
รูปแบบการวิจัย 
(Research Design) 

 

 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ  บรรจง 
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วัตถุประสงค์ 
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1. จ าแนกความแตกต่างระหว่างการออกแบบการวิจยัปริมาณ 
        กับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. ออกแบบการวิจัยได้สอดคล้องกับโจทก์การวิจัย 
3. อธิบายหลักการค านวณขนาดตัวอย่างและหลักการ 
     สุ่มตัวอย่าง ได้เหมาะสมกับแบบแผนการวิจัย 
4. สามารถออกแบบ แผนการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง และการใช้

สถติไิด้ถูกต้อง 
 



ประเภทของการวจิัย 

มีกี่ประเภท 

อะไรบ้าง 



1 . มิตขิองเหตุผลในการท าวจิัย 
    เพ่ือหาความรู้ 
   เพื่อน าผลการวจิัยไปใช้   
 

 
-การวจิัยพืน้ฐาน 
-การวจัิยประยุกต์  
-วจิัยเชงิปฏิบัตกิาร 

2. มติขิองระเบียบวิธีวจิัย 
 

-วจิัยบรรยาย 
-วจัิยประวิตศิาสตร์ 
-วจิัยทดลอง 

ประเภทของการวิจัย 

3. มติขิองเวลา 
 

-วจิัยประวัตศิาสตร์ 
-วจิัยปัจจุบัน 
-วจิัยอนาคต 
 



มติเิปรียบเทียบ กระบวนทัศน์  ปฏฐิานนิยม กระบวนทัศน์ปรากฏการณ์
นิยม 

ธรรมชาตขิองความ
จริง/ความรู้       
 (ภาววทิยา) 

ความจริง/ความรู้ มีอยู่โดยตัว
ของมันเอง เป็นอสิระจากผู้รู้
เป็นวัตถุวสัิย มีคุณสมบัติ
เป็นกฎทั่วไปและมีเพียงหน่ึง
เดียว 

ความจริง/ความรู้ เป็นสิ่งที่
ถูกสร้างขึน้ อาจมี
หลากหลาย  มีคุณสมบัติ
เป็นอัตวสัิยขึน้อยู่กับบริบท 
ดังนัน้จงึมีลักษณะเพาะ
เจาะจง 

 ผู้รู้กับส่ิงที่ถูกรู้ 
(ญาณวิทยา) 

ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นสองส่วนที่
ต้องแยกจากกัน  และต้อง
เป็นอสิระต่อกัน 

ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นสอง
ส่วนที่ไม่สามารถแยกจาก
กันได้    ทัง้สองมี
ปฏิสัมพันธ์ และต่างก็มี
อทิธิพลต่อกันและกัน 



มิตเิปรียบเทยีบ กระบวนทศัน์ ปฏฐิาน
นิยม 

กระบวนทศัน์
ปรากฏการณ์นิยม 

วิธีการเข้าถงึ
ความจริง/
ความรู้          
(วิธีวิทยา) 

ใช้วิธีที่นักวิจัยสามารถ
ควบคุมหรือจัดการกับสิ่ง
ที่ศึกษาได้ เช่น  วิธีการ
ทดลองหรือวิธีการเชิง
ปริมาณ กระบวนการวิจัย 
ด าเนินไปแบบนิรนัย 

ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
หลายแบบ นักวิจัยเข้า
ไปมีส่วนร่วมโดยตรงใน
สถานการณ์  หรือกับ
ประชาชนผู้ถูกศึกษา 
ใช้ตรรกะแบบอุปนัย
เป็นหลัก มีการ
ออกแบบการวิจัยที่
ยืดหยุ่น 



มิติเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์          ปฏิฐานนิยม กระบวนทัศน์ปรากฎการณ์นิยม 

*  ความสัมพันธ์เชิง

เหตุและผลในการ

วิจัย 

การโยงความสัมพันธ์ เชิงเหตุ

และผล เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

สาเหตุกับผลสัมพันธ์กันใน

ลักษณะเป็นเส้นตรง  สาเหตุ

มาก่อนผลหรืออย่างน้อย

สาเหตุกับผลก็เกิดขึ้นในเวลา

ไล่เลี่ยกันหรือพร้อมกัน 

สรรพสิ่งย่อมอยู่ในฐานะที่จะ

มีผลกระทบต่อกันและกันได้ 

สาเหตุกับผลไม่ได้แยกขาด

จากกันโดยสิ้นเชิง ความ 

สัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับ

ผลเป็นความสัมพันธ์เชิงพหุ 

*  บทบาทของ

ค่านิยม/อคติในการ

วิจัย 

การวิจัยเป็นกระบวนการที่

ต้องด าเนินไปอย่างปราศจาก

ค่านิยมหรืออคติ  วิธีการที่

เป็นวตัถุวิสัยจะช่วยให้บรรลุ

ถึงความปราศจากค่านิยม

หรืออคตไิด ้

การวิจัยเป็นกระบวน การที่

หนีไม่พ้นค่านิยมหรืออคติ 

ซึ่งอาจมาจากภายในตัว

นักวิจัย หรือจากบริบท

ภายนอกนักวิจัยก็ได้ 



มิติเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์          ปฏิฐานนิยม กระบวนทัศน์ปรากฎการณ์นิยม 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

คือการพัฒนาองค์

ความรู้แบบเป็นกฎที่

ใช้ได้ทั่วไป  

 

 

วิจัยเชิงปริมาณ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

คือการพัฒนาองค์

ความรู้ที่เฉพาะ เจาะจง 

มุ่งเพื่อใช้เฉพาะกรณี

เป็นหลัก 

 

