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ค ำน ำ 
หนังสือระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธเล่มนี้  รวบรวมเนื้อหาเก่ียวกับ

ระเบียบวิธีวิจัยจากหลายสาขา อาทิเช่น ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ การจัดการ ฯลฯ เริ่มเกริ่นน าต้ังแต่ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ความหมาย
ของการวิจัย การแสวงหาความรู้ รูปแบบการวิจัย ไปจนถึง ประชากรในการวิจัย เครื่องมือ
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิตผู้เริ่มศึกษาเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย นิสิตระดับปริญญา
โท และนิสิตระดับปริญญาเอก เนื้อหาภายในเล่มจะเจาะจงเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เชิงพุทธ หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงเหมาะกับพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ
สามเณรทั่วไป 

ขอขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ก าลังใจและอุปถัมภ์การตีพิมพ์เป็นวิทยาทานครั้งที่ ๑ และ
กราบขออนุโมทนา พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. ประธานพระนิสิต พธ.ด. กจพ. รุ่น ๗ , 
พระเอกลักษณ์ อชิโต, ดร. ที่ให้ก าลังใจและอุปถัมภ์การตีพิมพ์ครั้งที่  ๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนของนิสิตรุ่นน้องๆ จักได้มีแหล่งอ้างอิงในการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างดีเยี่ยม 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์ในทางวิชาการ การน าไป
อ้างอิงในผลงานวิจัยอย่างแพร่หลาย หากพบข้อบกพร่องประการใดในหนังสือเล่มนี้  ผู้ เขียน
น้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับระเบียบวิธี
วิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 

 
เม่ือเริ่มต้นท ำกำรวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นิสิตอำจสงสัยว่ำ “ท ำไมถึงต้องท ำกำรวิจัย” 

“ไม่ท ำได้ไหม” และหำกจ ำเป็นต้องท ำจริง ๆ จะเริ่มต้นลงมือท ำจำกอะไรก่อนและหลัง หรือ
แม้แต่จะสงสัยต่อไปว่ำ “มีขั้นตอนในกำรท ำอย่ำงไรบ้ำง” “ท ำแล้วจะส ำเร็จไหม” ข้อสงสัย

เหล่ำนี้จะถูกคลี่คลำยลงเม่ือเรำเริ่มต้นศึกษำมันอย่ำงจริงจัง 
ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิธีวิทยำกำรวิจัยถูกพัฒนำขึ้นมำตำมล ำดับ และยังทวี

ควำมก้ำวหน้ำต่อไปอย่ำงไม่มีวันหยุดยั่ง จนกว่ำมนุษย์จะคลำยข้อสงสัย และค้นพบค ำตอบที่

แท้จริง แต่ในทำงพระพุทธศำสนำ องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงค้นพบควำมจริงแท้
แล้วเม่ือสองพันกว่ำปีที่ผ่ำนมำ นั่นก็คือ อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) และเป็นควำม

แท้จริงที่ไม่มีทฤษฎีใด หรือนักวิทยำศำสตร์ท่ำนใดมำล้มล้ำงหรือเปลี่ยนแปลงได้ (อกำลิโก) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ เป็นหนึ่งในขั้นตอนกำรแสวงหำควำมจริงเก่ียวกับ

พฤติกรรมของมนุษย์ (กำย จิต) ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหำกำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมได้เป็นอย่ำง

ดี (สังคม) รวมถึงควำมจริงแท้ (ปัญญำ) ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงยั่งยืน 
กำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริง (วิจัย) ของมนุษย์เริ่มมีมำต้ังแต่สมัยโบรำณ กำรที่มนุษย์

ค้นพบควำมจริงบำงประกำร เช่น กำรค้นพบยำรักษำโรค หรือแม้แต่กำรค้นพบวิธีกำรจัดกำร
กับเถ้ำกระดูก (อังคำร) ของบรรพบุรุษ ควำมรู้ เหล่ำนี้ล้วนเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เกิดขึ้นจำก
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจำกประสบกำรณ์ส่วนตัวของมนุษย์เองทั้งสิ้น แม้ว่ำกำรแสวงหำ

ควำมรู้ควำมจริงเหล่ำนี้เป็นวิธีกำรที่ไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน
ก็ตำม แต่ก็ท ำให้ได้ควำมรู้ใหม่เหมือนกัน เม่ือมนุษย์กล้ำลองถูกลองผิดเพ่ือแลกกับกำรได้
ควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลำนั้น วิธีวิทยำใหม่ ๆ จึงเริ่มเกิดขึ้น กำรที่อริสโตเติลน ำเอำหลักของ

เหตุผลซ่ึงต่อมำเรียกว่ำ “วิธีอนุมำน” มำอธิบำยเรื่องรำว ข้อสงสัยต่ำง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์
มำกยิ่งขึ้น นับเป็นวิวัฒนำกำรของกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงไปสู่กำรวิจัยในปัจจุบัน 



 

 ๒ 

๑.๑ วิวัฒนาการของวิธกีารหาความร ูค้วามจรงิมาส ูก่ารวิจยั 

ทุกชีวิตเม่ือเกิดมำในโลกต่ำงก็พยำยำมด้ินรนต่อสู้ เพ่ือให้สำมำรถมีชี วิตอยู่รอดได้ใน
สังคมอย่ำงเป็นปกติสุข กำรสำมำรถเอำชนะปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ จึงเป็นสิ่งส ำคัญ มนุษย์

มีคุณสมบัติเหนือกว่ำสัตว์อ่ืน ๆ ตรงที่มีควำมสำมำรถทำงสมองอย่ำงเด่นชัดที่รู้จักคิดและแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้กำรที่มนุษย์ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น
และพยำยำมเสำะแสวงหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ คุณสมบัติดังกล่ำวนี้ ท ำให้มนุษย์ได้รับควำมรู้

ใหม่ ๆ และสำมำรถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่ำง ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ กำรเสำะแสวงหำควำมรู้นั้น 
มนุษย์ใช้วิธีกำรอยู่หลำยอย่ำงเริ่มจำกวิธีกำรที่ไม่มีระบบแบบแผนคือไม่มีกำรใช้เหตุผลและได้
พัฒนำขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นวิธีกำรที่มีระบบแบบแผนที่สมบูรณ์ คือมีกำรคิดและกำรใช้เหตุผล

ชั้นสูงซ่ึงก็คือวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์นั่นเองและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์นี้  ต่อมำเป็นวิธีที่
น ำมำใช้ในกำรวิจัยในปัจจุบัน เพรำะเป็นวิธีกำรที่ยอมรับว่ำท ำให้ได้ควำมรู้ควำมจริงที่ เชื่อถือ

ได้ วิวัฒนำกำรของวิธีกำรหำควำมรู้ควำมจริงของมนุษย์มีดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธ ีในสมัยโบราณ 
กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงของมนุษย์ในสมัยโบรำณแม้จะเป็นวิธีที่ไม่มี

ระบบแบบแผน ใช้วิธีง่ำย ๆ ในกำรได้มำซ่ึงควำมรู้ควำมจริง แต่ก็ท ำให้ได้ควำมรู้ใหม่เหมือนกัน
เพรำะมนุษย์อยำกรู้อยำกเห็นและพยำมยำมแสวงหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำและน ำควำมรู้มำใช้

ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต ดังนั้น กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงในสมัยโบรำณ
จึงมีอยู่ด้วยกันหลำยวิธี ดังนี้๑ 

ก. โดยบังเอิญ (By Chance) เป็นควำมรู้ที่มนุษย์ได้รับโดยไม่ต้ังใจ คือ มนุษย์

กระท ำสิ่งหนึ่งเพ่ือให้ได้ควำมรู้ในเรื่องหนึ่งเป็นควำมรู้ที่ได้มำโดยไม่เจตนำ  ไม่ต้ังใจ ไม่เคยคิด
มำก่อน หรือสิ่งอ่ืนใดที่อธิบำยไม่ได้ แต่ผลท่ีได้รับกลับเป็นว่ำมนุษย์ได้รับควำมรู้ในอีกเรื่องหนึ่ง 

เช่น กำรค้นพบไฟหรือประโยชน์จำกกำรใช้ไฟที่เกิดจำกฟ้ำผ่ำ กำรค้นพบไฟท ำให้ร่ำงกำย
อบอุ่นขึ้น ไฟสำมำรถใช้เป็นพลังงำนควำมร้อนที่ท ำให้อำหำรสุก เป็นต้น จุดอ่อนของ
แหล่งที่มำของควำมรู้แบบนี้คือควำมรู้ควำมจริงบำงอย่ำงที่ เรำต้องกำรอำจจะไม่เกิดขึ้นโดย

ควำมบังเอิญแต่จะเกิดขึ้นจำกวิธีกำรที่มีจุดหมำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงควำมรู้นั้น 

                                                                 
๑พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธ ีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ (กรุงเทพมหำนคร : 

ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๓), หน้ำ ๒-๙. 
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ข. โดยขนบธรรมเนยีมประเพณ ี(By Tradition) เป็นควำมรู้ที่ได้ รับจำกกำรปฏิบัติ
สืบทอดกันมำจนกลำยเป็นประเพณี จนรู้ว่ำในโอกำสต่ำง ๆ ควรประพฤติปฏิบัติ เช่นไรจึงจะ

เหมำะสม เช่น กำรเคำรพผู้ใหญ่ กำรแต่งกำยในพิธีต่ำง  ๆ เป็นต้น ในทำงพระพุทธศำสนำ
ควำมรู้บำงอย่ำงของมนุษย์ได้มำจำกกำรศึกษำและปฏิบัติตำมวัฒนธรรมประเพณีของตน เช่น 

ควำมรู้ในเรื่องพิธีกรรมทำงศำสนำ กำรทอดกฐิน กำรแต่งกำย กำรไหว้ครู เป็นต้น อย่ำงไรก็
ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีบำงอย่ำง อำจไม่สอดคล้องกับหลักกำรหรือทฤษฎีที่ เคยได้รับกำร
พัฒนำจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เนื่องจำกขนบธรรมเนียมเหล่ำนั้น อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยน

หรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปจำกขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ด้ังเดิมก็ได้ เช่น ในกำรถวำย
เทยีนและธูปแด่พระสงฆ์ ในปัจจุบันมีกำรจุดธูปไฟฟ้ำหรือเทียนไฟฟ้ำแทนของจริง กำรแสดง

มหรสพ ในงำนศพ แนวคิดในกำรจัดกำรกับเถ้ำกระดูก (อังคำร) ของบรรพบุรุษ เป็นต้น ๒ กำร
แสวงหำควำมรู้ควำมจริงลักษณะเช่นนี้ยังไม่จัดว่ำเป็นกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงอย่ำงแท้จริง 
เพรำะว่ำในบำงครั้ง บำงโอกำส บำงประเพณี เป็นกำรปฏิบัติแบบสืบทอดต่อๆ กันมำ และมี

หลำยประเพณีที่เป็นกำรประพฤติปฏิบัติผิดเพ้ียนจำกต้นฉบับ  หรือเกิดจำกควำมเชื่อที่ผิด ๆ 
และสืบถอดต่อ ๆ กันมำ ภำษำพระเรียกว่ำ “ศีลพรต” 

ค. โดยผู้มีอ านาจ (By Authority) ซ่ึงผู้มีอ ำนำจนับว่ำเป็นแหล่งควำมรู้ที่ ส ำ คัญใน
เรื่องนั้น ๆ เนื่องจำกเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับของบุคคลในสังคม เม่ือคนมีปัญหำหรือต้องกำร
อยำกรู้สิ่งใดก็จะไปถำม เม่ือได้ค ำตอบก็จะเชื่อตำมนั้น ผู้มีอ ำนำจ เช่น พระ หมอผี หมอต ำ แย 

หมอดู เป็นต้น 
ง. โดยประสบการณ์ส่วนตัว (By Personal Experience) เป็นควำมรู้ควำมจริงที่

มนุษย์ได้รับโดยอำศัยประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำเป็นเครื่องสอน คือปัญหำใดเคยใช้วิธีกำรใดแก้ไข

แล้วได้ผลก็จะยึดถือสิ่งนั้นเป็นควำมรู้ไว้ใช้ในโอกำสต่อ ๆ ไป เช่น ปัญหำกำรปลูกข้ำวของ
ชำวนำ ชำวนำเคยปลูกข้ำวได้ผลในเดือนใดก็จะปลูกข้ำวในเดือนนั้นทุกปี เป็นต้น  

ควำมรู้บำงอย่ำงของมนุษย์ได้มำจำกประสบกำรณ์ในอดีตของตนเอง ซ่ึงอำจจะเป็น
ควำมรู้ที่ได้มำโดยบังเอิญ (By Chance) ได้จำกกำรลองผิดลองถูก (By Trial And Error) จำก
กำรปฏิบัติและกำรฝึกฝน (By Practice) จนกลำยเป็นควำมรู้ควำมเข้ำใจที่สำมำรถน ำมำใช้

                                                                 
๒ล ำพอง กมลกูล, การออกแบบการวจิยัทางพระพุทธ ศ าสนา จากทฤษฎ ีฐานราก (GTM) สู่

โมเดลค วามสัมพันธ ์เช ิงสาเหต ุ (SEM), (นนทบุรี : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชน ปร้ินต้ิง, ๒๕๖๑), หน้ำ ๙. 



 

 ๔ 

ประโยชน์ได้ และกำรแสวงหำควำมรู้โดยใช้ประสบกำรณ์นี้ ก็ยังคงเป็นวิธีกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่ง
ในยุคปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมกำรแสวงหำควำมรู้โดยใช้ประสบกำรณ์อำจน ำไปสู่ข้อสรุปที่

คลำดเคลื่อนได้ อันเนื่องจำกกำรละเลยในสิ่งที่มองไม่เห็น กำรใช้เครื่องมือที่ มีควำมล ำเอียง 
กำรพลำดโอกำสในกำรสังเกตเหตุกำรณ์ส ำคัญที่มีส่วนเก่ียวข้อง กำรสรุปโดยมีข้อมูลที่ไม่

เพียงพอ หรือกำรสรุปบนพ้ืนฐำนของควำมคิดเห็นส่วนตัว ซ่ึงเชื่อว่ำควำมรู้จำกประสบกำรณ์นี้
เป็นแหล่งของควำมรู้ที่เชื่อถือได้มำกที่สุด ควำมรู้จำกประสบกำรณ์จริงอำจเป็นกำรรับรู้ที่
ผิดพลำดจำกควำมเป็นจริงได้ เนื่องจำกกำรตัดสินใจที่ผิดพลำดจึงท ำให้เกิดกำรรับรู้ที่ผิดพลำด

ได้ 
จ. โดยการลองผิดลองถูก (By Trial And Error) เป็นควำมรู้ควำมจริงที่ได้รับโดย

กำรลองเสี่ยงท ำดูจำกกำรปฏิบัติงำนหรือกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ควำมรู้ควำมจริ งที่ได้จะ
ถูกจดจ ำเอำไว้ใช้ต่อไปเป็นกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรลองใช้วิธีต่ำง ๆ หลำยวิธี วิธีใดท ำแล้วได้ผล
ก็จะยึดถือเป็นควำมรู้ วิธีกำรใดท ำแล้วไม่ได้ผลก็เลิกใช้วิธีนั้น ควำมรู้แบบนี้ มีจุดอ่อนในแง่ที่ว่ำ

กำรลองผิดลองถูกนั้นอำจจะก่อให้เกิดผลเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวงได้ 
ฉ. โดยผู้เช ี่ยวชาญ (By Expert) เป็นควำมรู้ควำมจริงที่ได้รับจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ

เรื่อง เช่น อยำกได้ควำมรู้ เก่ียวกับเรื่องฟันก็ไปหำหมอฟัน อยำกได้ควำมรู้ เก่ียวกับเรื่อง
กฎหมำยก็ไปหำนักกฎหมำย อยำกรู้เรื่องพระพุทธศำสนำก็ไปถำมพระ เป็นต้น กำรสอบถำม
ผู้รู้เพ่ือหำควำมรู้ควำมจริงบำงอย่ำงเป็นวิธีที่ใช้กันมำแต่โบรำณ แต่ถึงกระนั้นวิธีกำรนี้ ก็ยังคงใช้

อยู่ในปัจจุบัน บุคคลที่ได้ศึกษำและสั่งสมควำมรู้จนได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้รู้หรือผู้ที่ มีควำม
เชี่ยวชำญในเรื่องต่ำง ๆ ซ่ึงในยุคปัจจุบันเรียกว่ำ  กูรู (GURU) นั้น นอกจำกจะได้รับควำม
เชื่อถือในองค์ควำมรู้ที่ถ่ำยทอดออกมำแล้ว ยังสำมำรถใช้เป็นแหล่ งอ้ำงอิงได้อีกด้วย ในสังคม

ปัจจุบันพบว่ำมีผู้รู้ในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงลึกซ้ึงอยู่มำกมำยและท ำหน้ำที่เป็นแหล่งควำมรู้ที่ส ำ คัญ
ซ่ึงอำจจะมีค ำเรียกต่ำง ๆ กัน เช่น นักวิชำกำร นักวิจัย นักปฏิบัติกำร ครู อำจำรย์ รวมทั้ง

พระสงฆ์ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำชำวบ้ำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำกำรสอบถำมจำกผู้รู้
หรือผู้ที่มีควำมรู้มำกกว่ำเรำจะช่วยให้เรำได้ค ำตอบในสิ่งที่เรำอยำกรู้และมีควำมสบำยใจหรือมี
ควำมชัดเจนในเรื่องต่ำง ๆ มำกขึ้น แต่เนื่องจำกผู้รู้ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละระดับพ้ืนที่ อำจมี

ควำมรู้แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรแสวงหำควำมรู้โดยกำรสอบถำมจำกผู้รู้จึงควรมีกำรตรวจสอบ
และต้องม่ันใจว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้รู้ในเรื่องที่ต้องกำรสอบถำมอย่ำงแท้จริง  จุดอ่อนของควำมรู้

แบบนี้คือ ควำมรู้เหล่ำนั้นอำจไม่ถูกต้องก็ได้และนอกจำกนี้ เม่ือเวลำผ่ำนไปควำมรู้ เหล่ำนี้



 

 ๕ 

อำจจะไม่ตรงกับสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ข้อส ำคัญก็คือจะต้องพิจำรณำควำมเชื่อถือของผู้รู้
และใช้กำรตรวจสอบควำมรู้ของผู้รู้เหล่ำนั้นเพ่ือยืนยันควำมถูกต้อง (ศึกษำเพ่ิมเติมจำกหัวข้อ

ทฤษฎีสำมเส้ำ) 
กำรหำควำมรู้ควำมจริงด้วยวิธีกำรทั้ง ๖ ประกำรนี้ ในสมัยโบรำณ แม้จะเป็นวิธีไม่มี

ระบบแบบแผน แต่ก็ท ำให้ได้ควำมรู้ใหม่เหมือนกันและในปัจจุบันก็ยังมีผู้น ำบำงวิธีมำใช้อยู่แต่
ควำมรู้ที่ได้รับนั้นบำงครั้งก็เชื่อถือได้บำงครั้งก็เชื่อถือไม่ได้ 

