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สว่นประกอบของเคา้โครงการวจิยั 

1. หวัขอ้วิจยั 

2. ชื่อผูว้ิจยั/คณะผูว้ิจยั 

3. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

4. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

6. นิยามศพัทเ์ฉพาะ/นิยามเชิงปฏิบติัการ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดร้บั 

8. วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. กรอบแนวคิด/สมมติฐานของการวิจยั 

10. วิธีด าเนินการวิจยั 

11. แผนการด าเนินงานวิจยั 

12. งบประมาณ 

13. บรรณานุกรม 



ชือ่หวัขอ้วจิยั 

 
เป็นข้อความที่สื่อความหมาย เข้าใจง่าย ให้ทราบถึง 
 วิธีด าเนินการวิจัย  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ประชากรทีต่้องการศึกษา 

หลกัการเขยีนโครงรา่งวจัิย 



หลกัของการเขียนโครงร่างการวจิัยที่ดี (ต่อ) 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ความเป็นมาของประเด็นปัญหา 

 ความส าคัญของประเด็นปัญหา 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่สนับสนุน 

 เหตุผลที่ต้องศึกษากับกลุม่ประชากรที่ผู้วิจัยก าหนด 

 ประโยชน์ที่ได้จากการท าวิจัย 

 

  ผู้ท าวิจัยจะต้องเขียนให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง 
 
 
 
 
 

หลกัการเขยีนโครงรา่งวจัิย 



ค าถามวจิัย (Research Question) 

ควรเป็นค ำถำมสั้นๆ 
ไม่เป็นค ำถำมท่ีตอบไม่ได ้
ค ำถำมนั้นจะตอ้งหำค ำตอบไดด้ว้ยกำรวิจยั 
ไม่เป็นค ำถำมท่ีใครๆกรู้็ค  ำตอบกนัอยูแ่ลว้ ใชส้ำมญัส ำนึกตอบกไ็ด ้
เป็นเร่ืองท่ีผูว้ิจยัมีควำมสนใจท่ีจะท ำ ตอ้งกำรท่ีจะรู้ค  ำตอบ 

ค ำตอบท่ีไดจ้ะน ำไปใชป้ระโยชน์อะไร เช่น น ำไปก ำหนดเป็นนโยบำย
สำธำรณสุข 



Researchable Questions 

Associations and causal relationship 

Preventable outcomes 

Policy alternatives 

Implementation questions 

Evaluation questions 

 

 

 

ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชำติ 

  



Non Researchable Question 

Obvious association 

Unpreventable condition 

NATO question 

Emergency questions that no time to 

undertake research 

Against ethical consideration 

 

 

ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชำติ 

 



ค าถามหลัก 

• Primary Research Question 

• มคี าถามเดยีว 

• ผูว้จัิยจะตอ้งจะตอ้งตอบค าถามหลัก ค าถาม
หลักเป็นตวัก าหนด 

• รปูแบบการวจัิย 

• ประชากรทีศ่กึษา ขนาดประชากร 

• การวดัผลและวเิคราะหผ์ลการศกึษา 



ค ำถำมรอง 
Secondary Research Question 

มีควำมส ำคญัรองจำกค ำถำมหลกั อำจมีไดห้ลำยค ำถำม 
อำจไม่สำมำรถตอบไดค้รบทุกขอ้ เพรำะจ ำนวนประชำกรท่ีศึกษำ

ออกแบบส ำหรับตอบค ำถำมหลกั 



ค ำถำมวิจยัท่ีดี 

ช่วยจ ำกดัขอบเขตของกำรวิจยั 
ประเดน็วิจยัชดัเจน 

ช่วยเลือกก ำหนดตวัแปรขอ้มูลใหต้รงประเดน็ 

ช่วยช้ีแนะรูปแบบกำรวิจยัท่ีเหมำะสม 
ช่วยช้ีแนะก ำหนดกรอบกำรสรุปผลวิจยั 



วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 เป็นขอ้ความทีต่อ้งระบใุหช้ดัเจนวา่ ผูว้จัิยตอ้งการ
ศกึษา แกปั้ญหาหรอืพัฒนาอะไร โดยตอ้งสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา และน าไปสูก่ารตอบค าถามในการวจัิยได ้