วิจัยเชิงคุณภาพ 



กระบวนทศัน์พ้ืนฐานทางการวิจยั  
• ปฏฐิานนิยม 

 -ความรู้ความจริงแยกเป็นหน่ึงเดียว
ได้ วัดได้ 

 

-เป็นอสิระจากกัน 

-ศึกษาสาเหตุและผลได้อย่างชัดเจน 

 

-มุ่งได้ข้อสรุป/กฎเกณฑ์ที่มีนัยทั่วไป 

-ปราศจากอคตด้ิวยวธีิการที่เป็น 
ปรนัยเช่ือถือได้  

           วิจัยปริมาณ 

• ปรากฎการณ์นิยม 

-ความรู้ความจริงมีลักษณะเชงิผสม เป็น
นามธรรม องค์รวม องิบริบท 

 

-มีปฏสัิมพันธ์กัน 

-ปัจจัยต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กันไม่อาจแยก
เป็นสาเหตุใดได้อย่างชัดเจน  

-มุ่งให้ความหมาย/ข้อสมมุตฐิานเฉพาะ
กรณี 

-ค่านิยมจะเก่ียวข้องกับกระบวนการวจัิย 

         วิจัยคุณภาพ 

กระบวนทัศน์พืน้ฐานของการวจิัย 



 

ที่ 
 

ช่ือเร่ือง 
 

คุณภาพ 
 

ปริมาณ 

1 ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผน
ครอบครัวของแม่บ้านในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

2 การส ารวจพฤติกรรมเส่ียงของเยาวชนไทย 

3 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิมะเร็งปอด 

4 ความพกิารไม่ใช่อุปสรรคในการประกอบ
อาชีพเลีย้งตัวเอง 

5 คุณภาพชีวิตของนกัศึกษาไทยในออสเตรเลีย 



 - NON  EXPERIMENT   
 - EXPERIMENT      
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การวจิัยเชิงปริมาณ 



รูปแบบของการวิจัย 

วิจัยบรรยาย          

วิจัยทดลอง        

วิจัยเชิงคุณภาพ         

กระบวนทัศน์วิจัย          

วิจัยเชิงปริมาณ 

วิจัยส ารวจ 

วิจัยเชิงความสัมพันธ์ 

การศึกษาพัฒนาการ 

Pre. exp 

True exp. 
Quasi exp. 

กรณศึีกษา 

เปรียบเทยีบผลเพือ่หาเหตุ 

เชิงสหสัมพนัธ์ 



•    เป็นการวิจยัน าร่อง (pilot study) 

•    เพื่อท าความรู้จัก ปัญหา ปรากฏการณ์จะท าให้ 
 ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

•    เพื่อวางกรอบแนวคดิให้ชัดเจน 

• เพื่อท าความคุ้นเคยกับพืน้ที่วจิยั สถานการณ์วจิัย 

•    เป็นการรวบรวมข้อมูลกว้างๆ (fishing expedition) 

•    เป็นการส ารวจหยั่งเสียง 

การวจิัยส ารวจ (Survey R.) 
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การวิจัยส ารวจ 



•    มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปร  ของปรากฏการณ์ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ   
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การวิจัยความสัมพันธ์ 

กรณีศึกษา  : ศึกษาอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

เปรียบเทยีบผลเพื่อหาเหตุ   : สังเกตผลแล้วย้อนไปดเูหตุ 

การศึกษาเชงิความสัมพนัธ์  : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตัง้แต่ 2 ตัว ขึน้ไป 



 

การศึกษาเชิงความสัมพันธ์ 
 

1 

•ตัวแปรต้น 1 ตัว ตัวแปรตาม 1 ตัว
(Simple Correlation) 

2 

 

 
• ตัวแปรต้น 2 ตัวหรือมากกว่า ตัว
แปรตาม 1 ตัว (Multiple 
Regression Analysis) 
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เพือ่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วชิาคณิตศาสตร์ และวชิาฟิกส์  

(ลกัษณะนี ้จะไม่มีตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม แต่เรียกรวม ๆ 
ว่า ตัวแปรที่ศึกษา)    



ตัวแปร X 
ตัวที่ 1 

 

 ตัวแปร  X 
    ตัวที่ 2 

 
 
 

… ตัวแปร X 
    ตัวที่ k 

 

ตัวแปร y 

กลุ่มตวัแปร X ร่วมกนั อธิบายตัวแปร Y  
น่ีคอื สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation)  
ซ่ึงมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ คอื  Ry.123…k 



•    มุ่งศึกษาความก้าวหน้าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในช่วงของสภาพ
ที่เกดิขึน้ ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ การเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในช่วงเวลา 
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การศึกษาพัฒนาการ 

การศึกษาระยะยาว  :Longitudinal Studies 

การศึกษาภาคตัดขวาง   : Cross-Section Studies 

การศึกษาแนวโน้ม: Trend Studies 



รูปแบบการวจิัยพฒันาการ 

• ศึกษากบัประชากรกลุ่มหน่ึงเฉพาะเวลาหน่ึง  

•     ใหข้อ้มลูของสถานการณ์เฉพาะเวลานั้น 

1.  การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-Section studies) 

• ศึกษาโดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชากรกลุ่มหน่ึง หลายๆ คร้ังไป
 ชัว่ระยะเวลาหน่ึง  

•     ใหข้อ้มลูหลายช่วงเวลาของประชากรกลุ่มนั้น (Trend) 

