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การเขียนรายงานการวิจัยเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของกระบวนการทําวิจัย ผลงานวิจัยจะเปนที่

นาสนใจหรือเปนที่ยอมรับนั้น การเขียนรายงานการวิจัยเปนปจจัยที่สําคัญ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มหัดทําวิจัย
และเขียนรายงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธหรือสารนิพนธก็ตาม สวนตาง ๆ ของรายงานวิจัยอาจมีการเรียงลําดับ
ไมเหมือนกันในแตละหนวยงานหรือแตละสถานศึกษา แตองคประกอบหรือหัวขอหลัก ๆ จะมีเหมือนกัน ใน
บทความนี้จะเสนอแนวทางการเขียนหัวขอตาง ๆ ในรายงานการวิจัย 

บทคัดยอ (Abstract) 
เอกสารรายงานการวิจัยอาจมีบทคัดยอทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) นอกจากนั้นยังอาจจะมี

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) ไดอีกดวย การเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษควรเขียนเปน Past 
Tense หรือ รูปแบบของการเขียนที่บรรยายเรื่องที่ไดถูกทําไปแลว เกิดขึ้นแลวจากการกระทําการวิจัยของผูวิจัย 
การเขียนรายงานควรหลีกเลี่ยงการใชสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เชน ฉัน ขาพเจา เรา เปนตน การเขียนบทคัดยอควร
เขียนติดตอกันไปภายในยอหนาเดียว ไมควรมีหลายยอหนา ควรเริ่มจากจุดประสงคของการทําวิจัย กระบวนการ
ในการดําเนินงาน และผลที่ไดรับ เทานี้นาจะเพียงพอแลว เรื่องอื่น ๆ ใหผูสนใจติดตามอานในรายงานฉบับ
สมบูรณ ถาเปนบทสรุปของผูบริหาร อาจมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมขั้นมาไดอีก  

บทนํา 
การเขียนบทนําเปนเปนสวนที่ยากสําหรับนักวิจัยใหม เปนการเขียนถึงภูมิหลังหรือความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหาวิจัย การเขียนบทนํามีแบบแผนการเขียนที่หลากหลายในที่นี้ขอเสนอแนวทางของการเขียน
บทนําเปนขั้นตอนอันประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1.  การกลาวถึงสภาวการณที่สมบูรณและดีงามตามอุดมคติ (Ideal) วาปญหาวิจัยนี้เปนปญหาจริงๆ ถาไมมี
ปญหานี้แลวหรือแกปญหาไดจะมีสภาพเปนอยางไร พยายามใหอยูในขอบเขตที่ใกลเคียงกับปญหาวิจัยใหมาก
ที่สุด แสดงที่มาและภูมิหลังใหทราบถึงความเปนมาในการทําวิจัยนี้ 

2.  การเขาสูปญหาวิจัย (Problem) เขียนช้ีใหเห็นวาปญหาคืออะไร ควรจะมีประโยคสําคัญที่แสดงถึง
ปญหาวิจัยอยางชัดเจน (Statement of the Problem) บรรยายสภาพชองวางของความเปนจริงกับสิ่งที่เปนอุดมคติ
นั้นคือ ปญหา 

3.  การแสดงคําตอบหรือทางแกของปญหาวาเปนอยางไร (Solution) เขียนบรรยายใหเห็นถึงวาหนทางใน
การแกปญหานั้นเปนอยางไร จะตองทําอะไรบางในการแกปญหานั้น 

4.  เปนการนําเสนอวิธีการในการไดมาถึงหนทางในการแกปญหา (Application) นั่นคือการทําการวิจัยนี้
ขึ้นตามกระบวนการและวิธีการของกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม 

ทั้ง 4 ประการนั้นใชเปนแนวทางในการเขียนบทนําซึ่งในการเขียนตองมีเทคนิคในการเขียนบูรณาการให
สอดคลองกันและสรางความเชื่อถือและจูงใจใหผูอานงานวิจัยสนใจติดตามทั้งกระบวนการและผลของการวิจัยที่
จะนํามาใชแกปญหานี้ (ใชตัวยอ IPSA ซึ่งมาจากคําวา Ideal, Problem, Solution, Application สําหรับการจดจํา
การเขียนบทนําในรายงานการวิจัย) 

 
 



จุดมุงหมายของการวิจัย 
เปนสวนที่ช้ีใหทราบวาผูวิจัยตองการศึกษาคนควาอะไร อาจเขียนในรูปจุดมุงหมายทั่วไปที่ไมแยกเปนราย

ขอ หรือเขียนในรูปจุดมุงหมายเฉพาะที่แยกเปนรายขอ หรืออาจเขียนทั้งสองอยาง 
หลักในการเขียนจุดมุงหมายในการวิจัย มีดังนี้ 
1.  กรณีที่เขียนแยกเปนรายขอ ควรเขียนเรียงตามลําดับความสําคัญ หรือจากสวนรวมไปหา

สวนยอย และใหสอดคลองกับลําดับของสมมุติฐานดวยในกรณีที่มีการต้ังสมมุติฐานการวิจัย 
2.  เขียนใหครอบคลุมในทุกประเด็นที่ตองการศึกษาและใหผูอานเขาใจอยางชัดเจนวาผูวิจัย

ตองการศึกษาคนควาอะไร 
3.  ใชภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจไดงาย และคาดเดาลักษณะของผลลัพธที่จะเกิดขึ้นได 
ตัวอยางจุดมุงหมายทั่วไปที่ไมเขียนแยกเปนรายขอ 

  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา 
  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางผูเรียนสายสามัญกับสายอาชีพ 
  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดกับคุณวุฒิของผูจบการศึกษา 
  เพื่อทดลองใชวิธีการสอนดวยระบบการเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
  เพื่อประเมินผลกระทบการใชระบบทวิภาคีในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 

ตัวอยางจุดมุงหมายที่เขียนแยกเปนรายขอ 
จากจุดมุงหมายทั่วไป “เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน” 

สามารถเขียนเปนจุดมุงหมายที่แยกเปนรายขอไดดังนี้ 
1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพสูงกวา 80 เปอรเซ็นต 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
3.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปความระหวาง

การเรียนดวยวิธีการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับแบบการสอนในชั้นเรียนปกติ 
4.  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนทางการจําของนักเรียนระหวางการเรียนดวยวิธีการสอนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับแบบการสอนในชั้นเรียนปกติ 
5.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนระหวางการเรียนดวยวิธีการสอนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน กับแบบการสอนในชั้นเรียนปกติ 
 อนึ่ง การศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ ความคงทนทางการจํา และความพึงพอใจนั้นเปนการศึกษาเพื่อตองการ
แสดงผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นวามีประสิทธิภาพอยางไรในหลายๆ มิติเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่มีการดําเนินการอยูเปนปกติวิสัยและถือปฏิบัติกันทั่วไปอยู
แลว เปนการศึกษาเพื่อนําผลมาสนับสนุนจุดมุงหมายทั่วไป ซึ่งผลที่ไดสามารถตั้งเปน ขอสังเกต อภิปรายผลหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย แตไมใชการวิจัยประเภททดลองซึ่งตองการเปรียบเทียบการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติ ถึงแมแนวทางของการปฏิบัติและมีระเบียบวิธีวิจัยคลายกันแต
จุดมุงหมายตางกัน 



 สวนจุดมุงหมายทั่วไปอื่น ๆ สามารถนํามากําหนดเปนจุดมุงหมายเฉพาะเปนขอ ๆ ไดเชนเดียวกัน 
ความสําคัญของการเขียนจุดมุงหมายเฉพาะเปนรายขอนั้นเพื่อประโยชนในการตั้งสมมุติฐานและทดสอบ
สมมุติฐานไดอยางชัดเจนและสะดวกขึ้น โดยใชแนวทางของจุดมุงหมายเฉพาะรายขอที่กําหนดไวนํามาเขียนเปน
สมมุติฐานตอไป 