 

(๒) วิธ ีอนุมานหร ือการหาเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Method) 
อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้ที่ได้น ำ เอำหลักของเหตุผลที่เรียกว่ำ “Syllogistic 

Reasoning” ซ่ึงต่อมำเรียกว่ำ “วิธีอนุมำน” (Deductive Method) มำใช้ในกำรหำควำมรู้
ควำมจริง วิธีอนุมานนับว่าเป็นจุดเริ่มของการหาความรู้ความจริงโดยใช้เหตุผลและเป็นการ
ใช้เหตุผลโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงท่ีเป็น “เหตุ” ๒ ประการแล้วอาศัยความสัมพันธ์ของเหตุ

ท้ังสองประการสรุปเป็น “ผล” ดังนี้ 
เหตุใหญ่ (Major Premise) เป็นข้อเท็จจริงใหญ่ที่บอกถึงลักษณะทั้งมวลในเรื่องนั้น 

ๆ เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่ำ ดำวเครำะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจักรวำลล้วนหมุนรอบดวงอำทิตย์, 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวเป็นสัตว์เลือดอุ่น เป็นต้น ซ่ึงข้อเท็ จจริงทั้งสองนี้  เป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป ยังไม่มีทฤษฎีใด ๆ มำลบล้ำงข้อค้นพบนี้ จึงจัดเป็นข้อเท็จจริงใหญ่ที่บอกถึงลักษณะทั้ง

มวลในเรื่องนั้น ๆ  
เหตุย่อย (Minor Premise) เป็นข้อเท็จจริงเฉพำะกรณี เฉพำะเรื่อง เฉพำะบุคคล 

หรือสิ่งของ เช่น โลกจัดเป็นดำวเครำะห์ในระบบสุริยะจักรวำล แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

เป็นต้น ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริงเฉพำะกรณี เฉพำะเรื่อง เฉพำะบุคคล เฉพำะสัตว์ หรือเฉพำะสิ่งของ 
ข้อสร ุป (Conclusion) เป็นผลท่ีได้จำกกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของเหตุใหญ่และ

เหตุย่อยซ่ึงถือว่ำเป็นควำมรู้ที่ต้องกำร กล่ำวคือกำรน ำเอำเหตุใหญ่และเหตุย่อยมำพิจำรณำ
ร่วมกัน จึงได้ออกมำเป็นค ำตอบที่ต้องกัน ดังที่ยกตัวอย่ำงไว้ข้ำงต้นว่ำ ดำวเครำะห์ทุกดวงใน
ระบบสุริยะจักรวำลล้วนหมุนรอบดวงอำทิตย์จัดเป็นเหตุใหญ่ ส่วนเหตุย่อยคือโลกจัดเป็นดำว

เครำะห์ในระบบสุริยะจักรวำล เม่ือน ำเหตุผลท้ังสองข้อมำพิจำรณำหำควำมสัมพันธ์กันแล้วก็
จะได้ข้อสรุปที่ว่ำ โลกหมุนรอบดวงอำทิตย์เพรำะโลกจัดเป็นดำวเครำะห์ดวงหนึ่งในระบบ

สุริยะจักรวำล ซ่ึงดำวเครำะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจักรวำลล้วนหมุนรอบดวงอำทิตย์ หรือจะ



 

 ๖ 

ตัวอย่างที่ ๑ 
เหตุใหญ ่ : คนทุกคนเกิดมำแล้วต้องตำย 

เหตุย่อย  : นำยแดงเกิดมำเป็นคน 
ข้อสร ุป  : นำยแดงต้องตำย 

ตัวอย่างที่ ๒ 
เหตุใหญ่  : ถ้ำนักเรียนมำโรงเรียนสำย ครูจะท ำโทษ  

เหตุย่อย  : เด็กชำยจุกมำโรงเรียนสำย 
ข้อสร ุป  : เด็กชำยจุกโดนครูท ำโทษ 

เป็นตัวอย่ำงที่สองที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวเป็นสั ตว์เลือดอุ่น จัดเป็นเหตุ
ใหญ่ ส่วนเหตุย่อยคือแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ แมวเป็นสัตว์เลือดอุ่น 

เพรำะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวเป็นสัตว์เลือด อุ่นด้วย ดัง
พรรณนำมำด้วยประกำรฉะนี้ 

ตัวอย่างของการหาความร ูโ้ดยวธิอีนมุานหรอืการหาเหตุผลแบบนิรนัย อาทิเช ่น 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จะเห็นได้ว่ำควำมรู้ที่ได้โดยวิธีกำรใช้เหตุผลตำมแบบของอริสโตเติลนั้น ข้อสร ุปที่ไ ด้
จะเที่ยงตร งเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของเหตุใหญ่และเหตุย่อยเป็น ส าค ัญ  

ถ้ำเหตุใหญ่เป็นเหตุกำรณ์ที่มีควำมเป็นจริงอยู่แล้วภำยในตัวของมันเองและเหตุย่อยก็

มีควำมเป็นจริงอยู่มำกเช่นกัน ข้อสรุปนั้นก็จะเที่ยงตรงและมีควำมเป็นจริงมำก (ดังจะเห็นได้
จำกตัวอย่ำงที่ ๑)  

ถ้ำเหตุใหญ่เป็นเหตุกำรณ์ที่มีควำมเป็นจริงน้อยและเหตุย่อยก็มีควำมเป็นจริงที่จะ
สัมพันธ์กับเหตุกำรณ์ในเหตุใหญ่อยู่น้อย ข้อสรุปนั้นก็มีควำมเป็นจริงได้น้อย (ดังจะเห็นได้จำก
ตัวอย่ำงที่ ๒)  

กำรหำควำมรู้แบบวิธีนิรนัยหรืออนุมำนนี้ อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้ใช้คนแรก 
ต่อมำได้ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์เป็นอย่ำงมำกว่ำเป็นกำรหำควำมรู้ที่ มีจุดอ่อนอยู่มำก ซ่ึงฟรำนซิส 



 

 ๗ 

ตัวอย่างที่ ๓ 
เหตุใหญ ่ : อำจำรย์ มจร ทุกคนเป็นคนดี 

เหตุย่อย  : อำจำรย์กฤษฎำเป็นอำจำรย์ มจร 
ข้อสร ุป  : อำจำรย์กฤษฎำเป็นคนดี 

เบคอน (Francis Bacon) ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของกำรหำควำมรู้แบบนี้ว่ำ มีข้อบกพร่อง 
ดังนี้ 

(๑) กำรหำควำมรู้แบบนี้ไม่ช่วยให้ค้นพบควำมรู้ใหม่ เพรำะผลสรุปที่ได้นั้นจะจ ำกัดอยู่
ในขอบเขตของข้อเท็จจริงใหญ่นั้นเอง 

(๒) ข้อสรุปที่ได้นั้นเป็นข้อสรุปจำกกำรหำเหตุผลทำงด้ำนภำษำซ่ึงอำจมีควำมหมำยได้
หลำยแง่หลำยมุม อันจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 

(๓) กำรสรุปนั้นได้มำจำกควำมสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยกับข้อเท็จจริงใหญ่ ข้อสรุป

จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่ว่ำข้อเท็จจริงใหญ่นั้นเป็นจริงมำกน้อยเพียงใด (ดังจะเห็นได้จำก
ตัวอย่ำงที่ ๒ และตัวอย่ำงที่ ๓) 

 
 
 

 
 

 
ดังนั้น ข้อสรุปจะถูกต้องก็ต่อเม่ือข้อเท็จจริงใหญ่นั้นเป็นควำมจริง กำรที่จะน ำวิธีกำร

ของอริสโตเติลไปใช้ จึงควรที่จะต้องค ำนึงถึงข้อสังเกตดังได้กล่ำวมำแล้วให้มำก อย่ำงไรก็ตำม

กำรหำควำมรู้โดยวิธีอนุมำนของอริสโตเติลนั้น นับว่ำมีควำมส ำคัญและมีประโยชน์อยู่ ไม่น้อย 
ถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มของกำรหำควำมรู้ที่มีระบบแบบแผนและได้มีกำรน ำไปใช้เป็นประโยชน์ใน
กำรวิจัยอยู่มำก เช่น ช่วยให้นักวิจัยสำมำรถอนุมำนจำกทฤษฎีว่ำ ควรต้ังสมมติฐำนเช่นไร เป็น

ต้น 
 

 
 
 

 
 

 



 

 ๘ 

ตัวอย่างที่ ๔ 
ความจรงิยอ่ย ๑ :  พระมหำกฤษฎำมรณภำพ (ตำย)  

ความจรงิยอ่ย ๒ :  สำมเณรเขียวมรณภำพ (ตำย)  
ความจรงิยอ่ย ๓  :  แม่ชีแก้วตำย 

ความจรงิยอ่ย ๔ :  นำยอ ำนำจตำย 
ความจรงิยอ่ย ๕ :  เด็กชำยเจมส์ตำย 
บทสรปุ   :  คนทุกคนเกิดมำแล้วต้องตำย  

              แม้แต่พระ เณร ชี ก็ต้องตำยเหมือนกัน 
 

(๓) วิธอีุปมานหรอืการหาความจรงิแบบอปุนยั (Inductive Method) 
เป็นกำรหำควำมรู้โดยกำรเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยจำกข้อเท็จจริงย่อย ๆ หลำย ๆ 

อัน แล้วน ำมำสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหญ่ ซ่ึงเป็นข้อสรุปโดยทั่วไป ดังนั้นกำรหำควำมจริงแบบนี้
จึงเป็นกระบวนกำรที่ตรงกันข้ำมกับกำรหำควำมจริงแบบนิรนัย ตัวอย่ำงเช่น  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

จะเห็นได้ว่ำ ข้อสรุปที่ได้จำกกำรหำควำมรู้ตำมวิธีอุปมำนของเบคอนนั้นมีโอกำสเป็น
จริงเสมอไปได้มำกน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกำรเก็บข้อมูล ถ้ำข้อมูลที่ได้มีควำมเที่ยงตรงและเป็น
ตัวแทนที่ดี ข้อสรุปที่ได้ก็จะเที่ยงตรงและเป็นจริงได้มำกเช่นกัน เบคอน ได้เสนอหลักกำรของ

วิธีอุปมำนไว้ ๓ ประกำรดังนี้ 
๑) อุปมานแบบสมบูรณ์ (Perfect Induction) เป็นกำรหำควำมรู้ที่ต้องมีกำรเก็บ

ข้อมูลจำกทุกหน่วยของประชำกร แล้วจึงท ำกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลย่อย  ๆ 
แปลควำมหมำยแล้วจึงสรุปผล วิธีนี้จะท ำให้ได้ควำมรู้ควำมจริงที่เชื่อถือได้เพรำะได้เก็บข้อมูล
จำกทุกหน่วยของประชำกร ซ่ึงในทำงปฏิบัติท ำได้ยำกและท ำไม่ได้ในทุกกรณี เช่น กรณีที่

ประชำกรเป็นจ ำนวนใบไม้ ปริมำณน้ ำฝน ปริมำณเม็ดเลือดในร่ำงกำยคน เป็นต้น แต่ถึงแม้ใน
กรณีที่ท ำได้ก็เป็นกำรสิ้นเปลืองแรงงำน เวลำ และเงินทุนอย่ำงมำก วิธีนี้จึงมีกำรน ำไปใช้น้อย 

๒) อุปมานแ บบไ ม่สมบูร ณ์ ( Imperfect Induction) เป็นกำรหำควำมรู้ โดย
รวบรวมข้อมูลแต่เพียงบำงส่วนของประชำกรมำศึกษำแล้วจึงสรุปผลโดยกำรอนุมำนเอำว่ำ
ควำมรู้ควำมจริงที่ได้จำกกลุ่มตัวแทนที่น ำมำศึกษำนั้นจะสำมำรถอ้ำงอิงไปถึงประชำกรได้ 

ดังนั้นกำรอุปมำนแบบนี้ควำมส ำคัญจึงอยู่ที่ว่ำตัวแทนที่น ำมำศึกษำนั้นจะเป็นตัวแทนที่ดี วิธีนี้



 

 ๙ 

มีข้อดีคือเหมำะที่จะน ำไปใช้ในทำงปฏิบัติเพรำะสะดวกและเป็นกำรประหยัดแรงงำน เวลำ 
และเงินทองได้มำก  

๓) อุปมานแบบเบคอเนียน (Baconian Induction) เป็นกำรหำควำมรู้ควำมจริง
โดยกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์ข้อมูล พิจำรณำจำก ๓ กรณีด้วยกันคือ 

กรณีที ่๑ พจิารณส์่วนที่เป็นอย่างเดียวกนั (Positive Instance) เป็นกำรพิจำรณำ
ว่ำข้อมูลที่รวบรวมมำได้นั้นมีส่วนใดที่มีลักษณะเหมือนกันหรือมีลักษณะร่วมกันบ้ำง 

กรณีที ่๒ พิจารณาจากสิง่ทีต่่างออกไป (Negative Instance) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ

ข้อมูลที่รวบรวมมำนั้นมีส่วนใดที่มีลักษณะแตกต่ำงกันบ้ำง 
กรณีที่ ๓ พิจารณาส่วนที่แปร เปลี่ยนไป (Alternative Instance) พิจำรณำว่ำ

ข้อมูลที่รวบรวมมำได้นั้นมีส่วนใดที่เหมือนกันในบำงครั้งและขณะเดียวกันก็มีส่วนใดที่ ต่ำงกัน
ในบำงครั้ง ซ่ึงกำรพิจำรณำในกรณีนี้เป็นกำรยำกล ำบำก เพรำะข้อมูลหรือปรำกฎกำรณ์นั้นมี
กำรแปรเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ  

ในกำรอุปมำนแบบเบคอเนียนนั้น จ ำเป็นต้องศึกษำข้อมูลที่ได้มำทั้ง ๓ กรณีประกอบ
กันแล้วจึงสรุปผลข้อสรุปที่ได้จึงจะมีควำมเชื่อถือได้มำกขึ้น แต่วิธีนี้ก็ยังมีจุดอ่อนในแง่ที่ว่ำ เป็น

กำรค้นหำควำมรู้โดยไม่ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยไว้แน่นอน ควำมรู้ที่ได้อำจไม่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรได้ หรือถ้ำหำกข้อมูลที่รวบรวมได้มีควำมสมบูรณ์ไม่เพียงพอควำมรู้ที่ได้อำจไม่ถูกต้อง 
รวมถึงหำกกำรเก็บข้อมูลและกำรตรวจสอบข้อมูลมีควำมคลำดเคลื่อน ผลสรุปหรือควำมรู้

ควำมจริงที่ได้รับก็มีควำมคลำดเคลื่อนตำมไปด้วย 
 
(๔) วิธ ีอนุมาน-อุปมาน (Deductive-Inductive Method) 

ผู้บุกเบิกกำรหำควำมรู้ควำมจริงในยุคปัจจุบัน คือ ชำร์ลส์ ดำวิน ซ่ึงเริ่มในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ ๑๙ ชำร์ลส์ ดำวิน ได้เสนอว่ำกำรหำควำมรู้ควำมจริงที่เชื่อถือได้นั้นควรเป็นวิธีกำรที่

น ำเอำวิธีของอริสโตเติลและของฟรำสซิส เบคอน มำรวมกันและเรียกวิธีกำรนี้ว่ำ “วิธีอนุมำน -
อุปมำน” (Deductive-Inductive Method) ดำวิน ให้ควำมเห็นว่ำกำรที่จะให้ได้ควำมรู้ควำม
จริงที่เชื่อถือได้จะใช้วิธีอนุมำนหรือวิธีอุปมำนวิธีใดวิธีหนึ่งอย่ำงเดียวไม่เป็นกำรเพียงพอ  

แต่จะต้องใช้ทั้ง ๒ วิธีควบคู่กันไป ซ่ึงวิธีกำรนี้ ต่อมำ จอนห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ให้กำร
สนับสนุนและต้ังชื่อวิธีกำรนี้ว่ำ “วิธ ีการ ค ิดแ บบใค ร ่ค ร วญร อบค อบ” (Reflective 



 

 ๑๐ 

Thinking) เป็นวิธีที่ถือว่ำเป็นต้นตอของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Method) ซ่ึงมี
ขั้นตอนในกำรหำควำมรู้ควำมจริง ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นปัญหา (A Felt Difficulty) ขั้นนี้เป็นขั้นที่มนุษย์เกิดควำมยุ่งยำกใจหรือ
อุปสรรคอันเนื่องมำจำก  

ก. ขำดควำมรู้เก่ียวกับวิธีกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของตน  
ข. ขำดควำมรู้ที่จะบอกลักษณะของปรำกฎกำรณ์หรือสิ่งที่อยำกรู้ 
ค. ไม่สำมำรถอธิบำยปรำกฎกำรณ์หรือสิ่งที่ตนได้พบโดยไม่คำดคิด  

ขั้นที่ ๒ แถลงและนยิามปญัหา (Location And Definition of the Difficulty) 
ขั้นนี้เป็นขั้นที่มีมนุษย์พยำยำมท ำควำมเข้ำใจกับปัญหำที่เกิดขึ้น และพยำยำมที่จะ จ ำ กัด

ขอบเขตของปัญหำที่เกิดขึ้นให้แจ่มชัด เพ่ือให้ทรำบแน่ชั ดว่ำสิ่งที่ เป็นปัญหำมีอะไรบ้ำงโดย
อำศัยกำรสังเกต กำรศึกษำจำกทฤษฎีและสิ่งเก่ียวข้องต่ำง ๆ กับปัญหำเรื่องนั้น ๆ  

ขั้นที่ ๓ ตั้งสมมติฐาน  (Suggested Solutions of the Problem Hypothesis) 

ขั้นนี้เป็นขั้นของกำรลองคิดหำค ำตอบที่คิดว่ำดีที่สุดเพ่ือตอบปัญหำที่ต้ังไว้ 
ขั้นที่ ๔ ตรวจสอบความถกูตอ้งและเหตุผลของสมมติฐานที่ตั้งขึ้นโดยวิธ ีอนุมาน 

(Deductively Reasoning out of the Consequence of the Suggested 
Solutions) ขั้นนี้เป็นกำรศึกษำรำยละเอียดและองค์ประกอบต่ำง ๆ เก่ียวกับปัญหำที่ศึกษำ 
โดยศึกษำจำกประสบกำรณ์เอกสำรและทฤษฎีต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมคิดรวบยอด เพ่ือน ำไปใช้

ตรวจสอบสมมติฐำนที่ต้ังขึ้นว่ำสมเหตุสมผลหรือไม่ซ่ึงเป็นกำรใช้เหตุผลโดยวิธีอนุมำน  
ขั้นที่ ๕ ทดสอบสมมตฐิานโดยการปฏบิตัิ (Testing Hypothesis By Action) ขั้น

นี้เป็นกำรลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือทดสอบสมมติฐำน ได้แก่ กำรเก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล

เพ่ือน ำไปสู่กำรลงสรุปว่ำค ำตอบหรือสมมติฐำนที่ต้ังขึ้นนั้นจะยอมรับหรือปฏิเสธ ซ่ึงวิธีกำรใน
ขั้นนี้ถือว่ำเป็นกำรใช้เหตุผลแบบอุปมำน 
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แผนภาพที่ ๑ วิธีกำรคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบของชำร์ล ดำร์วิน (Charles Darwin) 

 

(๕) วิธ ีของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (Mill's Method) 
กำรหำควำมรู้ควำมจริงโดยใช้เหตุผลทำงตรรกศำสตร์นั้น  นอกจำกจะใช้เหตุผลตำม

วิธีกำรของอริสโตเติลที่เรียกว่ำ “Syllogistic Reasoning” หรือที่ ต่อมำเรียกว่ำวิธีอนุมำน 
(Deductive Reasoning) แล้ว ยังมีกำรใช้เหตุผลทำงตรรกศำสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมิลล์เป็น
ผู้คิดขึ้นและได้เสนอหลักของควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลไว้ ๕ ประกำร ดังนี้ 

ก. ว ิธ ีของความสอดคล้อง (Method of Agreement) ถ้ำมีสิ่งที่ เกิดขึ้นร่วมกัน
ต้ังแต่สองอย่ำงขึ้นไปในปรำกฎกำรณ์ สิ่งทั้งสองอย่ำงนั้นอำจเป็นเหตุหรือผลของปรำกฎกำรณ์

ข้ันท่ี ๓ ต้ังสมมุติฐาน  
(Suggested Solutions of The Problem Hypothesis) 

ข้ันท่ี ๒ แถลงและนิยามปัญหา  
(Location And Definition of The Difficulty) 

ข้ันท่ี ๑ ข้ันปัญหา (A Felt Difficulty) 

ข้ันท่ี ๔ ตรวจสอบความถูกต้องและเหตุผลของ
สมมุติฐานท่ีต้ังข้ึนโดยวิธีอนุมาน  

(Deductively Reasoning Out of The 
Consequence of The Suggested Solutions) 

ข้ันท่ี ๕ ทดสอบสมมติฐานโดยการปฏิบัติ  
(Testing Hypothesis By Action) 



 

 ๑๒ 

นั้น ๆ เช่น คนกลุ่มหนึ่งหลังจำกรับประทำนอำหำรร่วมกัน ทุกคนมีอำกำรปวดท้อง ก็อำจสรุป
ได้ว่ำอำหำรม้ือนั้นเป็นสำเหตุที่ท ำให้ทุกคนปวดท้อง 

ข. ว ิธ ีของความแตกต่าง (Method of Difference) ถ้ำมีสิ่งแตกต่ำงกันสองสิ่งใน
ปรำกฎกำรณ์ สิ่งที่แตกต่ำงกันนี้อำจเป็นเหตุให้เกิดผลต่ำงกัน เช่น คนสองคนคนหนึ่งอ้วนอีก

คนหนึ่งผอม คนที่อ้วนเป็นโรคเบำหวำน ส่วนคนผอมไม่เป็น ก็อำจสรุปได้ว่ำ ควำมอ้วนเป็น
สำเหตุท ำให้เป็นโรคเบำหวำน 

ค. ว ิธ ีของความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง (Joint Method of Agreement 

And Disagreement) ถ้ำคนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยแม่และลูกหญิง ไปด่ืมน้ ำที่ เดียวกันแล้ว
เป็นโรคท้องเดิน ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยพ่อและลูกชำยไปในที่เดียวกันกับกลุ่มแรก

แต่ไม่ได้ด่ืมน้ ำและท้องก็ไม่เดิน ก็อำจสรุปได้ว่ำ กำรด่ืมน้ ำที่นั้นเป็นสำเหตุท ำให้เป็นโรค
ท้องเดิน 

ง. ว ิธ ีของส่วนที่ เหลือ  (Method of Residue) ถ้ำมีสิ่งเกิดขึ้นหลำย ๆ สิ่งใน

ปรำกฎกำรณ์และเป็นสำเหตุให้เกิดผลได้หลำยอย่ำง และสำเหตุบำงอย่ำงเรำทรำบว่ำมี
ควำมสัมพันธ์กับผลบำงอย่ำง ดังนั้นส่วนที่เหลือของเหตุย่อมท ำให้เกิดผลหรือสัมพันธ์กับผลที่

เหลือเช่นกัน พิจำรณำจำกสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 

A B C  X Y Z  
จำกสัญลักษณ์ ทรำบว่ำ  A เป็นสำเหตุท ำให้เกิด X 

   B เป็นสำเหตุท ำให้เกิด Y  
ดังนั้นอำจสรุปได้ว่ำ  C เป็นสำเหตุท ำให้เกิด Z 

จ. ว ิธ ีของการ แ ปร ผันร ่วมกัน  (Method of Concomitant Variation) ถ้ำกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่งในสภำพกำรณ์เดียวกัน กำร
เปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกันย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เช่น อัตรำกำร

เกิดของเด็กขึ้นกับจ ำนวนคู่ที่แต่งงำน ถ้ำในที่ใดมีจ ำนวนคู่ที่แต่งงำนกันมำกที่นั้นก็ย่อมมีอัตรำ
กำรเกิดของเด็กสูงด้วย 

วิธีกำรของมิลล์ ทั้ง ๕ ประกำรนี้ เป็นแนวทำงในกำรหำควำมรู้ควำมจริงได้แต่ก็มี
ข้อบกพร่องอยู่บำงประกำร กล่ำวคือกำรที่ไม่สำมำรถที่จะควบคุมสถำนกำรณ์และกำรเกิด
เหตุกำรณ์ให้มีควำมเที่ยงตรงและคงที่ได้เหมือนทุกครั้งและบำงครั้งก็มีขอบเขตจ ำ กัดไม่

สำมำรถที่จะน ำไปใช้สรุปในสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ทุกกรณี เช่น คนงำน ๑๐ คนสร้ำงบ้ำนหลัง



 

 ๑๓ 

หนึ่งเสร็จภำยในเวลำ ๕ วัน ถ้ำคนงำน ๑๐๐ คน ก็จะสร้ำงเสร็จภำยในเวลำไม่ถึง ๑ วัน ซ่ึงใน
สภำพจริง ๆ คงเป็นไปไม่ได้ กำรใช้วิธีแปรผันร่วมกันจึงใช้ไม่ได้ทุกกรณี  

 
(๖) วิธ ีการทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific Method) 
จำกกำรที่ชำร์ล ดำร์วิน (Charles Darwin) ได้น ำวิธีอนุมำนและอุปมำนมำรวมกันเป็น

วิธีเดียวกันและจอห์น ดิวอ้ี ให้ชื่อวิธีกำรนี้ว่ำ วิธีกำรคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบ (Reflective 
Thinking) นั้น ต่อมำได้กลำยมำเป็นวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับว่ำเป็นวิธีที่ มี
ระบบแบบแผนสมบูรณ์ที่สุด ใช้เป็นวิธีหำควำมรู้ควำมจริงที่เชื่อถือได้มำกที่สุดและเป็นวิธีกำรที่

น ำมำใช้ในกำรวิจัยในปัจจุบัน ขั้นตอนต่ำง ๆ ของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ได้มำจำก ๕ ขั้นตอน 
พ้ืนฐำน ของวิธีอนุมำน-อุปมำน ของเบคอน ซ่ึงสรุปเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ในเชิงปฏิบัติได้ดังนี้ 

๑. ขั้นปัญหา (Problem) เป็นขั้นตอนที่เรำจะสังเกตพบปัญหำในควำ มต้องกำร
ควำมรู้ควำมจริงหนึ่งว่ำมีเหตุกำรหรือสภำพกำรณ์เป็นอย่ำงไร มีเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ท ำให้เกิด
เหตุกำรณ์หรือสภำพกำรณ์นั้น  

๒. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ในขั้นตอนนี้เรำจะต้องศึกษำและทบทวนควำมรู้
ที่มีอยู่เดิมมำประกอบกำรพิจำรณำว่ำค ำตอบของปัญหำในขั้นที่ ๑นั้นจะเป็นอย่ำงไร ซ่ึง

เรียกว่ำกำรต้ังสมมติฐำน ซ่ึงจะเป็นแนวในกำรตรวจสอบว่ำ สมมติฐำนที่ ต้ังขึ้นนี้จะเป็นจริง
หรือไม่  

๓. ขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering Data) ในขั้นนี้เรำจะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เก่ียวข้องมำอย่ำงเพียงพอและตรงกับสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ  



 

 ๑๔ 

๔. ขั้นวิเคร าะห์ข้อมูล (Analysis) ในขั้นนี้จะเป็นกำรน ำข้อมูลที่รวบรวมมำท ำกำร
วิเครำะห์เพ่ือมำหำลักษณะร่วมหรือสอดคล้องกันของข้อมูลเหล่ำนั้นและพิจำรณำว่ำข้อมูล

เหล่ำนี้มีก่ีลักษณะและแตกต่ำงอย่ำงไร เป็นต้น 
๕. ขั้นสร ุป (Conclusion) ในขั้นตอนนี้เป็นกำรน ำผลกำรวิเครำะห์มำแปลผลและ

ตีควำมผลกำรวิจัยที่พบอันเป็นกำรสรุปผลกำรวิจัยนั่นเอง 
ซ่ึงปัจจุบันเรียกว่ำ วิธ ีการทางวทิยาศาสตร ์ (Scientific Method) และเป็นวิธีกำร

หำควำมรู้ควำมจริงที่ มีควำมน่ำเชื่อถือที่สุด กำรวิจัยได้น ำเอำวิธีกำรทำงวิทยำศำสต ร์นี้

ประยุกต์เป็นกระบวนกำรวิจัยธรรมชำติของกำรวิจัย คือ 
๑. กระบวนกำรวิจัยจะต้องได้จำกข้อมูลใหม่  

๒. จุดมุ่งหมำยใหม่หรือข้อมูลเก่ำ แต่จุดประสงค์ใหม่ 
๓. กำรวิจัยมุ่งที่จะหำข้อเท็จจริงใหม่ ทฤษฎีใหม่ 
๔. กำรวิจัยเป็นกระบวนกำรที่ใช้เหตุผล 

๕. กำรวิจัยต้องมีกำรวำงแผนด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงมีระบบ 
๖. กำรวิจัยต้องมีกำรบันทึกและรำยงำนอย่ำงละเอียด 

 
(๗) กระบวนการแสวงหาค  าตอบ 
ควำมหมำยของกำรวิจัยจะต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประกำร ได้แก่ มีประเด็นที่ ต้องกำร

แสวงหำค ำตอบ ผ่ำนกระบวนกำรแสวงหำค ำตอบที่เชื่อถือได้ ได้มำซ่ึงค ำตอบที่มีควำมถูกต้อง
แม่นย ำ และผลประโยชน์ที่ได้รับจะต้องคุ้มค่ำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

๑. มีประเด็นที่ตอ้งการแสวงหาค  าตอบ ประเด็นในที่นี้จะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

ประเด็นที่เกิดขึ้นจำกปัญหำที่ต้องกำรแสวงหำค ำตอบ เช่น ประเด็น “มีปัจจัยใดบ้ำงที่ มีผลท ำ
ให้เกิดปัญหำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เพ่ิมขึ้น” และประเด็นที่ต้องกำรจะศึกษำเพ่ือให้ ได้ค ำตอบ 

ซ่ึงอำจจะไม่ได้เกิดจำกกำรมีปัญหำมำก่อน เช่น ประเด็น “คนไทยชอบดูรำยกำรโทรทัศน์
ประเภทใด” ประเด็นในที่นี้ คือ ค ำถำมที่ต้องกำรค ำตอบนั่นเอง 

๒. ผ่านกระบวนการแสวงหาค  าตอบทีเ่ช ือ่ถือได้ กำรวิจัยจะต้องผ่ำนวิธีกำรที่น่ำเชื่อ 

ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Method) เช่น ในกรณีกำรเลือกขนำด ตอน
เลือกมำในจ ำนวนที่ยอมรับได้ทำงสถิติ หรือกรณีเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจะต้องให้ประชำกรที่จะถูก

เลือกขึ้นมำเป็นตัวอย่ำงได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นต้น 



 

 ๑๕ 

๓ . ได้มาซ ึ่งค  าตอบที่มีความถูกต้องแม่นย า ผลกำรวิจัยที่ออกมำจะต้องให้ตรงหรือ
ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด ซ่ึงในงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์ จะเน้นค ำตอบที่จะต้อง

ถูกต้องแม่นย ำที่ประมำณ ๙๕% หรือมีโอกำสคลำดเคลื่อนได้ ๕% แต่ควำมถูกต้องแม่นย ำ
โดยเฉพำะในงำนวิจัยทำงกำรแพทย์จะต้องเน้นค ำตอบถูกต้องแม่นย ำสูงถึง ๙๙.๙๙% เพรำะมี

ควำมเก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตคน  
๔. ผลประโยชน์ที่ได้ร ับจะต้องค ุ้มค ่า กำรวิจัยในแต่ละเรื่องจะต้องใช้ทั้งก ำลังคน 

งบประมำณ และเวลำ ดังนั้นถ้ำผลท่ีได้รับจำกกำรวิจัยได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่ควรท ำหรืองำนวิจัยใดที่

รู้ค ำตอบแน่ ๆ แล้วก็ไม่จ ำเป็นต้องท ำ เช่น ถ้ำวิจัยเพ่ือต้องกำรทร ำบว่ำ “คนหิวจะอยำก
รับประทำนอำหำร” งำนวิจัยเช่นนี้ ไม่ท ำก็น่ำจะรู้ค ำตอบอยู่แล้ว เพรำะเป็นสัญชำตญำณ

โดยทั่วไปของมนุษย์ที่ทุกคนยอมรับอยู่แล้ว หรืองำนวิจัยใดที่ท ำไปแล้วค ำตอบที่ได้ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ไม่น่ำจะท ำ เช่น งำนวิจัยที่ต้องกำรทรำบว่ำ “ท่ำนบุเรงนองตอนยกทัพ
มำตีกรุงศรีอยุธยำท่ำนพกโสร่งมำด้วยก่ีตัว” ถ้ำทรำบว่ำ ๒ หรือ ๓ ตัว ก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์ 

แต่อย่ำงไร และไม่รู้ว่ำจะเอำค ำตอบนั้นมำเพ่ืออะไร นอกจำกควำมสะใจของคนท ำวิจัยเท่ำ
นั้นเอง๓  

๑.๒ ความหมายของการวิจยั 

จำกวิวัฒนำกำรของกำรหำควำมรู้ควำมจริ งของมนุษย์จะเห็นได้ว่ำมนุษย์มีควำม
ต้องกำรที่จะได้ควำมรู้ควำมจริงที่เชื่อถือได้ มนุษย์จึงพยำยำมอย่ำงยิ่งในกำรเสำะแสวง หำ
วิธีกำรที่ดีที่สุด และวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Method) นับเป็นวิธีกำรที่ ดีที่สุดที่จะ

ท ำให้ได้ควำมรู้ควำมจริงที่เชื่อถือได้ เพรำะเป็นวิธีกำรที่มีกำรใช้เหตุผลขั้นสูงในกำรหำควำมรู้ 
เป็นวิธีที่มีแบบแผนและมีขั้นตอนต่อเนื่องกันอย่ำงเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดในกำรหำควำมรู้

ควำมจริงดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ กำรวิจัย หมำยถึง “การค ้นหาข้อมูลอยา่งถี่
ถ ้วนตามหลักวิชาวิทยาศาสตร ์” นอกจำกนี้ยังมีผู้รู้ นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำย
ของกำรวิจัยไว้ดังนี้ 

                                                                 
๓ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, การวิจยัและการวเิคราะหข์อ้มลู ทางสถิต ิด ้วย SPSSและ AMOS, พิมพ์

คร้ังท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท เอส อำร์ พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์ จ ำกัด, ๒๕๕๗), หน้ำ ๑๔-๑๕. 



 

 ๑๖ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่ำวว่ำ ค ำว่ำ “วิจัย” มำจำกค ำว่ำ วิจโย หมำยถึง 
“ปัญญำ” กำรท ำวิจัยเป็นลักษณะหนึ่งของกำรใช้ปัญญำ กำรท ำวิจัยท ำให้เกิดปัญญำท ำให้

ปัญญำพัฒนำ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง กำรวิจัย คือ กำรเปลี่ยนปัญหำให้เป็นปัญญำนั่นเอง ตำมรูป
ศัพท์แล้ว “วิจัย” แปลว่ำ “เฟ้น” คือกำรค้นหำ สืบค้น ตรวจสอบ พิสูจน์ ซ่ึงมีระดับ ได้แก่ ๑. 

ค้นหำควำมจริง ๒. ค้นหำสิ่งที่ดี สิ่งที่ต้องกำร สิ่งที่เป็นประโยชน์ ๓. ค้นหำทำงที่จะท ำให้ดีหรือ
หำวิธีกำรที่จะท ำให้ดี ๔. ค้นหำที่จะท ำให้ส ำเร็จเพ่ือประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมอันกลมกลืน
กับธรรมชำติ สังเกตได้ว่ำกำรวิจัยในระดับที่ ๔ จะยำกที่สุด เพรำะผลวิจัยเป็นรูปธรรมมำก

น ำไปปฏิบัติจริงได้ ในขณะที่งำนวิจัยทั่วไปจะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทำงที่ดี (อยู่ในระดับที่ 
๓) จะไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำทำงที่ดีนั้นจะท ำได้จริงมำกน้อยเพียงใดในทำงปฏิบัติ๔ 

พระครสูังฆรกัษเ์กยีรติศกัดิ์ สุขเหลือง กล่ำวสรุปว่ำ กำรวิจัย คือกระบวนกำรในกำร
แสวงหำควำมรู้โดยอำศัยสมมติฐำนและระเบียบวิธีวิจัยในกำรค้นหำค ำตอบภำยใต้หลักกำร
และเหตุผลรวมทั้งข้อสนับสนุนทำงวิชำกำรที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้ได้มำซ่ึงองค์ควำมรู้ใหม่ อันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต๕ 
รองศาสตราจารย ์ดร .ธานินทร ์ ศ ิลป์จาร ุ กล่ำวว่ำ กำรวิจัย หมำยถึง ประเด็นหรือ

ค ำตอบที่ต้องผ่ำนกระบวนกำรแสวงหำค ำตอบอย่ำงมีหลักวิชำและมีวิธีกำรที่น่ำเชื่อถือ จน
ได้มำซ่ึงค ำตอบที่ถูกต้อง๖ 

รองศาสตราจารย์ ดร .กัลยา วาณิชย์บัญชา กล่ำวว่ำ กำรวิจัย คือ กำรแสวงหำ

ควำมรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีกำรเชิงวิทยำศำสตร์ หรือวิธีกำรอย่ำงมีระบบ เพ่ือค้นหำ
สำเหตุและศึกษำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ หรือกล่ำวได้ว่ำ กำรวิจัยเป็นกำรศึกษำแนวทำงอย่ำง
เป็นระบบเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ๗ 

                                                                 
๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศกึษากบัการวจิัยเพือ่อนาคตของประเทศไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหำนคร : บริษัทสหธรรมิก จ ำกัด, ๒๕๔๒), หน้ำ ๔. 
๕พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ (สุขเหลือง), ระเบียบวิธ ีว ิจัยทางสัง ค มศ าสต ร ์, 

(เชียงใหม่ : บริษัท ประชำกรธุรกิจ จ ำกัด, ๒๕๕๘), หน้ำ ๘. 
๖ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, การวิจยัและการวเิคราะหข์อ้มลู ทางสถิต ิด ้วย SPSSและ AMOS, พิมพ์

คร้ังท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท เอส อำร์ พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์ จ ำกัด, ๒๕๕๗), หน้ำ ๑๔-๑๕. 
๗กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู, (กรุงเทพมหำนคร : 

โรงพิมพ์สำมลดำ, ๒๕๕๘), หน้ำ ๑๑. 