2.  การวจิัยศึกษาระยะยาว (Longitudinal   studies) 
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การวิจัยทดลอง (experimental research) 
 เป็นการวิจยัที่ต้องการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 องค์ประกอบของการวิจัยเชิงทดลอง 

  1.  มีการจดักระท าตัวแปรตัวแปรอิสระ 

  2.  มีการควบคุมตัวแปรเกิน 

  3.  มีการวดัผลตัวแปรตาม 

 



Design 1    กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว,  วดัผลเฉพาะ 
  หลงัการทดลอง 
  (The single  group,  Posttest-only-design)       

ผงัการทดลอง E-Group X            O2                   

21 



Design 2    กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว,  วดัผลก่อนและ 
  หลงัการทดลอง 
  (The single  group,  Pretest-Posttest design)       

ผงัการทดลอง E-Group O1            X            O2                   

22 



Design 4    กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีไม่เท่าเทียมกนั 
  วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง 
  (Non-equivalent control group,   
  Pretest-Posttest design)       

ผงัการทดลอง  E-Group  O1E           X            O2E                   

O1C                         O2C                   C-Group 

23 



Design 5    กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีแทจ้ริง 
  วดัผลเฉพาะหลงัการทดลอง 
  (True control group, Posttest-only design)       

ผงัการทดลอง  E-Group  R           X            O2E                   

R                          O2C                   C-Group 

24 



Design 6  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีแทจ้ริง,  
  วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง 
  (True control group,  Pretest- 
  Posttest design)       

ผงัการทดลอง  E-Group  R O1E   X   O2E                   

R O1C      O2C                   C-Group 
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Factorial Design 

 

A 
B C 

C 

 

B 

C 

C 

 

A 

B 

 

C 

C 

 

B 

C 

C 
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การออกแบบการวิจัย 

กระบวนการวางแผนที่ท าให้ผู้วจิัย 

ตอบค าถามการวจิัยได้อย่าง 

มีความตรง  

ความเป็นปรนัย 

ถูกต้อง  

ประหยัด 
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จุดมุ่งหมายของการออกแบบวจิยั 

1. เพือ่ให้ได้ค าตอบของปัญหาการวจิัยหรือ
ผลการวจิัยที่เช่ือถือได้ 

2. เพือ่ควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรในการ
วจิยั ซ่ึงหลกัในการควบคุมความแปรปรวน
ของตัวแปรเราเรียกย่อๆ ว่า Max Min Con 
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 Max ย่อมาจาก Maximization of 
independent variable variance  

หมายถงึ การท าให้ตัวแปรอสิระหรือตัวแปรทดลอง
แตกต่างกนัมากทีสุ่ด ซ่ึงจะมผีลท าให้ตวัแปรตาม
แตกต่างกนัมากทีสุ่ดด้วย หรือถ้าต้องการให้ค่าของ
ตวัแปรตามมค่ีาแตกต่างกนัมากทีสุ่ดจะต้องท าให้
ตวัแปรอสิระแตกต่างกนัมากทีสุ่ดด้วย 
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 Min ย่อมาจาก Minimization of error 
variance   หมายถึง การท าให้ความ
คลาดเคล่ือนมีค่าต ่าสุดหรือน้อยที่สุด โดยการ
ท าให้เคร่ืองมือวิจัยมีค่าความเที่ยงตรงและค่า
ความเช่ือม่ันสูงที่สุด 

 Con ย่อมาจาก Control of extraneous 
variable หมายถึง การควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรเกิน ไม่ให้มีผลต่อตัวแปรตาม             
ซึ่งมีวิธีการดังนี ้
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1. โดยการสุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มทดลอง 

2. ท าให้ตวัแปรเกนิระหว่างกลุ่มมค่ีาคงที ่

3. ท าให้เป็นตวัแปรเกนิเป็นตัวแปรอสิระอกีตัวหน่ึง 

4. ใช้วธีิการทางสถติคิวบคุมตวัแปรเกนิ 

วิธีการควบคุมตัวแปร 



ขัน้ตอนการออกแบบการวจิัย 

ขัน้ตอนที่ 1 ก าหนดรูปแบบการวจิยั 

วิจัยปริมาณ 

-บรรยาย  (ส ารวจ  ความสัมพนัธ์ พัฒนาการ)  

- ทดลอง  (ก่อนทดลอง  กึ่งทดลอง  ทดลองแท้จริง) 

วิจัยคุณภาพ 



ผู้วจิัยต้องก าหนดขอบเขตการวจิัย 

1. ประชากร 

2. กรอบแนวคิด จ านวนตวัแปร 

3. ช่วงระยะเวลา 

ขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดขอบเขตของการวิจัย 



องค์ประกอบของการออกแบบการวจิัย 

การออกแบบ
การสุ่มตวัอย่าง 

Sampling 

 design 

การออกแบบ
การวัดตวัแปร 

Measurement 

design 

การออกแบบ
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

analysis 
design 

ขัน้ตอนที่ 3 ก าหนดแนวทางการวิจัย  หรือ ออกแบบการวจิัย 



การออกแบบ
การวัดตวัแปร 

Measurement 

design 

•การวัดค่าตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

• ระบุโครงสร้าง นิยามเชิงทฤษฏี  เชิงปฏิบัตกิาร 

•ก าหนดมาตรวัด สร้างเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ  

•ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน  
Randomization  (random selection ,  

Random assignment , random treatment ) 
                                                วิจัยเชิงทดลอง   

 



