
หมวดที่ 4.1 
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย หอมจ าปา, วท.บ. (พยาบาลศาสตร์), M.P.H., M.S., Ph.D.
ภาควิชาศาสตร์ระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก)่ รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน



วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถ

• จ าแนกความแตกต่างระหว่างการออกแบบแผนการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง

• ออกแบบแผนการวิจัยได้ถูกต้องตามหลักการ Max-Min-Con เพื่อให้ผลการวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือ มีความตรงภายใน/ความตรงภายนอก และความถูกต้องแม่นย า

• ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้หลักการวิเคราะห์อ านาจ (Power analysis) โดยใช้
โปรแกรม G*Power ได้ถูกต้องเหมาะสมกับสมมติฐานการวิจัย และสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล

• สุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร

• เลือก ใช้สถิติที่เหมาะสมกับสมมติฐาน ลักษณะข้อมูล จ านวนตัวแปร จ านวนกลุ่มตัวอย่างและ
ขนาดตัวอย่าง (Groups and sample size) 



หัวข้อเนื้อหา (Outline)
บทน า: การออกแบบแผนการวิจัย

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง

4.1.2 หลัก Max-Min-Con ในการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ

4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 

4.1.4 ขนาดอิทธิพล และความส าคัญ (Effect size and its importance) 

4.1.5  ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร (Representative sample)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
(การใช้สูตรในการค านวณ การใช้ตารางส าเร็จ และการใช้โปรแกรม G* Power)

4.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (Statistical analysis: simple and multiple statistics)



ความเชื่อมโยงของโลกทัศน์/กระบวนทัศน์การวิจัย (Worldviews/Paradigm) แบบแผนการวิจัย (Design) และวิธีการวิจัย (Research Methods)

แผนภูมิที่ 1 ฐานคิดในการวิจัย: ความเชื่อมโยงของโลกทัศน์/กระบวนทัศน์  การออกแบบการวิจัย และวิธีการศึกษาวิจัย
ที่มา: แปลและดัดแปลงจาก Creswell (2018)

ปรัชญาการวิจัย
โลกทัศน/์กระบวนทัศน:์
ปฏิฐานนิยม/หลังปฏิฐานนิยม
(Positivism/Post-positivism)
คตินิยมแนวประกอบสร้าง/แนวการตีความ
(Constructivism/Interpretivism)*
คตินิยมแนววิพากษ์ (Critical Theory: 
Pragmatism, Transformative
perspective)

แบบแผนการวิจัย (Designs)
การวิจัยเชิงปริมาณ (เช่น การวิจัยแบบทดลอง/ไม่ทดลอง)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (เช่น การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ**
การวิจัยแบบผสมวิธี

แนวทางการวิจัย (Research Approaches)
แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

แนวทางการวิจัยแบบผสมวิธี

วิธีการศึกษาวิจัย (Research Strategies/Methods)
การตั้งค าถามการวิจัย (Research Questions)

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

การแปลผล (Interpretation)
การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)
การน าเสนอผลการวิจัย (Presentations)

บทน า: กรอบโครงสร้างการวิจัย (A Framework for Research)



ตาราง 1 ความแตกตา่งระหว่างกระบวนทศันก์ารวิจยั รูปแบบการวิจยั และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั

กระบวนทศันก์ารวิจัย (Research Paradigm) Methodology Methods

กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม (Positivist Paradigm): √
- ความจริงเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่จริง (Existence) ใน “โลกภายนอก” วัดได้และเป็นวัตถุวิสัย
(Objective truth)

- นักวิจัยเป็นอิสระแยกออกจากสิ่งที่ถูกวิจัย
- ความจริงเป็นเรื่องปราศจากค่านิยม/ อาศัยประสาทสัมผัสพิสูจน์ให้เห็นจริงได้อย่างประจักษ์ชัด
-> มีเป้าหมายเพื่อท านายและควบคุม

Experimental study
Clinical  trials
Cohort studies
Retrospective study
Cross-sectional
study

วัดผลลัพธ์ตามตัวแปรที่
ศึกษาในการวิจัยนั้นๆ
(Measurement of 
outcomes)
Questionnaire
Interview/ Observation

กระบวนทศันก์ารตคีวาม (Interpretive Paradigm): √
- ความจริงทางสังคมสร้างขึน้ในความนึกคิดของมนุษยเ์กี่ยวข้องกับการเข้าใจ 
(Verstehen = Understanding) จึงเป็นอัตตวิสัย (Subjective truth)

- ส่ิงเป็นจริงทางธรรมชาต ิ(Natural reality) แตกต่างจากส่ิงเป็นจริงทางสังคม (Social reality) 

->มีเป้าหมายเพือ่ให้เกิดความเข้าใจ

Phenomenology
Ethnography
Grounded theory
Descriptive approaches

Interview
Observation
Focus group discussion
Field work
Case study

กระบวนทศันก์ารวิพากษ ์(Critical Paradigm):  
-ธรรมชาตขิองความรู้ ความจริงเป็นส่ิงเปล่ียนแปลง เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่มีแก่นสาระใดทีต่ายตัว
-ความจริงหรือส่ิงทีเ่ป็นจริงแฝงอยู่ในประสบการณใ์นการด าเนินชีวิตของมนุษย์
-ความรู้ ความจริงเป็นส่ิงทีเ่กิดขึน้หลังการปฏิบัต ิหรือการกระท า เงือ่นไขทีแ่วดล้อม และผลทีเ่กิดขึน้ 
(Consequences of actions)
-มองความรู้เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ ์(Instrumental knowledge) โดยทีเ่มื่อน าไปทดสอบกับสถานการณปั์ญหา
แล้วได้ผลดแีละมีประโยชน ์ความรู้น้ันจะกลายเป็นความรู้ในทางปฏิบัตจิริง(Practical knowledge)

->มีเป้าหมายเพือ่บรรยาย/พรรณนา วพิากษ ์ ปลดปล่อย&เปล่ียนแปลง

Action research
Mixed-methods 

กระบวนการกลุ่ม
(Group processes)
การเขียนบันทกึ
สะท้อนความคิดเหน็
(Reflective journaling)
และ/หรือวัดผลลัพธห์ลายวิธี

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก  Guba, 1990บท
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บทน า: การออกแบบแผนการวิจัย-1

แผนภูมิที่ 1 การออกแบบแผนการวิจัย (Research design)  

ปัญหาการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม

กรอบทฤษฎี ตัวแปร สมมตฐิาน

ออกแบบแผนการวิจัย
ประชากร/ตัวอย่าง

เคร่ืองมือ/เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห ์แปลผล สรุปผล เขียนรายงาน

ดัดแปลงจาก บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2565;
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, มปป.



เป็นการก าหนดขอบเขตหรือวางรูปแบบ
แผนการหรือโครงสร้างการวิจัย และ
วิธีการศึกษาค้นคว้า เพ่ือ
1) หาค าตอบให้กับค าถามหรือประเด็น
การวิจัยอย่างแม่นย า เที่ยงตรง และประหยัด 
2) ควบคุมความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นใน
การวิจัย ได้แก่ ความแปรปรวนจากสิ่งทดลอง 
(Treatment) และจากปัจจัยภายนอก 
(External Factors) ต่างๆ โดยใช้
หลักการ MAX-MIN-CON 

แผนการหรือโครงสร้างการวิจัย
(Plan or Structure of Research):
• ก าหนดการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
(วิธีด าเนินการ, บุคคลที่เกี่ยวข้อง, วัสดุอุปกรณ์, 
สถานที่, เวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุด, รูปแบบการวิจัย)
• ตัวแปร/ความสัมพันธ์ของตัวแปร

วิธีการศึกษา (Strategies/Methods):
•การต้ังค าถามการวิจัย (Questions)*
•การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)*
•การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)*
•การแปลผล (Interpretation)
•การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)
•การน าเสนอผลการวิจัย (Presentations)ที่มา: Kerlinger, 1986; Larry, 2001; Creswell, 2018  

บทน า: ความหมายของการออกแบบแผนการวิจัย-2



บทน า: ประเภทและแบบแผนการวิจัยแบ่งตามเป้าหมายของการน าไปใช้ประโยชน ์(Practical Utility)



I แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research Design)

II แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental Research Design) 

III แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง
(Non-experimental Research Design)

ประเภทของแบบแผนการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณ

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-1 



• แบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณจ าแนกตามจุดมุ่งหมายและความน่าเชือถือของรูปแบบการวิจัย

การวิจัยเชิงส ารวจ/ค้นหา 

การวิจัยเชิงบรรยาย/พรรณนา 

การวิจัยเชิงอธิบาย/ท านาย 

การวิจัย
เพ่ือควบคุม 

Level of Evidence
Source: ResearchGate 
https://www.researchgate.net/figure/Evidenc
e-Based-Medicine-Triangle_fig1_325543388 ความน่าเชือถือ

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-2 
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณประเภทต่างๆ
ที่มา: บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2560 

การศึกษารายกรณี/การรายงานผู้ป่วย 
(Case Study, Case Report)

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง 
(Descriptive cross-sectional Study)



ความแตกต่างระหว่างแต่ละแบบแผนการวิจัย
หัวข้อ การวิจัยแบบไม่ทดลอง: 

การวิจัยเชิงบรรยาย
การวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง การวิจัยกึ่งทดลอง

จุดมุ่งหมาย ศึกษาตัวแปรตามสภาพการณ์
ปกติวิสัย
ไม่มีการจัดกระท า

ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล
มีการจัดกระท าให้เกิด
สภาพการณ์ขึ้น 

คล้ายการวิจัยเชิงทดลอง 

การควบคุมความแปรปรวน
ของตัวแปร

ไม่มีการควบคุม มีการควบคุม
ความแปรปรวน
ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

มีการควบคุม
ความแปรปรวน
ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

การสุ่มตัวอย่าง มีหรือไม่มีก็ได้ มี ไม่มี

กลุ่มควบคุม ไม่มี มี มี

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-4 



I แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

-> เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคมุ
-> มุ่งศึกษาเฉพาะตัวแปรทีน่ักวิจัยสนใจว่าเป็นตัวแปรสาเหตุ (Cause, X) จะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อ

ตัวแปรอื่น (Effect, Y)
-> มุ่งทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล 

ค าตอบที่ได้จะมีความชัดเจนก็ต่อเมื่อ“ควบคุม”ความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรอื่นๆ

 มีการควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรอื่นๆ 
 ใช้แบบการวิจัยเชิงทดลอง

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-5 



ก าหนดให้ R   =  การสุ่มตัวอย่าง (Random sampling)
O   =  การวัดค่าตัวแปร 
X    =  การจัดกระท าหรือการท าการทดลอง

องค์ประกอบส าคัญของการวิจัยเชิงทดลอง
 1. มีการจัดกระท าทางการทดลอง (Manipulation/Treatment)
 2. มีการควบคุมปัจจัยที่เป็นเหตุแทรกซ้อน (Control)
 3. มีการสังเกตหรือวัดค่าผลลัพธ์ของการจัดกระท า (Observation)

II แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-6 



1.1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น(Pre-experimental Design)
1.1a การศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง (One–shot Case Design)
1.1b แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดกระท า (One-Group Pretest-Posttest Design) 

1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง(True Experimental Research Design)
1.2a แบบแผนการทดลองก่อนและหลังได้รับการจัดกระท าแบบมีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest Control Group Design)-RCT
1.2b แบบแผนการทดลองการทดสอบหลังการจัดกระท าแบบมีกลุ่มควบคุม (Posttest –Only Control Group Design)

I แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงทดทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-7 

2.1 แบบแผนการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกัน (Quasi-experimental research)
2.2 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design)
2.3 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลาและมีกลุ่มควบคุม (Multiple Time Series Design)  

II แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research)



1.1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-experimental Design)

เมื่อ   X เป็น ตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า (Treatment) 
O เป็น ตัวแปรผลที่ได้จากการทดสอบหลังทดลอง/การจัดกระท า

X O

1.1a การศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง (One–shot Case Design)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-8 
I แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)



X OposttestOpretest

เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า
Opretest เป็นผลการทดสอบก่อนทดลอง 
Oposttest เป็นผลการทดสอบหลังทดลอง 

(2) แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดกระท า
(One-Group Pretest-Posttest Design) 

1.1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-experimental Design)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-9
I แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

1.1b แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดกระท า
(One-Group Pretest-Posttest Design) 



1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จรงิ (True Experimental Research Design)

เม่ือ X เป็นตัวแปรสาเหตุท่ีจัดกระท า (Treatment) 

Opretest1 และ 2 เป็นผลการทดสอบก่อน และหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 

Opretest3 และ 4 เป็นผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม 

R เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างสมบูรณ์ 

*หรือเรียกว่า Randomized Controlled Trial (RCT)

R

R

X Oposttest2Opretest1

Opretest3 Oposttest4

1.2a แบบแผนการทดลองก่อนและหลังได้รับการจัดกระท าแบบมีกลุ่มควบคุม*
(Pretest-Posttest Control Group Design) 

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-10
I แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 



เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า (Treatment) 
Oposttest1 เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลอง 
Oposttest2 เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุม 

R เป็นการสุ่มตัวอย่าง 

R

R

X Oposttest1

Oposttest2

1.2b แบบแผนการทดลองการทดสอบหลังการจัดกระท าแบบมีกลุ่มควบคุม (Posttest–only Control Group Design) 

1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองทีแ่ท้จริง (True Experimental Research Design)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-11
I แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 



ตัวอย่างการศึกษาวิจัย:  
• การวิจัยแบบ RCT เพื่อศึกษาการต่อต้านการออกก าลังกายของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

• การศึกษานี้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่เต็มใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 35 คน

• ผลลัพธ์ที่ศึกษา: ระดับความซึมเศร้า  สถานะการท าหน้าที่ของร่างกาย (Functional status) และคุณภาพชีวิตโดยใช้เครื่องมือ
มาตรฐานในการวัดประเมิน

1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True Experimental Research Design)

R

R

Exercise
3times/w

Oposttest2Opretest1

Opretest3 Oposttest4
Health Edu
2times/w

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-12
I แบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 



ข้อดี

• การควบคุมตัวแปรกวนท าให้ผลการวิจัยน่าเชือ่ถือมากขึ้น

• การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบช่วยให้ลดอคติกับตัวอย่างที่ศึกษาในระยะเริม่แรก

• การปกปิดว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มได้รับการทดลอง (Blinding the interventions) ช่วยลดอคติอันเกิดจากการตัง้ใจหรือไม่
ตั้งใจจัดกระท าสิง่ทดลองตอ่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ข้อจ ากัด

• สิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและระยะเวลา

• ค าถามการวิจัยหลายค าถามไม่เหมาะสมกับการวิจยัเชิงทดลอง 

• ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับการศึกษาวิจัยที่ต่อยอดจากการศึกษาวิจัยแบบบรรยายที่มีข้อสรุปที่สมบูรณ์แลว้ 

• ธรรมชาติของแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองมักมีขอบเขตการศึกษาทีจ่ ากัด และมีค าถามที่จ าเพาะ

1.2 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True Experimental Research Design)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-13
I แบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 



II แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Designs) 

เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า

Opretest1 และ 2 เป็นผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 

Opretest3 และ 4  เป็นผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม 

- - - - - - - - - - - - เป็นความไม่เท่าเทียมกันในการสุ่มตัวอย่าง 

X Oposttest2Opretest1

Oposttest4Opretest3

2.1 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกัน

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-14

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม



เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า (Treatment) 
O1, O2, O3, O4 เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองครั้งที่ 1, 2, 3, 4

O5, O6, O7, O8 เป็นผลการทดสอบหลังทดลองครั้งที่ 5, 6, 7, 8

O1 O2 O3 XO4 O6O5

II แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Designs) 

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-15

O7 O8

ที่มา: ศจีมาจ ณ วิเชียร อ้างถึงในกิตติยา วงษ์ขันธ์, 2561

2.2 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design)



2.3 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลาและมีกลุ่มควบคุม 
(Multiple Time Series Design)  

เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า (Treatment) 
O1, O2, O3 เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองครั้งที่ 1, 2, 3 ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

O4, O5, O6 เป็นผลการทดสอบหลังทดลองครั้งที่ 4, 5, 6 ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
- - - - - - - - - - - - เป็นความไม่เท่าเทียมกันในการสุ่มตัวอย่าง 

O1 O2 O3 X O4 O6O5

O1 O2 O3 O4 O6O5

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม

II แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Designs) 

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-16



• ตัวอย่างการศึกษาวิจัย:
– การวิจัยที่ศึกษาผลการกระตุ้นข้อมือที่เคลื่อนไหวได้จ ากัดด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

– ผลลัพธ:์ ผลการให้การรักษาโดยการกระตุ้นข้อมือด้วยไฟฟ้าโดยประเมินจาก ความรู้สึกรับสัมผัส 
(Sensation) ความกว้างของช่วงการเคลื่อนไหวข้อมือ (Range of motion)และความแข็งแกร่งของมือ 
(Hand strength) โดยวัดจากเครื่องวัดแรงบีบมือ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม 4 เดือน 

หมายเหต:ุ ไม่มีการสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ และไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ

II แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Designs) 

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-17



ข้อดี

• เป็นแบบแผนการวิจัยที่มีเหตุผลเช่นเดียวกับ RCT

• มีประโยชน์มากในกรณีที่ไม่สามารถท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้หรือสุ่มได้ยาก 

• ช่วยประหยัดงบประมาณและทรัพยากร 

ข้อจ ากัด

• จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เท่ากันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าให้เกิดอคติ นอกเหนือไปจากความคลาดเคลื่อนอันเกิด
จากได้รับและไม่ได้รับการจัดกระท าของกลุ่ม 

• การไม่ปกปิดว่ากลุ่มใดได้รับหรือไม่ได้การจัดกระท าท าให้เกิดความไม่ตั้งใจในการปฏิบัติระหว่างกลุ่ม

• ต้องบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆของกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน 

• การรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุอคติอันเกิดจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

• การน าผลการศึกษาไปสรุปถึงสาเหตุไปหาผลไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรเนื่องจากอคติที่เกิดขึ้นในการวิจัยประเภทนี้เมื่อเทียบกับ RCT 

II แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Designs) 

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจยัแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-18



• O1    X    O2แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น
(Experimental Designs) 

• R  O1  X  O2
• R  O3       O4

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง 
(True-experimental Designs) 

• O1  X  O2
• O3       O4

แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental Designs) 

ตัวอย่างแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสัญลักษณ์ที่ใช้

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-19
I-II แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและกึง่ทดลอง (Experimental and Quasi-experimental Research) 



ที่มา: บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2560

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-20



•ออกแบบการวิจัยที่ควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
•การวิจัยที่ดี ต้องมีทั้งความแข็งแกร่ง และความยืดหยุ่น
•มีจริยธรรมในการวิจัย
*(เพิ่มเติมตอนท้ายเกี่ยวกับ Thai Clinical Trial Registry-TCTR) 

ส าหรับแบบแผนการวิจัยเชงิทดลองทางคลนิิก และการวิจัยเชิงทดลองทั่วไปทุกแบบ

ข้อควรค านึงในการออกแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง

1 2 3

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-21
I-II แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและกึง่ทดลอง (Experimental and Quasi-experimental Research) 



1. เน้นการพิสูจน์ทฤษฎีที่เชื่อว่า ตัวแปรอิสระตามที่ก าหนดไว้ในทฤษฎี จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมตามที่ต้องการให้เกิดขึ้น หลังจากท่ีมีการควบคุม (Control) ปัจจัยอื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ในทฤษฎีนั้นๆ

2. เน้นการพิสูจน์สมมุติฐานอย่างเป็นระบบ ที่อาศัยกระบวนการทดลองเป็นขั้นตอนใน
การยืนยันว่าได้พิสูจน์โดยผ่านกระบวน การทดลองแล้ว

3. ประสงค์จะแสดงให้เห็นถึงความแม่นตรงของผลการศึกษา

หลักการส าคัญของแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-22
I แบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 



ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง

Post-test
only

Pre & Post 
test

Nonequivalent 
comparison 
group

Quasi-experiment
(matched groups, 
regression discontinuity)

Randomized 
Control Trial-RCT

Low Ability to 
Attribute Effect

High Ability to 
Attribute Effect

➢ Between groups
➢ Randomly composed
➢ Naturally occurring (waitlist, other 

programs)
➢ National norms/standards

➢ Over time
➢ Pre to post
➢ Longitudinal

Source: Freeman, 2014

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-23
I แบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 



4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-24

III แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง
(Non-experimental Research Design)

3.1 การวิจัยเชิงพรรณนา/บรรยาย (Explanatory Research Study)

3.2 การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research Study) 
3.3 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative Research)



3.1 การวิจัยเชิงพรรณนา/บรรยาย (Descriptive/ Explanatory Research Study)

->  เป็นการวิจัยเพื่อท าความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น  
โดยการแจกแจงปรากฏการณ์ตามตัวแปรที่ศึกษา และการกระจายตัวของตัวแปรเหลา่นั้น

->  เป็นการบรรยาย/พรรณนาขอ้มูลใหช้ัดเจนยิ่งขึน้ เป็นการอธิบายตามสภาพที่เป็นอยู่ 
โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรหรือสถานการณ์ให้ผิดไปจากปกติวิสัย

-> มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพือ่ประเมินตัวอย่าง/กลุม่ตัวอย่าง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วสรุปผล
การศึกษาโดยบรรยายเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น
โดยไม่ได้มุ่งหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Without trying to make inferences/causal statements) 

-> ใช้ในการศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง (Association) กับเรื่องที่ศึกษาได้

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-25
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 ไม่ใช้วธีิการควบคุมตวัแปรหรือสถานการณ์
 ใช้แบบการวจิยัเชิงส ารวจเชิงพรรณนา (Descriptive Survey)

3.1  การวิจัยเชิงพรรณนา/บรรยาย (Descriptive/ Explanatory Research Study)

รูปแบบการวิจัย
3.1a การศึกษารายกรณี/การรายงานผู้ป่วยหรือกลุ่มผู้ป่วย 

(Case Study/Descriptive Case Report Study)

3.1b การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง 
(Descriptive Cross-sectional Study)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-26
III แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 



• Descriptive Case Report Study is a detailed profile of a subject or set of 
subjects and their clinical or laboratory experience. The purpose of these studies is 
to identify potential areas of research and generate interest and hypothesis 
formulation.

• Case reports are a first step for providing clues to identifying a new disease or 
adverse health effect from an exposure or clinical experience. 

-> A classic example is the case report study of 5 homosexual males who developed 
a rare pneumonia. This case report study led to the eventual discovery of HIV. 

Case reports are most likely to be useful when the disease or condition is 
uncommon and when the disease or condition is caused almost exclusively by 
a single kind of exposure.

3.1a รายกรณี/การรายงานผู้ป่วย/กลุ่มผู้ป่วย (Descriptive case report study)

One case report study led to the eventual discovery of HIV.

Source: NEDARC (The National EMSC Data Analysis Resource Center), retrieved from
https://www.nedarc.org/statisticalHelp/projectDesign/descriptiveStudy.html, on July 20, 2021.

