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ประเภทของการวิจัย (Type of research)

หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบด้วย

–การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure 
research หรือ Theoretical research) 

–การวิจัยประยุกต์ (Applied research) 

–การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำต ิ(วช.) แบบ วช. 1 ย/วช. 1 ด
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• เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำในทำงทฤษฎี 
หรือในห้องทดลองเพื่อหำควำมรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับสมมติฐำนของปรำกฏกำรณ์ 
และควำมจริงท่ีสำมำรถสังเกตได้ หรือ
เป็นกำรวิเครำะห์หำคุณสมบัติ
โครงสร้ำงหรือควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐำน
(hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎ
ต่ำงๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังท่ีจะใช้
ประโยชน์โดยเฉพำะ

การวิจัยพ้ืนฐาน 
(Basic research 
หรือ Pure 
research หรือ
Theoretical 
research) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำต ิ(วช.) แบบ วช. 1 ย/วช. 1 ด
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นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กล่าวว่าการสร้างกลุ่มสารไดออกซินจากการ
เผาไหม้จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 200-550 องศา
เซลเซียส และจะเริ่มถูกท าลายเมื่ออุณหภูมิ 850 องศา
เซลเซียสขึ้นไป ท าให้มีการปลดปล่อยและสะสมสารกลุ่ม
นี้ในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ดนิ หรือน้ า ซึ่ง
สามารถปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ได้ ดังนั้น 
ที่ระบุว่าไดออกซินละลายออกมาจากขวดบรรจุน้ าด่ืม
เมื่อวางไว้ในที่ร้อนๆ เช่น หลังรถยนต์ จงึสรุปได้ว่า ไม่ใช่
เรื่องจรงิ เพราะไม่เคยมีรายงานการตรวจพบไดออกซิ
นในพลาสติก และสารเคมีต่างๆ ที่มีการกล่าวอ้างว่า
ละลายออกมาจากขวดพลาสตกิทั้งในสภาวะอุณหภูมิสูง
หรือสภาวะการแช่แข็ง แล้วท าปฏกิิรยิาเกิดเป็นสาร
ไดออกซินนั้น ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนนุ
ว่าเกดิขึ้นได้

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทย์ ได้ซื้อตัวอย่างน้ าด่ืมที่บรรจุในขวดพลาสติกชนิด
พอลิเอทิลนี พอลิเอทิลนีเทเรฟทาเลต พอลิพรอพลิีน พอลิคาร์บอเนต และพอลิไวนิลคลอไรด์ที่
จ าหน่ายในตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ต จ านวน 18 ยี่ห้อ และน าไปวางในรถที่จอดกลางแดดเป็น
เวลา 1 วัน และ 7 วัน จากนั้นตรวจวิเคราะหส์ารประกอบกลุ่มไดออกซิน จ านวน 17 ตัว และพีซีบ ี
จ านวน 18 ตัว พบว่า ตรวจไม่พบสารประกอบกลุ่มไดออกซินและพซีบีใีนทกุตัวอย่าง

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000061451
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• เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อหำ
ควำมรู้ใหม่ๆ และ มีวัตถุประสงค์
เพื่อน ำควำมรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือเป็นกำร
น ำเอำควำมรู้และวิธีกำรต่ำงๆ ท่ี
ได้จำกกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนมำ
ประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหำวิธี
ใหม่ๆ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่ได้ระบุ
ไว้แน่ชัดล่วงหน้ำ

การวิจัยประยุกต์ 
(Applied 
research) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำต ิ(วช.) แบบ วช. 1 ย/วช. 1 ด
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การประยุกต์กระบวนการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมสี่วนรว่มในการศกึษารูปแบบการปอ้งกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อเฉยีบพลันระบบหายใจในเด็ก

การประยุกต์การวจิัยปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เพื่อพัฒนาความสามารถที่ปรบัเหมาะ
ส าหรับเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ ในโรงเรียนทีจ่ัดการศกึษาแบบเรยีนร่วม : พหุกรณีศกึษา

การประยุกต์เทคโนโลยี 3S ในการประเมนิศักยภาพความเหมาะสมของพื้นทีเ่พื่อการฝกึงาน
และการวิจัยด้านวนศาสตร์ : กรณีศกึษาบริเวณพื้นที่ปา่โรงเรยีนปา่ไม้จังหวัดแพร่

การประยุกต์ใช้เทคนคิการสังสรรค์อย่างอิสระในการท าวิจัยเรื่องเล่า : ศึกษาเฉพาะกรณี 
ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า จากความรุนแรงในครอบครวั

การวิจัยและพัฒนาแผนกจิกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใชก้ระบวนการแก้ปญัหาเชิงสรา้งสรรค์ 
เพ่ือพัฒนาความคดิสร้างสรรค์ ทักษะการท างานกลุ่ม และคุณภาพผลงานของนักเรยีน
ประถมศึกษา

การสังเคราะหอ์งค์ความรูเ้กี่ยวกับแนวคิด บทบาท และการประยุกต์ใชพุ้ทธธรรมในการ
พัฒนาสังคม :วิธวีิทยาการวิจัยอภิมานเชงิคุณภาพ

http://dric.nrct.go.th/
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• เป็นงำนท่ีท ำอย่ำงเป็นระบบ 
โดยใช้ควำมรู้ ท่ีได้รับจำกกำร
วิจัยและประสบกำรณ์ท่ีมีอยู่ 
เพื่อสร้ำงวัสดุ ผลิตภัณฑ์และ
เครื่องมือใหม่ เพื่อกำรติดตั้ง
กระบวนกำร ระบบและ
บริกำรใหม่ หรือเพื่อกำร
ปรับปรุงส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนั้นให้
ดีข้ึน 

การพัฒนาทดลอง 
(Experimental 

development)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำต ิ(วช.) แบบ วช. 1 ย/วช. 1 ด
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การประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนอืพื้นดินของสวนป่าไม้สัก : 
กรณีศึกษาสวนป่าเกริงกระเวยี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การควบคุมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นโดย
เอสโตรเจนในสัตว์ทดลอง

การเสริมสร้างคุณธรรมผ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 : การวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลา

การก าหนดสภาวะกระบวนการฉีดขึ้นรูปและคุณสมบัตทิี่เหมาะสม 
ของพอลเิมอรช์ีวภาพผสมแป้งข้าว/แกลบข้าว/พอลิเอทิลีน โดยการ
ออกแบบการทดลอง

การวิเคราะห์การทดลอง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
มองป้ายจราจรในเวลา
กลางคนื

9

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความ
ดันโลหิตสูง ต่อระดับความดันโลหิตที่บ้านในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม

http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=266942


องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย

RD

AD

MD
SD
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SAMPLING DESIGN (SD)

การก าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

11



SAMPLING DESIGN

โครงการ Research Zone: Phase 137

26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์การเรยีนรู้ทางการวิจัย อาคาร วช. 1

ศจมีาจ ณ วิเชยีร 



MEASUREMENT DESIGN (MD)

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประเภทและความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าภายใน

ข่าวสาร ข้อมูล การ

ตอบสนองท่ีรวดเร็ว.....

ความพึงพอใจในการท างาน

ลูกค้าภายนอก

มีคุณภาพ ราคายุติธรรม 

การประชาสัมพันธ์ การ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว

.....

ความพึง

พอใจในการ

ซื้อสินค้าและ

บริการ

ประเภทของลูกค้า



ลูกค้าภายใน-ลูกค้าภายนอก



เกณฑ์ในการเลือกใช้เคร่ืองมือ

• ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

• ตัวแปรหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัด

• ระยะเวลาที่ใช้



ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย

1. ก าหนดตัวแปรท่ีต้องการวัด 

2. นิยามตัวแปรท่ีต้องการวัด

3. จัดท าตารางการระบุรายละเอียด (Specification Table)

4. ก าหนดประเภทของเครื่องมือวิจัยและรูปแบบค าถาม

5. สร้างและทบทวนข้อค าถาม

6. จัดท าเคร่ืองมือวิจัยฉบับร่าง

7. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย + ปรับปรุงแก้ไข

8. น าไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่างจริง



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

1. ก าหนดตัวแปรท่ีต้องการวัด 

ต้องก าหนดตัวแปรท่ีต้องการจะวัดท่ีสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
ใหช้ัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไร   และจะถามด้านใดบ้าง

ตัวแปรที่ต้องกำรวัด
คืออะไร?