ขอบเขตของการวจิยั 

• ประชากร/
กลุม่เป้าหมาย 
• ตวัแปร 
• เน้ือหาวชิา 
• พืน้ที ่
• ระยะเวลา 



นยิามศพัทเ์ฉพาะ/นยิามเชงิปฏบิตักิาร 

 เป็นการอธบิายค าศพัทใ์หม ่หรอืศพัทเ์ฉพาะสาขาวชิา 
เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจความหมายตรงกนั 
 
 หากเป็นศพัทข์องตวัแปรทีศ่กึษา ตอ้งระบวุธิแีละ
เครือ่งมอืทีเ่ก็บขอ้มลูดว้ย 



ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 เป็นข้อความที่ระบุว่า ค าตอบหรือความรู้ที่ได้
จากการวิจัยนั้น จะมีประโยชน์ต่อใคร และอย่างไร
บ้าง 



วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 จุดมุ่งหมายของการประมวลรายงานการวิจัยหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีจะด าเนินการน้ัน ก็เพื่อที่จะให้
ผู้วิจัยทราบแวดวงของปัญหาในการวจิัยพร้อมทั้งภูมิหลัง 
หลักการและเหตุผลของเรือ่งน้ันๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
เพื่อจะไดเ้ป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสร้างสมมตฐิานและ 
การออกแบบวางแผนด าเนินงานต่อไป 

องคป์รกอบ 
* หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
* งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
* กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎใีนการวจิยั 



กรอบแนวคดิและสมมตฐิานในการวจิยั 

ตวัแปร
ทีศ่กึษา 

องคป์ระกอบ 
1 

องคป์ระกอบ 
2 

องคป์ระกอบ 
3 

ตวัแปรตน้ 
ตวัแปร
ตาม 



วธิดี าเนนิการวจิยั 

 จะเป็นการกลา่วถงึล าดบัขัน้ตอน  
ทีจ่ะท าการวจิยัตัง้แตต่น้จนงานวจิยัเสร็จ
สมบรูณ ์ โดยจะตอ้งมหีวัขอ้ทีส่ าคญั
ดงัน้ี 



รปูแบบการวจิยั 

 การวจัิยเชงิประวัตศิาสตร ์

 การวจัิยเชงิบรรยาย 
 ส ารวจ 

 ความสมัพันธ/์ความสมัพันธเ์ชงิ
สาเหต ุ

 เปรยีบเทยีบ 

 กรณีศกึษา 

 การวจัิยเชงิทดลอง 

 การวจัิยเชงิประเมนิ 
 การวจัิยและพัฒนา 

 การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร 

 การวจัิยสถาบนั 



ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 หมายถงึกลุ่มคน/สัตว/์ส่ิงของทีผู่้วจิยัจะเก็บ
ข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์/สรุป หาค าตอบ 
ให้กับค าถามในการวิจัย หากไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลจากทัง้ประชากรได้ ก็จะเก็บข้อมูลตวัอยา่ง 
ซึ่งต้องบอกวิธีการเลือกตวัอย่างอย่างเหมาะสม 
และระบุจ านวนตวัอยา่งอยา่งเพยีงพอ 



ตวัแปรทีศ่กึษา 

 
 หมายถงึคณุลกัษณะของประชากร  ซึง่ผูว้จิัยตอ้งการ
ศกึษาหาค าตอบใหก้บัค าถามในการวจิัย 

หากตวัแปรทีศ่กึษานัน้ มลีกัษณะเป็นนามธรรมจะตอ้งระบแุปรยอ่ย ทีเ่ป็นรปูธรรมที่
สงัเกตเห็นหรอืวัดไดช้ดัเจน และเป็นตวับง่ชีข้องตัวแปรทีศ่กึษา 



การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

• การสงัเกต 
• การสมัภาษณ์ 
• การสอบถาม 
• การทดสอบ 
• การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรอื รอ่งรอย 



การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

• วางแผนปฏบิตักิาร 
• ปฏบิตักิารตามแผน 
• สงัเกต บนัทกึ  รวบรวมขอ้มลูและหลักฐาน 
• สะทอ้นผลการปฏบิตั ิ