การออกแบบ
การสุ่มตัวอย่าง 

Sampling 

 design 

1. ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

2.ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง 



1.การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

- สถติพิืน้ฐาน 

- สถติเิชิงอนุมาน 

การออกแบบ
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

analysis 
design 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 



 

โจทย์วิจัย 
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แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการผลิต 

ส้มโอพันธุ์ผสมทบัทิมสยามกับสาลี่ขาว  

บ้านแสงวิมานท าอย่างไร 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=12408.0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EMViVYO6IcS1uATo1oCYAQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNFuDl_fQP7DBEb2UWriKVmrvIJ6fQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.wikalenda.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-038914.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EMViVYO6IcS1uATo1oCYAQ&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNGp52wzmQqT1x-aF2Ak3kUwW-CmJA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000109997&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EMViVYO6IcS1uATo1oCYAQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBg9guainaH_vl2Pv66qLGfseQeQ
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การผลิตต้นแม่พันธ์และกิ่งพันธ์ส้มโอ 

พันธุ์ผสมทับทิมสยามกับสาลี่ขาว 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.wikalenda.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-038914.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EMViVYO6IcS1uATo1oCYAQ&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNGp52wzmQqT1x-aF2Ak3kUwW-CmJA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000109997&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EMViVYO6IcS1uATo1oCYAQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBg9guainaH_vl2Pv66qLGfseQeQ
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สัดส่วนการเลี้ยงปลาดุกและปลานิลที่ให้

ผลผลิตสูงสุดในบ่อดินบริเวณบ้านในอ่าว 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.bestfish4u.com/best-fish-article-12.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_8diVZGoFIaSuATL2YGoAw&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNFjR33jWY-4YOqePWJRRzEGKcFbjw
http://www.google.co.th/url?url=http://xn--j3cmcalnc3dvfdjg9e2o.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_8diVZGoFIaSuATL2YGoAw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEfSIuaZ-gWNOKXX2G3pTmUG0eYRQ
http://www.google.co.th/url?url=http://xn--j3cmcalnc3dvfdjg9e2o.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_8diVZGoFIaSuATL2YGoAw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEfSIuaZ-gWNOKXX2G3pTmUG0eYRQ




การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ของนักศึกษาสาขา
การศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาสาขาการศึกษา  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การคดิวิเคราะห์ของนักศกึษาสาขาการศึกษา  

 



1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาการศึกษา  

  รูปแบบวจิยัความสัมพนัธ์ 

2.เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคดิวเิคราะห์ของนักศึกษาสาขา
การศกึษา 

        - ยกร่าง  -พัฒนา  -ทดลองใช้ 

       วิจัยทดลอง   



ก าหนดหัวข้อวจิัย 

ทบทวนแนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

พัฒนากรอบแนวคดิ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

พัฒนาเคร่ืองมือวจิัยและหาคุณภาพ 

เกบ็รวบรวมข้อมูล 

จัดการข้อมูล เขียนรายงานผลการวจิัย 

ปัญหาส าคัญ 

แนวคิด/ตวัแปร/สมมตุิฐาน 

พืน้ที่ /วธีิการ/กลุ่มตัวอย่าง 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

ช่วงเวลา/ระยะเวลา 

ประมวลผล / วเิคราะห์ 

เอกสาร/งานวิจัย 

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 





ประชากรและตัวอย่าง 

  ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง 

  คณะครุศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



ประชากร 
Population 

   

      หน่วยของข้อมลูทุกหน่วย หรือ     
     “ทั้งหมด” (คน สัตว์ สิ่งของ)   
       ที่อยู่ในขอบเขตของการวิจัย 



       ส่วนหนึ่งของประชากร ที่
ผู้วิจัยเลือกหรือสุ่มมาเป็นตัวแทน 
ส าหรับการศึกษา   

    

ตัวอย่าง 
Sample 

 



 

 การสุ่มตัวอย่าง 

 Random Sampling  
 

ตัวอย่าง  

  Samples 

 

ประชากร 
Population 



Random selection 
สุ่มจากประชากร 

Random assignment 

สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม 

กลุ่มทดลอง 

 

กลุ่มควบคุม 

 

 

ประชากร 
 
 

 ตัวอย่าง  

   

 

การวิจัยเชิงทดลอง 

 



    สุ่มโดยอาศัยทฤษฎี 

            ความน่าจะเป็น 

สุ่มโดยไม่อาศัยทฤษฎี 

            ความน่าจะเป็น 

          

ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง 

แบ่งเป็น 2 ประเภท 



1. การสุ่มอย่างง่าย  
       Simple Random Sampling 

2.  การสุ่มอย่างมีระบบ 

   Systemmatic Random Sampling 

3. การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
    Stratified Random Sampling 

4. การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
  Cluster Random Sampling 

5.  การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

     Multistage Random Sampling 

สุ่มโดยอาศัยทฤษฎี 

ความน่าจะเป็น 



 
 ลักษณะส าคัญ 
   ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือก   
             เท่าๆกัน 
   ประชากรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ 
   ประชากรมีขนาดเล็ก 

การสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) 



เอกพันธ์ (Homogeneous) 
 

 

 

 

วิวิธพันธ์/แตกต่างกัน (Heterogeneous) 
 

คุณลักษณะของประชากร 



 

การสุ่มอย่างง่าย  

1. Homogeneou 
2. น้อย 



การสุ่มอย่างง่าย 
     

  

        1. จับฉลาก 

        แบบแทนที ่
        แบบไมแ่ทนที่ 
      2. ตารางเลขสุ่ม 
 

“ 

วิธีการสุ่ม 



การสุ่มอย่างมีระบบ 

(systematic random sampling) 
 

