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Research MethodologyResearch Methodology การออกแบบการวิจัย

• ความหมาย แบบการวิจัยเปนแผนงาน โครงสราง และกลวิธี
ของการคนควา หาคําตอบในปญหาการวิจัย 
– แผนงาน  เริม่ตั้งแต การตั้งปญหาการวิจัย การตั้งสมมติฐาน 
การรวบรวมขอมูล จนถึงการวิเคราะหขอมูล

– โครงสราง คือ แบบจําลองของความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา
– กลวธิ ีหมายถึง จะเลือกกลุมตัวอยาง และเกบ็รวบรวมขอมูล
อยางไร วิเคราะหอยางไร เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

วัตถุประสงคของแบบการวิจัย

• เพื่อหาคําตอบของ
ปญหาการวิจัยไดอยาง
เที่ยงตรง เปนปรนัย  
ถูกตองและประหยดั 
เทาที่จะทําได ตรงกับ
ปญหาที่วางไว

• เพื่อควบคมุความแปรปรวน
คลาดเคลือ่น และความ
แปรปรวนภายนอกที่จะมีผลตอ
ปญหาการวิจัย ซึ่งอาจเกดิจาก
การสุม หรอืเกิดจากตัวแปร
แทรกซอน หรือเกิดจากเทคนคิ
วิธีการตาง ๆ  

วิธีการควบคุมความแปรปรวน

• 1. เพิ่มความแปรปรวนที่เนื่องจากตัวแปรอิสระ
ใหมีคาสูงสุด

• 2. ลดความแปรปรวนคลาดเคลื่อนใหเหลือนอย
ที่สุด

• 3. ควบคุมความแปรปรวนที่เนื่องจากตัวแปร
ภายนอกใหหมดไป



1. หลักการเพิ่มความแปรปรวนที่เนื่องจาก  
ตัวแปรอิสระใหมีคาสูงสดุ

• จัดระดับของตัวแปรอิสระที่ตองการศึกษาใหมีคุณสมบัติ
แตกตางกันมาก ๆ  จนสามารถวัดหรือสังเกตเห็นไดอยาง
ชัดเจน  เชน 
– วัดคะแนนความพีงพอใจโรงพยาบาล โดยมีคะแนน     

0-100
– เปรียบเทียบความรูเกี่ยวกบัโรคเอดสระหวางนักสาธารณสุข    
ป 1 กับป 4

2. ลดความแปรปรวนคลาดเคลื่อนให
เหลือนอยที่สุด

• 1.การสุมตัวอยาง โดยตองใชหลักของการสุม
ตัวอยางใหเปนตัวแทนของประชากรมากที่สุด

• 2. ควบคมุหรือจัดสภาพการณที่เกี่ยวของกับการ
สอบวัดใหมีผลตอการสอบวัดนอยที่สุดหรือไมมี
เลย

• 3. เพิม่ความเที่ยงของเครือ่งมือใหมีคามาก ๆ  

3. ควบคมุความแปรปรวนที่เนื่องจากตัวแปร
ภายนอกใหหมดไป

• 1. กําจัดตัวแปร โดยทําใหตัวแปรภายนอกที่อาจมีผลตอตัวแปร
ตามใหเปนตัวคงที่

• 2. การทําใหเทากัน เปนการจับคูตัวอยาง ใหมีลักษณะเหมือน ๆ 
กัน ซึ่งอาจจะเหมือนกันเปนคู หรือเปนกลุม

• 3. การสุมตัวอยางแบบกระจาย
• 4. การนํามาศึกษาเปนตัวแปรอิสระดวย แลววิเคราะหแบบ
หลายตัวแปรชวย (Multivariate analysis)

• 5. การควบคุมทางสถิติ

ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี

• 1. ปราศจากอคติ ทั้ง
ขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล

• 2. ปราศจากตัวแปร
แทรกซอน ที่แทรกอยู
ระหวางตัวแปรอสิระ และ
ตัวแปรตาม หรือใหเหลือ
นอยที่สุด

• 3. สามารถควบคุมตัวแปร
ภายนอกได  เพื่อใหผลที่ได
เกิดจากตัวแปรอสิระกับ  ตัว
แปรตาม 

• 4. ความชัดเจน ทางสถิติ
ในการทดสอบสมมติฐาน 
ตองเลือกสถิติทดสอบอยาง
เหมาะสม



ปญหาความตรงของแบบการวิจัย

• 1. ความตรงภายใน 
(internal validity)

• 2. ความตรงภายนอก 
(external validity)

2. ปญหาความตรงภายนอก (external validity)