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มลู 

•แบบส ารวจรายการ 
•แบบมาตรประมาณคา่ 
•แบบค าถามปลายเปิด 
•แบบทดสอบ 

บอกขัน้ตอนการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 



การวเิคราะหข์อ้มลู 

  เป็นการก าหนดวธิกีารหาขอ้สรปุหรอืค าตอบ ใหก้บั
ค าถามในการวจิัย  โดยวธิกีารหาค าตอบนัน้จะขึน้อยูก่บั
ลกัษณะของตวัแปร ซึง่อาจตอ้งใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้ความ 
หรอืวเิคราะหห์าคา่สถติ ิ

ความถี ่  สัดส่วน ร้อยละ 
คา่เฉลีย่  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
สรปุเป็นความเรยีง 
คา่สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ ์
สมการพยากรณ ์
การประมาณคา่ 
การทดสอบสมมตฐิาน 



ปฏทินิปฏบิตังิานวจิยั 

  เป็นการก าหนดกจิกรรม และระยะเวลาใน
แตล่ะขัน้ตอน ทีใ่ช้ในการท าวจิยั ตัง้แตเ่ริม่ต้น 
จนเสร็จสมบรูณ ์



งบประมาณ 

 เป็นการประมาณคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการวจิยั
ท ัง้หมด  ซึง่ตอ้งแจกแจงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 
ตามหมวดเงนิงบประมาณในแตล่ะกจิกรรมใหเ้หมาะสม  



บรรณานุกรม / เอกสารอา้งองิ 

 เป็นการบันทึกแหล่งขอ้มูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง  
ซึ่งผู้วิจัยน ามาสนับสนุนการเขียนเค้าโครงการวิจัย  โดยให้ยึด
รูปแบบใดแบบหนึ่งที่ได้รับ การยอมรับอย่างเป็นทางการ 



LOGO 

การสร้างเคร่ืองมืองานวจิัย 
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วธิกีารเลอืกเครือ่งมอืการวจิยั มอียู ่5 ประเภท 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ้นอยู่กับตัวแปร มี 3 ประเภท 
1) ตัวแปรตามประเภท "ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความพึงพอใจ" ใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating scale) 4 หรือ 5 ระดับ 

2) ตัวแปรตามประเภท "เจตคต"ิ มักนยิมใช้แบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert attitude scale) 

3) ตัวแปรตามประเภท "พฤติกรรม เช่นการบรโิภค" นิยมใช้แบบสอบถามประเภท 

เลือกตอบ (Checklist) 

2. การสัมภาษณ์ (Interview) 

3. มาตราวัดเจตคติ หรือทัศนคติ (Attitude scale) 

4. การสังเกต (Observation) 

5. แบบทดสอบ (Test) 

 



ตัวแปร (Variable) 

  ตวัแปรในการวิจยั หมายถึง ส่ิงต่างๆหรือลกัษณะต่างๆท่ีแสดงให้
เห็นถึงสถานการณ์ท่ีปรากฎในประเดน็ท่ีตอ้งศึกษา โดยมีค่าท่ี
แปรเปล่ียนกนัไปในแต่ละหน่วยของประชากรท่ีศึกษา  

 
  แบ่งประเภทตามอิทธิพลของตวัแปร 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือตวัแปรท่ีเกิดข้ึนโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีตวั
แปรอ่ืนเกิดข้ึนมาก่อน 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือตวัแปรท่ีเป็นผลมาจากการเกิดข้ึนของตวั
แปรอ่ืน 



ระดบัของตวัแปร 

1. มาตรนามบญัญติั (nominal scale) 
2. มาตรอนัดบั (ordinal scale) 
3. มาตรอนัตรภาค (interval scale) 
4. มาตรอตัราส่วน (ratio scale) 



 
ระดบัการวดัของตัวแปร เป็นการจัดเรียงล าดบัของตัวแปร 4 ระดบั ได้แก่ 

 
1. มาตรานามบัญญตัิ(Nominal Scale) ลกัษณะเด่นของมาตราน้ีคือ เป็นตวัแปรท่ีถูกจดัเป็นกลุ่มๆโดยท่ีตวัแปรน้ี