ขอบเขตของการวิจัย (Limitations) 
ในการวิจัยทุกเรื่องควรจะมีขอบเขตของการศึกษาคนควา การระบุขอบเขตของการวิจัยจะชวยใหเขาใจ

งานวิจัยนั้นไดแจมชัดยิ่งขึ้น การระบุขอบเขตในการวิจัยมักพิจารณาในดานประชากร กลุมตัวอยาง และตัวแปรที่
ศึกษารวมทั้งระยะเวลา พ้ืนที่ หรือเนื้อหาสาระสําหรับการวิจัยนั้นเปนตน 

ตัวอยางขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาของรัฐบาลและของเอกชน 

ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล 5 แหงและ
ของเอกชน 3 แหงในเขตการศึกษา 10 ปการศึกษา 2548 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 8,500 คน  

ขอจํากัดของการวิจัย (Delimitations) 
 เปนการกําหนดขอจํากัดภายในของการทําวิจัยนั้น ซึ่งเกิดจากขอจําจัดของกระบวนการในการทําวิจัยเอง 
มิใชเปนขอจํากัดที่กําหนดขึ้นโดยผูทําวิจัยทั้งหมด และจะแตกตางจากขอบเขตของการวิจัยในประเด็นของ
ความสามารถในการควบคุมกระบวนการวิจัย เชน ในการศึกษาเรื่องความชอบของสีตัวอักษรและสีพ้ืนบนจอภาพ
คอมพิวเตอร ขอจํากัดของการศึกษาอยูที่ความสามารถในการจําแนกสีของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลา
เดียวกันนั้นไมเกิน 8 สี ทั้งที่คอมพิวเตอรสามารถสรางสีบนจอภาพไดนับลานๆ สี แตการศึกษาเรื่องความชอบสี
นั้นตองกําหนดสีที่จะนํามาใช และจํานวนสีตามที่ความสามารถที่มนุษยจะจําแนกไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การกําหนดสีและจํานวนสีที่ใชในการวิจัยจึงเปนขอจํากัดมากวาจะเปนขอบเขตของการวิจัย 
 ความจํากัดหรือความไมสมบูรณของการวิจัยเปนสวนที่ผูวิจัยจะตองเขียนปญหาที่ไมอาจควบคุมได เชน 
ชวงเวลาในการวิจัยอาจจะสั้นไป หรือไมอาจกําหนดใหใชเวลาเดียวกันไดเนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตามอันอาจทําใหการ
วิจัยไดผลไมสมบูรณ หรือผูวิจัยศึกษาเฉพาะบางเรื่องกับคนบางกลุมจึงอาจนําไปใชกับเรื่องหรือกับคนอื่นได เปน
ตน เรื่องที่ผูวิจัยสามารถควบคุมใหดีไดคือการควบคุมตัวแปรที่ทําใหผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 
ไดแก คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน ภาษาในการสอบถาม  ขอบเขตคําถาม หรือ
คุณภาพของแบบทดสอบ  เปนตน สําหรับการสุมตัวอยางใหมีคุณสมบัติเปนอยางเดียวกัน เพื่อใหเกิดความ
แตกตางระหวางบุคคลนอยที่สุดหรือการควบคุมเงื่อนไขในการทดลองใหมีระบบแนนอน ผูวิจัยไมควรนํามาเปน
ขออางที่ทําใหงานวิจัยไมสมบูรณ 

ตัวแปร (Variables) 
ตัวแปร คือคุณลักษณะ หรือสภาวการณตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปนพวก หรือเปนระดับ หรือมีคาไดหลายคา 

เชน เพศ เปนตัวแปรหนึ่งแบงออกเปน เพศชายและเพศหญิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอีกตัวแปรหนึ่ง แตละคน
อาจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน บางคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง บางคนอาจจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลาง และบางคนอาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ในการทําวิจัยโดยทั่วไปมักศึกษาเกี่ยวของกับตัวแปรเสมอ 
แตละบุคคลจะมีคุณลักษณะ หรือคาของตัวแปรตัวหนึ่งเพียงอยางเดียว หรือคาเดียวในขณะหนึ่ง เชน ก เปนเพศชาย
ในขณะนั้นจะไมเปนเพศหญิง หรือคนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือตํ่าตอมาผลสัมฤทธิ์ของเขาอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือ
ตํ่าลงก็ได แตจะไมมีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นหลายระดับหรือหลายคาในขณะเดียวกัน 



ตัวแปรที่มีคุณลักษณะจัดเปนพวก ไดแก วิธีสอน เพศ อาชีพ เช้ือชาติ ศาสนา 
ตัวแปรที่มีคุณลักษณะจัดเปนระดับ ไดแก วัย (เชน ทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยชรา) ระดับสติปญญา 

(เชน สติปญญา สูง กลาง ตํ่า) ระดับความพรอม (เชน ความพรอมสูง ความพรอมปานกลาง ความพรอมต่ํา) ขนาด
โรงเรียน (เชน ขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) 

ตัวแปรที่มีคาไดหลายระดับมีมากมาย เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตางๆ ไมวาจะเปนดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive) ดานจิตพิสัย (Affective) หรือดานทักษะพิสัย (Psychomotor) สามารถวัดคุณสมบัติดังกลาวออกมาใน
รูปคะแนน ซึ่งขึ้นอยูกับเครื่องมือเปนสําคัญ เครื่องมือที่ใชเปนแบบวัดบางฉบับอาจจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
บางฉบับเต็ม 200 คะแนน บางครั้งมีผูทําขอสอบไดกระจายตั้งแตจวนเต็มถึงจวนไดศูนย (0) คุณลักษณะทางกายภาพ 
ไดแก สวนสูง น้ําหนัก ฯลฯ เหลานี้ลวนมีคาไดหลายคา 

ตัวแปรบางตัวมีคาไดหลายคา แตในการวิจัยผูวิจัยจะจัดออกเปนระดับ เชน ประสบการณในการทํางาน อายุ 
รายได ประสบการณในการทํางาน อาจจําแนกเปนทํางานนอยกวา 5 ป 5-10 ป 11-15 ป เปนตน 

ประเภทของตัวแปร ตัวแปรมีหลายประเภทดังนี้ 
1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มีช่ือเรียกอีกหลายชื่อ เชน ตัวแปรตน ตัวแปรจัดกระทํา ตัวแปรเรา 

ตัวแปรหลัก ตัวแปรปอน เปนตน 
การที่ใชช่ือวาตัวแปรจัดกระทํา (Manipulated or Treatment Variables) เปนการเรียกในกรณีวิจัยการทดลอง 

ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยทดลองเปนตัวแปรที่ผูวิจัยจัดสภาพใหเกิดระดับ หรือความเขมขน หรือประเภทแตกตางกัน 
เชน ถาตัวแปรอิสระเปนอุณหภูมิ ผูวิจัยจะจัดใหมีอุณหภูมิในการทดลองแตกตางกัน เชน ใหกลุมหนึ่งอยูใน
สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิ 20oC อีกกลุมอยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิ 30oC เปนตน ดวยเหตุดังกลาวจึง
เรียกวาเปนตัวแปรจัดกระทํา 

ที่เรียกวาตัวแปรปอน (Input Variables) เปนการเรียกในการวิจัยเชิงทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากเปนตัวแปรที่ใช
ในการทดลอง 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีช่ือเรียกอีกอยางวาตัวแปรผล คําวา ตาม (Dependent) หมายถึงขึ้นอยูกับ 
หรือแปรผันไปตามตัวแปรอิสระ กลาวคือคาของตัวแปรนี้จะแตกตางกันไปตามประเภท ระดับ หรือความเขมของ
ตัวแปรอิสระ บางทีเรียกวาตัวแปรผล ที่เรียกวา ตัวแปรผล (Output Variables) เนื่องจากเชื่อวาเปนตัวแปรที่ไดรับ
ผลหรือเปนผลจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระ เชน การสอน (ตัวแปรอิสระ) เปนสาเหตุหรือมีอิทธิพลทําใหเกิดการ
เรียนรู (ตัวแปรผล) เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือวิธีสอน ซึ่งมี 2 วิธี คือ 
1.  วิธีสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry) วิชาวิทยาศาสตร 
2.  วิธีสอนแบบบรรยาย เรื่องจริยธรรมของนักอาชีวศึกษา 