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-27
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First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States

Holshue, M. L., DeBolt, C., Lindquist, S., Lofy, K. H., Wiesman, J., Bruce, H., Spitters, C., Ericson, K., Wilkerson, S., Tural, A., Diaz, G., Cohn, 
A., Fox, L., Patel, A., Gerber, S. I., Kim, L., Tong, S., Lu, X., Lindstrom, S., Pallansch, M. A., … Washington State 2019-nCoV Case 
Investigation Team (2020). First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States. The New England journal of medicine, 382(10), 929–
936. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001191
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On January 19, 2020, a 35-year-old man 
presented to an urgent care clinic in 
Snohomish County, Washington, with 
a 4-day history of cough and subjective 
fever. On checking into the clinic, the 
patient put on a mask in the waiting room. 
After waiting approximately 20 minutes, 
he was taken into an examination room 
and underwent evaluation by a provider. 
He disclosed that he had returned to 
Washington State on January 15 after 
traveling to visit family in Wuhan, China. 
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อนตุรา รตันน์ราทร. (2020). รายงานผูป่้วยโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19): ผูป่้วยราย
แรกของประเทศไทยและนอกประเทศจีน. วารสาร
สถาบนับ าราศนราดูร 14(2): 116-23. เขา้ถึงได้
จาก https://he01.tci-
thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/vie
w/241494/164620 สืบคน้วนัท่ี 25 มีนาคม 2565. 



• A descriptive cross-sectional study is a study in which the disease or condition and 
potentially related factors are measured at a specific point in time for a defined population.

• Cross-sectional studies can be thought of as a "snapshot" of the frequency and 
characteristics of a condition in a population at a particular point in time.

• This type of data can be used to assess the prevalence of conditions in a population. 
However, since exposure and disease status are measured at the same point in 
time, causal statements should not be made from this type of study. It is usually not 
possible to distinguish whether the exposure proceeded or followed the condition.

3.1b การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-31
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Source: NEDARC (The National EMSC Data Analysis Resource Center), retrieved from
https://www.nedarc.org/statisticalHelp/projectDesign/descriptiveStudy.html, on July 20, 2021.



Yanaka Street, Tokyo
Source: Unsplash photo for everyone, retrieved from  
https://unsplash.com/s/photos/snapshot on July 20, 2021.

Source: Street Photo Thailand , retrieved from 
https://www.streetphotothailand.com/photo/6009
on July 20, 2021.



ตัวอย่างการศึกษาวิจัย
เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นตอนต้นอายุ 13-15 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ในที่นี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
• สุ่มตัวอย่างวัยรุ่นฯ ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นประจ า จ านวน 367 คน
• วัดตัวแปรท านายและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น โดยการซักถามเก่ียวกับประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในรอบ 

3 เดือนที่ผ่านมา และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

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

3.1b การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-33
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ข้อดี

• -> ประหยัด 

• -> ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะมีกลุ่มตัวอย่างหายไปจากการติดตามผลคร้ังต่อมาเนื่องจากท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพียงคร้ังเดยีว

• -> สรุปผลงานวิจัยมีความถูกต้องสอดคล้องกบัความเป็นจริงมากขึ้น

• -> ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตดัสินใจ (Can be a basis for decision making) เช่น การระบุว่าเป็นโรคใหม่ หรือ
เป็นผลข้างเคียงจากการรักษา (ในกรณ)ี เป็นต้น 

ข้อจ ากัด

• -> ผลการวิจัยไม่สะท้อนปัจจัยเหตุและผล

• -> ไม่เหมาะสมกับการศึกษาปรากฏการณ์/ปัญหาหรือโรคที่พบน้อย

3.1  การวิจัยเชิงพรรณนา/บรรยาย (Descriptive/ Explanatory Research Study)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-30
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 ไม่มีการควบคุมความแปรปรวนทีเ่กดิจากตวัแปรใดๆ
 ใช้แบบการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation Study)

3.2  การวิจัยเชิงอธิบาย/ท านาย (ความสัมพันธ์) (Predictive / Explanatory Research Study)

-> เป็นการวิจัยที่มุ่งจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่ศึกษากับตัวแปรอื่นๆ ว่ามีความผันแปรต่อกันอย่างไร 
-> เป็นการวิจัยที่ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ขนาดและทิศทางความสัมพันธ์เชิงปริมาณ ที่ไม่มีการควบคุมตัวแปร
-> มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ-ผล-> บางครั้งเป็นการอธิบายเชิงท านาย (Predictive Explanation) 

โดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เพ่ือท านายปริมาณความแปรปรวนใน y ที่อธิบายได้ด้วย x 
โดยใช้สถิติในการอธิบายความเก่ียวข้องระหว่างตัวแปร

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-31
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รูปแบบการวิจัย
(1) การศึกษาไปข้างหนา้ (Longitudinal/Prospective study)

ได้แก่ Cohort study
- เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีผลลัพธ์ที่สนใจศึกษาเกิดขึ้น แล้วศึกษา
โดยเฝ้าสังเกตไปข้างหน้าเมื่อระยะต่อมา (อาจเป็นในรอบปีหรือหลายสิบปี) เพื่อ
ประเมินว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลลัพธ์ที่สนใจเกิดขึ้นหรือไม่ 
- อาจแสดงผลการศึกษาในเชิงเชิงบรรยายก็ได้ หรือ เปรียบเทียบความเสี่ยงของ
ผู้ที่ได้รับหรือไม่ได้รับปัจจัยที่น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ที่ศึกษาก็ได้

3.2  การวิจัยเชิงอธิบาย/ท านาย (ความสัมพันธ)์ (Predictive / Explanatory Research Study)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง ก่ึงทดลอง และไม่ทดลอง-32
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ตัวอย่างการศึกษาวิจัย (1) การศึกษาไปข้างหน้า (Longitudinal/Prospective study)

เรื่อง การศึกษาผลของการออกก าลังกายกับการเกิดโรคหัวใจชนิดโคโรนารี (Coronary
heart disease -CHD)

• 1. ระบุกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (Cohort): ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่ง จ านวน xx,xxx คน
• 2. วัดตัวแปรท านาย โดยใช้แบบสอบถามถามเก่ียวกับกิจกรรมออกก าลังกายที่ปฏิบัติ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่นๆต่อ

การเกิดโรคหัวใจฯ
• 3. เก็บข้อมูลสุขภาพจากแบบบันทึกสุขภาพในสถานศึกษา  อีก 10 ปีต่อมา ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ

เดิมที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเกิดโรคหัวใจ 

เก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุการตายของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจากใบมรณบัตร

3.2  การวิจัยเชิงอธิบาย/ท านาย (ความสัมพันธ)์ (Predictive / Explanatory Research Study)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง ก่ึงทดลอง และไม่ทดลอง-33
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•ข้อดี
• Powerful strategy for defining incidence and investigating potential causes of an 

outcome before it occurs
• Time sequence strengthens inference that the factor may cause the outcome

•ข้อจ ากัด
• Expensive – many subjects must be studied to observe outcome of interest
• Potential confounders: เช่น cigarette smoking might confound the association 

between exercise and CHD

4.1.2k ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of  Research Design)
ในการวิจัยเชิงปริมาณ: I แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

3.2  การวิจัยเชิงอธิบาย/ท านาย (ความสัมพันธ)์ (Predictive / Explanatory Research Study)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง ก่ึงทดลอง และไม่ทดลอง-34
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 มีการควบคุมตวัแปรสาเหตุอ่ืนๆบางส่วน (Partial Control)
 ใช้แบบการวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study)

->เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการเปรียบเทียบเชิงเหตุ-ผล โดยตัวแปรเหตุหลักเกิดขึ้น
ก่อนแล้ว จึงเริ่มศึกษาจากผลที่สังเกตพบ เพื่อค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด 

-> เป็นการวิจัยที่มีการควบคุมตัวแปรสาเหตุอื่นๆ บางส่วน (Partial Control) ด้วยวิธี
การน ามาศึกษาด้วยให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้

3.3 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative Research)

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-35
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รูปแบบการวิจัย

การศึกษาย้อนหลัง(Retrospective study) ได้แก่ Case-control study

• - เป็นการแบ่งกลุ่มที่มีปัญหา (Case) และไม่มีปัญหาที่ศึกษา (Control) 

• - ศึกษาย้อนหลังเพื่อหาตัวแปรท านาย  (Predictor variables) เพ่ืออธิบายว่าสาเหตุใดกลุ่ม Case จึงมีปัญหา
ที่ศึกษาขึ้น และในกลุ่ม Control จึงไม่มีปัญหาดังกล่าว 

• - โดยมีสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ การมีประวัติเสี่ยงในอดีตเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาที่ศึกษา

• - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม, Chart review, ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-36
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3.3 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative Research)



ตัวอย่างการศึกษาวิจัย
เรื่อง Association Between 3 Doses of mRNA COVID-19 Vaccine and Symptomatic Infection Caused by the SARS-
CoV-2 Omicron and Delta Variants

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธุ์ของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA กับการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน และสายพันธุ์เดลต้าในผู้มีอาการที่มารับบริการที่สถานบริการ
สุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา

1. จงระบุกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

Case:  ผู้มีอาการที่มารับบริการที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน และสายพันธ์เดลต้า
Control:  ผู้มีอาการที่มารับบริการที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสองสายพันธุ์ที่ศึกษา 

2. วัดตัวแปรท านาย (Predictor variable): การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-ชนิด mRNA 3 ครั้ง กับ 2 ครั้ง และไม่ได้รับเลย

4.1.2n ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of  Research Design) ในการวิจัยเชิงปริมาณ:
I แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-37
III แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

3.3 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative Research)





Accorsi EK, Britton A, Fleming-Dutra KE, et al. Association Between 3 Doses 
of mRNA COVID-19 Vaccine and Symptomatic Infection Caused by the SARS-
CoV-2 Omicron and Delta Variants. JAMA. 2022;327(7):639–651. 
doi:10.1001/jama.2022.0470



• ข้อดี
– เหมาะส าหรับการศึกษาในปัญหา(โรค)ที่พบน้อย
– ใช้ระยะเวลาศึกษาสั้นกว่าและค่าใช้จ่ายไม่มากเมื่อเทียบกับการศึกษาไปข้างหน้า 
– ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแม้ว่าจะศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ านวนไม่มากนัก 
– มีประโยชน์ส าหรับการสร้างสมมติฐาน

• ข้อจ ากัด
– มีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
– ไม่สามารถคาดคะเนความเสี่ยงสูงสุดจากการได้รับปัจจัยเสี่ยง
– สามารถศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครั้งละ 1 อย่าง

4.1.2o ประเภทของแบบแผนการวิจัย (Types of  Research Design) ในการวิจัยเชิงปริมาณ:
I แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง

4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-40
III แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 

3.3 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal Comparative Research)



4.1.1 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยแบบทดลอง กึ่งทดลอง และไม่ทดลอง-41
III แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง 



(  ) 1. Controlled before-after study

( ) 2. Randomized controlled study

(   ) 3. Cohort / panel study

(   ) 4. Before-after study

(   ) 5. Survey

(   ) 6. Post-test only study

A. True experimental study

B. Quasi-experiment study

C. Pre-experiment study

D. Longitudinal study

E. Cross-sectional study

Game Time 2: จงจับคู่



( B) 1. Controlled before-after study

( A ) 2. Randomized controlled study

( D) 3. Cohort / panel study

( C) 4. Before-after study

( E) 5. Survey

( C) 6. Post-test only study

A. True Experiment

B. Quasi-experiment

C. Pre-experiment

D. Longitudinal study

E. Cross-sectional study

Game Time 2: จงจับคู่ (เฉลย)



• 1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดค่าตัวแปร 

• 1.2 ก าหนดโครงสร้าง และค านิยามของค่าตัวแปรแตล่ะตวัที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 