    ลักษณะส าคัญ 
ประชากรที่มีการเรียงล าดับเป็นระบบอยู่แล้วตาม
หมายเลข  

   (แต่การเรียงล าดับเป็นไปแบบสุ่ม) 
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  

    



การสุ่มอย่างมีระบบ 

(systematic random sampling) 
 วิธีการสุ่ม 

   โดยอาศัยช่วงการสุ่ม (I) 
      N 
      n     

   N   ขนาดประชากร   n   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
   

                 สุ่มหน่วยตัวอย่างเริ่มต้น 
 
 

I



 

ลักษณะส าคัญ 
 

ประชากรแตกต่างกันมาก 
ชั้นภูมิเดียวกันประชากรมีลักษณะเหมือนกัน 
    หรือเป็นเอกพันธ์ 
ระหว่างชั้นภูมิประชากรมีลักษณะตกต่างกัน 
    หรือเป็นวิวิธพันธ ์
 สุ่มตัวอย่างจากทุกชั้นภูมิ 

สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  
(Stratified random sampling 



กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 



 
วิธีการ 
1. ชนิดเป็นสดัส่วน   
     จ านวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิ 
     ไม่แตกต่างกัน 
2. ชนิดไม่เป็นสัดส่วน    
    จ านวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิ 
    ไม่แตกต่างกัน 

สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 



ลักษณะส าคญั 

ประชากรขนาดใหญ่  และอยูก่ระจัดกระจาย 

 แบ่งประชากรออกเป็นพวกๆ โดยใช้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันมี
ลักษณะแตกต่างกัน หรือรวมลักษณะของประชากรไว้ครบถ้วน 

 สุ่มเพียงบางกลุ่ม เปน็กลุ่มตวัอยา่ง  (อาจจะสุ่มอย่างง่าย หรือ
แบบเป็นระบบ) 

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 (Cluster or area random sampling) 



กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 



การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

ประชากรที่มีขนาดใหญ่ 

สุ่มโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ  

ภายในกลุ่มแตกต่างกัน   

ระหว่างกลุ่มเหมือนกัน   



การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เป็นการสุ่มที่ใช้วิธีสุ่มหลายๆวิธ ี



 

ลักษณะส าคญั 

 ประชากรมีจ านวนมากและอยู่ทรงกระจัดกระจาย 

 สุ่มหลายขั้นตอน  และใช้วิธีการสุ่ม หลายๆวิธี 
ประชากร 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ 

จงัหวดั 

จงัหวดั 

ต าบล 

จงัหวดั 

จงัหวดั 

ต าบล 

จงัหวดั 

จงัหวดั 

ต าบล 

จงัหวดั 

จงัหวดั 

ต าบล 

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage random sampling) 



โดยไม่อาศัยทฤษฎี 

ความน่าจะเป็น 

การเลือกแบบบงัเอิญ 

การเลือกแบบเจาะจง 

การเลือกแบบแบ่งส่วน 

การเลือกแบบลกูโซ่ 



 ไม่ยึดกฎเกณฑ์อะไร  เจอ
ใครที่ให้ความร่วมมือหรือให้
ข้อมูลได้เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกแบบบังเอิญ (accidental sampling) 



 ก าหนดคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย โดยใช้เหตุผล 
วิจารณญาณ  

  

การเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling) 



ลักษณะส าคญั 

จ าแนกประชากรออกเป็นส่วนๆ ตามตวัแปรที่ต้องการศึกษา เชน่   
ผลกระทบตอ่การขึ้นราคาน้ ามัน  

เลือกตวัอย่างในแต่ละกลุ่มแบบบังเอิญ 

ข้าราชการ 

การเลือกแบบแบ่งส่วนโควตา (Quota sapling) 

นักธุรกิจ รับจ้าง เกษตรกร 



 กลุ่มตัวอย่างหายาก และจ านวนน้อย 

 เริ่มแรกเลือกหนว่ยตัวอย่างที่หาง่าย แล้วให้กลุ่มตัวอย่างนีช้ี้น า
ไปหาหน่วยตัวอย่างอื่นๆ ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 

ข 

ค 

ก 

การเลือกแบบลูกโซ่ สุ่มเชิงก้อนหิมะ 
(snowball sampling) 



การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ธรรมชาติ/ความเสมอเหมือนของสมาชิกประชากร 

ประเภทของการวิจัย 

จ านวนตัวแปรอิสระที่ศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขนาดของประชากร 

ค่าใช้จ่าย  เวลา 

ระดับความถูกต้องแม่นย า 



ใช้เกณฑ์ร้อยละ 

ใช้ตารางเลขสุ่ม เช่น เครจซีและมอร์
แกน, ยามาเน 

ใช้สูตรค านวณ 

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 



2. ค านวณจากสูตรของยามาเน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  

เมื่อ e แทนความคลาดเคลื่อน  .05 หรือ .01 

21 Ne

N
n






 

 ค านวณขนาดตัวอย่างจากค่าขนาด 

 อิทธิพล(Effect  Size) 

            น าค่าขนาดอทิธิพลมาหาขนาด    

            ตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป 

             Power  Tables 

 
          โปรแกรมส าเร็จรูป  G* POWER 

 



คว
าม

คล
าด

เค
ลื่อ

น 
มาก 

เล็ก 

น้อย 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ใหญ ่

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนและ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดตัวอย่าง 