ควำมคิดเห็น ควำมรู ้ควำมรูส้ึก 
ควำมสนใจควำมคำดหวัง 
พฤติกรรม กำรรับรู้ ฯลฯ



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

2. นิยามตัวแปรที่ต้องการวัด

นักวจิัยต้องให้ค านยิามว่าตัวแปรที่ต้องการวัดคอือะไรหรือหมายความ
ว่าอย่างไร ถ้าจะวัดตัวแปรนั้นจะมเีนื้อหาครอบคลุมอะไรบ้าง

ตัวแปร ความหมาย

พฤติกรรมการใช้สื่ออนิเทอร์เน็ต การกระท าที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของ
นิสิต/นักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ทั้ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเกี่ยวกับความ
บ่อยครั้งในการใช้อินเทอร์เน็ต จ านวนชั่วโมงที่ใช้
อินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต  สถานที่ใช้
อินเทอร์เน็ต  และช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

3. จัดท าตารางการระบุรายละเอียด 
(Specification Table)

นักวิจัยจะต้องก าหนดรายละเอียดของลักษณะโครงสร้างของ   ข้อค าถาม

ในเครื่องมอืวจิัยว่าจะประกอบด้วยขอบข่ายเนื้อหาส าคัญอะไรบ้าง มี
ประเด็นย่อยอะไรบ้างซึ่งแต่ละประเด็นนั้น    จะมีข้อค าถามมากน้อย
เพียงใด



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย
Table of specification 

สมรรถภาพการวิจัย (the uk GRAD programme, 2004 (online))

มิติ สมรรถภาพเรื่อง น้ าหนัก
ความส าคัญ

จ านวน
ข้อค าถาม

สมรรถภาพ
การวิจัย

1. ทักษะและเทคนิควิจัย 25.0 6

2. ทักษะการหาทุน 25.0 6

3. การบรหิารงานวิจัย 15.0 4

4. ทักษะสื่อสารส าหรับการวิจัย 20.0 5

5. การสร้างเครอืข่ายและทีมวจิัย 15.0 4

รวม 100.0 25



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

4. ก าหนดประเภทของเคร่ืองมือวิจัยและรูปแบบค าถาม

นักวิจัยจะต้องก าหนดลักษณะของเครื่องมือวิจัยว่าจะใช้เครื่องมือวิจัย
ประเภทใดและรูปแบบของค าถามแบบใดจงึจะสามารถวัดตัวแปรนั้นได้
เหมาะสมที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ ของข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างที่ศึกษา
และการวิเคราะห์ข้อมูล        



ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย

ประเภทของเครื่องมือวิจัย

 แบบสอบถาม (Questionnaire)                         
 แบบวัด/มาตรวัด (Scales)
 แบบทดสอบ (Test) 
 แบบสัมภาษณ์ (Interview form) 
 แบบสังเกต (Observation) 



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย
รูปแบบค าถาม (แบบสอบถาม แบบวัด/มาตรวัด)

ค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) 

▪ แบบตอบรับหรือตอบปฏิเสธ (dichotomous questions) 

◊ ท่านอ่านนิตยสารแฟชั่นหรือไม?่

 1) อ่าน        2) ไม่อ่าน

◊ โรงเรยีน/มหาวิทยาลัยของท่านมีมาตรการในการป้องกัน การเข้าถงึ
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่?

 1) มี  2) ไม่มี



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ แบบเลือกตอบ (Multiple-choice)

◊ นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากท่ีสุด?
 1) ภาษาอังกฤษ
 2) ภาษาไทย
 3) คณิตศาสตร์
 4) วิทยาศาสตร์
 5) ประวัติศาสตร์
 6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ………………………..)



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ แบบเลือกหลายค าตอบจากหลายค าตอบ (Multiple-response) 

◊ ท่านดูรายการวาไรตีจ้ากสถานีโทรทัศน์ช่องใดบ้าง? 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)

 1) ช่อง 3  5) ช่อง 11
 2) ช่อง 5  6) ช่องไทยพีบีเอส
 3) ช่อง 7 7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………………)
 4) ช่อง 9



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ แบบจัดอันดับ (Ranking) 

◊ ท่านชอบดูภาพยนตร์แนวใดบ้าง? (โปรดเรียง 3 อันดับ  โดย 

ก าหนดให้ 1 = ชอบมากเป็นอันดับแรก 2 = ชอบมากเป็นอันดับสอง  และ 
3 = ชอบมากเป็นอันดับสุดท้าย)

บู๊ ล้างผลาญ               เศร้าสะเทือนใจ

รักโรแมนติก แฟนตาซี

ตลก                          ลึกลับ

สยองขวัญ



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) วัดระดับความถ่ีการปฏิบัติ



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) วัดระดับความคิดเห็น

การใช้สื่อสังคม
ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย เห็นด้วยปาน

กลาง

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

1. สื่อสังคมเป็นสื่อที่ได้รับความ

นยิมในปัจจุบัน

2.  ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอ

ผ่านสื่อสังคมล้วนมีความ

ถูกต้อง



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) วัดระดับความพึงพอใจ

ข้อความ

ระดับความพึงพอใจ

มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ที่สุด
1. ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม

2. เอกสารที่แจกในการอบรมมี
ประโยชน์ส าหรับผู้ฟัง



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย
▪ แบบมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)

First, there are different 
types of Likert scales 
which are developed to 
measure attitudes, 
emotions and 
frequency.