• 1.ปฏิสัมพนัธรวม
ระหวางความลําเอยีงใน
การเลือกตัวอยางกับตัว
แปรอิสระ

• 2. ปฏิสัมพันธรวมของ
การสอบวัดครั้งแรก

• 3. ผลของวิธีการศึกษา
หรือผูเก็บขอมูล อาจทํา
ใหกลุมตัวอยางปกปด
พฤตกิรรมทีแ่ทจริง

• 4. อิทธิพลของการศึกษา
ซ้ํา ๆ หรือมกีลุมอื่น
แทรกซอน

1. ปญหาความตรงภายใน (internal validity)

1. เหตุ การณ พ อง (อาจมี 
ปรากฏการณ ไม ปกติ บางอย างเกิ ดขึ้ น)

5. การถดถอยทางสถ ิติ  เป นการ
ขาดความตรงภายในที่ เกิ ดกั บพวก extreme)

2. วุ ฒ ิภาวะ (Maturation) มี การ
เจริ ญเต ิบโตระหว างการศ ึกษา

6. ความลําเอี ยงในการคั ดเลื อก
ตั วอย าง

3. การสอบวั ด ก อนและหลั ง อาจ
มี ผลจากการสอบวั ดครั้ งแรก

7. การสู ญหายระหว างการ
ทดลอง

4. เครื ่องมื อและการใช เครื ่อง
มื อสอบวั ด ไม สมํ่ าเสมอ

8. ปฏิ สั มพ ันธ ร วมระหว างการ
เลื อกกลุ มตั วอย างกั บวุ ฒ ิภาวะ

วัตถุประสงคของการออกแบบการวิจัย 
• วัตถุประสงคของการออกแบบการวิจัย  เพื่อทําให                   
• 1. ตัวแปรที่ตองการวิเคราะห มี ความผันแปรมากที่สุด ทั้งตัวแปรอิสระ และตวั

แปรตาม ทั้งนี้เพราะหากตัวแปรตาม ไมผนัแปรหรือผันแปรนอยมาก แทบจะคงที่ 
เมื่อเอาตัวแปรอิสระมาอธิบาย หรือหาความ สัมพันธ ก็จะไมสามารถอธิบายได ใน 
ทํานองเดียวกัน หากตัวแปรอสิระคงที่ไม ผันแปร ตัวแปรอิสระก็ไมสามารถอธิบาย 
ตัวแปรตามที่มีการผันแปรได

• 2. ตัวแปรอื่นที่เกี่ยวของแตไมเปน จดุสนใจ ผันแปรนอยที่สดุ สามารถทําได หลาย
วิธีคอื การคัดเลือกประชากรที่มีคุณสมบัติ เหมือนกันทุกดานที่ผูวิจัยตองการลด หรือ 
ควบคุม อิทธิพล  การสุมตัวอยางแบบกระจาย การจับคู วิเคราะห  และการควบคมุ
ทางสถิติ

• 3. การวัดที่ถูกตองโดยขจัดขอบกพรองของการวัด โดยผูวิจัยจะตองพยายาม 
ออกแบบการวิจัยหรือหาวิธีการที่จะวัดตัวแปร ใหถูกตอง มีความเชื่อถือได 



ชนิดของแบบการวิจัย 

•  การวิจัยแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
• 1. การวิจัยแบบทดลอง  

(Experimental  Design)
• 2. การวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(Quasi- experimental  Design)
• 3. การวิจัยแบบไมทดลอง

( Non experimental  Design)

การวิจัยแบบทดลอง (Experimental  Design)

• การวิจัยแบบทดลอง หมายถึง การ วิจัย ที่ผูวิจัยตองการศึกษาผลที่
เกิดขึ้นจาก การปฏิบัติตอสิ่งที่ตองการทดลอง ดวยการ กระตุนเพื่อ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การ วิจัยประเภทนี้มีหลายแบบ แตละแบบ
มีขอดี ขอเสียในแงมุมตาง ๆ กัน บางแบบดีในแง ของความประหยัด 
บางแบบดีในแงของการ ไดขอสรุปที่ชัดเจน การวิจัยแบบทดลอง 
ไดแก 

• 1. การวัดผลของการปฏิบัติตอกลุม ตัวอยาง 2 กลุม โดยกลุมหนึ่ง
ไดรับการกระตุน X                  O11 

O12

• 2. เปนแบบที่แกไขขอบกพรอง ของแบบแรก โดยการวัดกลุมตัวอยางทั้งสอง 
กลุมกอน แลวใหกลุมใดกลุมหนึ่ง ไดรับ การกระตุน จากนั้นวัด ผล ของการ
ปฏิบัติของ ตัวอยาง 2 กลุม อกีครั้งหนึ่ง นํา ผลที่ไดจากการวัดทั้งหมดมา
เปรียบเทียบกัน 

ในการทดลองกลุมตัวอยางทั้งสอง กลุม ถาไดจากการสุมอยางกระจาย จาก
ประชากรเดียวกันความเชื่อถือก็จะดีขึ้น 