ตัวแปรตาม มี 2 ตัว คือ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
2.  ความมีจริยธรรมของนักอาชีวศึกษา 

3.  ตัวแปรสอดแทรกหรือตัวแปรแทรกซอน (Intervening Variables) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นระหวางการทดลอง 
เชน ขณะที่การทดลองกลุมตัวอยางเกิดความเหนื่อยลา หรือเกิดความวิตกกังวล มีแรงจูงใจสูงหรือตํ่า เปนตน นอกจาก
ความเหนื่อยลา ความวิตกกังวล แรงจูงใจ และยังมีตัวแปรชนิดนี้อีกหลายตัว เชน ความรับรู ความตองการ ความรูสึก 
เปนตน 



4.  ตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรเกิน (Extraneous Variables) คือตัวแปรที่ผูวิจัยไมไดมุงศึกษาผลของตัว
แปรนั้นและไดพยายามควบคุม แตอาจมีอิทธิพลตอตัวแปรตามทําใหขอสรุปขาดความเที่ยงตรง ตัวอยางเชน 
การทดลองเพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอน 2 วิธี วิธีใดจะชวยใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ทางเรียนของผูเรียน ไดแก ระดับ
สติปญญาของผูเรียน ฯลฯ ดังนั้นการเลือกกลุมตัวอยางโดยเลือกเอาหองเรียนที่โรงเรียนจัดไวโดยไมไดใชวิธีจัด
แบบสุม หองเรียนแตละหองมักมีนักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน นอกจากนั้นยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีก เชน 
สถานะภาพทางเศรษฐกิจและทางสังคม ความสามารถทางการเรียนของผูเรียน ลวนเปนตัวแปรเกินเชนกัน 

5.  ตัวแปร Organismic หรือ Attribute Variables คือ ตัวแปรที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ 
เปนตน ผูวิจัยสามารถควบคุมตัวแปรเกินได เชน ใชวิธีสุมตัวอยาง (Random) วิธีจับคูตัวอยาง (Matching) ฯลฯ แต
ไมสามารถควบคุมตัวแปร Organismic ไดอยางสมบูรณ 

นิยามศัพทเฉพาะ (Definition of Terms) 
ในการวิจัยมักจะมีคําศัพทเฉพาะซึ่งจําเปนตองใหนิยาม เนื่องจากจะมีบางคนที่ไมทราบความหมายของ

คําศัพทนั้นมากอน เชน คําศัพทที่วา ระบบทวิภาคี อาชีพศึกษา สหกิจศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ฯลฯ เมื่ออาน
พบศัพทดังกลาวจะทําใหอานงานนั้นไมเขาใจ หรือผูอานอาจมีความจําเกี่ยวกับศัพทนั้นมากอนหรือพอจะ
คาดหมายความของศัพทนั้นได แตอาจจะไมตรงกับความหมายที่ผูวิจัยใช ผูเขียนเคยทดลองใหนักศึกษาที่เรียนวิชาการ 
วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ใหความหมายของคําวา “นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ” ปรากฏวา
ไมมีใครใหความหมายตรงกับผูวิจัยใหนิยามไว ถานักศึกษาเหลานั้นศึกษางานวิจัยในเรื่องดังกลาวโดยไมมี
นิยามกําหนดไว หรือมีนิยามไวแตไมไดอานก็จะแปลความศัพทดังกลาวไปคนละทางกับผูวิจัยคิดและมุงให
ผูอานเขาใจตามที่ตนไดระบุไว การนิยามศัพทมี 2 ลักษณะคือ นิยามแบบทั่วๆ ไป กับนิยามแบบปฏิบัติการ 

การนิยามแบบทั่วไป 
เปนการนิยามตามความหมายของคําศัพทปกติ อาจยกนิยามตามที่ระบุไวในพจนานุกรม สารานุกรม ตามตํารา 

ตามที่ผูวิจัยคนอื่นไดนิยามไว หรืออาจนิยามดวยตนเองในกรณีที่คําศัพทนั้นยังไมมีผูนิยามมากอน หรือมีการนิยาม
ไวแลว แตผูวิจัยเห็นวายังไมดีพอ ทั้งนี้ผูวิจัยจะตองมีความรอบรูในเรื่องนั้นอยางลึกซึ้ง ใชภาษาที่ครอบคลุมแจม
ชัดและรัดกุม ดูตัวอยางการนิยามแบบทั่วๆไปดังนี้ 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนที่ทําใหผูเรียน
สามารถเรียนเนื้อหาวิชาของบทเรียนผานเกณฑที่กําหนดไวได 

การนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) เปนนิยามที่นอกจากจะใหความหมายของคําศัพทนั้นๆ แลว
ยังบอกใหทราบวาผูวิจัยสามารถที่จะวัด ตรวจสอบ หรือสังเกตไดอยางไร ดังตัวอยาง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ความสามารถของผูเรียน หลังจากที่
ไดเรียนจบบทเรียนแลว วัดไดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

สมมุติฐานในการวิจัย 
สมมุติฐานเปนขอเสนอ เงื่อนไข หรือหลักการสมมุติที่อาจไมถูกตอง หรือไมจริงก็ได หนาที่ของสมมุติฐาน

คือชวยช้ีแนวทางในการคนหาขอเท็จจริง ความคิดซึ่งมีอยูในสมมุติฐานอาจเปนคําตอบปญหาที่มีอยูแลว หรืออาจไม
เปนก็ได ความคิดตางๆ ที่สมมุติฐานเสนอแนะไมจําเปนตองถูกตองเสมอไป อยางไรก็ตามการวิจัยที่เริ่มตนดวย
สมมุติฐานที่แนนอนยอมชวยผูวิจัยในการวางแผนเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลไดดียิ่งขึ้น 

การกําหนดปญหาที่แนนอน การใชทฤษฎีและแนวคิดชวยในการวางแผนวิจัย จะทําใหผูวิจัยเกิดความคิด
หรือเขาใจ จนตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเปนแนวทางในการวิจัยได ถาผูวิจัยเขาใจเรื่องที่ตองการศึกษาอยูแลว หรือมี



แนวความคิด ตลอดจนมีการศึกษาผลงานวิจัยของผูอื่นที่ใกลเคียงกันก็จะทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการตั้งสมมุติฐาน
ของการวิจัยเชนเดียวกัน 

ในการวิจัยบางเรื่องผูวิจัยอาจตั้งสมมุติฐานลวงหนาไมได อาจเพราะยังขาดประสบการณ ความเขาใจ ความรู 
และไมมีตัวอยางการวิจัยเรื ่องนั้นมากอน หรือถาตั้งสมมุติฐานแลวจะทําใหมีอคติตอการศึกษาวิจัย งานวิจัย
ดังกลาวนี้ไดแก การวิจัยทางประวัติศาสตรผูวิจัยจําเปนตองศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริงโดยไมต้ังสมมุติฐานไว
ลวงหนา เพราะจะทําใหผูวิจัยพยายามที่จะทดสอบสมมุติฐานมากกวาที่คนพบความจริง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
เชิงสํารวจ (Exploratory Research) หรือ Survey Research ลักษณะของงานวิจัยดังกลาวคือใหเสรีภาพที่จะทดลอง
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบตางๆ ไมเพงเล็งที่ขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง แตจะกระจายความสนใจไปทกุสวน
ที่คนพบ ไมจําเปนตองมีทฤษฎีลวงหนาหรือวางแผนอยางแนนอน แมวาการคนพบหรือแนวคิดตาง ๆ ที่ไดมาจาก
การวิจัยที่ไมมีสมมุติฐานลวงหนาจะมีน้ําหนักนอยกวาการวิจัยที่มีสมมุติฐานลวงหนาก็ตาม ผูวิจัยจะตองพยายาม
สํารวจโดยอาศัยระเบียบวิธีวิทยาศาสตร เพื่อใหไดขอมูลที่เช่ือถือไดมากที่สุด งานวิจัยเชิงสํารวจนี้ผูมีความรูเรื่อง
ระเบียบวิธีสถิติไมมากนักก็สามารถดําเนินการวิจัยได เพราะย้ําการคนพบแนวความคิด และการคนพบ
สมมุติฐานมากกวาการพิสูจนซึ ่งตองใชความรู ระเบียบวิธีและสถิติมาก ผู วิจัยอาจดําเนินการวิจัยไปโดยมี
หรือไมมีการต้ังสมมุติฐานไวลวงหนาก็ได เนื่องจากแนวคิดใหมหรือการสรางสมมุติฐานอาจเกิดขึ้นไดหลังจาก
ที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลวก็ได 