ไม่สามารถจดัล าดบัก่อนหลงั หรือบอกระยะห่างได ้เช่น เพศ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือเพศชาย และเพศหญิง 

2. มาตราจัดล าดับ(Ordinal Scale) ลกัษณะของมาตราน้ี จะมีลกัษณะคลา้ยกบัมาตรานามบญัญติั คือสามารถ
จดัเป็นกลุ่มๆ ได ้และไม่สามารถบอกระยะห่างระหวา่งกลุ่มไดเ้ช่นเดียวกบัมาตรานามบญัญติั แต่มาตราจดัล าดบั
สามารถจดัล าดบัก่อนหลงัของตวัแปรได ้เช่น วฒิุการศึกษา อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
และสูงกวา่ปริญญาตรี และสามารถจดัล าดบัก่อนหลงัไดว้า่ผูท่ี้จะเรียนในระดบัปริญญาตรีไดต้อ้งผา่นการศึกษาใน
ระดบัมธัยมมาก่อน หรือผลการประกวดนางงามท่ีผลออกมาเป็น อนัดบั 1, 2, 3, …ฯลฯ 

3. มาตราอนัตรภาคช้ัน(Interval Scale)คุณลกัษณะของมาตราน้ีสามารถแบ่งตวัแปรออกเป็นกลุ่มๆ ได ้จดัล าดบั
ก่อนหลงัของตวัแปรได ้อีกทั้งมีระยะห่างของช่วงการวดัท่ีเท่ากนั และท่ีส าคญัท่ีสุดของมาตราน้ีคือ มาตราน้ีเป็น
มาตรการวดัท่ีไม่มีศูนย์แท้(Absolute Zero) นัน่หมายความวา่ ศูนยข์องมาตราน้ีไม่ไดห้มายความวา่ไม่มี แต่เป็นศูนย์
ท่ีเกิดจากการสมมติข้ึน เช่น ผลคะแนนสอบวิชาสถิติของนาย ก พบวา่ไดค้ะแนนเท่ากบั 0 (ศนูย)์นัน่ไม่ได้
หมายความวา่นาย ก ไม่มีความรู้ในเร่ืองสถิติ เพียงแต่การสอบในคร้ังนั้นวดัไดไ้ม่ตรงกบัส่ิงท่ีนาย ก รู้ 

4. มาตราอตัราส่วน (Ratio Scale) มาตราน้ี เป็นมาตราท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัมาตราอตัราส่วนทุกประการแต่ส่ิงท่ี
แตกต่างกนัในมาตราน้ีคือ มาตราน้ีเป็นมาตราที่มี ศูนย์แท้(Absolute Zero) นัน่หมายความว่า ผลท่ีไดจ้ากการวดัใน
มาตราน้ีหากเท่ากบัศูนยแ์สดงวา่ไม่มีอยา่งแทจ้ริง เช่น ตวัแปรน ้ าหนกั หรือส่วนสูง 0 (ศูนย)์ของตวัแปรทั้งสองตวัน้ี
หมายถึงไม่มีน ้ าหนกัและไม่มีความสูงเลย 

 





การได้มาของเคร่ืองมือวจิัย 

ผู้วจิยัสร้างเองทัง้หมดตามนิยามศัพทเ์ฉพาะ เน่ืองจาก
ตวัแปรตามทีส่นใจศึกษายงัไมม่ใีครศึกษา 
 

ผู้วจิยัสร้างเองโดยใช้วธิปีรบัปรุงจากเครือ่งมอืของ
ผู้วจิยัอืน่ ทีว่ดัตวัแปรตวัเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
 

ผู้วจิยัใช้เครือ่งมอืของผู้วจิยัอืน่ทัง้ฉบบั เน่ืองจากวดั
ไดต้รงนิยามและมคุีณภาพด ี ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย
เป็นลกัษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัมาก 

 



คุณภาพของเคร่ืองมือวจัิยทีด่ ี

 ความเที่ยงหรือความตรง (Validity) คือ เครื่องมือท่ีวัดได้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด โดย
ผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ ากว่า 3 คน (เป็นเลขคี่เพื่อการสรุปผล) มีข้อแนะน า 2 ข้อ ดังนี ้