• 1.3  ก าหนดระดับการวัดของข้อมูล  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร

• 1.4 ตรวจสอบคุณภาพที่จ าเป็นตอ้งมีของเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรนั้นๆ 
ได้แก่ ความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

• 1.5 ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

• 1.6 ก าหนดรูปแบบ วิธีวัดค่าตัวแปร หรือการควบคุมตัวแปรเกิน โดยวิธีการตา่งๆ
อาทิเช่น การสุ่มตัวอย่าง การน ามาเป็นตัวแปรที่ศึกษา การจัดสถานการณ์ให้คงที่ 

หรือการควบคุมด้วยวิธีการทางสถิติ

(1) การออกแบบการวัดค่าตัวแปร (Measurement Design) 
-> เป็นการก าหนดวิธีการวัดค่า หรือการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้วัดค่าตัวแปร มีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
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4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con



(2) การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling Assignment )
-> เป็นการด าเนินการ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในการน ามาศึกษา 

มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

• 2.1 ก ำหนดวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
เป็นการก าหนดขอบเขตและเลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา 

• 2.2 ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสม 
เป็นการก าหนดขนาด/จ านวนของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรอย่างเหมาะสม 
และมีความเป็นไปได้ โดยการใช้ตารางเลขสุ่ม สูตรการค านวณ หรือโปรแกรมการค านวณ 
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(3) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Design) 
-> เป็นการวางแผนในการด าเนินการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของการวิจัย เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย แบ่งเป็น
3.1 กำรเลือกใช้สถิติเชิงบรรยำย (Descriptive Statistics) 

เป็นการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิจัยในการบรรยาย
ลักษณะต่าง ๆ ที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ 

-> ผลกำรวิจัยมีควำม(เที่ยง)ตรงภำยใน (Internal Validity) 

3.2 กำรเลือกใช้สถิติเชิงอ้ำงอิง(Inferential Statistics) 
เป็นการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) เพื่อให้ได้

ผลการวิจัยท่ีถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถใช้ผลการวิจัยในการสรุปอ้างอิงผลการวิจัย (Generalization)
จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-> ผลกำรวิจัยมีควำม(เที่ยง)ตรงภำยนอก (External Validity) 
58
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• จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย
• 1. เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ

-> โดยการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ึกษา 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

• 2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษาวิจัย
-> โดยใช้หลักการในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรที่เรียกว่า

“หลักการ Max-Min-Con หรือ Max-Min-Con Principles”
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(1) การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบของตัวแปรที่ศึกษาให้มีค่าสูงสุด (Maximization 
of Systematic Variance)  -> เป็นการออกแบบการวิจัยให้มีความครอบคลุมขอบเขต
ของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุด 

4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 

(2) การลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุด (Minimization of Error Variance) 
-> เป็นการลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด

(3) การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่ (Control of Extraneous Variables) 

-> เป็นการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัย แต่อาจจะมีผลกระทบต่อผลการวิจัย
ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ค ำตอบของปัญหำกำรวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน มีควำมเที่ยงตรง และน่ำเชื่อถือ 60



(1) การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบของตัวแปรที่ศึกษาให้มีค่าสูงสุด  
(Maximization of Systematic Variance)

• หมายถึง การท าให้สิ่งทดลองมีความแปรปรวนสูงสุด 

• จุดประสงค์ คือ เพื่อท าให้ค่าตัวแปรตามหรือผลที่เกิดขึ้นจากการให้สิ่งทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันมากที่สุด

• -> “การเพิ่มความแปรปรวนของตัวแปรตามอันเนื่องมาจากตวัแปรอิสระให้มากที่สุด” ท าได้โดย

√ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้เปน็ตัวแทนที่ดขีองประชากร

√ การนิยามตัวแปรให้มีความตรง

√ การรวบรวมข้อมูลให้มีความแปรปรวนสูงสุด

• การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบของตัวแปรที่ศึกษาให้มีค่าสูงสุด => การท าให้ตัวแปรอิสระมีโอกาสแปรผันไดม้าก
เท่าใดก็เป็นการเพิม่โอกาสที่จะแยกความแปรปรวนของตัวแปรตามเนื่องจากเปน็ผลของตวัแปรอิสระออกจาก
ความแปรปรวนทั้งหมด

4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 
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(1) การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบของตัวแปรที่ศกึษาให้มีคา่สูงสุด 
(Maximization of Systematic Variance)

แผนภูมทิี ่4 ความสัมพันธข์องความแปรปรวนของตัวแปร

เป็นความ แปรปรวนทีไ่ม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร
ในการวิจัยทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น
-> ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
-> ความคลาดเคลื่อนในการวัด หรือ
-> ความล าเอียงในการทดลอง 



• ความแปรปรวนอย่างมีระบบ (Systematic Variance) หรือ
ความ แปรปรวนร่วม (Covariance) หรือความแปรปรวนที่อธิบายได้ (Explained Variance) หรือ
ความแปรปรวนจากผลการทดลอง (Experimental Variance) 
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(1) การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบของตัวแปรที่ศึกษาให้มีค่าสูงสุด 
(Maximization of Systematic Variance)-ต่อ

 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา 

ควำมแปรปรวนจำกตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variance) เป็นควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงตัวแปรตำม
และตัวแปรแทรกซ้อนที่ปนเปื้อน (Confound) กับควำมแปรปรวนอย่ำงมีระบบ 

 เป็นความแปรปรวนที่นักวิจัยต้องการจะขจัดออกจากการวิจัย 



(1) การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบของตัวแปรที่ศึกษาให้มีค่าสูงสุด
(Maximization of Systematic Variance)-ต่อ

ที่มา: บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553



(2) การลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุด (Minimization of Error Variance)

• หมายถึงการท าให้ความคลาดเคลื่อนมีค่าต่ าสุดโดยเฉพาะอย่างย่ิงความคลาดเคลื่อนที่เป็นระบบ (Systematic Error)

• จุดประสงค์: เพื่อท าให้ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ มีค่าน้อยที่สุด

• ความคลาดเคลื่อนที่เป็นระบบเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนในลักษณะคงที่หรือสม่ าเสมอ โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

- ความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

- ความคลาดเคลื่อนของการวัด เช่น เครื่องมือวิจัยขาดคุณภาพ ผู้วิจัยขาดความช านาญในการใช้เครื่องมือ  
- ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง                   

- ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล

• วิธีการท าให้ความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยที่สุด 
-> การสร้างเครื่องมือวิจัยให้มี ความตรง (Validity) ความเที่ยง/ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) 
และ อ านาจจ าแนก (Discrimination)

4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 



(2) การลดความคลาดเคลือ่นให้เหลือน้อยที่สดุ(Minimization of Error Variance)-ต่อ

4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 



(3) การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่ (Control of Extraneous Variables) 

• ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variables) หมายถึงตัวแปรท่ีผู้วิจัยไม่ได้คัดเลือกมาศึกษา
แต่เป็นตัวแปรท่ีมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตาม 

• ประเภทของตัวแปรแทรกซ้อนและวิธีควบคุม
1) ตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) 
2) ตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (Intrinsic to the Subject)  
3) ตัวแปรแทรกซ้อนจากผู้ทดลองและกลุ่มตัวอย่าง (Experimenter and Subject)

4.1.1n หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 



(3) การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงท่ี (Control of Extraneous Variables)-2 

วิธีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
• 1) วิธีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยภายนอก
• 1.1 วิธีควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment Factor Control)

-> การควบคุมสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง เช่น แสง เสียง และอุณหภูมิให้มีความใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้
-> การควบคุมสภาพแวดล้อมในภาคสนาม เช่น ตอนสัมภาษณ์ค านึงถึงแสง เสียง อุณหภูมิ ในระหว่างสัมภาษณ์ให้มีสภาพ

คล้ายคลึงกันให้มากที่สุด

• 1.2 วิธีควบคุมปัจจัยด้านเวลา (Time Factor Control) 

ปัญหาบางปัญหาเวลาวัดต่างกันผลย่อมต่างกัน เช่น สุขภาพร่างกายและความเหนื่อยล้าในช่วงเวลา เช้า กลางวัน เย็น
ให้ผลต่างกัน  ระดับความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือดของมนุษย์หลังรับประทานอาหารในช่วงเวลาต่างๆ
->  พยายามรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน 

4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 



(3) การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่ (Control of Extraneous Variables)-3 

วิธีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
• (2) วิธีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยภายในของกลุ่มตัวอย่าง

2.1 การสุ่ม (Randomization)
2.2 การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเอกพันธ์ (Homogeneity)
2.3 การน าตัวแปรแทรกซ้อนมาเป็นตัวแปรอิสระ (Study as independent 

variables)
2.4 การจับคู่ (Matching)
2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of covariance) ซึ่งเป็นการ

ควบคุมโดยใช้วิธีการทางสถิติ

4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 



Game time 1 จงระบุตัวแปรแทรกซ้อนและวิธีควบคุม

ในการวิจัยเรื่อง“ผลของการไม่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอในช่วงหนุ่มสาวกับการป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย”

การไม่ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ

(Non-regular Exercise)

เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

(Myocardial Infarction-MI)
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4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 



Game time 1 จงระบุตัวแปรแทรกซ้อนและวิธีควบคุม
ในการวิจัยเรื่อง “ผลของการไม่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอในช่วงหนุ่มสาวกับการป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย”

การไม่ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ

(Non-regular Exercise)

เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

(Myocardial Infarction-MI)
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4.1.2 หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ: Max-Min-Con
หลักการ Max-Min-Con ในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร 

การสูบบุหรี่

การบริโภคอาหาร

อายุ เพศ
->Non-reg exercise during young adult had MI 3.5 times higher than those who had reg exercise. 
->The effect of non-regular exercise during young adult on the development of MI was different on 
each gender. The effect was higher among Men (OR = 4.8) than Women (OR = 1.7). 



1. ให้ค าตอบที่ถูกต้องส าหรับปัญหาการวิจัย หรือสามารถทดสอบสมมติฐานได้ครบถ้วน

2. สามารถควบคุมตัวแปรภายนอกได้
2.1  การควบคุมเทคนิคหรือวิธีการ (Control  Techniques) ที่ใช้ 

- การสุ่ม  (Randomization) - การจับคู่  (Matching)
- การควบคุมวิธีการทางสถิติ (Control of  Statistical Techniques)

2.2 การควบคุมตัวอย่าง (Group Control)
- กลุ่มควบคุม  (Control Group-CG)
- กลุ่มทดลอง  (Experimental Group-EG)

3. สามารถให้ความถูกต้องภายนอก กล่าวคือสามารถน าผลการวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างไปอ้างอิงในประชากรที่
ศึกษาได้

แบบแผนการวิจัยหรือรูปแบบการวิจัยที่ดี มีเกณฑ์พิจารณาอยู่  3  ประการ  คือ
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4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



• (1) ความตรงภายใน (Internal Validity):

• (2) ความตรงภายนอก (External Validity):  

การออกแบบแผนการวิจัยที่ดีจะส่งให้ผลงานวิจัยมีความถูกต้อง  2 อย่าง คือ
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4.1.1q หลักการออกแบบ(แผน)การวิจัยเชิงปริมาณ: ความเที่ยงตรงของการวิจัย



(1) ความตรงภายใน (Internal  Validity) 
หมายถึง  ความถูกต้องของเนื้อหา และข้อสรุปที่ได้จากผลการวิจัย

1.1 ความ(เที่ยง)ตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct  Validity) 

1.2 ความ(เที่ยง)ตรงของเครือ่งมือวัด (Instrument  Validity)

1.3 ความ(เที่ยง)ตรงเชิงสถิติ (Statistical Conclusion Validity) 
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4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



