
(Inferential stat.)

Parametric
Non 

parametric



Parametric Non parametric 

ข้อมูล Continuous ข้อมูล Continuous หรือ discrete

Large sample size Small sample size

Probability sampling Non- Probability sampling

Normal distribution Non - Normal distribution

สถิติอนุมาน (Inferential stat.)

Parametric Non parametric



อตัราส่วน 
(Ratio Scale)

อันตรภาค
(Interval Scale) 

บอกความต่างได้
บอกล าดบัได ้
ช่วงล าดบัเท่าๆกัน
มศูีนยแ์ท้
บวก ลบ คูณ หารได้

จดัล าดบั 
(Ordinal Scale) 

บอกความต่างได้
บอกล าดบัได ้
ช่วงล าดบัเท่าๆกัน
ไม่มศูีนยแ์ท ้
บวก ลบ ได้

นามบญัญติั 
(Nominal Scale) 

บอกความต่างได้
บอกล าดบัได้

บอกความต่างได้

มาตรวดั หรือ ระดบัการวดั
(Level of measurement) 



เป้าหมาย

เพ่ือบรรยายลกัษณะ
ตัวแปร

ระดับการวัดตัวแปร
Nominal scale

Ordinal scale

สถิติทีใ่ช้
Frequency

Percentage 

เพื่อบรรยายลักษณะประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

(Describe)



เป้าหมาย

เพ่ือบรรยายลักษณะ
ตัวแปร

ระดับการวัดตัวแปร

Interval scale

Ratio scale

สถิติที่ใช้

Mean 

S.D.

Skewness

Kurtosis

Median 

Mode   

เพื่อบรรยายลักษณะประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

(Describe)



ชนิดของตัวแปร สถิติทีใ่ช้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระดับการวัดของตัว

แปรตัวท่ี 1
ระดับการวัดของตัว

แปรตัวท่ี 2
Interval scale
Ratio scale 

Interval scale
Ratio scale 

Pearson Correlation 
(Linear correlation)

Ordinal scale Ordinal scale Spearman Rank 
Correlation

เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ (association)



Chi-square test

ชนิดของตัวแปร สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระดับการวัดของตัว

แปรตัวท่ี 1
ระดับการวัดของตัว

แปรตัวท่ี 2

Nominal scale
(2 กลุ่ม)

Nominal scale
(2 กลุ่ม)

Phi Correlation 

Nominal scale
(มากกว่า 2 กลุ่ม)

Nominal scale
(มากกว่า 2 กลุ่ม)

Cramer’s V



เพ่ือท านาย (prediction)

ตัวแปรต้น

เชิงปริมาณ 1 ตัว
ตัวแปรตาม

เชิงปริมาณ 1 ตัว
สถิติที่ใช้

Simple 
regression 
analysis



เพื่อท านาย (prediction)

ตัวแปรต้น

เชิงปริมาณ
มากกว่า 1 ตัว

ตัวแปรตาม

เชิงปริมาณ 1 ตัว
สถิติที่ใช้

Multiple 
regression 
analysis

ตัวแปรต้น ต้องไม่
สัมพนัธก์นัเองสูง
(multicollinearity)



เพ่ือท านาย (prediction)

ตัวแปรต้น

เชิงปริมาณ
มากกว่า 1 ตัว

ตัวแปรตาม

เชิงกลุ่ม

จ านวน 1 ตัว
แปร

สถิติที่ใช้
-Discriminant  
analysis

-Logistic 
regression 
analysis



ตัวแปรตาม

-เชิงปริมาณ
จุดมุ่งหมาย

เปรียบเทียบ
กับค่าเกณฑ์ 
หรือค่าที่
ก าหนด

สถิติที่ใช้

One 
samples t-test

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare)



ตัวแปรต้น

-เชิงกลุ่มจ านวน 
1 ตัวแปร

- มีการแบ่งกลุ่ม 
2 กลุ่ม

ตัวแปรตาม

เชิงปริมาณ 1 
ตัว

สถิติท่ีใช้

Independent 
samples t-
test

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare)