การต้ังสมมุติฐานในการวิจัยนั้น แมวาไมงายนักแตผูวิจัยก็ควรจะใชความพยายามอยางจริงจังที่จะคิดถึง
สมมุติฐานตาง ๆ ทั้งหมด แลวเขียนหรือกําหนดไวเปนหลักฐานเพื่อขจัดขอสงสัยคลุมเครือตาง ๆ การวิจัย
เกี ่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตรบางอยางผู วิจัยอาจจะกําหนดความตองการไวเปน
วัตถุประสงค หรือมีแนวทฤษฎีที่พอจะตั้งเปนสมมุติฐานได แตก็ไมอาจเขียนลงไปในรายงานผลการวิจัยวาเปน
สมมุติฐานได เพราะไมอาจพิสูจนบางสวนใหเห็นจริงได ผูวิจัยก็อาจจะเขียนไวในลักษณะของการใหเหตุผลใน
รายงานการวิจัยก็ได เพื่อเปนแนวทางใหผูวิจัยไดบรรลุเปาหมายในการวิจัยไดโดยงาย 

สมมุติฐานของการวิจัยควรมีลักษณะเฉพาะ ตรงกับเรื่องที่จะวิจัย และสามารถพิสูจนได สมมุติฐานที่ไดมา
จากแนวทฤษฎีขอคนพบที่เช่ือถือไดและเหตุผลจากขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันยอมจะมีน้ําหนักมากกวาสมมุติฐาน
ที่คิดขึ้นเองและเขียนขึ้นอยางลอย ๆ  ฉะนั้นในการเขียนสมมุติฐานของการวิจัยผูวิจัยจึงตองแสดงแนวความคิด
และเหตุผลประกอบกับขอความที่เปนสมมุติฐานในการวิจัยดวย ผูเขียนขอเสนอวา การวิจัยที่ดีควรมีสมมุติฐาน 

สมมุติฐานอีกประเภทหนึ่งคือสมมุติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) หรือสมมุติฐานศูนย (Null 
Hypothesis) ซึ่งมักจะตั้งวาไมมีคาความแตกตางของตัวแปรที่สนใจศึกษา ผูวิจัยไมจําเปนตองนําสมมุติฐานในการ
วิเคราะหมาเขียนไวในรายงานผลการวิจัย แตจะตองศึกษาใหละเอียดวาระเบียบวิธีสถิติใดใชสมมุติฐานอยางไร 
คาสถิติที่วิเคราะหไดจะรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานในการวิเคราะหที่ผูวิจัยนํามาใชเทานั้น เมื่อวิเคราะหขอมูลได
คาสถิติมาแลว จะตองแปลความหมายของการวิเคราะหรวมกับพื้นฐานและประสบการณ แลวจึงแปลความหมาย
ของการวิจัยตอไป ถาผูวิจัยต้ังสมมุติฐานของการวิจัยไววาการสอนคณิตศาสตรเชิงชางโดยวิธีการสืบเสาะใหผล
ดีกวาการสอนคณิตศาสตรเชิงชางแบบที่สอนตามปกติ ก็หมายความวาผูวิจัยตองการจะพิสูจนสมมุติฐานการ
วิจัยดังกลาว กรณีนี้ระเบียบวิธีทางสถิติที่จะตองนํามาใชคือการทดสอบคา t และระเบียบวิธีทางสถิตินี้มีสมมุติฐานทาง
สถิติวาการสอนคณิตศาสตรเชิงชางโดยวิธีสืบเสาะใหผลไมแตกตางจากการสอนคณิตศาสตรเชิงชางที่สอนตามปกติ 
(Ho : µ1 = µ2) ถาปรากฏวาคา t ที่คํานวณไดมีนัยสําคัญ ก็หมายความวาการสอนคณิตศาสตรเชิงชางทั้งสองวิธี
ใหผลแตกตางกัน (ไมรับสมมุติฐานทางสถิติหรือไมรับวา µ1 = µ2) ก็พิจารณาตอไปวาคาเฉลี่ยจากการสอนของ



วิธีใดสูงกวา ถาปรากฏวาคาเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตรเชิงชางโดยวิธีสืบเสาะสูงกวาของนักเรียน
ที่เรียนคณิตศาสตรเชิงชางปกติ ก็หมายความวาผลการวิเคราะหเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ถาปรากฏวาคา t 
ที่คํานวณไดไมมีนัยสําคัญ ก็หมายความวาการสอนคณิตศาสตรเชิงชางทั้งสองวิธีใหผลไมแตกตางกัน (คง
สมมุติฐานทางสถิติไว หรือรับวา µ1 = µ2) ผลการวิเคราะหขอมูลก็ไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
 การต้ังสมมุติฐานการวิจัยโดยการเขียนตามแนวทางของสมมุติฐานทางสถิติโดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้ง
สมมุติฐานทางวิจัยในลักษณะที่ไมมีความแตกตางของตัวแปรที่ศึกษา เชน ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน และผูเรียนที่เรียนดวยการสอนดวยครูในชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน  สมมุติฐาน
การวิจัยแบบนี้ เกิดขึ้นไดถาจุดประสงคของการวิจัยตองการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นไมแตกตางจากครูผูสอน อันเปนผลจากการพัฒนาบทเรียนขึ้นมาเพื่อนํามาใชในการ
เรียนการสอน ไมใชเกิดจากความไมแนใจในผลของการใชบทเรียน หรือไมทราบจะตั้งสมมุติฐานอยางไรจึงตั้ง
สมมุติฐานตามแนวทางของสมมุติฐานทางสถิติเพื่อรอการทดสอบเทานั้น 

ประโยชนของสมมุติฐาน 
การต้ังสมมุติฐานการวิจัยมีประโยชนดังนี้ 

1.  เปนแนวทางในการวิจัย กลาวคือจะทําใหการวิจัยมีทิศทางเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่กําหนดไว 
2.  จํากัดขอบเขตของการวิจัยใหดําเนินไปตามจุดประสงคและทิศทางที่กําหนดไว 
3.  ชวยใหผูวิจัยมีความเขาใจที่แจมแจงเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย และกระบวนการหาคําตอบปญหาวิจัย 

ลักษณะของสมมุติฐานที่ดี 
สมมุติฐานที่ดีความมีลักษณะดังนี้ 
1.  สอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัยและตอบปญหาการวิจัย ดังแสดงความสัมพันธระหวางจุดมุงหมาย

สมมุติฐาน และผลการวิจัยไดดังนี้ 
 

 
 

2.  สามารถทดสอบไดดวยขอมูลและหลักฐานตาง ๆ ตามกระบวนการวิจัย 
3.  ใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย เขาใจตรงกันและรัดกุม 
4.  สมเหตุสมผล โดยตั้งมาจากหลักของเหตุผลตามทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ผานมา ที่ผูวิจัยไดศึกษาจาก

เอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยไมวาจะเปนตํารา วารสารตาง ๆ ฯลฯ ไมไดต้ังสมมุติฐานขึ้นมาลอย ๆ 
5.  เปนขอความครบถวนที่เปนประโยคบอกเลา กลาวถึงความรูความจริงที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย 
ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 
ผูวิจัยตองตกลงไวกอนในการทําวิจัยวามีอะไรบางที่เช่ือวาเปนไปไดทั้งๆ ที่ไมไดทดลอง หรือมีคาตัวเลขมา

แสดง และควรมีเหตุผลมารองรับดวย เชน ตกลงวาแบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) มีเนื้อหา
ครอบคลุมปญหาที่ตองการศึกษา เพราะไดใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแลว หรือแบบทดสอบที่นํามาใชนี้เช่ือวาจะ
เที่ยงตรงเมื่อนํามาใชกับตัวอยางประชากรในการวิจัยเนื่องจากเปนขอสอบมาตรฐานที่ไดสรางขึ้นใชสําหรับบุคคลที่
ลักษณะอยางเดียวกันกับตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัย เปนตน ในบางครั้งระเบียบวิธีทางสถิติที่ผูวิจัยจะ
นํามาใชในการวิจัยมีการกําหนดลักษณะของขอมูล เชน ตองมีลักษณะการแจกแจงเปนโคงปกติ จะตองสัมพันธ



กันเปนเสนตรง หรือคําตอบตองเปนอิสระไมมีรายการซ้ํา เปนตน ผูวิจัยไดพยายามควบคุมอยางดีที่สุดแลวแต
ไมอาจแสดงวิธีควบคุมไวใหเห็นชัดเจนในรายงานการวิจัยได ก็อาจจะนํามาแสดงไวไดวาขอมูลที่เก็บรวบรวม
ไดมีลักษณะเปนไปตามที่ตองการดังกลาวมาแลวขางตน เพื่อแสดงวาผูวิจัยทราบขอตกลงเบื้องตนของระเบียบวิธี
ทางสถิติที่นํามาใชไดดีและไดพยายามควบคุมลักษณะเหลานั้นไว 

ประโยชนของการวิจัย 
ผูวิจัยควรจะคาดหวังไวไดวา ผลการวิจัยจะทําใหไดประโยชนอยางไรบาง ทั้งในดานการนําไปใช ดาน

การศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาอื่น และดานความรูที่อาจจะนําไปเสนอแนะเพื่อแกปญหาสังคม
หรือตามเปาหมายของการวิจัย การเขียนประโยชนของการวิจัยนั้นไมควรเขียนวา ไดงานวิจัยขึ้นมา หรือไดผล
ของการวิจัยขึ้นมา แตจะตองเขียนแสดงใหเห็นวาเมื่อมีงานวิจัยหรือไดผลวิจัยมาแลวจะเกิดประโยชนอะไรบาง 
ตัวอยางที่ไมดี ของการเขียนประโยชนของการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร
เชิงชางสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดแก ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตรเชิง
ชาง ซึ่งเปนจุดประสงคของการพัฒนาบทเรียนไมใชประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

คําจํากัดความของคําที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยควรจะตองใหคําจํากัดความของคําที่ใชมากในงานวิจัยแตละเรื่อง เพื่อสะดวกในการกลาวถึงคํานั้น ๆ 

อยางสั ้น ๆ ทุกครั ้ง โดยไมตองอธิบายหรือตองกลาวถึงอยางยืดยาว คําจํากัดความของคําที ่ใชในการวิจัย
หมายถึง การอธิบายลักษณะของคําที่ใชในการวิจัยแตละเรื่องเทานั้น ไมใชคําจํากัดความของคําทั่วไป จึงไม
เปนตองใสความหมายตามพจนานุกรม หรือความหมายตามเทคนิคของคํานั้น เชน ถาผูวิจัยตองการเขียน
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยก็อาจจะใหคําจํากัด
ความของคําวา “นักศึกษา” ที่จะใชรายงานผลการวิจัยวา “นักศึกษา” คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 
ในกรุงเทพมหานคร ไวเพียงแหงเดียว เมื่อเขียนรายงานผลการวิจัยตอไปถึงคําวา “นักศึกษา” ผูอานก็จะเขาใจคําวา 
“นักศึกษา” ตามคําจํากัดความของการวิจัยที่ใหไวในตอนตนทันที ผูวิจัยไมจําเปนตองใสความหมายของคําที่
ใชในงานวิจัยตามคําศัพทบัญญัติหรือพจนานุกรม คาสถิติทุกคาที่ใชในการวิจัยตางมีความหมายตามเทคนิค และ
เปนที่ทราบกันอยูแลวผูวิจัยไมจําเปนตองนํามาใสไวในคําจํากัดความของการวิจัย 

เอกสารหรือผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เอกสารหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือวรรณคดีที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของการเขียนรายงานผลการวิจัย 

และเปนการแสดงผลการคนควาสวนหนึ่งของผูวิจัย เรื่องที่จะนํามารายงานจะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ตองการศึกษา อาจจะเปนทฤษฎี หลักฐาน ปรากฏการณ หรืองานวิจัยที่มีผูทําไวแลว หรือเปนบทความที่เกี่ยวของ
อื่นๆ ก็ได ในสวนนี้จะตองแสดงความสามารถในการวิเคราะหเนื้อหาสัมพันธเช่ือมโยงกันตามความสําคัญของเรื่อง
ที่ตองการกลาวถึง ไมจําเปนตองเสนอตามเวลาที่งานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวของนั้นจะเกิดขึ้นกอนหรือหลัง เมื่อ
เสนอรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของตามวิธีที่กลาวมาแลวจะตองสรุปไดวาไดอะไรบางจากผลงานที่นํามาเสนอ
ไปแลวนั้นมีอะไรตรงกัน แยงกัน หรือมีเรื่องราวใดสําคัญ ไดขอคิดหรือขอสรุปใดบางที่พอจะนําไปใชในการ
วิจัยตอไป  

การดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยเปนสวนที่ตองลงทุน ผูวิจัยจะตองพยายามประหยัดและพยายามใหเกิดการสูญเปลา

นอยที่สุด แตยังตองคงความเชื่อถือตามหลักการและกระบวนการวิจัยไว จึงจําเปนตองอาศัยวิชาคณิตศาสตรชวย
ในการดําเนินงาน การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 



1.  การเลือกกลุมตัวอยางและประชากรสําหรับการวิจัย 
2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การวิเคราะหขอมูล 
กลุมตัวอยาง (Samples) และประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยถาผูวิจัยจําเปนตองเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรมาใชในงานวิจัย เพื่อศึกษาหรือวิเคราะหแทน

การศึกษาจากประชากรโดยตรง เพื่อประหยัดเวลา และเงินทุนในการวิจัย ตัวอยางจากประชากรจะตองเหมาะสมที่สุด 
และดีที่สุดเพื่อใชเปนตัวแทนของประชากรไดตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย ตัวอยางจากประชากรที่
นํามาใชในการวิจัยจะตองมีลักษณะเปนอิสระและมีโอกาสไดรับเลือกเทาเทียมกัน กอนการเลือกตัวอยางจาก
ประชากร ผูวิจัยจะตองกําหนดขอบเขตและลักษณะของประชากรใหชัดเจน แลวจึงหาวิธีเลือกตัวอยางที่ดีที่สุด
เพื่อใหไดตัวอยางมาแทนประชากรตามลักษณะที่กําหนดไว  
 การเลือกกลุมตัวอยาง (Sampling) สามารถแยกเปน 2 แบบ คือ การเลือกตัวอยางแบบสุม (Random 
Sampling) และการเลือกตัวอยางแบบไมสุม (Nonrandom Sampling) การเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมมีหลักการอยู
บนฐานความรูเรื่อง ความนาจะเปน (Probability) ที่ใชกันอยูทั่วไปมี 4 วิธี คือ 