(1) ความเที่ยงตรงภายใน (Internal  Validity)
1.1 ความ(เที่ยง)ตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity): 
เป็นความสอดคล้องระหว่างการแปลงแนวคิดระดับนามธรรม
สู่การวัดในระดับรูปธรรมได้ตรงตามที่ควรจะเป็นหรือไม่

ยกตัวอย่าง: 
-> การให้นิยามเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแปรที่ศกึษา 

ซึ่งการให้นิยามแตกต่างกันอาจส่งผลให้งานวิจัยมีข้อสรปุแตกต่างกันได้
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4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



(1) ความตรงภายใน (Internal Validity)-ต่อ
1.2 ความตรงของเครื่องมือวัด (Instrument Validity): หมายถึง ความ(เที่ยง)ตรงที่
เกิดจากสิ่งที่วัด/ข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นตรงตามที่ผู้วิจัยนิยามไว้  ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
วิธีการและเครื่องมือวดัที่มีคุณภาพ

เครื่องมือวัด  
ได้แก่ แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์   

-> ถ้าเครื่องมือวัดมีคุณภาพ หรือมีความ(เที่ยง)ตรงก็จะส่งผลต่อความ(เที่ยง)ตรงของข้อมูล  
ซึ่งจะหมายถึงการมีความ(เที่ยง)ตรงเชิงโครงสร้างตามมาอีกด้วย
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4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



(1) ความตรงภายใน (Internal  Validity)-ต่อ
1.3 ความ(เที่ยง)ตรงเชิงสถิติ (Statistical conclusion  Validity):  
เป็นความ(เที่ยง)ตรงในระดับของการแปลข้อมูลที่วัดได้เป็นค่าเชิงปริมาณ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถิติในการจัดกระท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับเงื่อนไข
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เช่น การหาสหสัมพันธ์บางส่วน (Part and Partial Correlation) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 

4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



ประกอบด้วย 
2.1 ความ(เที่ยง)ตรงเชิงประชากร (Population Validity)

2.2 ความ(เที่ยง)ตรงเชิงสภาพการณ์ (Ecological  Validity)

(2) ความตรงภายนอก (External  Validity):  
เป็นความถูกต้องของข้อสรุปผลเมื่อน าไปใช้กับประชาชนทั่วไป      
-> ทั้งนี้ความถูกต้องภายนอกจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าการวิจัยนั้นไม่มีความถูกต้องภายใน
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4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



2.1 ความตรงเชิงประชากร (Population Validity)
หมายถึง ผลของการวิจัยนั้นสามารถน าไปใช้ได้กับกลุ่มประชากรได้กว้างขวางเพียงใด  
เช่น  การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนเมืองและชนบทใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลของการวิจัยจะมีความเที่ยงตรงเพียงใด  ถ้าจะน าไปใช้อธิบายปัญหาของครัวเรือน
ในชุมชนเมืองและชนบทในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

(2) ความตรงภายนอก (External  Validity)

2.2 ความตรงเชิงสภาพการณ์ (Ecological Validity)
หมายถึง  ผลของการวิจัยนั้นสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด  

และในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะมีข้อจ ากัดเพียงใด
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4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



สรุป: ลักษณะการออกแบบ
แผนการวิจัยเชิงปริมาณที่ดี 1. ปราศจากความมีอคติ

(Freedom from Bias) 

4. มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้อง
ในการทดสอบสมมุติฐาน

(Statistical Precision for 
Testing Hypothesis) 

3. สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ 
(Control of Extraneous Variables ) 

2. ปราศจากความสับสน
(Freedom of 
Confounding)
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4.1.3  ความตรงภายใน และความตรงภายนอก (Internal validity vs External validity) 



4.1.4 อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 

อ านาจการทดสอบ (Power of test ) หมายถึง ความน่าจะเป็นหรือโอกาสใน
การที่จะปฏิเสธสมมุติฐานที่จะเป็นกลาง (H0) เมื่อสมมุติฐานนั้นเป็นเท็จ 
(1-β) หรือ กล่าวได้ว่าอ านาจในการทดสอบคือความไวที่จะยอมรับสมมุติฐาน
ทางเลือก (H1) เมื่อสมมุติฐานนั้นเป็นจริง

อ านาจการทดสอบจะมีค่ามากเมื่อ: 
-> 1. ขนาดตัวอย่างที่ศึกษามีขนาดใหญ่เพียงพอ
-> 2. กระบวนการที่ได้ข้อมูลมามีความถูกต้องเที่ยงตรง ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน
-> 3. การเลือกใช้วิธทีดสอบทางสถิติ โดยเลือกได้ตรงกับลักษณะของการแจกแจง  

ประชากรและเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบค่าสถิตินั้นๆให้มากที่สุด



4.1.4 อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 



4.1.4 อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 

ทบทวน: ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน



4.1.4 อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 

Null 
Distribution

𝑃 Accept 𝐻1 𝐻0 is 𝑇𝑟𝑢𝑒

Alternate
Distribution

𝑃 Accept 𝐻0 𝐻1 is 𝑇𝑟𝑢𝑒



4.1.4 อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 

• Power is the probability that the null hypothesis is rejected given that 
the alternate hypothesis is true.

power = 𝑃 reject 𝐻0 𝐻1 is true

=1 – 𝑃 Accept 𝐻0 𝐻1 is 𝑇𝑟𝑢𝑒

= 1 – β

• In English: Power is the likelihood that you detect the effect you are 
looking for!

• Power = 0.80 is a commonly used benchmark 
• Yes, ~20% of rigorously designed studies fail to detect a true effect



4.1.4 อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 

ขนาดอิทธิพล หรือขนาดของผล(กระทบ) (Effect size)

❑ คือ ขนาดของผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้น 
(Independent variable) ต่อตัวแปรตาม 
(Dependent variable) ที่ได้จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบหรือเชิงสัมพันธ์ 
เช่น ขนาดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ 

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เป็นต้น 
(สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2553)

❑ ขนาดผลกระทบเป็นอิสระจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Becker, 1999)



4.1.4 อ านาจการ
ทดสอบ และขนาด
อิทธิพล (Power of 
test and effect 
size) 

Other Effect Size Estimators

▪ Cohen’s d

▪ Pearson’s r

▪ other - Hedges’ g 

- Glass’ Δ

- odds ratio OR

- relative risk RR



4.1.4  อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 

นยัส ำคญัทำงสถติิ นยัส ำคญัในทำงปฏบิตัิ

❑ใหค้วามส าคญักบัผลการเปรยีบเทยีบคา่ P-value กบัคา่ 
α, p-value บง่บอกนยัส าคญัทางสถิติ แตไ่มบ่ง่บอก
นยัส าคญัในทางปฏิบตัิ

❑นยัส าคญัในทางปฏิบตัิ หรือนยัส าคญัทางคลินิก ให ้

ความส าคญักบัผลการวจิยัซึง่น าไปใชไ้ดจ้รงิ (Useful in 
the real world) โดยพิจารณาจากขนาดอทิธิพล (Effect 
size)

❑สมมตฐิานทีมี่นยัส าคญัทางสถิต ิความแตกตา่งหรือ

ความสมัพนัธข์องตวัแปร อาจเกิดขึ้นโดยบงัเอญิ

❑สมมตฐิานทีม่ยัส าคญัในทางปฏิบตั ิขนาดผลกระทบ 

(Effect size) ของสิง่ทดลองและขนาดความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร หรือขนาดผลกระทบไมใ่ชเ่กิดขึ้นโดย

บงัเอญิ (Not occurred by chance)
*** สมมติฐานที่นัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ ไม่ก่อประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติจริง

(อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2563)



Test Test Statistic Effect

Size

Small Medium Large

Mean Difference
𝑡 =

𝑥1 − 𝑥2
𝑆𝐸

Cohen’s d 0.20 0.50 0.80

Independence χ2 𝜑 0.10 0.30 0.50

Correlation r r 0.10 0.30 0.50

Regression
𝐹 =

𝑀𝑆𝑅
𝑀𝑆𝐸

R2
0.02 0.15 0.35

ANOVA
𝐹 =

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

𝜂𝑝
2 or 𝜔2

0.10 0.25 0.40

4.1.4 อ านาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพล (Power of test and effect size) 



ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีดี

2. มขีนาดเหมาะสมหรอืเพยีงพอ
(Adequate size or large sample)

3. มคีวามเช่ือถอืได้ (Reliability) 

1. มคีวามเป็นตัวแทนที่ดี
(Representativeness)

ที่มา: นริศรา เสือคล้าย (2560) 

ค าศพัทเ์บือ้งตน้ในการหากลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

ประชากร (Population) คือ สมาชิกทกุหน่วยของสิ่งท่ี
สนใจศกึษาวิจยั

กลุม่ตวัอยา่ง (Sample) คือ สว่นหนึ่งของประชากรท่ีน ามา
เป็นตวัแทนของกลุม่ประชากรทัง้หมด จงึตอ้งมีการคดัเลือก
กลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถอา้งอิงไปยงัประชากร
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

การสุม่ตวัอยา่ง (Sampling) คือ กระบวนการไดม้า
ซึง่กลุม่ตวัอยา่งท่ีสามารถเป็นตวัแทนที่ดีของประชากรทัง้หมด
ได้



วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
• 1. การใช้สูตรในการค านวณ
• 2. การใช้ตารางส าเร็จ
• 3. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เช่น โปรแกรม  G* Power

4.1.6  การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

แผนภูมิที่  ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม
ตัวอย่างกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง



การค านวณกลุ่มตัวอย่าง
• ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งนั้น เป็นกลุ่มเป้าหมายที่

ผู้วิจัยต้องการศึกษา
• กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุ่มย่อยของประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนี้

จะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 
- วิธีการคัดเลือกตัวอย่างท่ีดีจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน เรียกว่า 

การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling)  โดยใช้หลักการของทฤษฎีความน่าจะเป็น
• วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของวิธีการและเครื่องมือแต่ละชนิดจะมีผลต่อขนาด

กลุ่มตัวอย่าง เช่น - การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามส่งไปทางไปรษณีย์ ซ่ึงสามารถส่งได้จ านวนมาก แต่
อาจได้รับตอบกลับน้อย

- หากเป็นการสัมภาษณ์ ซึ่งต้องใช้ความละเอียด คุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัยเอง
• วิธีการเลือกตัวอย่าง ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าควรจะเลือกวิธีการเลือกตัวอย่างแบบใดจึงจะเหมาะสมกับ

ลักษณะของ
ตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา หรือจะท าการศึกษาทั้งประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด 

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

1. การใช้สูตรในการค านวณ



n = ขนาดตัวอย่าง 
N = ขนาดประชากร 
e  = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

กรณี ทราบจ านวนประชากรแน่นอน

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵 𝒆 𝟐

93

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

1. การใช้สูตรในการค านวณ

1. สูตร Taro Yamane



กรณี ทราบจ านวนประชากรแน่นอน

94

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

1. การใช้สูตรในการค านวณ

2. สูตร Cochran
ตัวอย่าง



4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ

1. การใช้สูตรในการค านวณ

เป็นการค านวณตัวอย่าง
พื่อประมาณค่าเฉลี่ยของ
ประชากร
ส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ
ที่ตัวแปรวัดค่าเป็นข้อมูล
ต่อเนื่อง สามารถสรุป
ลักษณะด้วยค่าเฉลี่ย เช่น 
การส ารวจเพื่อประมาณ
ค่า IQ ของเด็กไทย
ท่ีมา: ธรณินทร ์กองสขุ, 
2558



• ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) 
ระดับนัยส าคัญ (α) และอ านาจการทดสอบ (1- β) 
ระดับความถูกต้องในการทดสอบ (e) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจากกลุ่มประชากร (ρ)