 

 ๑๗ 

รองศาสตราจารย ์ดร .พวงรตัน ์ทวีร ัตน์ กล่ำวว่ำ กำรวิจัย คือ กำรค้นคว้ำหำควำมรู้
ควำมจริงที่เชื่อถือได้โดยวิธีกำรที่มีระบบแบบแผนที่เชื่อถือได้ เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้นั้นไปสร้ำง

กฎเกณฑ์ทฤษฎี ต่ำง  ๆ เพ่ือ ไว้ใ ช้ใน กำร อ้ำง อิงอธิบำ ยปร ำกฎกำร ณ์เฉพำะ เรื่อ งและ 
ปรำกฎกำรณ์ทั่ว ๆ ไป และเป็นผลท ำให้สำมำรถท ำนำยและควบคุมกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ต่ำง 

ๆ ได้๘ 
สุว ิมล ติร กานันท์ ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ วิจัย  ไว้ว่ำ กำรวิจัย หมำยถึ ง 

กระบวนกำรที่มีระบบแบบแผนส ำหรับกำรแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้๙ 

สุภางค ์ จันทวานิช  กล่ำวว่ำ กำรวิจัย หมำยถึง กำรค้นหำข้อเท็จจริงดังกล่ำวต้องท ำ
เพ่ือน ำมำตอบปัญหำที่ต้ังไว้๑๐ 

 
 
 

 

๑.๓ ขอบข่ายและขอ้จ  ากัดของการวิจยัทางสงัคมศาสตร  ์

สังคมศำสตร์เป็นศำสตร์ที่กว้ำงขวำงและครอบคลุมสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ หลำยสำขำ 

ซ่ึงถ้ำแบ่งตำมองค์กำรยูเนสโก (UNESCO) จะมี ๕ สำขำใหญ่ ๆ ดังนี้๑๑ 
(๑) มนุษยศาสตร ์ ได้แก่ วิชำโบรำณคดี ประวัติศำสตร์ ภำษำศำสตร์ บรรณำรักษ์

ศำสตร์ ปรัชญำ จิตวิทยำ ศำสนศำสตร์ อักษรศำสตร์ และวิชำอ่ืน ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน 

(๒) การศ ึกษา ได้แก่ วิชำทำงกำรศึกษำ พลศึกษำ และวิชำอ่ืน ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน 

                                                                 
๘พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธ ีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์, (กรุงเทพมหำนคร : โรง

พิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๓), หน้ำ ๑๑. 
๙สุวิมล ติรกำนนท์, ระเบยีบวธิวีจิัยทางสังคมศาสตร ์: แนวทางสู่การปฏบิตั,ิ (กรุงเทพมหำนคร : 

โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๙), หน้ำ ๕. 
๑๐สุภำงค์ จันทวำนิช, วิธ ีการวิจัยเช ิงค ุณภาพ, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๒), หน้ำ ๒. 
๑๑พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธ ีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ (กรุงเทพมหำนคร : โรง

พิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๓), หน้ำ ๑๑. 

การวิจัย ค ือ การศ ึกษาค ้นคว้า ว ิเคร าะห์หร ือทดลองอย่างละเอียด เพื่อค ้นคว้าหา
ข้อเท็จจร ิงและความร ู้ใหม่เพื่อน าไปสร ้างกฎ  ทฤษฎ ี หร ือแนวทางในการปฏ ิบัติ  



 

 ๑๘ 

(๓) วิจิตรศ ิลป์ ได้แก่ วิชำทำงสถำปัตยกรรม จิตรกรรม ปฏิมำกรรม กำรวำดภำพ 
วำทะศิลป์ กำรละคร และวิชำอ่ืน ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน 

(๔) สังคมศาสตร ์ ได้แก่ วิชำกำรธนำคำร พำนิชศำสตร์และกำรบัญชี รัฐศำสตร์ 
ภูมิศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ วำรสำรศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมวิทยำ 

เศรษฐศำสตร์ สถิติและวิชำอ่ืน ๆ ทีค่ล้ำยคลึงกัน 
(๕) นิติศาสตร ์ ได้แก่ วิชำที่เก่ียวกับกฎหมำยต่ำง ๆ  
ถ้ำพิจำรณำลักษณะวิชำต่ำง ๆ ของสังคมศำสตร์ กล่ำวได้ว่ำ กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์

เป็นกำรศึกษำวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ในด้ำนพฤติกรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์มีข้อเสียเปรียบเม่ือเทียบกับกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ในหลำย

ด้ำนด้วยกันที่เห็นเด่นชัดคือ กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เป็นกำรศึกษำค้นคว้ ำเก่ียวกับทำง
กำยภำพหรือทำงด้ำนวัตถุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และเครื่องมือที่ ใช้มีควำมแม่นย ำในผลกำรวัด เช่น 
เครื่องมือในกำรวัดแสง เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น กำรควบคุมสภำพแวดล้อมขณะ ท ำกำรทดลอง

ในห้องทดลองก็กระท ำได้อย่ำงสมบูรณ์ ส่วนกำรวิจัยทำง สังคมศำสตร์นั้น เครื่องมือต่ำง  ๆ ที่
ใช้ศึกษำสร้ำงให้มีควำมแม่นย ำได้ยำก กำรควบคุมสภำพแวดล้อมหรือตัวแปรที่จะมีอิทธิพลต่อ

มนุษย์ก็ท ำได้ยำก เพรำะเป็นกำรศึกษำจำกสภำพที่เป็นจริงตำมธรรมชำติ 
ดังนั้นข้อค้นพบที่น ำไปสร้ำงเป็นกฎเกณฑ์และทฤษฎีต่ำง ๆ ทำงสังคมศำสตร์จึง

ยืดหยุ่นได้และมีข้อยกเว้นเสมอ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์และพฤติกรรม

ศำสตร์ก็ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือให้ควำมรู้ควำมจริงที่
ค้นพบได้มีควำมเชื่อถือได้มำกที่สุด 

ทั้งนี้กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ ก็มีข้อจ ำกัด ดังนี้ 

(๑) พฤติกรรมมนุษย์มีลักษณะซับซ้อน พฤติกรรมที่สังเกตได้อำจจะไม่ใช่พฤติกรรมที่
แท้จริงแต่อำจเป็นกำรเสแสร้ง ต่ำ งจำกกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ธรรมชำติที่ท ำกำรวิจัย

สิ่งไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ในด้ำนกำยภำพซ่ึงมีควำมซับซ้อนน้อยกว่ำและมีควำม
แน่นอนมำกกว่ำ 

(๒) กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ศึกษำพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ในสังคม พฤติกรรมดังกล่ำว

จะมีลักษณะไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลำตำมสภำพแวดล้อมไม่เหมือนวิทยำศำสตร์
ธรรมชำติที่จะศึกษำสิ่งต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตำมสภำพแวดล้อมน้อยกว่ำ 



 

 ๑๙ 

(๓) หน่วยหรือกลุ่มที่ใช้ในกำรวิจัยอำจจะไม่เป็นตัวแทนประชำกร หน่วยที่ใช้ศึกษำ
อันได้แก่บุคคล กลุ่มคน หรือสถำบันมีจ ำนวนมำกมำย จึงจ ำเป็นที่ ต้องเลือกมำเป็นบำงส่วน

เพ่ือท ำกำรศึกษำ ถ้ำหำกถูกเลือกหรือสุ่มตัวอย่ำงเหมำะสมโดยใช้เทคนิคในกำรสุ่มตัวอย่ำง 
กำรกล่ำวสรุป (Generalization) ก็จะจ ำเพำะประชำกรที่ ตัวอย่ำงถูกเลือกมำประกอบกับ

พฤติกรรมของมนุษย์มีลักษณะแตกต่ำงกันมำก จึงท ำให้กำรวิจัยที่ได้มีควำมคลำดเคลื่อนสูง
กว่ำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ อีกทั้งในกำรปฏิบัติในกำรเลือกตัวอย่ำงที่จะศึกษำ ผู้วิจัยมักใช้
วิธีกำรที่ไม่ใช่วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรเลือกตัวอย่ำงตำมควำมสะดวก จึงท ำให้ผลกำรวิจัย

มีควำมคลำดเคลื่อนเพ่ิมไปอีก 
(๔) กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์จะศึกษำเก่ียวกับเรื่องที่ มีปัจจัยหรื อตัวแปรที่เก่ียวข้อง

เป็นจ ำนวนมำก โดยทั่วไปแล้วนักวิจัยมักจะต้องใช้ดุลพินิจเลือกตัวแปรที่ส ำคัญมำท ำกำรศึกษำ
เพียงบำงส่วน จึงท ำให้ผลกำรวิจัยที่ได้มีข้อจ ำกัดในกำรอธิบำยและกำรท ำนำยหรือกำร
คำดคะเน  

(๕) กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ในบำงกรณีจ ำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลของประเภท
ต่ำง ๆ ซ่ึงมักมีปัญหำทำงด้ำนควำมสมบูรณ์ของข้อมูลและกำรเปรียบเทียบข้อมูลให้อยู่ใน

เกณฑ์เดียวกัน 
(๖) จุดมุ่งหมำยกำรวิจัยในเชิงวิทยำศำสตร์ที่ส ำ คัญอันหนึ่งก็คือกำรคำดคะเน

พฤติกรรมตำมแบบวิทยำศำสตร์ กำรคำดคะเนดังกล่ำวเป็นกำรคำดคะเนที่มีเง่ือนไขว่ำปัจจัย

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องนั้นมีลักษณะคงที่ แต่ในทำงปฏิบัติปัจจัยต่ำง  ๆ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญอันอำจมีผลท ำให้กำรคำดคะเนนั้นไม่ตรงกับควำมจริง 

(๗) กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ไม่อำจน ำเอำมนุษย์มำศึกษำในห้องทดลองที่สำมำรถ

ควบคุมเง่ือนไขหรือตัวแปรที่เก่ียวข้องได้อย่ำงเต็มที่จึงท ำให้ผลกำรวิจัยมีควำมคลำดเคลื่อน
มำกกว่ำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 

 
 
 
 
 



 

 ๒๐ 

๑.๔ ลักษ ณะส าค ัญของนักวิจ ัยที่ด ี 
ค ำว่ำ “วิจัย” ตรงกับศัพท์ภำษำอังกฤษว่ำ “ RESEARCH" อ่ำนว่ำ รีเสิร์ช 
ค ำศัพท์ นี้ที่ ปร ะชุ ม Pan Pacific Science Congress ในปี ค.ศ.  ๑๙๖๑ ณ 

สหรั ฐอ เมริ กำ  ไ ด้แยก  อธิบ ำ ยควำมหมำ ยของ ตัว อักษรที่ ป ร ะกอบ กัน เป็ น ค ำ ว่ ำ  
“RESEARCH" ไว้ดังนี้๑๒ 

R = Recruitment & Relationship หมำยถึงกำรฝึกตนให้มีควำมรู้รวมทั้งรวบรวม
ผู้ที่มีควำมรู้เพ่ือปฏิบัติ งำนร่วมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสำนงำนกัน 

E = Education & Efficiency หมำยถึง ผู้วิจัยจะต้องมีกำรศึกษำ มีควำมรู้  และ

สมรรถภำพสูงในกำรวิจัย 
S = Sciences & Stimulation หมำยถึง เป็นศำสตร์ที่ต้องมีกำรพิสูจน์ค้นคว้ำเพ่ือ

หำควำมจริง และผู้ วิจัยต้องมีพลังกระตุ้นในควำมคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะท ำวิจัย 

E = Evaluation & Environment หมำยถึง รู้จักกำรประเมินผลดูว่ำมีประโยชน์
สมควรจะท ำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรวิจัย 

A = Aim & Attitude หมำยถึง มีจุดมุ่งหมำยหรือเป้ำหมำยที่แน่นอน และมี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรติดตำม ผลกำรวิจัย 

R = Result หมำยถึงว่ำ ผลกำรวิจัยที่ได้มำจะเป็นผลไหนก็ตำมจะต้อ งยอมรับ

ผลกำรวิจัยนั้นอย่ำงดุษฎี เพรำะเป็นผลท่ีได้จำกกำรค้นคว้ำศึกษำอย่ำงมีระบบ 
C = Curiosity หมำยถึง ผู้วิจัยจะต้องมีควำมอยำกรู้อยำกเห็น มีควำมสนใจและ

ขวนขวำยในงำนวิจัย อยู่ตลอดเวลำ แม้ว่ำควำมอยำกรู้นั้นจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตำม 
H = Horizon หมำยถึงว่ำเม่ือผลกำรวิจัยปรำกฎออกมำแล้วย่อมท ำให้ทรำบ แล้

เข้ำใจในปัญหำเหล่ำนั้น ได้เหมือนกับกำรเกิดแสงสว่ำงขึ้น แต่ถ้ำยังไม่เกิดแสงสว่ำง ผู้วิจัย

จะต้องด ำเนินต่อไปจนกว่ำจะพบแสงสว่ำง ในทำงสังคมแสงสว่ำงหมำยถึงผลวิจัยก่อให้เกิด
สันติสุขแก่สังคมนั่นเอง 

จำกกำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำว่ำ RESEARCH และลักษณะและธรรมชำติของ
กำรวิจัย ที่กล่ำวมำ ข้ำงต้น ท ำให้สำมำรถสรุปคุณลักษณะที่ส ำคัญของนักวิจัยที่ดีได้ ดังนี้ 

                                                                 
๑๒พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธ ีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร ์และสังค มศ าสตร ์, (กรุงเทพมหำนคร : 

ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๓), หน้ำ ๑๔. 



 

 ๒๑ 

(๑) ค ุณสมบัติทางด้านความร ู้สึกและอารมณ์ (Emotion drive) 
นักวิจัยที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติทำงด้ำนควำมรู้สึกและอำรมณ์ ดังนี้  

ก. เป็นผู้มีควำมสนใจอยำกรู้อยำกเห็นในสิ่งต่ำง ๆ อยู่ตลอดเวลำ  
ข. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อกำรแสวงหำควำมรู้หรือกำรท ำวิจัย 

ค. เป็นผู้ที่มีควำมสุขเพลิดเพลินต่องำนวิจัยที่สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่  ๆ มีควำมสุขภำยใน
อันเกิดจำก ผลงำนมำกกว่ำที่จะมีควำมสุขอันเกิดจำกวัตถุหรือสิ่งภำยนอก และมีควำมสุขถ้ำ
งำนที่ท ำมีประโยชน์ต่อคนอ่ืน ๆ  

ง. เป็นผู้ที่มีจิตใจดี และมีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้อ่ืนได้ดี 
จ. เป็นผู้ที่มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนวิจัย  

(๒) ค ุณสมบัติทางด้านความร ู้ (Knowledge) 
ก. เป็นผู้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรวิเครำะห์ คือสำมำรถวิเครำะห์คัดเลือกงำนวิจัย และ

ควำมรู้ จำกเอกสำรต่ำง ๆ ที่ต้องกำรได้เหมำะสมและรวดเร็ว และสำมำรถเลือกใช้ผลงำนวิจัย

ได้ถูกต้อง 
ข. เป็น คนท ำงำ นอย่ ำงเป็นร ะบบ  สำ มำรถวำ งแผนในกำรท ำงำนไ ด้อย่ ำง มี

ประสิทธิภำพ 
ค. เป็นผู้มีควำมรอบรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีกำรวิจัย ได้แก่กำรมีควำมรู้ เก่ียวกับรูปแบบ

ของกำร วิจัยเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย วิธีกำรต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยเฉพำะ

วิธีกำรทำงสถิติ ซ่ึงจะเอ้ืออ ำนวย ต่อกำรท ำวิจัยได้เป็นอย่ำงดี 
ง. เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์ และพยำกรณ์ค ำตอบได้ดี 
จ. เป็นผู้มีควำมสำมำรถในเชิงสังเครำะห์ คือสำมำรถน ำสิ่งที่ได้ศึกษำและข้อค้นพบ 

มำเขียน สรุปรำยงำนให้เข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน 
ฉ. เป็นผู้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ดี  

(๓) ค ุณสมบัติด้านการตัดสินใจ (Decision) 
ก. นักวิจัยที่ดีต้องมีคุณสมบัติด้ำนกำรตัดสินใจ  
ข. กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ  

ค. มีควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจ และใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจ  
ง. เป็นคนมีเหตุมีผลและเชื่อม่ันในหลักของเหตุและผล  

จ. เป็นคนที่สำมำรถประเมินฐำนะและศักยภำพของตน  



 

 ๒๒ 

ฉ. เป็นคนมีควำมเชื่อม่ันในตนเอง รวมทั้งเชื่อม่ันในผลงำนของตัวเอง 
ช. เป็นคนที่มีควำมขยันและอดทนต่อกำรแสวงหำควำมรู้  เป็นคนที่มีจิตใจกว้ำง

ยอมรับฟัง ค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้อ่ืนที่มีต่อผลงำนวิจัยของตนเองทั้งทำงบวกและทำงลบ 
ซ. เป็นคนที่มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองให้กระท ำตำมหลักวิชำที่ ดีงำมและมี

ควำมยุติธรรม  
ณ. เป็นคนที่มีควำมหวังที่จะได้เห็นผลงำนวิจัยอยู่เสมอ 
ญ. เป็นผู้ที่ มีควำมสำมำรถในกำรประเมินสิ่งต่ำง  ๆ ได้ถูกต้อง ที่กล่ำวมำนี้ เป็น

คุณสมบัติที่เด่น ๆ นอกจำกนี้นักวิจัยที่ดียังควรปลูกฝังคุณสมบัติต่อไปนี้ อีกด้วย คือ  
(๔) ฝึกให้เป็นคนช่ำงสังเกต และจดจ ำสิ่งต่ำง ๆ ได้แม่นย ำ ฝึกให้เป็นคนซ่ือตรงคือไม่

เข้ำข้ำงตนเอง 
(๕) ฝึกให้เป็นคนรักควำมจริง กล้ำที่จะไม่ปิดบังผลวิจัยที่แตกต่ำงไปจำกผู้ อ่ืน หรือที่

ตนคิดว่ำ อำจได้ผลไม่ถูกต้อง 

  