 ตัวอย่างคล้ายคลึงกับประชากร 

 ขนาดพอเหมาะ (ทฤษฎี/ปฏบิัต)ิ 

 ปราศจากความล าเอียง   

ประชากร 
ตัวอย่าง 

ค่าสถิต ิ       ค่าพารามิเตอร์                    

ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ด ี



ศึกษาคุณลักษณะของ
ประชากร 

นิยามประชากรเปา้หมาย 

วิเคราะห์วัตถุประสงค ์ ใช้ข้อมูลอะไร-ใคร 

ใคร ที่ไหน เมื่อไร เท่าไร 

เอกพันธ์/วิวิธพันธ์ 

โรงเรียน  นักเรียน 

สมบูรณ์ทันสมัย 

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดหน่วยการสุ่ม 

สร้างกรอบการสุ่ม 

ก าหนดขนาดของตัวอย่าง 

สุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดวิธีการสุ่ม 



ประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่าง 

ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ประหยัดเวลา  แรงงาน 

สะดวกและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ถูกต้อง  แม่นย า 

    



สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ  บรรจง 

โดย 



องค์ประกอบของการออกแบบการวจิัย 

การออกแบบ
การสุ่มตัวอย่าง 

Sampling 

 design 

การออกแบบการ
วัดตัวแปร 

Measurement 

design 

การออกแบบ
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

analysis 
design 



แนวทางในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย 

 
1. ค าถาม/วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

2.ลักษณะข้อมูล/ระดับการวัด 

3.ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถติวิเิคราะห์ 



หลักเกณฑ์ในการเลือกสถติ ิ

• ประเภทของตัวแปร  (ตัวแปรอสิระ ตวัแปรตาม ตวัแปรแทรกซ้อน  

    ตัวแปรคั่นกลาง ตวัแปรปรับ) 

• จ านวนตวัแปร (ตัวแปรต้น 1 ตัวหรือมากกว่า ตวัแปรตาม 1 ตัวหรือ
มากกว่า ) 

• ระดับการวัดตวัแปร (นามบัญญัต ิเรียงอันดับ อันตรภาค มาตราส่วน) 

• เป้าหมายของการวเิคราะห์ (บรรยายประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  อธิบาย
ความสัมพันธ์/ท านาย ทดสอบความแตกต่างของประชากร วิเคราะห์
โครงสร้างของกลุ่มตัวแปร วิเคราะห์เชงิสาเหต ุ ตรวจสอบความตรง
ของโมเดลกับข้อมูลเชงิประจักษ์) 

 



รูปแบบต่างๆของการใช้สถิติ 

วตัถปุระสงค์การวิจยั 

การสรุปผลการวิจยั 

การแปลความหมาย 

ลกัษณะตวัแปร 

การออกแบบการวิจยั 
การสุม่ตวัอย่าง 

การวดั 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

สมมติฐานการวิจยั 

เป้าหมายการวิจยั 

ลกัษณะประชากร กลุม่
ตวัอย่าง 

พืน้ฐานความรู้ทางสถิติ 

ปัญหาการวิจยั 

 
เพ่ือบรรยาย  
เพ่ืออธิบาย 
ทดสอบความแตกต่าง  
ทดสอบโครงสร้างของตวัแปร 
เพ่ือวิเคราะห์สาเหต ุ  
เพ่ือตรวจสอบ โมเดล 

 

ประเภทของตวัแปร 
จ านวนตวัแปร 

ระดบัการวดัตวัแปร 
 

ประเภทของประชากร 
จ านวนกลุม่ (1/มากกว่า) 
การแจกแจง (ปกติ/ไม่ปกต)ิ 



การใช้สถิติเพื่อการวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย 

แหล่ง 
ข้อมูล 

ระดับการวัด 
ของข้อมูล 

ตัวแปร 
 

บรรยายตัวแปร 

ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ีย 

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัว
แปร 

อัตราส่วน 

อันตรภาคชัน้ 

เรียงล าดับ 

นามบญัญัติ 

หลายตัว 

2 ตัว 

ตัวแปรต้น 

หลายตัว 

2 ตัว 

1 ตัว 

ตวัแปร
ตาม 

ประชากร 

กลุม่ตวัอย่าง 

1 กลุม่ 
2 กลุ่ม 

หลายกลุม่ 
สถิติ 

…………
……… 

1 ตัว 



ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติวิเคราะห์ 

 1. ลักษณะการแจกแจงข้อมูล 

 2. จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 4. ระดับการวัดตัวแปร 



กรอบมโนทศัน์ของกระบวนการทางสถติิ 

ค่าพารามีเตอร์ 
(m , s2 , r , ฯลฯ) 

กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ค่าสถติ ิ
( X , S2 , r , ฯลฯ) 

การประมาณค่า 

การทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติเชิงบรรยาย สถิติอ้างองิ 



สถิติส าหรับการวจิัย 

สถิต ิ

บรรยาย  (Descriptive  statistics) 

อ้างองิ  (Inferential  statistics) 

สถิตนัินพาราเมตริก  (Non-parametric  statistics) 

สถิตพิาราเมตริก  (parametric  statistics) 



Hotelling 
T2 MRA ANOVA 

FA 
Non 
Para. 
Stat. 