1.  การสุมตัวอยางแบบงายหรือแบบธรรมดา (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก หรือใชตาราง
เลขสุม หลักการสําคัญของการเลือกกลุมตัวอยางแบบนี้คือ ทุกสมาชิกในกลุมตองมีโอกาสเทาเทียมกันในการถูก
เลือก 

2.  การสุมอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยการสุมตามระบบหรือจังหวะของกลุม
ประชากรที่เรียงไว บางตําราจัดไวเปนการเลือกตัวอยางแบบไมสุม 

3.  การสุมแบบแยกประเภท (Stratified Random Sampling) โดยการแยกประเภทประชากรที่มี
คุณสมบัติอยางเดียวกันไวดวยกัน แลวสุมตัวอยางแตละประเภทโดยอาศัยการสุมแบบงาย หรือแบบธรรมดา 
หรือการสุมแบบมีระบบ ตามสัดสวนของประชากรที่เปนอยู 

4.  การสุมตัวอยางแบงเปนกลุม (Cluster Random Sampling) โดยแบงกลุมประชากรที่ตองการศึกษาใหใน
แตละกลุมของประชากรที่มีคุณสมบัติทุกคุณสมบติัที่ตองการศึกษา (ถาเปนไปได) แลวสุมกลุมหนึ่งกลุมใดมาศึกษา 
โดยใชสองวิธีแรกสุมตัวอยางที่เปนกลุมจากประชากรทุกกลุม  

ถาผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางประชากรหลาย ๆ แบบในการวิจัยครั้งหนึ่ง ๆ ซึ่งเรียกวาการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-state Random Sampling) เพื่อใหการสุมตัวอยางประชากรเปนไปอยางรอบคอบ ไดตัวแทนที่
ดีที่สุดและแทนไดทุกสวนของประชากรได ถาทําไดดังกลาวผลการวิจัยจะใกลเคียงหรือเกือบเทากับการสํารวจ
ประชากรโดยตรง 

ตัวอยางจากประชากรอาจจะไดมาจากการสุมตัวอยางดังไดกลาวมาแลวหรืออาจจะไดมาโดยจงใจเลือกมา
อยางควบคุมก็ไดโดยไมมีการสุมหรือไมเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมมีโอกาสถูกเลือกไดเทาเทียมกัน ผูวิจัย
จะตองพิจารณาเรื่องที่ตองการศึกษา วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตและระเบียบวิธีสถิติที่จะนํามาใชในการ
วิจัย และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมกัน แลวจึงจะกําหนดวาควรจะไดตัวอยางจากประชากรโดย
การสุม หรือไมสุมรวมทั้งขนาดของตัวอยางควรจะเปนเทาใดจึงจะพอเหมาะและประหยัดที่สุด 

ในบางครั้งในการวิจัยอาจจะตองใชสิ ่งที ่มีอยู ในขณะนั้นทั้งหมด อาจจะเปนบุคคลหรือสิ่งของหรือ
เหตุการณบางอยาง เปนตัวอยางในการวิจัย ดวยเหตุที่อาจจะเนื่องจากมีจํานวนนอยหรือมีความจําเปนตองใชทั้งหมด



ก็ตาม จะตองกําหนดใหชัดเจนวาตัวอยางที่ใชในการศึกษานั้นเปนตัวแทนของประชากรลักษณะดังกลาวใน
อดีต ปจจุบัน และอนาคตอยางไร หรือมีความเฉพาะของกลุมที่ศึกษาอยางไร จึงตองใชประชากรทั้งหมดใน
การศึกษา 

สวนการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมสุม (Nonrandom Sampling) สมาชิกในกลุมมีโอกาสถูกเลือกไม
เทากันเปนการเลือกตัวอยางโดยไมใชหลักการของความนาจะเปน (Non-probability Sampling) การเลือกกลุม
ตัวอยางแบบนี้ไดแก การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนการกําหนดคุณสมบัติของ
กลุมตัวอยางไวตามความตองการของการวิจัย เชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนกลุมที่การวิจัยตองการ
ทําการศึกษา กลุมตัวอยางก็จะเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก็ถือเปนกลุมตัวอยางได 
นอกจากนี้ยังมีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยาง
ตามที่สามารถหาไดและเก็บขอมูลการทําทําวิจัยไดแตตองเปนกลุมที่ตรงกับเปาหมายของการวิจัย เชนตองการ
ทดลองการใชบทเรียนกับนักเรียนระดับ ปวช. ปที่1 และในโรงเรียนที่ผูวิจัยทํางานอยูมีนักเรียน ปวช. ปที่ 1 อยู
แลวจึงเลือกใชนักเรียนในโรงเรียนของตนนั้นทําใหสะดวกดีอีกทั้งตรงกับความตองการในการวิจัย และแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งสามารถแยกออกไปไดหลายวิธี แตทุกวิธีนั้นไมเปดโอกาสใหทุกสมาชิกใน
กลุมประชากรไดมีโอกาสรับการถูกเลือกไดเทาเทียมกัน เชน ตองการศึกษาความคิดเห็นของคนใชบริการศูนย
วิทยบริการ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เดินเขามาใชในชวงเวลาที่ผูวิจัยไปรอเก็บขอมูล ผูใชบริการที่เขามา
พบก็เปนกลุมตัวอยางทันที หรือไปนั่งรอกลุมตัวอยางในศูนยการคาเมื่อมีผูมาซื้อสินคาที่ตองการทําวิจัยก็เขาไป
ขอสัมภาษณหรือแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล กลุมตัวอยางแบบนี้ถือเปนการพบแบบบังเอิญเชนกัน 

ความสับสนที่เกิดขึ้นของผูเริ่มทําการศึกษาวิจัยคือความเขาใจคําวา “ประชากร” “กลุมตัวอยาง” “การ
เลือกกลุมตัวอยาง” และ “การสุมกลุมตัวอยาง”  

คําวาประชากร ใชคําภาษาอังกฤษวา Population เปนการกลางถึงสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษาอาจเปนไดทั้ง
คน สัตว และสิ่งของ ที่สําคัญคือสมาชิกในประชากรตองมีคุณสมบัติรวมกันสําหรับการศึกษาวิจัยนั้น ประชากรมี
ทั้งที่จํากัดจํานวนได และจํากัดจํานวนไมได สวนคําวากลุมตัวอยาง ใชคําภาษาอังกฤษวา Samples หมายถึง
ตัวแทนของประชากรที่ไดมาจากการ เลือกกลุมตัวอยาง การกลาวถึงกลุมตัวอยางจึงหมายถึงตัวแทนของ
ประชากร ไมควรใชคําวา “ตัวอยางประชากร” ซึ่งรวมเอาทั้งสองคําและสองความหมายเขาดวยกันอาจทําให
สับสนสนวาตองการกลาวถึงตัวอยางหรือประชากรกันแน 

การเลือกกลุมตัวอยาง ใชคําภาษาอังกฤษวา Sampling ซึ่งเปนกระบวนการในการหาตัวอยางที่เปน
ตัวแทนของประชากรมีทั้งการเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุมและการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมสุม “การสุม” ใชคํา
ภาษาอังกฤษ วา Random ดังนั้นถาการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมเทานั้นจึงจะใชคําวา Random Sampling ตามหลัง
วิธีการที่ใชในการสุมเชน การสุมแบบแยกประเภท ใชภาษาอังกฤษวา Stratified Random Sampling ถาไมมีการ
สุมก็จะเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบอื่น ๆ ไป เชน แบบเจาะจง หรือ Purposive Sampling แบบบังเอิญ หรือ 
Accidental Sampling เปนตน กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุมเทานั้นจึงจะเรียกกระบวนการเลือกกลุมตัวอยางที่
ไดมานั้นวา “การสุมกลุมตัวอยาง” 