๑.๕ จรรยาบรรณของนักวิจ ัย 
กำรวิจัยเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติอย่ำงมำก 

ผลกำรวิจัยอำจน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำประกอบกำรตัดสินใจต่อไป  นักวิจัยที่ ดีต้อง มี

จรรยำบรรณ และข้อปฏิบัติจรรยำบรรณของนักวิจัยจึงเป็นหลักในกำรควบคุมให้นักวิจัย
ประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับกำรท ำวิจัยในทำงที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม อันจะน ำไปสู่ผลกำรวิจัยที่ มี

ประสิทธิภำพน่ำเชื่อถือสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ จรรยำบรรณที่ส ำ คัญแล ะน ำมำ
กล่ำวไว้ในที่นี้เพ่ือให้นักวิจัยระลึกพึงเสมอ ดังนี้ 

๑) มีความร ับผิดชอบ นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษำวิจัย ไม่ว่ำจะเป็น

สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและนักวัยต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรง
ในกำรท ำวิจัยที่เก่ียวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี

จิตส ำนึกและปณิธำนที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมด้วย 
๑.๑ ร ับผิดชอบตอ่งานวิจัยที่ท าอยู่ ไม่ละทิ้งงำนในขณะที่งำนยังไม่เสร็จสิ้น 

ไม่ว่ำจะเป็นงำนวิจัยส่วนตัว หรืองำนวิจัยที่ร่วมท ำเป็นคณะ เพระกำรท ำวิจัยเป็นกระบวนกำร



 

 ๒๓ 

ที่ต่อเนื่องกันทุกขั้นตอน๑๓ หำกละทิ้งขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ไม่สำมำรถท ำให้งำนวิจัยนั้น
ส ำเร็จไปได้  

๑.๒ ร ับผิดชอบตอ่สงัคมทุกร ะดับ นักวิจัยจะต้องค ำนึงถึงผลเสียหำยที่ผู้อ่ืน
จะได้รับอันเนื่องมำจำก ผลของกำรวิจัยนั้น  ๆ มำกที่สุด รวมถึงหลีกเลี่ยงกำรวิจัยปัญหำที่

ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้อ่ืนและก่อให้เกิดกำรแตกแยกในสังคมนักวิจัยพึงเลือกกำรวิจัยที่ เป็น
ประโยชน์และคุณค่ำต่อสังคมและประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว พึงเผยแพร่
ผลงำนวิจัยเพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรและสังคมไม่ขยำยผลข้อค้นพบจนเกินควำมจริง และ

ไม่ใช่ผลงำนไปในทำงมิชอบ 
๒) ร ักษาความลับของผู้อื่น กำรวบรวมข้อมูลท ำให้นักวิจัยได้มีโอกำสได้รู้ควำมลับ

ของผู้อ่ืนอย่ำงมำก นักวิจัยต้องให้ควำมส ำคัญในเกียรติแก่ผู้ให้ข้อมูลในเสมอหน้ำทุกกลุ่มทุก
ระดับ กำรรักษำควำมลับของผู้ให้ข้อมูล โดยไม่น ำไปใช้หรือเปิดเผยอันอำจ จะก่อให้เกิดกำร
เสียหำย หรือเป็นประโยชน์ในทำงมิชอบของตนเองและผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ให้ข้อมูล 

ต้องค ำนึงถึงศักด์ิศรีกำรเป็นมนุษย์และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่ำงใจกำรวิจัย ต้องไม่
ค ำนึงถึงประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยและขำดควำมเคำรพในศักด์ิศรีของควำมเป็ นมนุษย์

ต้องถือเป็นภำระหน้ำที่จะอธิบำยจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง โดยไม่
หลอกลวงหรือถูกบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

๓) มีความซ ือ่สัตย์และค ุณธรรม นักวิจัยต้องมีควำมซ่ือสัตย์ต่อตนเองและสังคม ทุก

ขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัยไม่ว่ำจะเป็นขั้นรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล หรือขั้นรำยงำน
ผลกำรวิจัย นักวิจัยจะต้องรำยงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่แต่งเติมข้อมูลหรือเสนอข้อมูลเท็จเพ่ือ
ควำมอยู่รอดของตนอันกำรทรยศต่อวิชำชีพ ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นของตน ไม่ลอกเลียน

งำนของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคล แหล่งที่มำของข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย ต้องซ่ือตรง
ต่อกำรแสวงหำทุนวิจัยและควำมเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย ต้องตระหนัก

ว่ำอคติส่วนตนหรือควำมล ำเอียงทำงวิชำกำรอำจส่งผลให้มีกำรบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบ
ทำงวิชำกำร อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหำยต่องำนวิจัย 

                                                                 
๑๓งำมพิศ สัตย์สงวน, การวิจยัเชงิค ุณภาพทางมานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์

แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑๙๒. 



 

 ๒๔ 

ดังนั้น นักวิจัยถึงมีจิตส ำนึกที่จะอุทิศก ำลังสติปัญญำในกำรวิจัย เพ่ือควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำร เพ่ือควำมเจริญ และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษย์ชำติ 

กล่ำวโดยสรุป จรรยำบรรณนักวิจัย หมำยถึง “หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของ
นักวิจัยเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักการที่เหมาะสม

ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรี และเกียรติภูมิของ
นักวิจัย” เพรำะนักวิจัยเป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือจำกสังคมว่ำเป็นผู้ค้นหำควำมจริง ตลอดจน
กำรให้ข้อแนะน ำแก่สังคม 

เพ่ือ เป็น แนวทำ งให้ นักวิ จัย ได้ยึ ดถือปฏิ บัติ สภำ กำ รวิจั ยแห่ งช ำติไ ด้ก ำ หนด
จรรยำบรรณกำรวิจัยขึ้น ๙ ประกำร ซ่ึงส่วนมำกสอดคล้องกับหลักกำรส ำคัญดังกล่ำวขั้นต้น 

เรียกว่ำ “ศ ีล ๙ แห่งการวิจัย” ของสภำวิจัยแห่งชำติ ดังนี้๑๔ 
ข้อ ๑. นักวิจัยตอ้งซ ือ่สัตยแ์ละมคีณุธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  นักวิจัย

ต้องมีควำมซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงำนของผู้ อ่ืน 

ต้องให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในงำนวิจัย ต้องซ่ือตรงต่อ
กำรแสวงหำทุนวิจัยและมีควำมเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย 

แนวทางปฏ ิบัติ  
๑.๑ นักวิจัยต้องมีควำมซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน นักวิจัยต้องมีควำมซ่ือสัตย์ใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ต้ังแต่กำรเลือกเรื่องที่จะท ำวิจัย กำรเลือกผู้ เข้ำร่วมท ำวิจัย 

กำรด ำเนินกำรวิจัย ตลอดจนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้ อ่ืน โดย
กำรอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลและควำมคิดเห็นที่น ำมำใช้ในงำนวิจัย  

๑.๒ นักวิจัยต้องซ่ือตรงต่อกำรแสวงหำทุนวิจัย นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและ

แนวคิดอย่ำงเปิดเผยและตรงมำในกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือขอรับทุน นักวิจัยต้องเสนอ
โครงกำรวิจัยด้วยควำมซ่ือสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ ำซ้อน  

                                                                 
๑๔ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, ค ู่ม ือการประเมนิผลขอ้เสนอการวิจัยของหน่วยงาน

ภาครฐัทีเ่สนอของบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๘, (สมุทรปรำกำร : บริษัท อำร์ตแอนด์
พำร์ท อัพเดท จ ำกัด, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๓๒ – ๑๓๕. 



 

 ๒๕ 

๑.๓ นักวิจัยต้องมีควำมเป็นธรรมเก่ียวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย นักวิจัย
ต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงำนวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่ำงยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอผลงำนอย่ำง

ตรงไปตรงมำ โดยไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำอ้ำงว่ำเป็นของตน 
ข้อ ๒. นักวิจัยตอ้งตระหนกัถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว ้กับ

หน่วยงานทีส่นบัสนนุการวจิัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมพันธกรณี
และข้อตกลงกำรวิจัยที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยยอมรับ ร่วมกัน อุทิศเวลำท ำงำนวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด
และเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ มีควำมรับผิดชอบไม่ละทิ้งงำนระหว่ำงด ำเนินกำร 

แนวทางปฏ ิบัติ  
๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรท ำวิจัย นักวิจัยต้องศึกษำเง่ือนไข 

และกฎเกณฑ์ของเจ้ำของทุนอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกันควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นใน
ภำยหลัง นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตำมข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน  

๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลำท ำงำนวิจัย นักวิจัยต้องทุ่มเทควำมรู้  ควำมสำมำรถ

และเวลำให้กับกำรท ำงำนวิจัย เพ่ือให้ได้มำซ่ึงผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์  
๒.๓ นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำวิจัย นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบ 

ไม่ละทิ้งงำนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงำนตำมก ำหนดเวลำ ไม่ท ำผิดสัญญำข้อตกลงจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอันเกิดจำกกำรวิจัยได้ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ ๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความร ู้ในสาขาวิชาการที่ท าว ิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืน
ฐำนควำมรู้ ในสำขำวิ ชำกำรที่ท ำวิจั ยอย่ำ งเพีย งพอและมีควำ มรู้คว ำมช ำนำญหรือ มี
ประสบกำรณ์ เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ท ำวิจัย เพ่ือน ำไปสู่งำนวิจัยที่ มีคุณภำพ และเพ่ือป้องกัน

ปัญหำกำรวิเครำะห์ กำรตีควำม หรือกำรสรุปที่ผิดพลำด อันอำจก่อ ให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
งำนวิจัย  

แนวทางปฏ ิบัติ 
๓.๑ นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐำนควำมรู้ ควำมช ำนำญหรือประสบกำรณ์เก่ียวกับเรื่องที่

ท ำวิจัยอย่ำงเพียงพอเพ่ือน ำไปสู่งำนวิจัยที่มีคุณภำพ 

๓.๒ นักวิจัยต้องรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของงำนวิจัยในสำขำวิชำกำรนั้น  ๆ 
เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยต่อวงกำรวิชำกำร 



 

 ๒๖ 

ข้อ ๔. นักวิจัยตอ้งมีความร ับผิดชอบต่อสิ่งที่ศ ึกษาวิจัย ไม่ว ่าจะเป็นสิ่งที่มีช ีว ิต
หร ือไม่มีช ีว ิต นักวิจัยต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในกำรท ำ

วิจัยที่เก่ียวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม มีจิ ตส ำนึกและมี
ปณิธำนที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏ ิบัติ  
๔.๑ กำรใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่ำงทดลอง ต้องท ำในกรณีที่ไม่มีทำงเลือกอ่ืน

เท่ำนั้น 

๔.๒ นักวิจัยต้องด ำเนินกำรวิจัยโดยมีจิตส ำนึกที่จะไม่ก่อควำมเสียหำยต่อคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรศึกษำและสังคม 

ข้อ ๕. นักวิจัยตอ้งเคารพศกัดิศ์ร ีและสิทธขิองมนษุยท์ีใ่ชเ้ป็นตัวอย่างในการวิจัย 

นักวิจัยต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลย และขำดควำมเคำรพในศักด์ิศรีของ
เพ่ือนมนุษย์ต้องถือเป็นภำระหน้ำที่ท่ีจะอธิบำย จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่ำง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
แนวทางปฏ ิบัติ  
๕.๑ นักวิจัยต้องมีควำมเคำรพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในกำรทดลองโดยต้องได้รั บ

ควำมยินยอมก่อนท ำกำรวิจัย 
๕.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ท่ีใช้ในกำรทดลองด้วยควำมเมตตำ ไม่

ค ำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนเกิดควำมเสียหำยที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 

๕.๓ นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษำควำมลับของกลุ่ม ตัวอย่ำงที่
ใช้ในกำรทดลอง 

ข้อ ๖. นักวิจัยตอ้งมีอิสระทางความคดิ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการ
ท าวิจัย นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด ต้องตระหนักว่ำ อคติส่วนตนหรือควำมล ำเอียงทำง
วิชำกำร อำจส่งผลให้มีกำรบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทำงวิชำกำร อันเป็นเหตุให้เกิดผล

เสียหำยต่องำนวิจัย 
แนวทางปฏ ิบัติ  

๖.๑ นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด ไม่ท ำงำนวิจัยด้วยควำมเกรงใจ 



 

 ๒๗ 

๖.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติงำนวิจัยโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมำ
เก่ียวข้อง 

๖.๓ นักวิจัยต้องเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจัย 
โดยหวังประโยชน์ส่วนตน หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน 

ข้อ ๗. นักวิจัยพงึน าผลงานวจิัยไปใช ้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่
ผลงำนวิจัยเพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรและสังคมไม่ขยำยผลข้อค้นพบจนเกินควำมเป็นจริง และ
ไม่ใช้ผลงำนวิจัยไปในทำงมิชอบ 

แนวทางปฏ ิบัติ  
๗.๑ นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบและรอบคอบในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย  

๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงำนวิจัยโดยค ำนึงถึงประโยชน์ทำงวิชำกำร และสังคม 
ไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยเกินควำมเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ัง  

๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยผลข้อค้นพบโดย

ปรำศจำกกำรตรวจสอบ ยืนยันในทำงวิชำกำร 
ข้อ ๘. นักวิจัยพึงเคารพความค ิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้ำง 

พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนกำรวิจัยยอมรับฟังควำมคิดเห็นและเหตุผลทำงวิชำกำร
ของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงำนวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

แนวทางปฏ ิบัติ  

๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยินดีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสร้ำงควำม
เข้ำใจในงำนวิจัยกับเพ่ือนร่วมงำนและนักวิชำกำรอ่ืน ๆ  

๘.๒ นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขกำรท ำวิจัยและกำรเสนอผลงำนวิจัยตำ ม

ข้อแนะน ำที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมรู้ที่ถูกต้องและสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
ข้อ ๙. นักวิจัยพึงมีความร ับผิดชอบต่อสังคมทุกร ะดับ นักวิจัยพึงมีจิตส ำนึกที่จะ

อุทิศก ำลังสติปัญญำในกำรท ำวิจัย เพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำง วิชำกำรเพ่ือควำมเจริญและ
ประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษย์ชำติ 

แนวทางปฏ ิบัติ  

๙.๑ นักวิจัยพึงไตร่ตรองหำหัวข้อกำรวิจัยด้วยควำมรอบคอบและท ำกำรวิจัยด้วย
จิตส ำนึกที่จะอุทิศก ำลังปัญญำของตน เพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เพ่ือควำมเจริญของ

สถำบันและประโยชน์สุขต่อสังคม  



 

 ๒๘ 

๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรเพ่ือควำมเจริญของ
สังคม ไม่ท ำกำรวิจัยที่ขัดกับกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน  

๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนำบทบำทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลำ น้ ำใจ 
กระท ำกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้  จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้ำงสรรค์

ควำมรู้แก่สังคมสืบไป 
 

๑.๖ ขั้นตอนของการท าวิจ ัย 
ในกำรท ำวิจัยมีกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนหลักของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ และได้มี

กำรน ำมำขยำยให้ เป็นขั้นตอนที่ละเอียดที่มีควำมต่อเนื่องกันเพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติ 
ผู้ท ำวิจัยจึงสำมำรถที่จะวำงแผนด ำเนินงำน ไว้ล่วงหน้ำได้ เพ่ือให้งำนวิจัยนั้นส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย ขั้นตอนของกำรท ำวิจัยที่ได้ปรับขยำยแล้ว มีดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนของกำรท ำวิจัย 

เลือกหัวข้อปัญหำ  ศึกษำค้นคว้ำทฤษฎี  ให้ค ำจ ำกัดควำมปัญหำ  สร้ำงสมมติฐำน  

พิจำรณำขัดเกลำปัญหำและ
สมมติฐำน  

พิจำรณำแหลง่ที่มำของ
ข้อมูล  

วำงแบบแผนกำรวิจัย  สร้ำงเครื่องมือ  

ทดลองท ำและตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือ  

เลือกกลุ่มตัวอย่ำงและ
ก ำหนดขนำดตัวอย่ำง  

เก็บรวบรวมข้อมูลจริง  จัดกระท ำข้อมูล  

เขียนรำยงำนกำรวิจยั  กำรเผยแพร่ผลงำน 



 

 ๒๙ 

(๑) เลือกหัวข้อปัญหา ขั้นตอนนี้ เป็นกำรก ำหนดขอบเขตของงำนวิจัย ว่ำจะ
ท ำกำรศึกษำในเรื่องอะไรสำขำวิชำใด มีขอบเขตกว้ำงขวำงแค่ไหน 

(๒) ศ ึกษาค ้นคว้าทฤษฎ ี ขั้นตอนนี้เป็นกำรหำข้อมูลพ้ืนฐำนทำงทฤษฎีเพ่ือให้เกิ ด
ควำมแจ่มชัดใน ปัญหำโดยผู้วิจัยจะต้องศึกษำหำควำมรู้ควำมจริงจำกเอกสำรตลอดจน

งำนวิจัยเพ่ือก่อให้เกิดควำมรู้ที่กว้ำงขวำง ใน ขอบเขตของกำรวิจัยนั้น 
(๓) ให้ค  าจ ากัดความปัญหา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องเขียนบรรยำยถึงควำมเป็นมำของ

ปัญหำ ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย ตัวแปรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรศึกษำ ตลอดจนนิยำมศัพท์เฉพำะ 

และเอกสำรงำนวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพ่ือให้ปัญหำนั้นแจ่มชัดและสำมำรถตรวจสอบโดยวิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ได้ 

(๔) สร ้างสมมติฐาน ขั้นนี้เป็นกำรคำดคะเนค ำตอบของปัญหำไว้ล่วงหน้ำ โดยอำศัย
เหตุผล ซ่ึง อำจจะได้มำจำกควำมรู้ จำกประสบกำรณ์ หรือเอกสำรงำนวิจัยที่ เก่ียวข้องที่ได้
ศึกษำมำ 

(๕) พิจารณาขัดเกลาปัญหาและสมมติฐาน ขั้นตอนนี้เป็นกำรพิจำรณำว่ำปัญหำนั้น
แจ่มชัดหรือ ไม่ สมมติฐำนนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ สมมติฐำนนั้นเพียงพอหรือครอบคลุมสิ่งที่

ต้องกำรศึกษำหรือไม่ ปัญหำและ สมมติฐำนสอดคล้องกัน และสมเหตุสมผลที่จะตรวจสอบ
หรือไม่  

(๖) พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องถำมตัวเองว่ำอะไรคือตัว

แปร ข้อมูลคืออะไรและได้มำอย่ำงไร 
(๗) วางแบบแผนการวิจยั ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องเขียนรำยละเอียดของแบบแผนกำร

วิจัย และ พิจำรณำว่ำขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรนั้นรัดกุมเพียงพอหรือไม่ในแต่ละขั้นตอน มี