O11       X           O12 
O21                        O22

การวิจัยแบบทดลอง (Experimental  Design) การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi- experimental  Design)

• การวิจัยแบบกึ่งทดลอง เปนการวิจัย ที่ผูวิจัยไมสามารถควบคุม 
ปรากฏการณ ตาง ๆ ไดครบถวน เชนเดียวกับการวิจัยแบบทดลอง 
แบบการวิจัยจะคลายคลึงกับการวิจัย   แบบ ทดลอง แตยังไมใช
การทดลองจริง ๆ ทั้งนี้ เพราะ ในทางปฏิบัติผูวิจัยไมสามารถ
ควบคุม ประชากรไดโดยตลอด



การวิจัยแบบไมทดลอง ( Non experimental  Design)

• การวิจัยแบบไมทดลอง เปนการวิจัย ที่ศึกษาสภาพตาง ๆ ตามที่เปนอยูมิไดมี
การ กระทําอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําดังกลาว การ วิจัยประเภทนี้ ไดแกการวิจัยเอกสารและ ขอมูลที่มอียู
แลว และการวิจัยสนาม การวิจัย สนาม สามารถทําวิจัยไดดังนี้คอื

• 1. การวิจัยแบบตัดขวาง  (Cross-sectional Design)
• 2.การวิจัยแบบระยะยาว  (Longitudinal Design)

• 3. การวิจัยแบบกรณีศกึษา (Case Study)

• 4. การวิจัยแบบไปขางหนา (Cohort Study or Prospective Study)

• 5. การวิจัยไปแบบขางหลัง (Case-control Study or Retrospective Study)

การวิจัยแบบตัดขวาง  (Cross-sectional 
Design)

• การวิจัยแบบตัดขวาง หมายถึง การวิจัยที่ ผูวิจัยเก็บขอมูลเพียงครั้ง
เดียว แลวนําขอมูลนั้นมาวิเคราะห ศึกษาหาความ แตกตาง หรือ 
หาความสัมพันธ ระหวาง ตัวแปรตาง ๆ 

การวิจัยแบบระยะยาว  (Longitudinal Design)

• การวิจัยแบบระยะยาว หมายถึง การ วิจัยที่มีการเก็บขอมูลมาก
กวา 1 ครั้ง นําขอมูลที่เกบ็ไดแตละครั้งมาเปรียบเทยีบ หรือ หา
ความสัมพันธ

การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study)

• การวิจัยแบบกรณีศึกษา หมายถึง การ วิจัยที่ผูวิจัยเลือกพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง มาศึกษา อยางละเอียด การวิจัยประเภทนี้ใชกันมากใน 
หมูนักมานุษยวิทยา ขอจํากัดของการวิจัย ดังกลาวคือ ขอสรุปหรือ
ขอคนพบที่ได มักจะมีปญหาวา สามารถนําไปใชไดกับทองที่ อื่น
หรือไม หรือจํากัดเฉพาะพื้นที่ที่ศึกษา เทานั้น 



การวิจัยแบบไปขางหนา (Cohort Study or Prospective 
Study)

• การวิจัยแบบไปขางหนา  หมายถึง การวิจัยที่ผูวิจัย ศึกษาเปรียบเทยีบ
ระหวาง คนที่สัมผัสเหตุ กับคนที่ ไมสัมผัสเหตุ ติดตามไปวา จะเกิด
ปญหาที่ศึกษาในคน 2 กลุมนี้ แตกตางกันอยางไร เปนการหาอัตรา
การเกิดปญหาที่ศึกษา 

คนที่เลนเกมส      เกิดปญหากาวราวเทาไร ไมเกิดเทาไร 

เปรียบเทยีบอัตราการเกิดปญหากาวราว 

คนที่ไมเลนเกมส    เกิดปญหากาวราวเทาไร ไมเกิดเทาไร 

การวิจัยไปแบบขางหลัง (Case-control Study or Retrospective Study

• การวิจัยแบบไปขางหลัง หมายถึง การวิจัยที่ผูวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบ 
ระหวางคนที่เกิดปญหา  กับ คนที่ไมเกิดปญหา ศึกษายอนหลังไปวา 
สัมผัสกับสิ่งที่ทําใหเกิดปญหา แตกตางกันอยางไร  เปนการหา อัตรา 
การสัมผัสกับสิ่งที่ทําใหเกิดปญหา 

คนที่กาวราว   เคยสัมผัสกับการเลนเกมสเทาไร ไมเคยเทาไร 

 เปรียบเทียบอัตราการสัมผัสสิ่งที่ทําใหเกิดปญหาที่ศึกษา 

คนที่ไมกาวราว   เคยสัมผัสกับการเลนเกมสเทาไร ไมเคยเทาไร
(กลับหนาหลัก)