การเก็บขอมูล (Collection of data) 
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนกระบวนการและเทคนิคที่ใชในการแสดงหาขอมูลเพื่อการนําเสนอ หรือนําไป

ดําเนินการตามหลักสถิติ ถาการออกแบบวิจัยดีก็จะมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดีดวย ขอมูลที่เก็บรวบรวม
ไดอาจจะเปนขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ขอมูลที่แสดงในรูปของตัวเลข หรือขอมูลเชิงคุณภาพคือ ขอมูลที่ปรากฏใน



รูปของขอเขียน ขอความที่มีความหมายจากคําพูดหรือคําสัมภาษณยอมไมมีตัวเลขหรือจํานวนมาปะปน ขอมูลชนิด
นี้กอนการวิเคราะหตองแปลงเปนปริมาณ หรือการจัดประเภทของขอมูลใหงายตอการวิเคราะหกอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล และอาจทําไดดวยตนเองซึ่งเรียกขอมูลชนิดนี้วา ขอมูลปฐมภูมิ หรือเก็บขอมูลจากที่ผูอื่นไดเก็บรวบรวมไว
แลว เรียกขอมูลชนิดนี้วา ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลที่ดีจะตองถูกตองแมนยํา สมบูรณครบถวน กะทัดรัด ทันเวลา ตอเนื่อง 
และตรงกับความตองการของผูใช 

การเก็บรวบรวมขอมูลจะไดผลดีนั้นตองมีเครื่องมือดี ครอบคลุมเรื่องที่ตองการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม
ขอม ูลตองเที ่ยง  และตรงกับว ัตถ ุประสงค  และขอบเขตของการว ิจ ัย  ถาการว ิจ ัย เป นเช ิงสํารวจก็นํา
แบบสอบถามไปแจกกับกลุมตัวอยางที่เลือกไวแลว หรืออาจจะใชแบบสอบถามควบคูไปกับการสัมภาษณ เพื่อให
ไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด พยายามเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาใหไดมากที่สุด การเก็บขอมูลนั้นกลุมตัวอยางควร
ไดรับแบบสอบถามใกลเคียงกับความเปนจริง หรือถาการวิจัยนั้นเปนการทดลองผูวิจัยก็นําเครื่องมือแบบตางๆ ที่
สรางไวตรงตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่จัดเตรียมไวแลว เพื่อใหเกิดผล
และวัดการทดลองดวยแบบวัดหรือแบบทดสอบที่สรางขึ้นอยางถูกวิธีและครอบคลุมเรื่องที่ไดทดลองไปแลวจะ
ทําใหไดผลจากการทดลองดวยการวัดผลดวยเครื่องมือที่ดีสงผลดีตอการวิเคราะหขอมูลตอไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Instruments) 
การวิจัยจะไดผลดี ใกลเคียงกับความเปนจริงจะตองมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดีดวย ผูวิจัย

จะตองสรางหรือเลือกใชเครื่องมือที่มีอยูแลวใหเหมาะสมกับลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของการวิจัย ใน
บางครั้งอาจจะตองพิจารณาระเบียบวิธีทางสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลดวย แลวปรับเครื่องมือที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลใหไดตามขอตกลงเบื้องตนของคาสถิตินั้น ๆ เชน ถาการวิจัยเปนเชิงสํารวจเครื่องมือที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูลจะเปนแบบสอบถาม แบบสํารวจ หรือแบบสัมภาษณ ถาการวิจัยเปนการทดลองใชวิธีสอนสอน หรือ
สื่อการสอน เครื่องมือก็จะเปนแบบทดสอบเรื่องที่จะทดลองใชวิธีสอน หรือสื่อการสอน ดังนั้น เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ สิ่งที ่สรางขั ้นมา หรือที่มีอยู แลวเพื ่อนําไปใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล เครื ่องมือวิจัยใน
ความหมายนี้ไมใชสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ Tools สําหรับการทํางาน และใหระวังอยาไปสับสนกับตัวแปร
จัดกระทําหรือ Treatments ที่มีลักษณะเปนเครื่องมือหรือ Equipments ในความหมายตามภาษาไทยทั่วไป ดวย 

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
การวิเคราะหขอมูลมีความมุงหมายเพื่อสรุปผลของการเก็บรวบรวมขอมูลที่เสร็จสมบูรณแลวในรูปที่จะตอบ

ปญหาของการวิจัยได หรือเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน เมื่อผูวิจัยไดขอมูลมาแลวก็ตองนํามาแปลงเปนตัวเลข อาจ
โดยการใหคะแนนหรือโดยการแจกแจงความถี่ แลวก็นําไปวิเคราะหเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย
โดยใชระเบียบวิธีทางสถิติที่เหมาะสม และจะตองกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูลไวลวงหนาตั้งแตขั้นวางแผนการวิจัย 
ไมควรใชวิธีเก็บขอมูลมากอนแลวมาพิจารณาหาวิธีวิเคราะหภายหลังซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเปลา เนื่องจากตอง
ทิ้งขอมูลบางสวนที่เพียรพยายามเก็บรวบรวมมาดวยความยากลําบาก เพราะไมสามารถที่จะนําขอมูลเหลานั้นมา
วิเคราะหเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของผูวิจัยได 

ในการศึกษาคุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผูวิจัยจะตองเก็บรวบรวมขอมูลหรือรายละเอียดของ
ขอเท็จจริง เพื่อนํามาวิเคราะหและแปลความหมายโดยอาศัยระเบียบวิธีทางสถิติ รายละเอียดที่ตองการยอมไดจาก
การวัด หรือสังเกตและการจดบันทึกขอมูลในรูปแบบที่ตองการใหละเอียดถี่ถวนและเที่ยงตรงที่สุด ขอมูลแตละชุด
ตางก็มีลักษณะหรือคุณสมบัติแตกตางกัน ถาพิจารณาในดานการวัดที่หยาบที่สุดถึงระดับที่ละเอียดที่สุด ดังนี้ 



1.  มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scales) วัดสิ่งที่ตองการจัดแบงเปนประเภทตามลักษณะ หรือตามคุณสมบัติ
ที่ปรากฏ ขอมูลที่ไดจากการวัดนี้เปนขอมูลเชิงคุณภาพ ประเภทหรือกลุมของขอมูลตองแยกจากกันโดยเด็ดขาด 
ผลการวัดทุกจํานวนสามารถจัดเขากลุมหรือประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอ เชน เพศ ระดับการศึกษา คุณลักษณะ 
หรือชนิดของสิ่งที่ตองการวัด เปนตน ขอมูลที่มีการวัดระดับนี้ใชระเบียบวิธีสถิติงาย ๆ เชน จํานวน สัดสวน หรือ
รอยละของกลุมที่ศึกษา เปนตน ขอมูลระดับนี้นําไป บวก ลบ คูณ และหารกันไมได 

2.  มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scales) วัดจํานวนที่จัดเปนอันดับของสิ่งที่ตองการวัด การวัดในมาตรานี้เรียง
คุณสมบัติของขอมูลประเภทเดียวกันจากตําแหนงสูงสุดไปหาต่ําสุด โดยไมคํานึงถึงจํานวนหรือชวงของการวัด 
เชน จัดอันดับวาสิ่งที่ถูกวัดมีคุณสมบัติดีเปนที่ 1, 2, 3, .. แตไมอาจกลาวไดวาคนที่ดีเปนที่หนึ่งจะดีกวาคนที่ดีเปน
ที่สามมากกวาสองเทา เปนตน ระเบียบวิธีทางสถิติที่ใชไดในการวิเคราะหขอมูลที่มีระดับการวัดระดับนี้ คือ Non 
Parametric Statistics ขอมูลระดับนี้นําไป บวก ลบ คูณ และหารกันไมได เชนกัน 