ตัวแปรต้น

-กิจกรรม 2
กิจกรรมใด ๆ หรือ

- ตัวแปรเชิงกลุ่มท่ีมี
การแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม

ตัวแปรตาม

- เชิงปริมาณ 1 ตัว
แปร

- การวัดตัวแปรตาม 
เป็นการวัด 2 ครั้ง 
หรือ วัดซ้ า

สถิติท่ีใช้

Dependent  
samples t-test 
หรือ Paired 
sample t-test

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare)



ตัวแปรต้น

-เชิงกลุ่มจ านวน 1
ตัวแปร

- มีการแบ่งกลุ่ม
มากกว่า 2 กลุ่ม

ตัวแปรตาม

เชิงปริมาณ 1 ตัว
สถิติที่ใช้

One-way 
ANOVA

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare)



ตัวแปรต้น

-เชิงกลุ่มจ านวน 1
ตัวแปร

- มีการแบ่งกลุ่ม
ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้น
ไป

ตัวแปรตาม

เชิงปริมาณ
มากกว่า 1 ตัว 
(เซ็ตตัวแปร)

สถิติที่ใช้

One-way 
MANOVA

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare)



ตัวแปรต้น

-เชิงกลุ่มจ านวน 
2 ตัวแปร

- มีการแบ่งกลุ่ม 
2 กลุ่ม หรือ 
มากกว่า 2 กลุ่ม

ตัวแปรตาม

เชิงปริมาณ 1 ตัว
สถิติที่ใช้

Two-way 
ANOVA

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare)



ตัวแปรต้น
-เชิงกลุ่มจ านวน 2 ตัว
แปร

- มกีารแบ่งกลุ่ม 2
กลุ่ม หรือ มากกว่า 2
กลุ่ม

ตัวแปรตาม
เชิงปริมาณมากกว่า 1
ตัว (เซ็ตตัวแปร)

สถิติที่ใช้
Two-way 
MANOVA

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง (compare)



เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของ
ตัวแปรที่ซับซ้อน

ตัวแปรต้น

เชิงปริมาณ
หรือเชิงกลุ่ม
จ านวนหลาย
ตัว 1 ตัว

ตัวแปรค่ันกลาง

เชิงปริมาณ
ต้ังแต่ 1 ตัว

ตัวแปรตาม

เชิงปริมาณ
ต้ังแต่ 1 ตัว

สถิติท่ีใช้

Structural 
Equation 
Modelling: 
SEM



parametric & non parametric
Parametric Non-parametric

การทดสอบ 1 กลุ่ม One sample t-test Sign test

การทดสอบ 2 กลุ่มที่อิสระกัน Independent samples t-test Mann-Whitney U test

การทดสอบ 2 กลุ่มที่ไม่อิสระ
กัน

Paired sample t-test Wilcoxon test
Sign test
McNemar test

การทดสอบมากกว่า 2 กลุ่มที่
อิสระกัน

One –way ANOVA Kruskall –Wallis Test
Median test

การทดสอบมากกว่า 2 กลุ่มที่
ไม่อิสระกัน

Repeated Measures 
ANOVA

Friedman 2-test
Cochran-Q test



หลักที่ต้องพิจารณามีดังนี้

• ระดับการวิเคราะห์ข้อมูล
 แบบพรรณนาและอธิบาย แสดง ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
 แบบวิเคราะห์ในระดับความสัมพันธ์ แสดงตารางความสัมพันธ์
 แบบวิเคราะห์ระดับอิทธิพลของความสัมพันธ์ แสดงตารางระดับอิทธิพล

เทคนิคการคิดก่อนการวิเคราะหข์้อมูล



สร้างตารางเปล่าไว้ล่วงหน้า

• สร้างตารางเปล่าไว้ล่วงหน้าหลายๆตาราง  ว่าในการวิเคราะห์และอภิปลายผลข้อมูล  
จะแสดงหรือชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ใดบ้างจากข้อมูลท่ีเรามี
• แนวคิดในการสร้างตารางต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามเสมอ โดยตัวแปรอิสระจะก าหนดตัวแปรตาม
• การเรียงล าดับท่ีของตารางจะเรียงล าดับตามค าถามวิจัย จากค าถามแรกไปสู่ค าถาม