โอกำสที่จะผิดพลำดหรือเกิดควำม คลำดเคลื่อนอย่ำงไร 
(๘) สร ้างเคร ื่องมือ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องก ำหนดและเลือกใช้เครื่องมือให้เหมำะสม

กับงำนวิจัย โดยค ำนึงถึงรูปแบบของกำรวิจัยและข้อมูลที่ต้องกำรศึกษำ 
(๙) ทดลองท าและตรวจสอบค ุณภาพเคร ื่องมือ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องทดลอง

ศึกษำกับกลุ่ม ย่อยของมวลประชำกร เพ่ือตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ หำข้อบกพร่องของ

แบบแผนกำรวิจัย และเป็นกำร ฝึกหัดแก้ปัญหำ ก่อนที่จะท ำกำรวิจัยจริง 
(๑๐) เลือกกลุ่มตัวอย่างและก าหนดขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยจะต้องก ำหนดวิธีเลือก

กลุ่มตัวอย่ำง ตลอดจนขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือให้เป็นตัวแทนที่ดีของมวลประชำกรที่ศึกษำ  



 

 ๓๐ 

(๑๑) เก็บรวบรวมขอ้มูลจร ิง ขั้นตอนนี้เป็นกำรน ำเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงจริง 
ๆ ที่ใช้ในกำรวิจัย 

(๑๒) จัดกระท าข้อมูล ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องน ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำจัดประเภท
ข้อมูลให้ง่ำย และสะดวกต่อกำรวิเครำะห์ และพิจำรณำเลือกใช้สถิติให้เหมำะสมและ

สอดคล้องกับระดับของข้อมูล นอกจำกนี้จะ ต้องวำงแผนกำรที่จะเสนอข้อค้นพบโดยพยำยำม
เสนออย่ำงมีควำมหมำยและเข้ำใจง่ำย 

(๑๓) เขียนรายงานการวิจัย ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะต้องเขียนรำยงำนผลกำรวิจัยตำม

แนวกำรเขียน รำยงำนกำรวิจัย โดยพยำยำมเขียนโดยใช้ภำษำถูกต้อง รัดกุม และอ่ำนเข้ำใจ
ง่ำย 

(๑๔) การ เผยแพรผ่ลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท ำกำรสรุปผลกำรวิจัยทั้งหมด หรือ
ส่วนหนึ่งของกำรวิจัย เขียนออกมำในรูปแบบของบทควำมวิจัย (ตำมรูปแบบที่วำรสำรก ำหนด ) 
แล้วท ำกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยเพ่ือเผยแผ่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณชน ซ่ึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในหลำยๆ

วิธีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
 

๑.๗ สร ุปความหมายของการ วิจ ัยทางการจ ัดการ เชิงพ ุทธ  
การวิจยัทางการจัดการ เช ิงพุทธ (Research in Buddhist Management) เป็น

กระบวนกำร (Process) หรือเทคนิควิธีกำรในกำรแสวงหำควำมรู้  (Knowledge) ควำมจริง 
(Fact) ที่น่ำเชื่อถือได้ (Reliability) ตำมวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Method) โดย

เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีระบบระเบียบหรือมีขั้นตอนเพ่ือน ำผลกำรวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ กำรพัฒนำองค์กรที่เก่ียวเนื่องด้วยพระพุทธศำสนำ 
หรือกำรพัฒนำองค์กรทั่วไปตำมแนวพระพุทธศำนนำ อีกนัยหนึ่ง การวิจยัทางการจดัการ เช ิง

พุทธ  (Research in Buddhist Management) หมำยถึง กำรศึกษำวิจัยและน ำเสนอ
ผลกำรวิจัยซ่ึงมีเนื้อหำสำระทำงด้ำนทำงกำรจัดกำรที่สำมำรถป ระยุกต์ใช้ในกิจกำรทำง

พระพุทธศำสนำโดยเน้นเรื่องที่ เก่ียวข้องกับกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้ำน อัน
ประกอบด้วย  กำรปกครอง กำ รศำสนศึกษำ กำ รศึกษำสงเครำะห์  กำร เผยแผ่ กำ ร
สำธำรณูปกำร และกำรสำธำรณสงเครำะห์ หรือกำรน ำหลักพุทธธรรมไปบูรณำกำรเพ่ือกำร

บริหำรจัดกำรองค์กำรทำงพระพุทธศำสนำ หรือองค์กำรอ่ืน ๆ ที่ มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรพระ
ศำสนำ เป็นกำรศึกษำวิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่และมีเนื้อหำดังกล่ำว กำรท ำวิจัยในลักษณะ



 

 ๓๑ 

เชิงปฏิบัติกำร (Operational Research) เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ใหม่ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ไป
ประ ยุกต์ ใช้ ส ำหรับกำรบริห ำร กิจกำรคณะ สงฆ์ ทั้ง  ๖ ด้ำ น องค์กรที่ เก่ีย วเนื่อง ด้วย

พระพุทธศำสนำ หรือกำรพัฒนำองค์กรทั่วไป 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๒ 

 
การวิจัยทางการจัดการ เช ิงพุทธ  

(Research in Buddhist 
Management) 

 

ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมี
เนื้อหาสาระทางด้านการจัดการองค์กร
พระพุทธศาสนา องค์กรที่เนื่องด้วย
พระพุทธศาสนา หรือองค์กรสมัยใหม่ ที่
สะท้อนให้เห็นความลุ่มลึกในศาสตร์
ทางการบริหารจัดการ โดยเป็นศาสตร์ที่
เนื่องด้วยการบูรณาในทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปสู่การออก
ระบบและสร้างองค์กรเชิงระบบจาก
งานวิจัยนั้น ๆ ภายใต้การดูแล แนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยว่าด้วยขั้นตอนและ
รูปแบบของการน าเสนอ สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๓ 

บทท่ี  
๒ ประเภทของการวจิัย 

 

 เม่ือวิวัฒนำกำรทำงกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงมีมำกขึ้น รูปแบบกำรวิจัยจึงมีควำม
หลำกหลำยเพ่ิมมำกขึ้นตำมสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรศึกษำเรียนรู้ของผู้ก ำลัง

ศึกษำวิจัย จึงได้จัดกลุ่ม ประเภทของกำรวิจัยไว้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ  

 เม่ือกล่ำวถึงกำรวิจัยทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ ซ่ึงเป็นกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำ หรือ
เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำของคณะสงฆ์ องค์กรที่เนื่องด้วยพระพุทธศำสนำ หรือ

องค์กรทั่วไป ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๓) นิสิตส่วนใหญ่ท ำกำรวิจัยแบบผสำนวิธี 
(Mixed Methods Research) ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ บ้ำงก็ คุณภำพและ

ปริมำณ น้อยคนนักที่จะท ำวิจัยในรูปแบบอ่ืนๆ ดังนั้นผู้ที่ก ำลังมองหำรูปแบบกำรวิจัยใหม่ๆ ก็
สำมำรถเริ่มศึกษำต้ังแต่บทนี้เป็นต้นไป 

  

๒.๑ การจ ัดประเภทการ วิจ ัย 
กำรจัดประเภทกำรวิจัยออกเป็นประเภทต่ำง ๆ นั้นขึ้นอยู่ กับมุมมองของนักวิจัยที่

แตกต่ำงกันออกไป ซ่ึงพิจำรณำได้ตำมลักษณะดังต่อไปนี้ 

ลักษณะที่ ๑ พิจำรณำจำกประโยชน์หรือควำมต้องกำรที่จะได้รับจำกกำรวิจัย
แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ 

(๑) การวิจยับรสิทุธ ิห์รอืการวจิัยพื้นฐาน (Pure Research or Basic Research) 

เป็นกำรวิจัยที่มุ่งแสวงหำควำมรู้หรือควำมจริงเพ่ือสร้ำงกฎ สูตร ทฤษฎี ในแต่ละสำขำวิชำ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น กำรวิจัยทำงทฤษฎีกำรเรียนรู้  โดยทดลอง

กับหนูหรือกับนก เป็นต้น การวิจัยประเภทน้ีไม่มุ่งเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทันที แต่
สิ่งส าคัญของการวิจัยอยู่ท่ีข้ อค้นพบท่ีได้จะสามารถน าไปสร้างกฎ สู ตร ทฤษฎี ใ ห้
กว้างขวางต่อไปเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูน

ความรู้ทางวิชาการ 



 

 ๓๔ 

(๒) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นกำรวิจัยที่มุ่งน ำผลจำกกำรวิจัย 
หรือข้อค้นพบจำกกำรวิจัยพ้ืนฐำนไปทดลองใช้แก้ปัญหำต่ำง ๆ ซ่ึงถ้ำได้ผลก็จะเกิดประโยชน์

ต่อมวลมนุษย์ อย่ำงมำก เช่น กำรวิ จัยทำ งกำรแพทย์ เป็นต้น หรื องำนวิจัยทำงด้ำ น
สังคมศำสตร์ เช่น กำรวิจัยทำงด้ำนกฎหมำย กำรวิจัยทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง เป็นต้น ซ่ึงการ

วิจัยประเภทน้ีมุ่งน าเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
(๓) การวิจยัเช ิงปฏ ิบัติ (Action research) เป็นกำรวิจัยประยุกต์ในลักษณะหนึ่งที่

มุ่งในกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำเป็นเรื่อง ๆ ไป ผลกำรวิจัยประเภทนี้ใช้ได้ในขอบเขตของปัญหำ

นั้น ๆ เท่ำนั้น ไม่สำมำรถน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์อ่ืน ๆ มีลักษณะส ำคัญ ๒ ประกำรคือ ๑) เป็น
การวิจยัประยกุตท์ี่มุง่แกป้ัญหาเฉพาะที ่หรอืเฉพาะเร ือ่งของผู้ปฏบิตัิงาน  ๒) เป็นการวิจัย

ที่น ักปฏบิตัิการใชใ้นการตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานของตน รวมทั้งประเมินวิธ ีการต่าง ๆ 
เพื่อปรบัปรงุการปฏบิตัิงาน ส่วนใหญม่รีปูแบบเป็นการวจิัยเชงิพรรณนา๑๕ เช่น เจ้ำอำวำส
ท ำกำรวิจัยปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรวัดของตน ผลท่ีได้ก็จะสำมำรถใช้ได้เฉพำะกับวัดของ

ตนเองเท่ำนั้น เป็นต้น 
นอกจำก ๓ ข้อข้ำงต้นแล้ว ยังพบว่ำมีงำนวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่ สำมำรถจัดเข้ำใน

ลักษณะนี้ได้ก็คือ 
(๔) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นลักษณะของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่ มีกระบวนกำรศึกษำ

ค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ มุ่งพัฒนำทำงเลือกหรือวิธีกำรใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในกำรยกระดับคุณภำพ
งำนหรือคุณภำพชีวิตของคนในสังคมให้มีควำมเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น และตอบสนองต่อควำมจ ำเป็น
หรือควำมต้องกำรในกำรพัฒนำกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด การวิจัยและ

พัฒนามีเป้าหมายที่ส าค ัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น กำรวิจัยและพัฒนำศูนย์พัฒนำ
ศักยภำพผู้สูงอำยุที่ต้ังในพุทธสถำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้สูงอำยุในกำรดูแลตนเอง เป็นต้น 

ลักษณะที่ ๒ พิจำรณำจำกคุณลักษณะของข้อมูล แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การวิจัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) เป็นกำรวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะได้

ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของตัวเลข และต้องใช้วิธีกำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือลง

                                                                 
๑๕ชูเดช อิสระวิสุทธ์ิ, อภิธานศ ัพท์การวิจัย, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท ส.เอเซียเพรส (๑๙๘๙) 

จ ำกัด, ๒๕๕๙), หน้ำ ๑๐. 



 

 ๓๕ 

สรุปผลและส่วนใหญ่เป็นกำรใช้สถิติอนุมำน เช่น กำรวิจัยเก่ียวกับควำมคิดเห็น ทัศนคติ หรือ
ควำมพึงพอใจ เป็นต้น 

(๒) การวิจัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) เป็นกำรวิจัยที่ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะไม่สำมำรถจัดกระท ำในรูปปริมำณได้ กำรเก็บข้อมูลกระท ำได้หลำย

วิธี เช่ น อำจ ใช้กำร สังเกต กำรสั มภำษณ์ กำรจดบันทึก  กำรวิ เครำะ ห์ข้อมูล  ใช้กำ ร
วิพำกษ์วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็นแล้วสรุปอธิบำยหรือบรรยำยด้วยถ้อยค ำ อำจใช้สถิติบ้ำงแต่
เป็นขั้นพ้ืนฐำน เช่น กำรหำค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ เป็นต้น กำรวิจัยประเภทนี้ เช่น กำรศึกษำ 

เก่ียวกับควำมเป็นอยู่ของชำวเขำ  กำรปริวัตรคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ กำรวิเครำะห์
หลักธรรมในพระพุทธศำสนำ กำรศึกษำแนวชำติพันธุ์วรรณนำ เป็นต้น 

(๓) การวิจัยแบบผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) เป็นกำรวิจัยผสมสำน
กันระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพ่ือเอำข้อมูลมำสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน เช่น กำรวิจัยเชิงปริมำณน ำ กำรวิจัยเชิงคุณภำพตำม กล่ำวคือผลกำรวิจัยส่วนใหญ่เป็นกำร

วิจัยเชิงปริมำณ แล้วท ำกำรเสริมข้อมูลด้วยกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมำณ 
เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันงำนวิจัยส่วนใหญ่ของหลักสูตรฯ ใช้วิธีกำรนี้ 

ลักษณะที่ ๓  พิจำรณำจำกระดับของกำรศึกษำกับตัวแปร แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
(๑) การวิจัยเพื่อส ารวจ (Exploratory Study) เป็นกำรวิจัยที่ มุ่งส ำรวจตัวแปร

และศึกษำธรรมชำติของตัวแปรในปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ำผลที่ได้ไปอธิบำยกำรเกิดขึ้น

ของปรำกฎกำรณ์นั้น ๆ ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
ก. การวจิัยเพื่อตรวจสอบตวัแปร  (Identified Variables) เป็นกำรศึกษำเพ่ือ

หำองค์ประกอบของตัวแปรในปรำกฎกำรณ์ต้องกำรทรำบ 

ข. การวิจยัเพือ่หาความสัมพันธ ์ของตัวแปร  (Discovery of Relationship 
Between Variables) เป็นกำรศึกษำเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรในปรำกฎกำรณ์ที่

เกิดขึ้น 
(๒) การ วิจัย เพื่อตร วจสอบสมมติฐาน  (Hypothesis Testing Study) เป็น

กำรศึกษำเพ่ือสร้ำงทฤษฎี เ พ่ือที่จะ น ำไป ใช้ในกำรท ำน ำย กำ รวิจัยแบบนี้ ต้อ งมีกำ ร

ต้ังสมมติฐำน แล้วตรวจสอบดูว่ำสมมติฐำนที่ต้ังขึ้นนั้น ถูกต้องหรือไม่ 
ลักษณะที่ ๔ พิจำรณำจำกชนิดของข้อมูล แบ่งเป็น ๒ ประเภท 



 

 ๓๖ 

(๑) การวิจัยเช ิงประจักษ์ (Empirical Research) เป็นกำรวิจัยที่หำควำมจริงจำก
ข้อมูลธรรมชำติ หรือ ข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีกำรเก็บข้อมูลและมีกำรใช้วิธีกำรทำงสถิ ติมำ

วิเครำะห์เพ่ือประมำณค่ำคุณลักษณะของประชำกร เช่น กำรวิจัยทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 
เป็นต้น 

(๒) การวิจัย เช ิงไ ม่ปร ะจักษ์ (Non-Empirical Research) เป็นกำรวิจัยที่หำ
ควำมรู้ควำมจริงจำกข้อมูลซ่ึงได้จำกบทควำม ต ำรำต่ำง ๆ ที่แสดงข้อคิดเห็นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยไม่ได้ใช้วิธีกำรทำงสถิติมำวิเครำะห์ข้อมูล เช่น กำรวิจัยทำงประวัติศำสตร์ ปรัชญำ 

โบรำณคดี เป็นต้น 
ลักษณะที่ ๕ พิจำรณำจำกลักษณะกำรศึกษำกับตัวแปร แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

(๑) การ วิจัย เช ิงส าร วจ (Survey Research) เป็นกำรวิจัยที่ มุ่งเน้นส ำรวจ
ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ของคนเรำ เช่น กำรส ำรวจงบประมำณในกำรก่อสร้ำงเสนำสนะของวัด 
ส ำรวจทัศนคติของพุทธศำสนิกชนต่อเรื่องต่ำง ๆ ส ำรวจควำมคิดเห็นของพระสงฆ์เก่ียวกับเรื่อง

ต่ำง ๆ เป็นต้น ข้อเท็จจริงที่ได้จะท ำให้ทรำบควำมสัมพันธ์ของตัวแปร 
(๒) การวิจัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหร ือการศ ึกษาย้อนหลัง (Ex Post Facto 

Research) เป็นกำรวิจัยที่ศึกษำหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ก่อน
แล้ว ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตำมต่ำงก็เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ผู้วิจัยเริ่มด้วยกำรเก็บข้อมูลของตัว
แปรตำม ซ่ึงเป็นผลของตัวแปรต้น แล้วพิจำรณำศึกษำย้อนไปหำว่ำเกิดจำกตัวแปรต้นใดบ้ำง 

เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกบำลี ของพระภิกษุ
สำมเณร เกิดจำกปัจจัยใดบ้ำง เป็นต้น  

(๓) การวิจัย เช ิงทดลอง (Experimental Research) เป็นกำรวิจัยที่ ศึกษำถึง

ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตำม ในลักษณะที่ว่ำตัวแปรต้นหรืออำจเรียกว่ำตัวแปร
ทดลองนั้น ผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมจัดกระท ำแล้วคอยดูผลท่ีเกิดขึ้น โดยมีกำรควบคุมอิทธิพลของ

ตัวแปรอ่ืน ๆ ไม่ให้ส่งผลมำรบกวนผลท่ีวัดได้จำกตัวแปรตำม เช่น กำรเปรียบเทียบผลกำร
เรียนบำลีของพระภิกษุสำมเณรอันเกิดจำกกำรสอน ๒ วิธี คือ กำรสอนแบบท่องจ ำ และกำร
สอนแบบไม่ท่องจ ำ เป็นต้น 

ลักษณะที่ ๖ พิจำรณำจำกระเบียบวิธีกำรวิจัย แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การวิจัยเช ิงประวัติศาสตร ์ (Historical Research) เป็นกำรวิจัยที่ ศึกษำหำ

ข้อเท็จจริงหรือควำมสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องรำวในอดีต ใช้ค ำถำมว่ำ เหตุกำร ณ์นั้น



 

 ๓๗ 

คืออะไร เป็นอย่ำงไรในอดีต ทั้งนี้เพ่ือใช้ควำมรู้ที่ได้มำอธิบำยเหตุกำรณ์ในปัจจุบันและท ำนำย
เหตุกำรณ์ในอนำคต เช่น รูปแบบกำรปกครองคณะสงฆ์ไทยก่อน พรบ. คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ เป็น