 
 
 

MANOVA, DA,CA 

 
 
 
 

MMRA, PART Analysis 

 
 
 
 
 

LISRELL 

HLM 

ความเก่ียวข้องเช่ือมโยงของสถติ ิ

t-test 
Z-test 



ความคลาดเคลือ่นในการทดสอบสมมุตฐิาน 

  1.  ความคลาดเคล่ือนประเภทที่  1  (type  I  error) 

  ผู้วจิัยปฏเิสธสมมุตฐิานที่เป็นกลาง  โดยที่ 

สมมุตฐิานกลางเป็นจริง  เรียกว่า       -  error 

  2.  ความคลาดเคล่ือนประเภทที่  2  (type  II  error) 

ผู้วจิัยยอมรับสมมุตฐิานที่เป็นกลาง  โดยที่ 

สมมุตฐิานกลางเป็นเทจ็ เรียกว่า      -  error 







การตดัสินใจเกีย่วกบัสมมุตฐิาน 

การตดัสินใจ
หลงัการทดสอบ 

สถานการณ์ทีถู่กต้องของ  H0 

H0  เป็นจริง H0  เป็นเทจ็ 

ยอมรับ  H0 ตดัสินใจถูกต้อง    ความคลาดเคลือ่น             

       แบบที่  2 
ปฏิเสธ  H0   ความคลาดเคลือ่น 

      แบบที ่ 1 

ตดัสินใจถูกต้อง 
 )1

 )1 )

 )



ประเภทของการทดสอบสมมุตฐิาน 
การทดสอบแบบหางเดยีว 

เขตยอมรับ  H0 ขอบเขตการปฏิเสธ  H0 
 =  .05 

ค่าวกิฤต 

สมมุติฐานการวจัิย เพศชายมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์
   สูงกว่าเพศหญงิ 

สมมุติฐานทางสถิติ   H0   : 

   H1  : 

21 mm 

21 mm 



ประเภทของการทดสอบสมมุตฐิาน 
การทดสอบแบบหางเดยีว 

เขตยอมรับ  H0 ขอบเขตการปฏิเสธ  H0 

 =  .05 

ค่าวกิฤต 

สมมุติฐานการวจัิย เพศชายมีทกัษะการบริหารสูงกว่า  
                           สูงกว่าเพศหญงิ 

สมมุติฐานทางสถิติ   H0   : 

   H1  : 

21 mm 

21 mm 



การทดสอบสมมุตฐิานแบบสองหาง 

ขอบเขตยอมรับ  H0 ขอบเขตปฏิเสธ  H0 ขอบเขตปฏเิสธ  H0 

025.
2




025.
2




ค่าวกิฤต ค่าวกิฤต 

สมมุติฐานการวจัิย นักเรียนเพศชายและนักเรียนเพศหญงิมี 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์แตกต่างกนั 

สมมุติฐานทางสถิติ   H0   :    

   H1  : 

21 mm 

21 mm 



ระดบันัยส าคญัทางสถิติ   
(Level  of  significance) 

ความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมุตฐิานที่ 

เป็นกลาง  (H0)  ที่เป็นจริง  หรือความน่าจะเป็น
ในการเกิดความคลาดเคล่ือนแบบที่  1    )



ค่าของอ านาจการทดสอบ  ขึน้อยู่กบั 
  1.  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  2.  กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
      เที่ยงตรง 
  3.  การเลือกใช้วิธีการทดสอบทางสถติทิี่เลือกใช้ 
      ตรงกับการแจกแจงของประชากร และเป็น  
      ไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของค่าสถตินัิน้ๆ 



ระดบัความเป็นอสิระ  (degree  of  freedom) 
จ านวนหรือค่าที่แสดงถงึระดับความเป็นอสิระของ 

การผันแปรได้ตามกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หน่ึง   

จากการแจกแจงภายใต้โอกาสความน่าจะเป็น 

  เช่น  มีข้อมูลอยู่  4  จ านวน  ที่จะรวมกันเป็น   

12  แต่เราทราบ  3  จ านวน  คือ  2 , 1 , 5  ดังนัน้   

ตัวเลขสุดท้ายต้องเป็น  4  เท่านัน้ 

 



ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ 

t-test 

One sample Two samples 

Independent 

ความแปรปรวน
เท่ากนั 

ความแปรปรวนไม่
เท่ากนั 

Dependent 

ANOVA 

One way 
ANOVA 

Two ways 
ANOVA 



ข้อตกลงเบื้องต้นของการใชส้ถิติทดสอบ t-test 

1. ข้อมูลแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) 
2. ตัวแปรตามมีค่าต่อเนื่อง (อนัตรภาคชั้น/อัตราส่วน) 
3. กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มโดยใช้หลักการความน่าจะเปน็  
4. ขนาดตัวอย่างไม่เล็กมาก ซึ่งขนาดตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 30 คน 
 



 วัตถุ 
ประสงค์ 

จ านวน
กลุ่ม 

จ านวน    
ตัวแปร 

สถติทิี่ใช้ 

เปรียบเทียบความ 
แตกต่างของค่าเฉล่ีย 

 

1 กลุ่ม ตัวแปรต้น 1 ตัว 
  ตัวแปรตาม 1 ตัว 

 

One Sample 
 t-test 

100 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวิจัย
กับค่ามาตรฐาน 



 วัตถุ 
ประสงค์ 

 

จ านวน
กลุ่ม 

จ านวน  
ตัวแปร 

สถิติที่ใช ้

เปรียบเทียบความ 
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 

 

2 กลุ่ม 
สัมพันธ์กัน 

ตัวแปรต้น 1 ตัว 
  ตัวแปรตาม 1 ตัว 

Dependent Sample 
 t-test  
    
Paired sample t-test 
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เพื่อเปรียบเทยีบความรู้และทกัษะ
วิจัยของผู้ร่วมการอบรมระหว่างก่อน