Second, a good Likert
scale will have 

comprehensible 
questions and clear 

answering (for 
respondents) and 

scoring (for analysis) 
instructions.

Third, (this may not be important for all researchers but) the 
researcher may need to consider the use or omission of a neutral 
category (e.g. “sometimes”, “don’t know”, “neither agree or 
disagree”, “somewhat important”) as it can alter findings.

https://www.quora.com/What-is-the-best-Likert-scale-to-use



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ แบบมาตรจ าแนกความหมาย (Semantic Differentials)



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ Graphic Rating Scale



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

▪ ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย
คุณภาพของการสร้างข้อค าถาม

 ข้อค าถามควรสั้น ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย 

 ไม่ใช้ค าถามน า เช่น

- คุณต่อต้านการค้ามนุษย์ใช่หรือไม่? 

- ในภาวะของการแข่งขันการน าเสนอข่าวเช่นปัจจุบัน  ท่านคดิว่าควรจะต้องใช้
วิจารณญาณอย่างมากในการเลือกชม/ฟัง/อ่านข่าวใช่หรือไม?่

 ไม่ใช้ค าถามที่ก ากวม ไม่ชัดเจน เช่น

- คุณเคยเข้าเยี่ยมชมส านักคอมฯกี่ครั้ง

 ข้อค าถามแต่ละข้อถามประเด็น/เรื่องเดียว เช่น

- คุณตัดสินใจชมภาพยนตร์เพราะชอบนักแสดงและผู้เขียนบท

- คุณพอใจในรสชาดอาหารและบริการ



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

คุณภาพของการสร้างข้อค าถาม

 ไมค่วรใช้ค าถามที่เป็นประโยคปฏิเสธ เช่น

- คุณไม่ต้องการรับเอกสารจากการประชุมเพ่ิมเติม? (ใช/่ไม่ใช)่

 ไม่ใชค้ าย่อที่ไม่ได้มกีารก าหนดเป็นทางการ

 ไม่ใชค้ าถามที่มคีวามหมายเฉพาะ/เข้าใจเฉพาะกลุ่ม เช่น

- คุณพอใจกับการท าประกันชีวิตของคุณระดับใด?

___พอใจมาก___พอใจปานกลาง___ไม่พอใจ

- คุณใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการตามการส่งเสรมิการขาย

ของบัตรเครดิต..................บาท/เดือน

 การให้ข้ามไปตอบข้อ... เหมาะส าหรับแบบสัมภาษณ์ หรือ

แบบสอบถามทีผู่้แจกแบบสอบถามสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ตอบได้ 

 กรณขี้อค าถามเป็นแบบเรยีงล าดับ ไม่ควรให้เรียงเกิน 5 ล าดับ



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

5. สร้างและทบทวนข้อค าถาม
เขียนข้อค าถามให้ครอบคลุมนิยามของตัวแปรที่ต้องการวัด 

หลังจากนั้นทบทวนดูว่าข้อค าถามท่ีสร้างขึ้นครอบคลุมเน้ือหา
ตามท่ีนิยามไว้หรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมต้องปรับข้อค าถาม
จนกว่าจะครอบคลุมตามนิยามของตัวแปรนั้น 

6. จัดท าเคร่ืองมือวิจัยฉบับร่าง
น าข้อค าถามท่ีครบถ้วนแล้วมาจัดท าเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับร่าง     



ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย

7. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย + ปรับปรุงแก้ไข

น าเครื่องมือวจิัยที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนและหลัง      

การน าไปทดลองใช้พร้อมปรับปรุงแก้ไขต่อไป

8. น าไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่างจริง

หลังปรับปรุงแก้ไขเครื่องมอืวจิัยเรียบร้อยแล้วจงึจัดท า  เครื่องมอืวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ค าชี้แจง เนื้อหาค าถาม การใช้ค าและภาษาที่
ถูกต้อง การจัดวางข้อความ    และรูปเล่มที่เหมาะสมสวยงามเพื่อน าไปใช้
เก็บข้อมูลกับตัวอย่างจริงต่อไป



ตัวอย่าง

แบบสอบถามนี้ดีหรือไม่

ดี ไม่ดี

เพราะ........................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................



ตัวอย่าง

แบบสอบถามนี้ดีหรือไม่

ดี ไม่ดี

เพราะ........................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................