• การใช้ตารางส าเร็จการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง  ที่นิยมใช้ได้แก่ ตารางส าเร็จของ 
Krejcie and Morgan (1970), Yamane (1970) และ Cohen (1977) การใช้ตาราง
ส าเร็จรูปมีข้อจ ากัดหลายประการ 

อาทิเช่น 
อาจท าให้ได้ขนาดตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสถิติและผลการวิจัยคลาดเคลื่อน 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: 
วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

2. การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางส าเร็จ 



ตัวอย่างที่ 1 ตารางส าเร็จรูป Yamane (1967)

มีการก าหนดขอบเขตของช่วง
ความเชื่อมั่นที่ 95% และ
ระดับความคลาดเคลื่อนไว้ 
6 ระดับ



ตัวอย่างการก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป Yamane (1967)

ผู้วิจัยต้องการประมาณค่าสัดส่วนของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งจ านวน 
3,500 คน และผู้วิจัยก าหนดช่วงความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±5% ของสัดส่วน
ประชากรที่แท้จริง ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปดิตาราง พบว่า

ขนาดตัวอย่างที่พอเพียงส าหรับการประมาณค่าสัดส่วนของนักเรียนจ านวน 
3,500 คน เท่ากับ 359 คน



ตัวอย่างที่ 2 ตารางส าเร็จรูป Krejcie & Morgan (1970)

มีการก าหนดขอบเขตของ
ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% 
และระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ 5%



ตัวอย่างการก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป Krejcie & Morgan (1970)

ผู้วิจัยต้องการประมาณค่าสัดส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัดหนึ่ง
จ านวน 300 คน จากการเปิดตารางพบว่า ขนาดตัวอย่างที่พอเพียงส าหรับการ
หาสัดส่วนของผู้บริหาร เท่ากับ 169 คน



โปรแกรม G*Power
• เป็นโปรแกรมที่พัฒนาการค านวณอ านาจการทดสอบ และขนาดตัวอย่างจาก Function 

ของพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกันตามหลักการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบของ Jacob 
Cohen (1977, 1988) 

• ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันในการใช้ทดสอบสมมติฐานและการคาดประมาณ 
(Hypothesis testing and parameter estimation) ประกอบด้วย 
- ระดับนัยส าคัญ (Significant level, α) 
- อ านาจการทดสอบ (Power of the test, 1-β) 
- ขนาดอิทธิพล (Effect size, d, r, f2, f, หรือ η2)
- ขนาดตัวอย่าง (Sample size)

3. การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม  G* Power

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง



• ค่าพารามิเตอรท์ีเ่กีย่วข้องกัน 

- ระดับนัยส าคัญ (Significant level, α) 
- อ านาจการทดสอบ 
(Power of the test, 1-β) 

- ขนาดอิทธิพล 
(Effect size, d, r, f2, f, หรือ η2) 

- ขนาดตัวอย่าง (Sample size)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

• อ านาจการทดสอบและขนาดตัวอย่าง 

- ถ้างานวิจัยมีการก าหนดอ านาจการทดสอบ 
ระดับนัยส าคัญ และขนาดอิทธิพลไว้แล้ว 

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นปัจจัยก าหนด
ผลของการวิจัยว่าจะมีความน่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใด

- นั่นคือ อ านาจการทดสอบ ของงานวิจัยก็มักจะ
หมายถึง “ขนาดตัวอย่าง” ที่เพียงพอส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานนั่นเอง

3. การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป เช่น โปรแกรม  G* Power



• ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power มาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
[URL: http://www.gpower.hhu.de/en.html
URL: https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemeine-psychologie-und-
arbeitspsychologie/gpower]

• โปรแกรมช่วยในการประมาณขนาดตัวอย่างในการวิจัยส าหรับข้อมูลที่ใช้กลุ่มสถิติ (Test Family) 
ในการทดสอบ 5 กลุ่ม* คือ Exact tests, T-tests, F tests, Chi-square tests, Z tests 

• การใช้งานประกอบ ด้วยการใส่ข้อมูลกลุ่มของสถิติ (Test Family) สถิติที่ใช้งาน (Statistics) การระบุ Type of power 
analysis และ การใส่ค่าพารามิเตอร์ (Input Parameters) ประกอบด้วย ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) 
ค่าขนาดอิทธิพล 

• การประมาณค่าขนาดอิทธิพลได้ก าหนดเป็นค่าพื้นฐานไว้ 3 ระดับ คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดและใหญ่ 
ค่าอ านาจการทดสอบ (Power of the test) ซึ่งได้จากการค านวณโดยใช้ค่า Type II error (Type II error หรือ β เรียก
ว่าเบต้า/Beta ค่า Power = 1-β) นิยมก าหนดค่า β ร้อยละ 20 จึงได้ค่า Power ร้อยละ 80
ระดับนัยส าคัญค่าอัลฟา/ Alpha หรือ α ซึ่งก าหนดเริ่มต้น (Default) ไว้ที่ 0.05

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

3. การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป เช่น โปรแกรม  G* Power



การใช้โปรแกรม G*Power 3 และ 3.1 มี 4 ขั้นตอน คือ 
• 1) เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัยที่

ต้องการจากเมนูหลัก ซึ่งมีสถิติให้เลือกใช้
5 กลุ่ม (ได้แก่ t-test, z-test, F-test, Chi square test, และ 

exact test) แต่ละกลุ่มมีสถิติทดสอบอีกหลายประเภท เช่น 
กลุ่ม t-test มีสถิติทดสอบในโปรแกรม G*Power ถึง 12 ประเภท 

• 2) เลือกวิธีการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบ 
เช่น เลือก t-independent samples จากกลุ่ม t-test

• 3) ป้อนข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้
• 4) คลิกปุ่ม “Calculate” ที่หน้าต่างโปรแกรมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ี 

ต้องการ

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: 
วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

3. การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม  G* Power



4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

ที่มา: นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ และคณะ, 2561 (ศึกษาเพิ่มเติมตัวอย่างที่ 2-6 ในบทความที่แนบ)  

3. การประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม  G* Power



1. แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Non-probability Sampling)

2. แบบอาศัยความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

• การเลือกตัวอย่างโดยที่สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรไม่มีโอกาสใน
การถูกเลือกมาเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง จึงถือเป็น “การเลือก
ตัวอย่างแบบไม่มีการสุ่ม (Non-random selection)” 

• ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดขอบเขตของประชากรได้แน่นอน                    
• ยึดตามความสะดวกและความเหมาะสมของผู้วิจัยและสถานการณ์        
• ข้อดี คอื ง่ายและสะดวกในการปฏิบัต ิไม่ต้องท ากรอบรายชื่อในการสุ่ม  

ประหยัดงบประมาณและเวลา

• ข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจัยไปยังประชากรได้ 
ไม่มีหลักประกันว่าจะได้ตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นตัวแทนที่ดี
ไม่สามารถประกันได้ว่าทุกหน่วยของประชากรจะมีโอกาสถูก
เลือกเป็นตัวอย่าง

อาจมีอคติหรือความล าเอียงในการเลือกตัวอย่าง

• การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยที่สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรมี
โอกาสเท่า ๆ กัน

• สามารถค านวณหาความน่าจะเป็นของสมาชิก
แต่ละหน่วยของประชากรได้ 
เช่น ประชากร 1,000 คน ผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่าง 300 คน 
-> ดังนั้น โอกาสที่สมาชิกแต่ละหน่วยในประชากร

จะถูกเลือกมาเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง คือ 300 ใน 1,000 หรือ 
0.33



การเลอืกตัวอย่างแบบบังเอญิ 

Accidental Selection

การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

Purposive Selection

การเลอืกตัวอย่างแบบโควตา 

Quota Selection

การเลอืกตัวอย่างแบบก้อนหิมะ 

หรือแบบอกต่อ Snowball Selection

1. การเลือกตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Non-probability 
Sampling)

ท่ีมา: นรศิรา เสือคลา้ย (2560) 

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
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การเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) หรือการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก 

(Convenience Sampling)
➢ เป็นการสุ่มที่มิได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่ามีใครจะเป็นตัวอย่างบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นเมื่อพบเจอ

ใครก็สุ่มคนนั้นเป็นตัวอย่าง 
➢ ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
➢ คนไหนไม่ตอบก็หาคนใหม่ 
➢ เก็บข้อมูลได้ครบตามจ านวนเม่ือไรกเ็ลิกเกบ็ 
➢ ผู้วิจัยบางคนเรียกการชกัตวัอย่างแบบวิธีนี้ว่า การสุ่มแบบตามบุญตามกรรม 
➢ ข้อดีของการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก คือ ง่าย สะดวก และประหยัด ทั้งในการสุ่มและเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
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การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ (Judgment 
Sampling)
➢ เป็นการสุ่มที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้วิจยัว่าตอ้งการสุ่มใครบ้าง บางครั้งอาจก าหนดด้วยเหตุผลสว่นตัว หรือ

อาศัยประสบการณ์ของผู้สุ่มเป็นหลกัในการตดัสินใจ 
➢ การสุ่มแบบเจาะจงผูว้ิจัยอาจจะมีความสนใจที่ต้องการเก็บข้อมูลจากคนในกลุ่มนี้เท่านั้น หรือผู้วิจัยอาจมี

ข้อจ ากัดบางประการในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เช่น ระยะเวลาจ ากัด งบประมาณจ ากัด ฯลฯ 
➢ ผู้วิจัยจึงต้องพิจารณาตดัสินใจเลือกสุ่มตัวอย่างเอาเอง การสุ่มแบบนี้ผู้วิจัยควรต้องมีความรู้

ความช านาญ และมีประสบการณ์ในงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ด้วย จึงจะพอรู้ไดว้่าควรจะสุ่มใครถึงจะไดข้้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย ามากกว่า 

➢ เป็นการเลือกตัวอย่างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา โดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาในเร่ืองนั้นว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไรก่อน ในการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนีผู้้วิจัยมักก าหนด
จุดมุ่งหมายของการวิจัยว่าศึกษาอยู่ในพืน้ทีใ่ดที่ชัดเจน

1. การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
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การสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดจ านวน

➢ มีลักษณะคล้ายกับการสุม่แบบบังเอิญ แต่เพิ่มเงื่อนไขของการสุม่ขึ้นอีกประการหนึง่ คือ จะมีการแบ่งโครงสร้าง
ของกลุ่มตัวอย่างนั้น เพื่อให้ตัวอย่างมีความหลากหลายมากขึ้น 
เช่น ก าหนดสุ่มจากเพศชาย 100 คน เพศหญิง 100 คน หรือแบ่งสุ่มตามช่วงอายุต่างๆ หรือ

ก าหนดโควตาการสุ่มตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งการสุ่มแบบนี้อาจจะก าหนดโครงสรา้งของ
การสุ่มออกเป็นชั้นๆ ก็ได้ เช่น แบ่งเป็นเพศชาย ที่มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 30 – 40 ปี 
มีอาชีพรับจ้าง เป็นต้น 

➢ การสุ่มแบบโควตานี้มักใช้กับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจประชามติหรือการท าโพลต่างๆ 

1. การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
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การสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเลือกแบบลูกโซ่ (Chain)

➢ เป็นการสุ่มที่ไม่มีการก าหนดว่าจะสุ่มใครไว้ล่วงหน้า 

➢ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างคนแรกให้ช่วยแนะน าผู้ที่สมควรจะ
เป็นตัวอย่างคนต่อไปให้ ลักษณะเหมือนแชร์ลูกโซ่ 

➢ เป็นการสุ่มที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยตัวอย่าง 

➢ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลในลักษณะเช่นนี้จนได้ข้อมูลตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง

1. การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)



2. การเลือกตัวอย่าง
แบบอาศัย
ความน่าจะเป็น 
(Probability 
Sampling) 

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย                                            
(Simple random sampling) 

การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ                                          
(Systematic random sampling) 

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น                                    
(Stratified random sampling) 

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม                                
(Cluster random sampling)

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน                         
(Multi-stage random sampling)

ที่มา: นริศรา เสือคล้าย (2560) 

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง



ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
Population vs Sample 

We want to know about these
(Population: N)

We have to work with these
(Sample: n)

population mean: μ

selection

sample mean: X 
_

fit?



การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

1) วิธีจับสลาก
• ท าสลากชนิดเดียวกัน และให้หมายเลขก ากับรายชื่อของหน่วยประชากร
• น าฉลากใส่ภาชนะแล้วเคล้ากันให้ทั่ว จับฉลากขึ้นมาทีละใบจนครบ

2) วิธีใช้ตารางเลขสุ่ม
• ก าหนดหมายเลขก ากับรายชื่อหน่วยประชากรทีศ่ึกษา
• เลือกตารางเลขสุ่มและก าหนดจ านวนหลักที่จะใช้
• ก าหนดจุดเริ่มต้นในตารางเลขสุ่มโดยวธิีใดวธิีหนึ่ง 
• ก าหนดทิศทางในการอ่านว่าจะอ่านลงมาแนวตั้ง หรือจากซ้ายไปขวา 

ประชากร

ท่ีมา: นรศิรา เสือคลา้ย (2560) 

2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง



56888   07938   03701   19011   21795   81858   84375   52174   30547   01838
49616   05027   58559   77518   08818   15510   05166   17778   45383   63979
87810   50654   12571   64281   85650   63604   97574   77022   10497  70113
77768   24763   85849   17644  59367   55704   67362   91953    87927   54886
15685  71535   69728   38499   19330   43995   4762 7  1614 8   74820   66997

การใช้ตารางการสุม่
ขั้นที่ 1  ก าหนดประชากร    
ขั้นที่ 2 ตั้งรหัสแต่ละหน่วยการสุ่มและเงือ่นไขการสุ่ม
ขั้นที่ 3  สุ่มจุดเริ่มต้นบนตารางเลขสุ่ม  ไล่ตัวเลขตามเงื่อนไข  

เช่น  จ านวนตัวเลข บน ล่าง ซ้าย ขวา  ถ้าตรงกับรหัสหน่วยใด
ก็จะเลือกไว้เป็นตัวอย่าง 
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การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling)
1) ก าหนดจ านวนประชากร (N) และหมายเลขสมาชิก
2) ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (n) ที่ต้องการ
3) ค านวณหาช่วง (interval) หรือระยะห่างในการสุ่มของแต่ละหน่วย (k)

จากสูตร

4) น าหมายเลขภายในช่วงมาสุ่มหาจุดเริ่มต้น (หา A) โดยการจับสลาก
5) ท าการเลือกสมาชิกทุกตัวที่ A ในทุกช่วงของประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

นั่นคือ นับสมาชิกตัวต่อไป คือ A + k, A + 2k, A + 3k, … จนครบ

ที่มา: นริศรา เสือคล้าย (2560) 

2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง



การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling)
• เช่น ประชากร 300 คน ต้องการกลุ่มตัวอย่าง 100 คน

ช่วงห่างคือ 300 ÷ 100 = 3 
ท าสลากหมายเลข 1 ถึง 3
ถ้าจับสลากได้หมายเลขเริ่มต้น 2                                 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ได้คือ 2, 5, 8, 11, …   

ที่มา: นริศรา เสือคล้าย (2560) 

2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)

4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง



การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
• เช่น ผู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 2,400 คน และต้องการขนาด

ตัวอย่าง 400 คน โดยใช้เพศเป็นตัวแบ่งชั้น ผู้วิจัยจึงท าการแบ่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น เพศชาย 
และเพศหญิง และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 200 คน เพศหญิง 200 คน

ภายในกลุ่ม : Heterogeneous
ระหว่างกลุ่ม : Homogeneous

Heterogeneousภายในช้ัน : Homogeneous
ระหว่างชั้น : Heterogeneous

Heterogeneous

ตัวอย่าง

2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)
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• ลักษณะของแต่ละกลุ่มจะต้องไม่แตกต่างกันมาก หรือ
ลักษณะของประชากรในแต่ละกลุ่มมลัีกษณะคล้ายคลึงกัน 

• ดังน้ัน การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เมือ่แบ่งกลุ่มประชากรได้แล้ว 
ผู้วจัิยจงึสามารถเลอืกสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มใดกไ็ด้ โดยสุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มน้ันเพยีงกลุ่มเดยีว หรือสองสามกลุ่มตาม
ความเหมาะสม ไม่ต้องกระจายไปทุกกลุ่ม 
-> ซึง่จะท าให้ประหยัดเวลา ก าลังคน และงบประมาณใน
การท าวจิัยไปได้มาก

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)

ภายในกลุ่ม : Heterogeneous
ระหว่างกลุ่ม : Homogeneous

Heterogeneous

2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)
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• เช่น ผู้วิจัยต้องการศึกษาพฤติกรรมความ
มีวินั ยของนิสิต  โดยท าการสุ่ มนิสิ ต
จ านวน 4 กลุ่ม จากทั้งหมด 12 กลุ่ม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วว่าในแต่กลุ่มเรียน
นั้นมีนิสิตที่คละความสามารถ แล้วจึง
ท าการสุ่มนิสิตโดยยกมาทั้งกลุ่ม

2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)
2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)
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• ใช้กับประชากรที่มีขนาดใหญ่ หรือแบ่งเป็นระดับชั้น และในแต่ละขั้นตอนจะใช้การสุ่มแบบใดแบบหนึ่งหรือ
หลายแบบอีกก็ได้

เช่น  ต้องการศึกษานักเรียนชั้น ม.1 ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
ขั้นที่ 1 สุ่มจังหวัดของแต่ละภาค จากกลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อีสาน โดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำยได้ 6 
จังหวัด
ขั้นที่ 2 สุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จากแต่ละจังหวัด 
โดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ได้ 18 โรงเรียน
ขั้นที่ 3 สุ่มห้องเรียนจากแต่ละโรงเรียน โดยกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ห้อง, โรงเรียนขนาดกลาง 2 ห้อง, โรงเรียนขนาดเล็ก 1 ห้อง ได้ 18+12+6 = 36 
ห้องเรียน

2. การเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)
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ตัวอย่างการเขียนบรรยายลักษณะประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี้ได้แก่ ประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด xx มี
จ านวนทั้งสิ้น 645,205 คน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด xx 

จ านวน 384 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ Yamane เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย   

4.1.4k วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย4.1.6 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ: วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง



ข้อมูล 
(Data)

สารสนเทศ
(Information)

ความรู้
(Knowledge)

ปัญญา
(Wisdom)

วิเคราะห์

วิเคราะห์+สังเคราะห์

กระบวนกำรวิจัยการวิจัย คือ กระบวนการสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ

ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริง สารสนเทศ (Information) ข้อมูลที่แปลงรูปหรือวิเคราะห์ให้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ ท าให้เกิดการรับรู้ได้ดีขึ้น

การวิจัยคือการด าเนินการยกระดับข้อมูล
สู่การเป็นสารสนเทศ (โดยการวิเคราะห์) 

และยกระดับสารสนเทศเป็นความรู้ 
(โดยการวิเคราะห+์สังเคราะห)์

ท่ีมา: พตท.หญิงนยันา  เกิดวิชยั, 2561

4.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (Statistical analysis: Simple and multiple statistics)



ตัวแปร และระดับการวัดตัวแปร
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีลักษณะท่ีส าคัญ คือ เป็นการจัดระเบียบแยก
ประเภทข้อมูล และวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติ 

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะหข์้อมูลเชงิปริมาณมี 2 ประการ คือ 
1. เพื่อการพรรณนาขอ้มูล 

คือ- โดยการแจกแจงความถี่ของข้อมูลหรือตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือแสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ
ประชากร และตัวแปร

- การพรรณนาข้อมูล อาจน าเสนอการกระจายความถ่ีในรูปของตารางหรือแผนภูมิต่างๆ รวมทั้งใช้
สถิติพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น

- การพรรณนาข้อมูลมีประโยชน์ต่อการเลือกตัวแปรมาท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อไป เพราะตัว
แปรที่มีความถี่น้อยเกินไป อาจจะไม่เหมาะสมกับการน ามาศึกษา 

4.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (Statistical analysis: Simple and multiple statistics)



ตวัแปร และระดบัการวดัตวัแปร
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จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมี 2 ประการ คือ    
2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร

- เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีระดับสูงกว่าการพรรณนาข้อมูล ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร ตัวแปรใดคือตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือไม่

- การวิเคราะห์ในขั้นนี้ ผู้วิจัยต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ข้อคือ 
• ข้อมูลที่มีอยู่ 
• แนวความคิดที่จะใช้ในการวิเคราะห์ และ
• สถิติที่ใช้

- ผู้วิจัยจึงต้องมีความรู้ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับสมมติฐานและตัวแปรที่ศึกษา ประเภทของความสัมพันธ์ และประเภทของ
ตัวแปรที่สามหรือตัวแปรควบคุม รวมทั้งสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่างๆ เช่น ไคสแควร์  สหสัมพันธ์  การเปรียบเทียบ การ
วิเคราะห์ถดถอย เป็นต้น

4.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (Statistical analysis: Simple and multiple statistics)



สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

• สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

• สถิติเชิงอนุมาน (สถิตอิ้างอิง) (Inferential Statistics)
• สรุปลักษณะประชากร
• การหาความสัมพันธ์

4.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (Statistical analysis: Simple and multiple statistics)



การประมาณค่า 
(Estimation) 

การทดสอบสมมติฐาน 
(Testing Hypothesis)

สถิติอ้างอิง  
(Inferential 
Statistics)

สถิติพาราเมตริก
(Parametric Statistics)

สถิตินอนพาราเมตริก
(Nonparametric 

Statistics)
127

ที่มา: ธนัญชัย บุญหนัก, 2562

4.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (Statistical analysis: Simple and multiple statistics)



การใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล

สถติิพรรณนา สถติิอา้งองิ

ขอ้มูลไม่ต่อเน่ือง ขอ้มูลต่อเน่ือง

การวดัแนวโนม้เขา้สู่

ศูนยก์ลาง

การวดัการกระจาย

รอ้ยละ

ค่าเฉลี่ย, ฐานนิยม, มธัยฐาน

ตวักลางเรขาคณิต, ตวักลางฮารโ์มน่ี

พสิยั,สว่นเบี่ยงเบนเฉลี่ย

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t-test, One Way ANOVA , Correlation

Multiple Regression ฯลฯ
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สิง่ที่ไดจ้ากการค านวณจากสถติติ่าง ๆ 

สถิติ ส่ิงท่ีได้

t-test คา่ t

One Way ANOVA คา่ F

Correlation คา่สมัประสิทธ์ิ R

Multiple Regression คา่สมัประสิทธ์ิ R ตวัท่ีท านายได ้



t-test
• ใช้ส าหรับทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบกันสองกลุ่ม เท่านั้น

• หน่วยวัดของสิ่งที่จะเปรียบเทียบต้องเป็นคะแนนพฤติกรรม ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ เพราะเน้นที่การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต

• หลักเบื้องต้น จ านวนตัวอย่าง อย่างน้อย 30 ตัวอย่างขึ้นไป

• แบ่งกลุ่มเปรียบออกเป็นสองกลุ่ม เช่น กลุ่มทดลอง กับกลุ่มเปรียบเทียบ
-> กลุ่มเพศหญิง กับ กลุ่มเพศชาย; กลุ่มเมือง กับ กลุ่มชนบท; กลุ่มเข้าเรียน กับ กลุ่มไม่เข้าเรียน ฯลฯ