ต้น 
(๒) การวิจัยเช ิงพรรณานา (Descriptive Research) เป็นกำรศึกษำเพ่ือที่จะ

บรรยำยหรืออธิบำยปรำกฎกำรณ์ภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน ใช้ค ำถำมว่ำ เหตุกำรณ์หรื อ
ปรำกฎกำรณ์นั้นคืออะไร เป็นอย่ำงไรในปัจจุบัน เช่น กำรใช้สมำธิในกำรด ำรงชีพของนัก
ฟุตบอลทีมหมู่ป่ำ ในถ้ ำหลวงนำงนอน (พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นต้น  

(๓) การวิจัยเช ิงทดลอง (Experimental Research) เป็นกำรวิจัยที่ต้องกำรทรำบ
ว่ำ ตัวแปรที่ต้องกำรทรำบเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ ควำมมุ่งหมำยจึงเป็น

กำรวิจั ยเพ่ือหำควำ มสัมพัน ธ์เชิง เหตุผลของตัวแปรในปรำ กฎกำร ณ์ต่ำง  ๆ เช่ น กำ ร
เปรียบเทียบวิธีกำรสอน ๒ วิธี ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำแปลมคธเป็นไทย ของ
นักเรียนบำลีชั้นประโยค ป.ธ.๓ ส ำนักเรียนวัดพนัญเชิงวรวิหำร เป็นต้น 

นอกจำกลักษณะ ๖ ประกำรข้ำงต้น ยังพบว่ำมีกำรแบ่งประเภทของกำรวิจัยออกเป็น
หลำยประเภท จะน ำเสนอในส่วนที่ไม่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นดังนี้ 

๑. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย   
กำรแบ่งประเภทของกำรวิจัยโดยใช้จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยเป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งนั้น 

อำจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทดังนี้  

 ๑.๑ การวิจยัเชงิพยากรณ์ (Predictive Research) เป็นกำรวิจัยเพ่ือที่จะน ำ
ผลที่ได้นั้นไปใช้ท ำนำยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนำคต เช่น  กำรวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำ” กำรวิจัยนี้ต้องกำรจะทดสอบว่ำ ผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์มีควำมคล้อยตำม
กันหรือสัมพันธ์กันกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของวิชำวิทยำศำสตร์หรือไม่  ทั้งนี้ เพ่ือจะน ำผลที่

ได้ไปท ำนำยว่ำนักเรียนที่มีผลกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ดีจะเรียนวิชำคณิตศำสตร์ได้ดีเพียงใด 
แต่กำรพยำกรณ์นี้เป็นกำรพยำกรณ์นักเรียนทั้งกลุ่ม มิได้พยำกรณ์เป็นรำยบุคคล  และมิได้
หมำยควำมว่ำจะถูกต้องเสมอไป เพรำะอำจมีสำเหตุอ่ืนมำกมำยที่ท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน

ในกำรพยำกรณ์ได้  
 ๑.๒ การวิจัยเช ิงว ินิจฉ ัย (Diagnostic Research) เป็นกำรวิจัยเพ่ือศึกษำ

สำเหตุของปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มชน หรือชุมชน เพ่ือให้เกิดควำม



 

 ๓๘ 

เข้ำใจในปัญหำ  เข้ำใจในพฤติกรรม ตลอดจนเข้ำใจในสำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำอันจะเป็น
ประโยชน์ในกำรช่วยเหลือ อนุเครำะห์ และท ำกำรแก้ไขต่อไป กำรวิจัยประเภทนี้นักสังคม

สงเครำะห์นิยมใช้กันมำก เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหำได้ถูกจุด  
 ๑.๓ การวิจยัเช ิงอร รถาธ ิบาย (Explanatory Research) เป็นกำรวิจัยเพ่ือ

ศึกษำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่ำเกิดขึ้นได้อย่ำงไร มีสำเหตุมำจำกอะไร และท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น 
กำรวิจัยประเภทนี้จะพยำยำมชี้ให้เห็นว่ำตัวแปรใดสัมพันธ์กับตัวแปรใดบ้ำง  และสัมพันธ์กัน
อย่ำงไรในเชิงของเหตุและผล  

๒. แบ่งตามวธิกีาร เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้ในกำร
วิจัยนั้น มีหลำยวิธี ดังนั้นจึงมีผู้แบ่งประเภทของกำรวิจัยตำมวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบ่ง

ได้ดังนี้  
 ๒.๑ การวิจยัจากเอกสาร  (Documentary Research) เป็นกำรวิจัยที่ผู้วิจัย

ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร รำยงำน จดหมำยเหตุ  ศิลำจำรึก แล้วเสนอผลในเชิง

วิเครำะห์ ส่วนใหญ่เอกสำรที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมนี้จะอยู่ในห้องสมุด ดังนั้นจึงอำจเรียกกำรวิจัย
ประเภทนี้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรวิจัยจำกห้องสมุด (Library Research)  

 ๒.๒ การวิจัยจากการ สังเกต (Observation Research) เป็นกำรวิจัยที่
ผู้วิจัยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรสังเกต  กำรวิจัยประเภทนี้นิยมใช้มำกทำงด้ำน
มำนุษยวิทยำ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในสั งคมในแง่ของสถำนภำพ 

(Status) และบทบำท (Role)  
 ๒.๓ การวิจยัแบบส ามะโน (Census Research) เป็นกำรวิจัยที่ผู้วิจัยท ำกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลจำกทุก ๆ หน่วยของประชำกร  

 ๒.๔ การวิจยัแบบส ารวจจากตัวอย่าง (Sample Survey Research) เป็น
กำรวิจัยที่ผู้วิจัยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อ มูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง เช่น ส ำรวจควำมคิดเห็นของ

ประชำชนในด้ำนกำรเมือง พฤติกรรม/ นิสัยของกลุ่มเป้ำหมำย ด้ำนเอกชน วิจัยเก่ียวกับควำม
พึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อสินค้ำ/ บริกำร 

 ๒.๕ การศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study) กำรศึกษำเฉพำะกรณีเป็นกำรวิจัย

ที่นักสังคมสงเครำะห์นิยมใช้มำก ที่เรียกว่ำกำรศึกษำเฉพำะกรณีก็เพรำะเป็นกำรศึกษำเรื่องที่
สนใจในขอบเขตจ ำกัดหรือแคบ ๆ และใช้จ ำนวนตัวอย่ำงไม่มำกนัก แต่จะศึกษำอย่ำงลึกซ้ึงใน



 

 ๓๙ 

เรื่องนั้น ๆ เพ่ือให้ได้มำซ่ึงข้อเท็จจริงที่จะท ำให้ทรำบว่ำบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีควำม
บกพร่องในเรื่องใด เนื่องมำจำกสำเหตุใด เพ่ือจะได้หำทำงแก้ไขหรือช่วยเหลือต่อไป  

 ๒.๖ การศกึษาแบบต่อเนื่อง (Panel Study) เป็นกำรศึกษำที่มีกำรเก็บข้อมูล
เป็น ระยะ ๆ เพ่ือดูกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำลเวลำของกลุ่มตัวอย่ำง ซ่ึงกำรศึกษำแบบต่อเนื่อง

นี้จะช่วยให้เข้ำใจและทรำบถึงลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่ำงดี  
 ๒.๗ การวิจัยเช ิงทดลอง (Experimental Research) เป็นกำรวิจัยที่ผู้วิจัย

เก็บข้อมูลมำจำกกำรทดลอง ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรกระท ำ  (Treatment) โดยมีกำรควบคุมตัว

แปรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  
๓ . แบ่งตามลักษณะวชิาหรอืศาสตร  ์เม่ือยึดลักษณะวิชำหรือศำสตร์เป็นเกณฑ์ในกำร

แบ่งประเภทของกำรวิจัย จะแบ่งกำรวิจัยออกได้เป็น ๒ ประเภทดังนี้  
 ๓.๑ การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific Research) เป็นกำรวิจัยที่

เก่ียวกับปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น กำร

วิจัยประเภทนี้ได้กระท ำกันมำนำนแล้ว และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่ำงมำกมำย
เช่น กำรค้นพบยำรักษำโรค กำรค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นต้น นอกจำกนี้กำรวิจัยทำง

วิทยำศำสตร์ยังสำมำรถใช้ แก้ปัญหำที่เกิดจำกธรรมชำติได้อีกด้วย  เนื่องจำกกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เที่ยงตรงและมีกฎเกณฑ์แน่นอน  ตลอดจนสำมำรถ
ควบคุมกำรทดลองได้เพรำะท ำกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร  จึงท ำให้ผลกำรวิจัยทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์ได้รับควำมเชื่อถือมำก กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์อำจจ ำแนกตำมสำขำต่ำง  ๆ ได้
ดังนี้  

๓.๒ สาขาวิทยาศาสตรก์ายภาพและคณติศาสตร  ์เช่น ฟิสิกส์ คณิตศำสตร์ ฯลฯ  

(๑) สำขำวิทยำศำสตร์ เช่น ศัลยศำสตร์ รังสีวิทยำ นิติวิทยำศำสตร์ ฯลฯ 
(๒) สำขำวิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช เช่น อินทรีย์เคมี เภสัชศำสตร์ ฯลฯ  

(๓) สำขำเกษตรศำสตร์และชีววิทยำ เช่น สัตวศำสตร์ วนศำสตร์ ฯลฯ  
(๔) สำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย เช่ น วิศวกรรมชลประทำน 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ ฯลฯ  

ตัวอย่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ 
- วิจัยกำรเพำะเลี้ยงพันธุ์พืชหำยำก 

- กำรศึกษำชีววิทยำและนิเวศวิทยำของนกเงือกในอุทยำนแห่งชำติ เขำใหญ่ 
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- งำนวิจัยเกย์ยีน 
- งำนวิจัยสมุนไพรและภูมิปัญญำไทย 

- กำรศึกษำทำงจุลอินทรี 
๓ .๓  วิจัยทางสังค มศ าสตร ์ (Social research) เป็นกำรวิจัยที่ เก่ียวกับ

สภำพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น  กำรวิจัยด้ำนปรัชญำ สังคม
วิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เป็นต้น  กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์นี้แตกต่ำงกับกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์มำก เนื่องจำกสังคมศำสตร์เป็นวิชำที่ ว่ำ ด้วยสังคม สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม

ของมนุษย์ ซ่ึงวัดไม่ได้โดยตรงและควบคุมได้ยำก แต่มนุษย์ก็ได้พยำยำมวัดโดยใช้เครื่องมือวัด
ทำงอ้อม เช่น ใช้แบบทดสอบ แบบสอบถำม แบบวัดเจตคติ ฯลฯ และได้น ำเอำวิธีกำรทำง

วิทยำศำสตร์มำช่วยในกำรวิจัย  ท ำให้ผลกำรวิจัยเป็นที่น่ำเชื่อถื อมำกยิ่งขึ้นกำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์อำจจ ำแนกตำมสำขำต่ำง ๆ ได้ดังนี้  

(๑) สำขำปรัชญำ เช่น วรรณคดี กำรศึกษำ ฯลฯ  

(๒) สำขำนิติศำสตร์ เช่น กฎหมำยแพ่ง กฎหมำยกำรปกครอง ฯลฯ  
(๓) สำขำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ เช่น กำรเมือง กำรปกครอง  กำร

บริหำร ฯลฯ 
(๔) รำชกำรทั่วไป ฯลฯ  
(๕) สำขำเศรษฐศำสตร์ เช่น กำรเงินและกำรคลัง เศรษฐศำสตร์กำรพัฒนำ ฯลฯ  

(๖) สำขำสังคมวิทยำศำสตร์ เช่น ประชำกรศำสตร์ พัฒนำชุมชน ฯลฯ  
ตัวอย่างงานทางสังคมศาสตร ์ 
- พฤติกรรมทำงกำรเมืองในกำรเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังในต ำบลไทยำ

วำส อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
- รูปแบบกำรพัฒนำศำสนทำยำทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์เจริญก้ำวหน้ำช้ำกว่ำกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เพรำะว่ำ

ปรำกฎกำรณ์ทำงสังคมศำสตร์นั้นมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น  
๑) กำรควบคุมปรำกฎกำรณ์ทำงสังคมให้คงที่นั้นท ำได้ยำก  

๒) เม่ือวัฒนธรรมมีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย  



 

 ๔๑ 

๓) กำรท ำนำยผลบำงอย่ำงล่วงหน้ำ  อำจไม่เกิดผลนั้นขึ้นมำเพรำะมนุษย์อำจ
ป้องกันไว้ล่วงหน้ำได้  

๔) กำรที่จะศึกษำควำมคิด ควำมรู้สึกและเจตคติของมนุษย์นั้นท ำได้ยำกและวัด
ได้ยำก  

๕) ปัญหำทำงสังคมศำสตร์จะเหมือนกับปัญหำของสำมัญชน ท ำให้คนทั่วไปคิดว่ำ
วิชำสังคมศำสตร์เป็นวิชำสำมัญส ำนึกได้ แม้ว่ำกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์จะมีข้อจ ำกัดอยู่หลำย
ประกำรก็ตำม แต่กำรวิจัยทำงด้ำนนี้ก็สำมำรถศึกษำพฤติกรรมของมนุษย์ได้มำกพอสมควร  

 

๒.๒ ล ักษ ณะที่ไม่เป ็นการ วิจ ัย   มีดังนี้ 

๑. การหาข้อเท็จจร ิง (Fact Finding) โดยกำรรวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูล 
และไม่มีกำรแปลควำมหมำยของข้อมูลนั้น ๆ เช่น กำรส ำรวจข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลัง

เที่ยงคืนในกรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คน ไม่จัดว่ำเป็นกำรวิจัย  แต่ถ้ำมีกำรแปล
ควำมหมำยว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คนนั้น เป็นเพศชำยและเพศหญิงอย่ำงละ

ก่ีเปอร์เซ็นต์ และเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ใช้ในจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ผลเป็นประกำรใด แล้วน ำเสนอ
ผลสรุปที่เป็นข้อมูลในเชิงสำรสนเทศ ประเด็นนี้ก็เข้ำข่ำยของกำรวิจัย 

 ๒. การ เคลื่อนย้ายข้อเท็จจร ิง (Fact Transportation) เป็นกำรเคลื่อนย้ำยหรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลจำกบันทึกต่ำง ๆ มำรำยงำน โดยไม่มีกำรวิเครำะห์และตีควำม เช่น ข้อมูล
จำกสมรรถนะของไมโครโพรเซสเซอร์ที่ปรำกฎในคู่มือแล้วน ำมำรำยงำนผล จะไม่จัดว่ำเป็นกำร
วิจัย ถ้ำหำกได้มีกำรเปรียบเทียบเชิงวิเครำะห์กับไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นก่อน  ๆ แล้วสรุปผลใน

เชิงเทคนิคและน ำเสนอรำยงำนผล ก็จัดว่ำเป็นกำรวิจัยได้ 
๓ . การแปรสภาพของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กำรแปลของข้อมูลภำษำซูโด  (Pseudo 

Code) เป็นภำษำจำวำ  ไม่จัดว่ำ เป็นกำรวิจัยแต่อย่ำงใด  แต่ถ้ำหำกแปลข้อมูลแล้วมีกำร
ประเมินผลควำมถูกต้อง ควำมรวดเร็ว หรือสมรรถนะของโปรแกรมที่ใช้แปลและน ำเสนอ
ข้อมูล ก็จัดว่ำเป็นกำรวิจัย กำรวิจัยจึงได้รับกำรยอมรับกันว่ำ เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศำสตร์

สำขำวิชำต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดกำรค้นพบองค์ควำมรู้ใหม่ต่ำง ๆ ที่จะน ำไปสู่กำรยอมรับด้วยควำม
เชื่อม่ันในกลุ่มนักวิชำกำร จึงพบเห็นกำรวิจัยเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำยในปัจจุบัน  

 



 

 ๔๒ 

ร ูปแบบการวิจัย ค  าอธ ิบาย 

การวิจยับรสิทุธ ิห์รอื 
การวิจยัพืน้ฐาน  

(Pure Research or  
Basic Research) 

เป็นกำรวิจัยที่มุ่งแสวงหำควำมรู้หรือควำมจริ งเพ่ือสร้ำง
กฎ สูตร ทฤษฎี ไม่มุ่งเอำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในทันที แต่สิ่งส ำคัญของกำรวิจัยอยู่ที่ข้อค้นพบที่ได้จะ
สำมำรถน ำไปสร้ำงกฎ สูตร ทฤษฎี ให้กว้ำงขวำงต่อไป
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ เป็นประโยชน์

ต่อกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร 

การวิจยัประยกุต ์ 
(Applied research) 

เป็นกำรวิจัยที่มุ่งน ำผลจำกกำรวิจัย หรือข้อค้นพบจำก
กำรวิจัยพ้ืนฐำนไปทดลองใช้แก้ปัญหำต่ำง ๆ ซ่ึงถ้ำได้ผล

ก็จะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่ำงมำก 

การวิจยัเชงิปฏบิตัิ  
(Action research) 

เป็นกำรวิจัยประยุกต์ที่มุ่งแก้ปัญหำเฉพำะที่ หรือเฉพำะ
เรื่องของผู้ปฏิบัติงำน 

การวิจยัและพฒันา  
(Research and 

Development) 

เป็นลักษณะของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรที่ มีกระบวนกำร
ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ มุ่งพัฒนำทำงเลือกหรือ

วิธีกำรใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในกำรยกระดับคุณภำพงำนหรือ
คุณภำพชีวิตของคนในสังคมให้มีควำมเป็นอยู่ที่ ดีขึ้ น 

และตอบสนองต่อควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

การวิจยัเชงิปรมิาณ  
(Quantitative Research) 

เป็นกำรวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะได้ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของ
ตัวเลข 

การวิจยัเชงิคณุภาพ 
(Qualitative Research) 

เป็นกำรวิจัยที่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ไม่สำมำรถจัดกระท ำในรูปปริมำณได้ 

การวิจยัแบบผสานวธิ  ี
(Mixed Methods 

Research) 

เป็นกำรวิจัยผสมสำนกันระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและ
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพ่ือเอำข้อมูลมำสนับสนุนซ่ึงกัน

และกัน 

 
 



 

 ๔๓ 

ร ูปแบบการวิจัย ค  าอธ ิบาย 

การวิจยัเพือ่ส ารวจ  
(Exploratory Study) 

เป็นกำรวิจัยที่มุ่งส ำรวจตัวแปรและศึกษำธรรมชำติของ
ตัวแปรในปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ำผลท่ีได้ไป

อธิบำยกำรเกิดขึ้นของปรำกฎกำรณ์นั้น ๆ 

การวิจยัเพือ่ตรวจสอบสมมติฐาน  
(Hypothesis Testing Study) 

เป็นกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงทฤษฎี เพ่ือที่จะน ำไปใช้ในกำร
ท ำนำย 

การวิจยัเชงิประจกัษ์  
(Empirical Research) 

เป็นกำรวิจัยที่หำควำมจริงจำกข้อมูลธรรมชำติ หรือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ 