สุดท้าย หรือ อีกนัยหนึ่งคือ จากค าถามท่ีง่ายไปสู่ค าถามท่ียาก



การจัดระดับการวัดของตัวแปรในตาราง

• ตัวแปรอิสระทุกตัวในตารางแสดงข้อมูลตัวเลข ต้องมีระดับการวัดสอดคล้องกับท่ีระบุ
ในนิยามศัพท์เพื่อการปฏิบัติการวิจัย
• ตัวแปรตาม ทุกตัวในตารางแสดงข้อมูลตัวเลข ต้องมีระดับการวัดสอดคล้องกับท่ีระบุ

ในนิยามศัพท์เพื่อการปฏิบัติการวิจัย
• ตัวแปรควบคุมทุกตัวในตารางแสดงข้อมูลตัวเลข ต้องมีระดับการวัดสอดคล้องกับท่ี

ระบุในนิยามศัพท์เพื่อการปฏิบัติการวิจัย



การสร้างกราฟ

• กราฟแท่งมีไว้เพื่อเปรียบเทียบความสูง ความห่าง ความต่าง
• กราฟเส้นมีไว้เพ่ือชี้และวิเคราะห์ให้เห็นความชัน ความลาด ความเร็ว ความโด่ง ความ

ห่าง ระยะเวลา ความกว้าง แต่ไม่ควรแสดงเกินสามเส้นในหนึ่งกราฟ
• กราฟวงกลมไม่ค่อยนิยม หากจะใช้จะเน้นท่ี Segment และการหาทางกลืนพื้นท่ี



วิธีการวิเคราะห์และตีความพร้อมอภิปรายผล

• อ่านตาราง หรือดูกราฟที่สร้างข้ึนมาด้วยการใส่ใจมากๆในการคิด แล้ววิเคราะห์ แยกแยะ ตามความรู้ที่เคยอ่าน
พบในทฤษฎีก่อน เขียนความเห็นของเราลงไปก่อนว่าเราพบอะไรบ้างเมื่ออ่านจากตารางนี้หรือจากกราฟ จาก 
รูปนี้ จะนิยมเขียนไว้ไต้ตาราง หรือ ไต้กราฟ ไต้รูปไว้ก่อน

• หลังจากนั้นพิจารณาด้วยการคิด วิเคราะห์ในใจอีกคร้ังว่า ปรากฏการณ์ที่เห็นจากตารางนี้ จากกราฟนี้ หรือจาก
รูปนี้ เหมือน หรือคล้าย หรือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านๆมาในบทวรรณกรรมที่เราเขียนไว้ของใครบ้าง 
แล้วเขียนบรรยายไว้อีกโดยน าอ้างอิงมาใส่ไว้ด้วยทุกบทความท่ีสอดคล้อง

• แล้วพิจารณาอีกว่าแตกต่าง ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับใครบ้าง เพราะอะไร หาความต่างให้พบแล้วเขียนบรรยาย
พร้อมอ้างอิงคนที่ต่าง

• จากนั้นค่อยเขียนเรียบเรียงด้วยภาษาสาระคดีให้ส่ืออย่างเข้าใจ



วิธีการเขียนเพ่ือบรรยายตาราง

• ให้เขียนแบบจัดตารางไว้ตรงกลางหน้า (Sandwich)
• เขียนบรรยายมาก่อนแล้วระบุตารางต่อไปนี้
• แล้วอธิบายต่อว่า จากตารางข้างต้น พบปรากฏการณ์อะไรอีกบ้าง
• ในหนึ่งหน้า ไม่ควรมีตารางมากเกินสองตาราง
• ในหนึ่งหน้าไม่ควรมีกราฟ หรือรูป เกิน สอง กราฟ หรือ รูป



“หัวใจของการวิจัย คือ การค้นหาความสัมพันธ์”





นางชูชีพ  โพชะจา

ไวย้กตวัอย่างกรณีมีเวลา













ขั้นตอนการทดลอง