• ประเด็นที่จะวัด (พฤติกรรม ฤทธิ์ ส่วนสูง น้ าหนัก ค่าใช้จ่าย ฯลฯ) ต้องมีระดับการวัดเป็นอัตราส่วน 
หรือ เป็นช่วง



ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการทดสอบ  t–test  มีดงัน้ี
1) กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการสุ่ม
2) การแจกแจงของประชากรเป็นโคง้ปกติ
3) ขอ้มูลอยูใ่นมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ข้ึนไป
4) ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร

t-test



ประเภทของ t-test
• One sample t-test ใช้ส าหรับทดสอบสมมุติฐานเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เช่น คะแนน

ภาษาอังกฤษของคนไทย เปรียบเทียบกับ TOEFL 
ทดสอบกับค่าต่างๆ ที่มาตรฐานทางสังคมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

• Independent-Samples t-testใช้ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต 
ของสองกลุ่มเปรียบเทียบ เช่น ชาย หญิง เมืองชนบท ทดลอง ควบคุม ฯลฯ

• Paired-samples t-test ใช้เปรียบสัมฤทธิ์ผลการทดลองท่ีเป็นกิจกรรมด าเนินงาน ก่อนและหลัง 
ที่ติดตามคู่นั้นๆ ตลอด สามารถพิสูจน์ว่ากิจกรรมทดลองส่งผลตรงต่อการเปลี่ยนแปลง ตามท่ีตั้ง
ใว้ในสมมุติฐาน

t-test
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อัญชลี สุขในสิทธิ.์ (2559). การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนระเบยีบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรโ์ดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน.์ วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร3์9 (2): 138-154.
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t-test: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ -ต่อ



t-test: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ -ต่อ



F-test (One-Way Analysis of Variance-ANOVA)

• ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
• เป็นกลุ่มทดลอง 3 treatment หรือ ทดลอง 2 treatment กับ กลุ่มควบคุม 1 กลุ่มก็ได้

หรือ ในทางสังคมศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปก็ได้ 



F-test (One-Way Analysis of Variance-ANOVA)

• ข้อดีคือค้นหาความแตกต่าง ในแต่ละกลุ่ม
• พฤติกรรมที่จะวัด ต้องเป็นคะแนน หรือมีระดับการวัดแบบอัตรส่วน หรือ แบบช่วง ทั้งสาย

วิทย์ และสายศิลป์
• ข้อดี คือ Post-Hoc test ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างรายคู่เปรียบเทียบได้ 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการทดสอบ  F–test  มีดงัน้ี
1) กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการสุ่ม
2) การแจกแจงของประชากรเป็นโคง้ปกติ
3) ขอ้มูลอยูใ่นมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) ข้ึนไป



F-test: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้



F-test: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้



สหสัมพันธ์ (Correlation)

• หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร  เช่น  น้ าหนักกับส่วนสูง  คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาไทย  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณากับยอดขายสินค้า  เป็นต้น  
ความสัมพันธ์มีสองลักษณะ  คือ  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและความสัมพันธ์เชิงเสน้โค้ง  
ค่าที่แสดงถึงระดับหรือขนาดของความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรสองตัวแปร ว่ามีความสัมพันธ์
กันมากน้อยเพียงใด  เรียกว่า  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ (correlation coefficient)  
ซึ่งมักเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “r” หรือสัญลักษณ์อื่นๆ  ตามที่นักสถิติก าหนดขึ้น

• สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1  ( -1 ≤ r ≤ +1 ) สัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์จึง
บอกทั้งขนาดและทิศทางของความสมัพันธ์  เช่น   r = 0.92  และ r = -0.92  จะมีขนาดของ
ความสัมพันธ์เท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันขา้ม
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การแปลความหมายของสหสัมพันธ์
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ การแปลค่า

สูงกว่า .85 มีสหสัมพันธ์สูงมาก

.84-.65 มีสหสัมพันธ์สูง

.64-.35 มีสหสัมพันธ์ปานกลาง

.34-.20 มีสหสัมพันธ์น้อย

ต่ ากว่า .20 มีสหสัมพันธ์น้อยมาก



สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation 
Coefficient)

การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปรที่ใช้กันมากและ
รู้จักกันดีที่สุด  และยังเป็นรากฐานของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอื่นๆ  อีกด้วย

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ค่าของตัวแปรทั้งสองเป็นค่าต่อเนื่อง  และมีการแจกแจงแบบปกติ

2. สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง

3. ข้อมูลแต่ละคู่เป็นอิสระจากกัน
145
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ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธร์ะหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวม

147

ตัวอย่าง
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทการนิเทศของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2



การเขียนวัตถุประสงคข์อ้ 2

• ใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVA
• เพื่อเปรียบเทียบ....(ตัวแปรตาม)....จ าแนกตาม.......(ตัวแปรอิสระ)

• ตัวอย่าง-- เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

• ใช้สถิติ Multiple Regression
• เพื่อศึกษา.....(ตัวแปรอิสระ)...ที่มีผลต่อ.....(ตัวแปรตาม)

• ตัวอย่าง- เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่

• ใช้สถิติ Correlation
• เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง....(ตัวแปร 1)..กับ...(ตัวแปร 2)

• ตัวอย่าง-เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

• ใช้สถิติ Chi-Square
• เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง....(ตัวแปร1)..กับ... (ตัวแปร2)

• ตัวอย่าง-เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจดทะเบียนธุรกิจการค้ากับคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจ

(วัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ เพื่อศึกษาตัวแปรตาม) เขียนใหส้อดคลอ้ง

กบัสถติทิี่ใช้



สมมติฐานการวิจัย

• ใช้สถิติ t-test และ One Way ANOVA
-> ประชากรที่มีคุณลักษณะ.(ตามตัวแปรอิสระ).แตกต่างกัน มี..(คุณลักษณะตามตัวแปรตาม) แตกต่างกัน
• ใช้สถิติ Multiple Regression

-> ปัจจัยด้าน.....(ตัวแปรอิสระ)...มีผลต่อ.....(ตัวแปรตาม)
• ใช้สถิติ Correlation
-> คุณลักษณะด้าน....(ตัวแปรอิสระ)..มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะด้าน...(ตัวแปรตาม)
• ใช้สถิติ Chi-Square
-> คุณลักษณะด้าน....(ตัวแปรอิสระ)..มีความสัมพันธ์กับ... (ตัวแปรตาม)



ตัวอย่าง

• ใช้สถิติ t-test และ/หรือ One Way ANOVA
-> ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎจรจรแตกต่างกัน
• ใช้สถิติ Multiple Regression

-> ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จิตส านึกการใช้รถใช้ถนนและพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

• ใช้สถิติ Correlation
-> ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จิตส านึกการใช้รถใช้ถนนและพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร
• ใช้สถิติ Chi-Square

-> ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จิตส านึกการใช้รถใช้ถนนและพฤติกรรม
การป้องกันอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร



กรอบแนวคดิในการวจิยั
ลกัษณะสว่นบคุคล

- เพศ

- อายุ

- การศึกษา

- สถานภาพสมรส

- ระยะเวลาการท างานในองคก์าร

- ระดบัต าแหน่งงาน

- รายได้

ลกัษณะการท างาน

- ความมีอสิระในการท างาน

- ความกา้วหนา้ในการท างาน

- งานที่มีโอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่

- ผลป้อนกลบัของงาน

ประสบการณ์จากการท างาน

- ความรูส้กึวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์าร

- ความรูส้กึวา่องคก์ารเป็นที่พึ่งพงิได ้

- ความคาดหวงัที่จะไดร้บัการตอบสนอง

จากองคก์าร

ความผูกพนัต่อองคก์าร

1. ความเช่ือมัน่และยอมรบัในเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์าร

2. ความเตม็ใจที่จะใชค้วามพยายาม

อยา่งเต็มก าลงัความสามารถ

เพื่อประโยชน์ขององคก์าร

3. ความตอ้งการที่จะคงความเป็นสมาชิกของ

องคก์ารต่อไป

ตวัแปรอสิระ

ตวัแปรตามรอ้ยละ

ค่าเฉลี่ย    

S.D.

ค่าเฉลี่ย    

S.D.

ค่าเฉลี่ย    

S.D.

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการท างานและประสบการณ์จากการท างาน
กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

ท่ีมา: พลตรีหญิงนัยนา เกิดวิชัย, มปป.
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพสมรส
- ระยะเวลาการท างานในองค์การ
- ระดับต าแหน่งงาน
- รายได้

ลักษณะการท างาน
- ความมีอิสระในการท างาน
- ความก้าวหน้าในการท างาน
- งานที่มีโอกาสปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น
- ผลป้อนกลับของงาน

ประสบการณ์จากการท างาน
- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญตอ่องค์การ
- ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพิงได้
- ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง

จากองค์การ

ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์การ
2. ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม

อย่างเต็มก าลังความสามารถ
เพื่อประโยชน์ขององค์การ

3. ความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

t-test

F-test

Correlation

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย    
S.D.

ค่าเฉลี่ย    
S.D.

ค่าเฉลี่ย    
S.D.

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการท างานและประสบการณ์จากการท างาน
กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

ท่ีมา: พลตรีหญิงนัยนา เกิดวิชัย, มปป.
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แผนผังการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติให้ตรงกับข้อมูล

ท่ีมา:URL: 
https://sites.google.com/site/mystatistics01/chapter1/why-
statistics 



แผนผงัการเลือกใชเ้ครือ่งมือทางสถิติใหต้รงกบัขอ้มลู Nonparametric

ท่ีมา:URL: https://sites.google.com/site/mystatistics01/chapter1/why-statistics 



แผนผังการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติให้ตรงกับข้อมูลอื่นๆ



สรุปแนวทางการออกแบบแผนงานการวิจัยโดยการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม

1 ระดับการวัด / มาตรวัด
-> สถิตินั้นใช้ส าหรับมาตรวัดใด

2 เป้าหมายการวิเคราะห์ตัวแปร
-> สถิตินั้นใช้ในการวิเคราะห์อะไร

3 ประเภทของตัวแปร
-> ตัวแปรศึกษามีลักษณะอย่างไร  อยู่ในมาตรวัดใด

4   ขนาด/จ านวนตัวแปร
-> ตัวแปรศึกษามีจ านวนเท่าไร



สรุป

• การออกแบบการวิจัยเป็นเป็นการก าหนดขอบเขตหรือวางรูปแบบแผนการหรือโครงสร้างการวิจัย และวิธีการ
ศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่สอดคล้อง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือควบคุมความ
แปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัย ครอบคลุมการออกแบบการวัดค่าตัวแปร การออกแบบ
การสุ่มตัวอย่าง และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล

• การวิจัยแบบไม่ทดลองเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบแผนการวิจัยเชิงพรรณา (การศึกษารายกรณี, การวิจัยเชิง
พรรณนาแบบตัดขวาง ) แบบแผนการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (แบบแผนการวิจัยเชิงส ารวจ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง, 
แบบแผนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์, และแบบแผนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหต)ุ

• [การวิจัยเชิงทดลอง ได้แก่ Pre-experimental Research, True Experimental Research, และ
Quasi- experimental Research]

• การวิจัยแบบไม่ทดลองมีประโยชน์ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์/สถานการณ/์เหตุการณ์ รวมทั้งสาเหตุหรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อันจะน าไปสู่การพิสูจน์ทราบโดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง/ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ หรือแนวทางการพัฒนาต่อไป 
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Additional Notes
• Thai Clinical Trial Registry

URL: https://www.thaiclinicaltrials.org/