  1. ก าหนดสัดส่วนของความเห็นที่สอดคล้องกัน เช่น 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 5 

  2. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) IOC ข้อที่ใช้ได้ตอ้งมี
ค่า IOC ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป 

 อ านาจจ าแนก (Discrimination) 

 ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได ้(Reliability) 

 ความยากง่าย (Difficulty) กรณีแบบทดสอบ 

 



วธีิสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 

    1. วิเคราะห์ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพิจารณาตัวแปร
ทั้งหมดที่ต้องศึกษา 
    2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยเฉพาะตัวแปรตาม 
    3. ให้ค าจ ากัดความของตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรตาม ในรูปของนิยาม
ปฏิบัติการ (Operation definition) 
    4. เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ 
    5. หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
    6. ทดลองใช ้(Try-out ครั้งที ่1 ) เพื่อหาคุณภาพรายข้อ เช่นอ านาจจ าแนก 
    7. ทดลองใช้ครั้งที่ 2 เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับ ได้แก่ ความเชื่อมั่น 
    8. ปรับปรุงครั้งสุดท้ายให้สมบูรณ์  



 
การออกแบบสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 

 

1. วิธีการเลือกเครื่องมือการวิจัย 

2. การได้มาของเครื่องมือวิจัย 

3. คุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ดี 

4. วิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย 



 
วธีิการเลอืกเคร่ืองมือการวจิยั 

 
  ตัวแปรตามประเภท "ความคิดเห็น, ทัศนะ" ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

 

  ตัวแปรตามประเภท "ความพึงพอใจ" ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

 

 การได้มาของเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างเองโดยใช้วิธีปรับปรุงจากเครื่องมือของผู้วิจัยอ่ืน ที่วัดตัวแปร
ตัวเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

 



คุณภำพของเคร่ืองมือวจิยัท่ีดี 

ก.  ความเที่ยงหรือความตรง (Validity) คือ เครื่องมือที่วัดได้ครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ ากว่า15 คน (เป็นเลขคี่เพื่อการสรุปผล) แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่ คือผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ ด้านชุดฝึกอบรม และด้าน
เครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัย เป็นต้น 

ข.  หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) IOC ข้อที่ใช้ได้ต้องมี
ค่า IOC ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป 

ค.  อ านาจจ าแนก (Discrimination) 

ง.  ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้ (Reliability) 

จ.  ความยากง่าย (Difficulty) กรณีแบบทดสอบ 



 
วธีิสร้ำงเคร่ืองมือกำรวจิยั 

 ก. วเิคราะหว์ตัถุประสงคข์องการวจิยั เพือ่พจิารณาตวัแปรทีต้่อง
ศึกษา 

ข.  ศึกษาทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัตวัแปรทีต่้องศึกษา โดยเฉพาะตวั
แปรตาม 

ค. ให้ค าจ ากดัความของตวัแปรโดยเฉพาะตวัแปรตาม ในรปูของ
นยิามปฏบิตักิาร (Operation definition) 

ง. เขยีนข้อค าถามให้สอดคลอ้งกบันยิามปฏบิตักิาร 

จ. หาคุณภาพดา้นความเทีย่งตรง โดยอาศัยผู้เชีย่วชาญ 

ฉ. ทดลองใช้ (Try-out ครัง้ที ่1 ) เพือ่หาคุณภาพรายข้อ เช่น
อ านาจจ าแนก 

ช. ทดลองใช้ครัง้ที ่2 เพือ่หาคุณภาพทัง้ฉบบั ไดแ้ก ่ ความ
เชือ่มัน่ 

ซ. ปรบัปรุงครัง้สุดท้ายให้สมบรูณ ์

 



ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสร้ำงเคร่ืองมือศึกษำวจิยั  



LOGO 

การใช้สถติใินการวเิคราะห์ข้อมูล 

ดร.วลัยาภรณ์  ทงัสภุตู ิ



ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประชำกร กลุ่มตวัอยำ่ง กำรใชส้ถิติ 

population 

parameter 

sample 

statistic 

Sampling technique 

Inferential statistic 

Descriptive statistic 

- estimation 

- Testing hypothesis 



ส่ิงท่ีตอ้งพิจำรณำในกำรเลือกใชช้นิดของเทคนิคทำงสถิติ 

1. วตัถุประสงคก์ารวิจยั  มี 6 ประเภท 
1) เพ่ือบรรยายลกัษณะตวัแปรในตวัอยา่ง/ประชากร 
2) เพ่ือเปรียบเทียบหาความต่าง และสรุปไปยงัประชากร 
3) เพ่ือบรรยายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
4) เพ่ืออธิบายความเป็นเหตุของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตามในการวจิยั

เชิงทดลอง 
5) เพ่ืออธิบายปฏิกิริยาร่วมระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตามในการ

วิจยัเชิงทดลอง 
6) เพื่อท านาย 

 



2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ผูว้ิจยัตอ้งพิจารณาผลงานวิจยัตน 

 - มีจ านวนตวัแปรเท่าไหร่ 
 - เป็นตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตาม 
 - ตอ้งการวเิคราะห์ตวัแปรทีละตวัหรือตวัแปรทั้งชุดในคราวเดียวกนั 

 



4. มาตรของตวัแปร 

 ตวัแปรในแต่ละมาตรจะใชส้ถิติท่ีต่างไป 

 1) มาตรนามบญัญัติ (Nominal scale) ตวัเลขท่ีก าหนดข้ึนในมาตรน้ีไม่
สามารถน ามา + - x / ได ้

สถิติบรรยาย - การแจกแจงความถ่ี แสดงในรูป ร้อยละ ตาราง แผนภมิูภาพ
แผนภมิูแท่ง 

   - การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางดว้ยคะแนนฐานนิยม 
   - การวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ย phi correlation 

สถิติอนุมาน - Nonparametric statistic ไดแ้ก่  x2-test 

 

 



 2) มาตรเรียงล าดับ (Ordinal scale) ตวัเลขท่ีก าหนดข้ึนในมาตรน้ี
สามารถบอกความต่างในการวดั แต่ไม่สามารถระบุระยะห่างแต่ละหน่วย
ได ้จึงไม่สามารถน ามา + - x / ได ้

สถิติบรรยาย - การแจกแจงความถ่ี = นามบญัญติั 
 - การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางดว้ยคะแนนฐานนิยม (mode) หรือ 

มธัยฐาน (median) 
 - การวดัการกระจายดว้ย พิสัย (range) หรือ Q.D. 
 - การวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ย Spearman Rank-order 

correlation 
สถิติอนุมาน - Nonparametric statistic ไดแ้ก่  x2-test 

 

 



 3) มาตรอนัตรภาค (Interval scale) ตวัเลขท่ีก าหนดข้ึนในมาตรน้ีสามารถ
น ามา + - x / ได ้เพราะความแตกต่างของแต่ละหน่วยมีระยะห่างเท่าๆกนั 

สถิติบรรยาย - การแจกแจงความถ่ีแสดงในรูป ร้อยละ ตาราง แผนภมิูต่างๆ 
 - การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางดว้ยมชัฌิมคณิต (mean) 
 - การวดัการกระจายดว้ย S.D. 
 - การวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ย Pearson’s product moment 

correlation 

สถิติอนุมาน - Nonparametric statistic ไดแ้ก่  x2-test 
 - parametric ไดแ้ก่ z-test, t-test, F-test, ANOVA 
 

 4) มาตรอตัราส่วน (Ratio scale) เหมือนอนัตรภาค แต่มีศูนยแ์ท ้ จึงใชส้ถิติเหมือนกนั 

 



5. ชนิดของพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการทดสอบ  
 ไดแ้ก่ 

 การทดสอบ µ จาก X 
 การทดสอบ Ò จาก S 
 การทดสอบ p จาก r 

 



6. ขอ้ตกลงของสถิติท่ีใช ้
 เทคนิคทางสถิติแต่ละประเภทถกูพฒันามาจากขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนัหากฝ่าฝืน

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ จะส่งผลใหค้่าท่ีค  านวณไดค้ลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง 
หรือมีประสิทธิภาพการทดสอบลดลง 

 



สู้ สู้ 