สร้างแบบสอบถามออนไลน์



ตัวอย่าง



ผลการตอบ



ผลการตอบ



ประเด็นปัญหาที่พบในการสร้างข้อค าถาม

1. กำรก ำหนดนิยำม

ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
นิยำมเชิงทฤษฎี หมำยถึง ภำวะทำงกำรเงินของสมำชิกใน
ครัวเรือนรวมตัวเลขที่แสดงถึงกำรอุปโภคและบริโภค

นิยามปฏิบัติการ หมายถึง รายได้ รายจ่าย เงินออม 
หน้ีสินของครัวเรือนและของสมาชิกท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าและท่ีเกิดข้ึนเป็นพิเศษ

45



2 การวัดตัวแปร

ประเด็นปัญหาที่พบในการสร้างข้อค าถาม

ความเห็นทั่วไป
พฤติกรรม

ความถี่ใน
การปฏิบัติ

ระดับความ
คิดเห็น

46



ลองพิจารณาข้อค าถามต่อไปน้ี

ข้อค าถามแบบ 1 ข้อค าถามแบบ 2

ไม่ควรศึกษาเนื้อหาก่อน
เตรียมการสอน

ไม่ศึกษาเนื้อหาก่อน
เตรียมการสอน

การใช้สื่อการสอนเป็น
สิ่งท่ีไม่จ าเป็น

ไม่ใช้สื่อการสอน

47



3. การสร้างข้อค าถามจ านวนมากในประเด็นค าถาม
เดียวกัน

ประเด็นปัญหาที่พบในการสร้างข้อค าถาม48



Analysis design
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (analysis 

design) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบการ
วิจัย  เม่ือผู้วิจัยก าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม (SD) ก าหนด
วิ ธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเภทเครื่ อง มือ 
ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว (MD) ขั้นตอนต่อไป
คือการวิเคราะห์ข้อมูล มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้

49



Model driven  Data driven
50



การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลตอ้งค านึงถึง?

• การเลือกใช้สถิติที่สอดคล้องกับค าถามวิจัย 
เหมาะสมกับมาตรวัดตัวแปร และวัตถุประสงค์
การวิจัย 

• การเลือกใช้สถิติอ้างอิงที่เหมาะสมกับข้อตกลง
เบื้องต้น วัตถุประสงค์การวิจัย การวิเคราะห์และ   
แปลผลได้อย่างถูกต้อง

51



มาตรการวัด 

• มาตรนามบัญญัติ (nominal scale)

• มาตรเรียงอันดับ (ordinal scale)

• มาตรอันตรภาค (interval scale)

• มาตรอัตราส่วน (ratio scale)

‹#›



53

https://www.slideshare.net/KaranKhaneja/measurement-and-scales?qid=866a5f4b-3266-48b9-b658-3bdb2e3c3a1f&v=&b=&from_search=9



ประเภทของตัวแปรท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ

• ตัวแปรเด่ียว

เป็นตัวแปรที่แยกได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจตรงกัน ไม่
มีการแสดงผลควบคู่กับตัวอื่น ๆ อาจไม่ต้องให้ค า
นิยามก็ได้ เช่น เพศ อายุ รายได้(เงินเดือนประจ า) 
อาชีพ
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• ตัวแปรรวม
เป็นตัวแปรที่รวมตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะทาง
กายภาพเข้าเป็นตัวแปรอีกตัวหน่ึงท่ีมีความหมายรวม
ของตัวแปรทั้งหมดนั้น เช่น เศรษฐานะ ที่ผู้วิจัยใช้ชื่อน้ี
โดยมีความหมายรวมถึง ภาวะทางการเงินทั้งหมด 
ประกอบด้วยรายได้ทางตรงและทางอ้อม รายจ่ายทุก
ประเภท 

การสร้างตัวแปรประเภทนี้ต้องให้นิยามที่ชัดเจน

ประเภทของตัวแปรท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ
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• ตัวแปรแฝง
เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่เช่ือได้ว่ามี
ลักษณะนั้น ๆในบุคคล สามารถสรุปได้จากพฤติกรรมการ
แสดงออก ความรู้สึก และความคิดเห็น เป็นต้น เช่น ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ การยอมรับ ความเครียด ความวิตกกังวล  

มีความส าคัญทางสังคมศาสตร์ เนื่องจากเป็นตัวแปรที่
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้

ประเภทของตัวแปรท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ
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สถิติวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม: Nominal data
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สถิติวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม: Ordinal data
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สถิติวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม: Interval data
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t-test

ANOVA

MRA, ANCOVA

HotellingT2

MANOVA

MMRA, MANCOVA

PATH ANALYSIS
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LISREL OR SEM

นงลักษณ ์วริัชชัย, 2548
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Q&A
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