และหลังการอบรม 



 วัตถุ 
ประสงค์ 

จ านวน
กลุ่ม 

จ านวน 
ตัวแปร 

สถติทิี่ใช้ 

เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง 
ของค่าเฉล่ีย 

 

2 กลุ่ม 
เป็นอสิระจากกัน 

ตัวแปรต้น 1 ตัว  
แบ่งเป็น 2 ระดับ 

 
ตัวแปรตาม 1 ตัว 

 

 Independent 

Sample  t-test 

102 

 
เพื่อเปรียบเทยีบทักษะการวิจัยระหว่างอบรมตาม
หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่กับเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 



การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล t-test 
แบบอิสระ 

การ
พัฒนา 
 

จ านวน คะแนน
เตม็ 

 

S.D. t sig 

นักวจิัย
รุ่นใหม่ 
 

34 40.00 26.91 6.35 2.65 .01 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 
 

31 40.00 23.06 5.23 

X



การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 

(Two Ways Analysis of Variance) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง 

(Multi-Ways Analysis of Variance)  



เงื่อนไขการใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน 
  1. ข้อมูลแจกแจงแบบโค้งปกต ิ 

2. ตัวแปรตามมีค่าต่อเน่ือง  
3. ตัวแปรอสิระอยู่ในระดับนามบัญญัต ิและมี 2 ระดับขึน้ไป  เช่น 
      การพัฒนานักวจิัย มี 3 วธีิ คือ  
           นักวจิัยรุ่นใหม่ 
           เรียนรู้ด้วยตนเอง 
           เข้าร่วมทมีวจิัย 
4. กลุ่มตัวอย่างใช้วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
5. ความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน  



การน าเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

X
แหล่งความ
แปรปรวน 
 

SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม    309.34 2 154.67 4.54 .01 

ภายในกลุ่ม 3206.10 94 34.11 
รวม 3515.44 96 



วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ 

• กรณีความแปรปรวน
เท่ากัน เช่น LSD  

• Scheffe 

• Bonferroni ฯลฯ 
 

เมื่อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกัน  เลือกวิธี
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ มี 2 
กรณ ี

กรณคีวามแปรปรวนไม่เท่ากัน เชน่  Games- Howell,  Dunnett’ T3 



การน าเสนอผลการเปรียบเทียบพหุคูณ 

การพัฒนา นักวจัิยรุ่นใหม่ 
       =26.91 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
=23.06 

 

เข้าร่วมทีมวจัิย 
=28.88 

 

นักวจัิยรุ่นใหม่ 
 

- 3.85* .04 

เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

- 3.84* 

 

เข้าร่วมทีมวจัิย 
 

- 

X X X
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1 
•ตัวแปรต้น 1 ตัว ตัวแปรตาม 1 ตัว

(Simple Correlation) 

2 

 

 
•ตัวแปรต้น 2 ตัวหรือมากกว่า ตัวแปร
ตาม 1 ตัว (Multiple Regression 

Analysis) 
 

 

 
 
 
 



Simple Correlation 

ความรู้ (X1) 

(X1 X2 

X3 

X4 

การเสพยาเสพตดิ 

(Y) 
 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กับการตดิยาเสพตดิของ
เยาวชน 
 
 



Multiple Correlation 

ความรู้ (X1) 

อิทธิพลของเพื่อน(X2) 

คา่นิยม (X3) 

 

ปัญหาครอบครัว(X4) 

การเสพยา 

เสพตดิ 

(Y) 

 

 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพนัธ์กับการเสพยาเสพตดิของ
เยาวชน 
 
 



1  

 

•Pearson’s Product Moment Correlation 

2 

 

•Spearman Correlation 

 

3 

 

•Point Biserial Correlation 

4 

 

•Chi-square 
 

Simple Correlation 

 



 
 
 
 

ตัวแปร ตัวแปร สถติ ิ

   ค่าต่อเน่ือง 
• อันตรภาค 
• อัตราส่วน 

   ค่าต่อเน่ือง 
• อันตรภาค 
• อัตราส่วน 
 

  สหสัมพนัธ์เพยีร์สัน   
  ทราบทศิทาง 
  ทราบระดับความสัมพันธ์ 
 

   ค่าไม่ต่อเน่ือง 
• เรียงล าดับ 

   ค่าไม่ต่อเน่ือง 
• เรียงล าดับ 

  สหสัมพนัธ์สเปียร์แมน 
  ทราบทศิทาง, 
   ทราบระดับความสัมพนัธ์ 

  ค่าไม่ต่อเน่ือง 
  นามบญัญัต ิ2 ระดับ 

 ค่าต่อเน่ือง 
• อันตรภาค 
• อัตราส่วนมาตรา 

 สหสัมพนัธ์พอยท์ไบซีเรียล 
 ทราบทศิทาง 
 ทราบระดับความสัมพนัธ์ 
 

 ค่าไม่ต่อเน่ือง 
• นามบญัญัติ 
 

 ค่าไม่ต่อเน่ือง 
• นามบญัญัติ 
 

  ไคสแควร์   
  ไม่ทราบทศิทาง 
  ไม่ทราบระดับความสัมพนัธ์ 
 



การใช้สถติเิป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึง 
สถติจิะไร้ประโยชน์ ถ้าขาดหลักฐาน/
ทฤษฎีรองรับ และขาดการออกแบบ 
การวิจัยที่ดี ถงึแม้ว่าจะใช้สถติขัิน้สูง 
กต็าม 
                                    
     ขอขอบคุณ  