3.  มาตราอันตรภาค (Interval Scales) วัดจํานวนที่บอกความแตกตางระหวางคาที่วัดไดแตละชวงของการวัด 
หรือการเปรียบเทียบระหวางหนวยของคะแนนในขอมูลชุดหนึ่ง ๆ มีคาเทากัน เชน 30 หางจาก 20 และ 40 เทากัน 
เปนตน มาตรานี้ไมมีศูนยสัมบูรณ แตอาจทราบไดวาสิ่งที่วัดไดมีคามากหรือนอยกวากันเปนจํานวนเทาใด จะเปลี่ยน
หนวยการวัดระดับนี้เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันไดตองอาศัยระเบียบวิธีสถิติในการแปลงทุกหนวยที่ตองการจะ
เปรียบเทียบใหเปนหนวยเดียวกันหมด เชน เปนตําแหนงเปอรเซ็นตไทล หรือเปนคะแนนมาตรฐาน เปนตน 
ขอมูลที่มีหนวยการวัดในระดับนี้ใชไดกับระเบียบวิธีสถิติเกือบทุกชนิด ขอมูลระดับนี้ สามารถนําไป บวก และ 
ลบ ไดเทานั้น 

4.  มาตราอัตราสวน (Ratio Scales) เปนมาตราวัดในระดับสูงสุด ศูนยสัมบูรณ คาที่วัดไดจะบอกขนาดที่
แนนอน จะเปลี่ยนหนวยการวัดระดับนี้จากหนวยหน่ึงมาเปนอีกหนวยหน่ึง เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันไดโดยอาศัย
วิธีการทางคณิตศาสตร การวัดระดับนี้ใชระเบียบวิธีทางสถิติไดทุกชนิด 

สถิติเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหผูวิจัยไดใชวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดอยางถูกตอง และ
ไดผลสรุปที่มีความหมาย ผูวิจัยจะตองเลือกระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดใหเหมาะ
กับระดับขอมูลที่ไดจากการวัด ผูใชระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลจะตองเขาใจความคิดพื้นฐานของ
สถิติ และทราบขอตกลงของคาและระเบียบวิธีทางสถิตินั้น ๆ เพราะสถิตินั้นแตละคาพัฒนามาจากความคิดเชิง
คณิตศาสตร จึงขึ้นกับขอตกลง หากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมีลักษณะตามขอตกลงของการใชคาสถิตินั้นก็เหมาะกับ
การวิเคราะหนั้น 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตองกระทําภายในขอบเขตที่คนพบจะตองไมนําความเห็นสวนตัวกับความ

จริงมาปนกัน ถาพบขอเท็จจริงที่ไมสอดคลองกับสมมุติฐานก็ควรจะนํามาเสนอไวในขอเสนอแนะ การเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลควรใชภาษางายๆ สั้นตรงเปาหมาย และใหถูกหลักไวยากรณ พยายามเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ใหตอเนื่องกันไปอยางสมเหตุสมผล ใหผูอานทราบเหตุผลในการนําเสนอสิ่งนั้น โดยเสนอใหสอดคลองกับสิ่งที่
ไดคนพบ และควรเลือกเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมที่สุดเพียงอยางเดียว เมื่อนําเสนอตารางแลวก็ไมควร
จะอานทุกคาในตารางซ้ําโดยการบรรยายอีก แตจะทําเพียงเขียนความนําตาราง แลวเสนอตารางและจบดวยการช้ีแนะ
สิ่งที่นาสนใจในตารางเทานั้น ไมจําเปนตองบรรยายเรื่องที่เสนอไวในตารางที่เรียงไว แตจะตองยกความจริง
บางอยางมากลาว เรื่องราวใดนาจะมีเหตุผลหรือที่มาหลายอยางก็จะตองนํามาเสนอไวพรอมกับเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในเรื่องเดียวกันนั้นใหสอดคลองกัน ใหครบตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค และถาผลไมเปนตาม



สมมุติฐานของการวิจัยก็มิไดหมายความวางานวิจัยนั้นผิดหรือไมดี แตหมายความวาผลการวิจัยไมเปนไปตามที่ต้ัง
สมมุติฐานไว 

สรุปผลการวิจัย 
เปนการรายงานสรุปยอผลการวิจัยทั้งหมด โดยมีความประสงคที่จะใหผูอานใชเวลาเพียงเล็กนอยก็เขาใจ

งานวิจัยโดยตลอด อาจยอวัตถุประสงคของการวิจัยรวมถึงวิธีดําเนินงานทุกดาน และสมมุติฐานของการวิจัยไว
สวนหนึ่งเปนการนํา และตอดวยยอผลการวิเคราะหขอมูลที่นํามาเสนอไว ในสรุปผลการวิจัยใหนําเสนอเฉพาะขอ
คนพบที่ตอบปญหาทุกดานตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไมจําเปนตองนําคําอธิบายประกอบอื่น ๆ มาเสนอ 

การอภิปรายผลการวิจัย 
เมื่อสรุปผลการวิจัยแลวก็ตองอภิปรายผลการวิจัยไวดวย โดยการบรรยายเปรียบเทียบขอคนพบของผูวิจัยกับ

ทฤษฎี และงานวิจัยอื่นๆ กลาวถึงผลการคนควาตามสมมุติฐานช้ีใหเห็นวาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม การ
อภิปรายผลงานวิจัยอาจทําใหตองเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเดิม ในสวนนี้ผูวิจัยควรบรรยายความคิดเห็นและเหตุการณที่
พบจริงขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลอันเปนผลเกี่ยวของกับขอคนพบที่ปรากฏอยูได ผูวิจัยอาจจะตองใชเวลาในการ
เขียนความเห็นเชิงอภิปราย จึงอาจจะตองรางความคิดเห็นและสิ่งที่นอกเหนือไปจากขอคนพบตามผลการวิเคราะห
ขอมูลไวกอน ผูวิจัยอาจจะตองบันทึกความเห็นบางอยางไวขณะที่เกิดความคิดขึ้นทันที เมื่อเขียนผลการวิเคราะห
ขอมูล หรือใชผลงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของใหเปนประโยชนในสวนนี้ ผูวิจัยจะตองเขียนรายงานผลการวิจัยที่
ปรากฏออกมาเปนหลัก แลวตอดวยสิ่งที่เกี่ยวของกับขอคิดเห็นอื่น ๆ หรืออภิปรายพรอมแสดงผลการวิจัยที่
สําคัญๆ ใหสอดรับกับคําอภิปรายจะทําใหการอภิปรายผลการวิจัยนี้นาเชื่อถือ ความสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การอภิปรายคือการใหเหตุผลในขอคนพบของการทําวิจัย วาทําไมจึงไดผลอยางนั้น การอภิปราย และขยายความ
ถึงสาเหตุ ของการเกิดผลวิจัยจะเปนแนวทางทําใหเกิดแนวทางของการศึกษาคนควาตอไปได 

ขอเสนอแนะ 
การเสนอแนะตองเสนอแนะโดยใชผลจากการวิจัยเปนฐานสําหรับการสเนอแนะ อยาเสนอใหผูอานเห็น

วาไมตองวิจัยก็เสนอแนะได ในบางครั้งอาจจะตองเสนอแนะโดยใชทฤษฎีหรือประสบการณของผูอื่น ผูวิจัยก็ควร
อางถึงผูที่ใหแนวคิดเหลานั้นดวย ถาผูวิจัยจะแสดงความคิดเห็นหรือทําการเสนอแนะเอง ผูวิจัยอาจเสนอแนะได 
เชน เสนอแนะเรื่องจากการคนพบ เปนการเสนอแนะวิธีแกปญหาที่ไดมาจากการคนพบวามีปญหาอะไรบาง หรือ
จากการวิจัยไดพบวิธีแกไขปญหาดังกลาวอยางไร ผูวิจัยจะตองนําผลการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณารวมกับ
ประสบการณ พ้ืนความรูเดิม หรือตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหไดแนวความคิดในการเสนอแนะเพื่อ
แกปญหาหรือเพื่อทําวิจัยตอไป 
 
 