การวิจยัเชงิไม่ประจักษ์  

(Non-Empirical Research) 

เป็นกำรวิจัยที่หำควำมรู้ควำมจริงจำกข้อมูลซ่ึงได้จำก

บทควำม ต ำรำต่ำง ๆ ที่แสดงข้อคิดเห็นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยไม่ได้ใช้วิธีกำรทำงสถิติมำวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจยัเชงิส ารวจ  

(Survey Research) 

เป็นกำรวิจัยที่มุ่งเน้นส ำรวจข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ของคนเรำ 

การวิจยัเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นแลว้
หร ือการศกึษาย้อนหลงั  

(Ex Post Facto Research) 

เป็นกำรวิจัยที่ศึกษำหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรจำก
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปร

ตำมต่ำงก็เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว 

การวิจยัเชงิทดลอง  
(Experimental Research) 

เป็นกำรวิจัยที่ศึกษำถึงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตำม ในลักษณะที่ว่ำตัวแปรต้นหรืออำจเรียกว่ำ
ตัวแปรทดลองนั้น ผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมจัดกระท ำแล้วคอย

ดูผลท่ีเกิดขึ้น โดยมีกำรควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 
ไม่ให้ส่งผลมำรบกวนผลท่ีวัดได้จำกตัวแปรตำม 

การวิจยัเชงิประวตัศิาสตร ์ 

(Historical Research) 

เป็นกำรวิจัยที่ศึกษำหำข้อเท็จจริงหรือควำมสัมพันธ์ของ

ข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องรำวในอดีต 

การวิจยัเชงิพรรณานา  
(Descriptive Research) 

เป็นกำรศึกษำเพ่ือที่จะบรรยำยหรืออธิบำยปรำกฎกำรณ์
ภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน 

การวิจยัเชงิทดลอง  

(Experimental Research) 

เป็นกำรวิจัยที่ต้องกำรทรำบว่ำ ตัวแปรที่ต้องกำรทรำบ

เป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 



 

 ๔๔ 

 
ร ูปแบบการวิจัยทางการจัดการ เช ิงพุทธ  

(Research Design in Buddhist 
Management) 

 

รูปแบบกำรวิจัยทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธท่ีค้นพบ 
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๓) ส่วนใหญ่มี ๓ รูปแบบ คือ 

๑) การวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 
Research) เช่น พระครูอุทัยกิจจำรักษ์ (๒๕๕๖) 
วิจัยเร่ือง “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภำค 
๒” เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพล้วน เป็นต้น 

๒) การวิจยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Research) เช่น พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ 
(๒๕๕๕) วิจัยเร่ือง “บทบำทพระสอนศีลธรรมใน
กำรส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน
ประถมศึกษำ อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ” เป็นต้น 
๓) การวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Methods 
Research) เช่น พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ 
(๒๕๖๑) วิจัยเร่ือง “รูปแบบกำรปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส ำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตำมหลัก
พุทธธรรม ผ่ำนกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรคลินิก

คุณธรรม ของพระธรรมวิทยำกร” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๕ 

บทท่ี 
๓ 

การก าหนดโจทย์ในการวิจัยและ
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ก่อนจะก ำหนดโจทย์ในกำรวิจัย ผู้วิจัยต้องศึกษำปัญหำที่น ำไปสู่กำรวิจัยเสียก่อน 

รวมถึง กำรทบทวนวรรณกรรม จึงจะช่วยให้หำรก ำหนดโจทย์ในกำรวิจัยประสบผลส ำเร็ จ 
“ปัญหำกำรวิจัยคืออะไร” ปัญหำในกำรวิจัย คือ สิ่งทีท่ ำให้เกิดควำมสงสัย และอยำกรู้ค ำตอบ
จำกควำมสงสัยนั้น กำรวิจัยจะเริ่มด้วยกำรมีปัญหำ หรือมีข้อสงสัยก่อน เช่น ท ำไมพระภิกษุ

สำมเณรจึงต้องศึกษำพระธรรมวินัย ท ำไมพระภิกษุจึงต้องรักษำศีล ๒๒๗ ข้อ ขณะที่ภิกษุณี
รักษำศีล ๓๑๑ ข้อ เป็นต้น กำรที่จะตอบปัญหำเหล่ำนี้ได้ ปัญหำนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะที่

สำมำรถสังเกตหรือท ำกำรทดลองในสภำพธรรมชำติได้ จึงจะสำมำรถให้ข้อมูลที่ ต้องกำร ได้ มี
ปัญหำบำงอย่ำงที่ไม่อำจท ำวิ จัยได้ เพรำะไม่สำมำรถหำ ข้อมูลมำศึกษำได้ เช่น “พระ
เกจิอำจำรย์สมัยก่อนสำมำรถเหำะไปบนท้องฟ้ำ และด ำดินได้” ปัญหำบำงอย่ำงก็ไม่

จ ำเป็นต้องท ำกำรวิจัย เพรำะสำมำรถหำค ำตอบโดยอำศัยสำมัญส ำนึก เช่น “ท ำไมมนุษย์เกิด
มำแล้วต้องตำย” “ท ำไมคนเรำจึงต้องกินข้ำว” เป็นต้น ปัญหำในกำรวิจัยแยกได้เป็น ๒ 

ประเภท คือ ปัญหำทำงวิชำกำร และปัญหำทำงปฏิบัติกำร กล่ำวคือ ปัญหำทำงวิชำกำรนั้น
เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยอยำกจะรู้ค ำตอบ หรือ เข้ำใจในปัญหำเท่ำนั้น ส่วนปัญหำในทำงปฏิบัติเป็น
ปัญหำที่อยำกรู้ เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ เช่น น ำไปใช้แก้ปัญหำต่ำง ๆ เป็นต้น กำรวิจัยไม่ว่ำจะ

เป็นลักษณะใดก็ตำมควรรวมจุดมุ่งหมำยทั้งสองอย่ำงเข้ำไว้ด้วยกัน จึงจะมีควำมสมบูรณ์ 
ปัญหำทำงสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์มีอยู่มำกมำย เพรำะตัวแปรเก่ียวกับมนุษย์นั้น 

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ตำมกำลเวลำและสถำนที่ ข้อค้นพบต่ำง  ๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์และ
ทฤษฎีต่ำง ๆ จึงอำจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงต้องมีกำรพิสูจน์และตรวจสอบด้วยกำรวิจัยกัน
อยู่เสมอ กำรทบทวนวรรณกรรมมีควำมสัมพันธ์กับปัญหำกำรวิจัยอย่ำงมำก จึงจะได้กล่ำวถึง

ในบทนี้ด้วย 
 

 



 

 ๔๖ 

๓.๑ แหล่งที่มาของโจทย์ในการ วิจ ัย 
แหล่งที่จะท ำให้ได้หัวข้อในกำรวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) จากการอ่านเอกสาร  ได้แก่ ต ำรำ บทควำมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัย

สนใจ โดยเฉพำะที่กล่ำวถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ตนสนใจ ทฤษฎีจะช่วยชี้น ำว่ำมีสิ่งใ ดที่
ควรท ำวิจัย หรือในบำงกรณีผู้วิจัยอำจสงสัยว่ำ สิ่งที่กล่ำวไว้เป็นทฤษฎีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น

จะน ำไปใช้ได้จริงหรือไม่ในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงออกไป ผู้วิจัยก็อำจท ำกำรวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบดูผลท่ีเกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจน ำทฤษฎีไปใช้ กรณีต่ำง ๆ นี้ก็จะท ำให้ได้หัวข้อวิจัย
ได้ 

(๒) จากการอ่านงานวจิัยทีม่ีผู้อื่นท าไว ้แล้ว  เช่น วำรสำรวิจัยต่ำง ๆ และสำรนิพนธ์
ต่ำง ๆ เป็นต้น ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรท ำวิจัยและข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยให้ไว้ จะเป็นแนวทำงท ำ
ให้ได้แนวควำมคิดเก่ียวกับเรื่องที่จะท ำวิจัยได้ 

(๓) จากการอ่านบทคดัย่อวทิยานพินธ ์หรอืบทคดัยอ่รายงานการวิจัยที่ได้รวบรวม
ไว้เป็นเล่มของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนวิจัยต่ำง ๆ บทคัดย่อเหล่ำนี้  จะเป็นที่รวมของ

บทคัดย่องำนวิจัยของเรื่องต่ำง ๆ จ ำนวนมำก เม่ืออ่ำนก็จะท ำให้เกิดแนวควำมคิดที่จะเลื อก
หัวข้อวิจัยได้ นอกจำกนี้ยังได้ทรำบว่ำมีงำนวิจัยอะไรบ้ำง ที่มีผู้อ่ืนท ำไว้แล้ว ซ่ึงจะช่วยไม่ให้เกิด
ควำมซ้ ำซ้อนในหัวข้อวิจัยด้วย 

(๔) จากประสบการณ์ของผู้ว ิจัยเอง หัวข้อวิจัยอำจได้จำกปัญหำในกำรท ำงำนของ
ผู้วิจัยเอง หรือจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำของผู้วิจัยเอง 

(๕) จากข้อเสนอหรอืข้อคดิของผูร้ ู ้ผู้ช  านาญ ที่คลกุคลีกับงานวิจัย ในสาขาที่ตน
สนใจ เช่น อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยที่ท ำกำรวิจัยมำนำน เป็นต้น 

(๖) จากการวิเคร าะห์แนวโน้มของเหตุการ ณ์ที่ เกิดขึ้น  โดยพิจำรณำถึงกำร

เปลี่ยนแปลงในสังคม ตำมสภำพเวลำและเทคนิควิทยำกำรต่ำง ๆ อำจท ำให้คิดปัญหำได้ 
(๗) จากข้อโต้แย้ง หรือกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ของบุคคลที่อยู่ในวงกำรในเรื่อง ใดเรื่อง

หนึ่งที่ตรงกับเรื่องที่ผู้วิจัยก ำลังสนใจอยู่ 
(๘) จากการจัดสัมมนา และมีกำรอภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ ในเรื่องที่ตรงกับที่ผู้วิจัย

สนใจ เม่ือน ำมำคิดพิจำรณำอำจท ำให้ได้หัวข้อวิจัยได้ 

(๙) ศ ึกษาปัญหาจากสถาบันหร ือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการท าวิจัย หรือบุคคลที่
ก ำลังท ำวิจัยอยู่ อำจท ำให้ได้แนวควำมคิดอันจะท ำให้ได้หัวข้อวิจัยได้ 



 

 ๔๗ 

(๑๐) จากแหล่งทนุทีใ่ห้ทุนสนับสนุน ในปัจจุบันมีหลำยหน่วยงำนที่ให้ทุนสนับสนุน
ในกำรท ำวิจัยทั้งรัฐบำลและเอกชน เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ส ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นต้น ซ่ึงแหล่งทุนเหล่ำนี้จะเป็นผู้ก ำหนดโจทย์วิจัย

ในแต่ละปี เพ่ือให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงกำรเพ่ือพิจำรณำสนับสนุนทุนวิจัย ดังนั้นนักวิจัย
จึงควรศึกษำโจทย์วิจัยข้อแต่ละแหล่งทุนให้ดีก่อน จึงมีโอกำสได้รับทุนสนับสนุน 

(๑๑) จากสาขาวิชาที่ศ ึกษา ในแต่ละสำขำวิชำของแต่ละมหำวิทยำลัย ก็จะมี

ลักษณะกำรท ำวิจัยที่แตกต่ำงกันออกไปของแต่ละสำขำ เช่น สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ จะ
เน้นท ำวิจัยด้ำนกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ จะเน้นท ำวิจัยด้ำน

พระพุทธศำสนำ พระไตรปิฎก เป็นต้น 
 

๓.๒ หล ักเกณฑ์ในการ เล ือกห ัวข้อ วิจ ัย 
นอกจำกจะทรำบแหล่งที่จะท ำให้ได้ปัญหำในกำรวิจัยแล้ว ผู้วิจัยควรทรำบหลักเกณฑ์

ในกำรเลือกหัวข้อวิจัยประกอบด้วย จึงจะท ำให้ได้หัวข้อวิจัยที่ดีและเหมำะสม  
๓.๒.๑ เกณฑ ์ในการ เลือกหัวข้อวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
(๑) เลือกหัวข้อวจิัยโดยค  านงึถงึความสนใจของตนเองเป็นที่ตั้ง เพรำะควำมสนใจ

จะเป็นแรงจูงใจผู้วิจัยท ำงำนวิจัยนั้นได้ส ำเร็จ โดยมีควำมสนใจในลักษณะต่อไปนี้คือ  
 ๑.๑ มีควำมอยำกรู้อยำกเห็นในเชิงวิชำกำร  

 ๑.๒ มีศรัทธำแรงกล้ำที่จะแสวงหำค ำตอบในปัญหำนั้น โดยปรำศจำก
แรงจูงใจ ภำยนอก เช่น กำรได้วุฒิบัตร กำรได้เกรด เป็นต้น แต่เป็นควำมสนใจภำยในที่เกิดขึ้น
จำกควำมสนใจของผู้ท ำวิจัยเอง  

(๒) เลือกหัวข้อวจิัยทีต่รงกบัความสามารถของตนเอง ผู้วิจัยควรจะเลือกปัญหำวิจัย
ที่ตนเองมีพ้ืนฐำนควำมรู้เพรำะกำรมีพ้ืนฐำนควำมรู้จะท ำให้ผู้วิจัยมีแนวทำงที่จะเสำะแสวงหำ

ควำมรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้กำรท ำวิจัยนั้นส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงดีและรวดเร็วด้วย ดังนี้ 
 ๒.๑ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือหำควำมรู้ เพ่ิมเติมในทุก ๆ เรื่องที่ เก่ียวกับ

กำรวิจัยในปัญหำนั้น  

 ๒.๒ สำมำรถใช้เวลำและมีเงินเพียงพอที่จะท ำกำรวิจัยในปัญหำนั้น  



 

 ๔๘ 

 ๒.๓ ผู้วิจัยสำมำรถหำข้อมูลในปัญหำนั้น ๆ ได้ และสำมำรถวิเครำะห์ได้อย่ำง
เที่ยงตรงและมีประสิทธิภำพ  

(๓) เลือกหัวข้อวิจัยที่มีค ุณค ่าและเป็นปัญหาใหม่  ๆ  ควรค ำนึงถึงคุณค่ำของ
ผลงำนวิจัย ว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่ำมำกน้อยเพียงใดในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้  

 ๓.๑ ในด้ำนก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ อำจเป็นในลักษณะสนับสนุน หรือคัดค้ำน 
หรือสร้ำงทฤษฎีหรือหลักกำรขึ้นมำใหม่  

 ๓.๒ ในด้ำนก่อให้เกิดสติปัญญำ คือผลกำรวิจัยจะช่วยให้บุคคลมีควำมรู้ที่

สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และสำมำรถสนองควำมต้องกำรของบุคคลและสังคมได้  
 ๓.๓ ในด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ กล่ำวคือผลท่ีได้จำกกำรวิจัยสำมำรถน ำไปใช้

ปรับปรุงชีวิตหรือระบบงำนให้ดีขึ้น โดยใช้ผลกำรวิจัยเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง 
(๔) เลือกหัวข้อวจิัยโดยค  านงึถงึความเหมาะสมในเร ือ่งของเวลา งบประมาณและ

ก าลังแรงงานของตน ผูว้ิจัยจะต้องวิเครำะห์สถำนะของตนว่ำ ควรท ำงำนวิจัยที่มีขนำดใหญ่สัก

แค่ไหนจึงจะเหมำะสม เพรำะงำนวิจัยเป็นงำนที่ต้องใช้เวลำ เงินทอง และแรงงำนอยู่มำก 
(๕) เลือกหัวข้อวจิัยโดยค  านงึถงึสภาพแวดล้อมที่จะเอือ้อ านวยตอ่การท าวิจัย อัน

ได้แก่ 
 ๕.๑ ปัญหำนั้นจะได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เก่ียวข้องมำกน้อยแค่ไหน 
 ๕.๒ ปัญหำนั้นมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

หรือไม่ ถ้ำไม่มีจะ สำมำรถสร้ำงขึ้นเองได้หรือไม่ มีแหล่งวิชำกำรที่จะให้ค้นคว้ำหรือไม่ 
 ๕.๓ มีแหล่งวิชำกำรที่จะสำมำรถติดต่อหรือค้นคว้ำหำควำมรู้ในปัญหำที่จะ

วิจัย  

๓.๒.๒ ลักษณะของหัวข้อวิจัยที่จะท าการวิจัย ควรจะมีลักษณะดังนี้  
(๑) หัวข้อวิจัยไม่ควรกว้ำงหรือใหญ่โตครอบจักรวำลเกินไป ควรให้พอเหมำะกับเวลำ 

แรงงำนและค่ำใช้จ่ำยที่ตนมีอยู่  
(๒) หัวข้อวิจัยสำมำรถแก้ได้ด้วยวิธีกำรวิจัย และหำข้อมูลได้เพียงพอที่จะน ำมำ

วิเครำะห์เพ่ือตอบปัญหำนั้น  

(๓) หัวข้อวิจัยมีควำมส ำคัญและมีประโยชน์ ทั้งในแง่ของกำรน ำไปใช้และกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ ไม่ใช่เป็นปัญหำที่ไร้สำระ  



 

 ๔๙ 

(๔) หัวข้อวิจัยไม่ควรเป็นเรื่องซ้ ำซ้อนกับของผู้อ่ืน ยกเว้นในกรณีที่ต้องกำรค้นคว้ำวิจัย
เพ่ือดูควำมเปลี่ยนแปลงของเรื่องนั้น หรือต้องกำรค้นคว้ำวิจัยต่อในเรื่องเดิม  

(๕) หลีกเลี่ยงปัญหำที่เป็นข้อถกเถียงและยังหำข้อยุติไม่ได้ ปัญหำเช่นนี้ไม่ควรน ำมำ
เป็นหัวข้อวิจัย เช่น กำรถกเถียงทำงปรัชญำ หรือควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถตัดสินได้ว่ำ

ถูกหรือผิด  
(๖) หัวข้อวิจัยต้องสำมำรถสร้ำงเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลได้  
(๗) หัวข้อวิจัยที่จะชี้ช่องทำงให้ผู้อ่ืนท ำวิจัยต่อไปได้ โดยขยำยหรือแตกแขนงปัญหำ

ออกไป อันจะท ำให้เกิดควำมรู้กว้ำงขวำงขึ้น 
๓.๒.๓ ลักษณะของโจทย์ในการวิจัยที่ดี 

นอกจำกทรำบแหล่งของโจทย์ในกำรวิจัย และเกณฑ์ในกำรเลือกหัวข้อวิจัยแล้ว ผู้วิจัย
ยังควรทรำบลักษณะของโจทย์ในกำรวิจัยที่ดีเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเลือกหัวข้อปัญหำ
มำท ำวิจัย ซ่ึงลักษณะของโจทย์ในกำรวิจัยที่ดี มีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นโจทย์ที่มีควำมส ำคัญ มีประโยชน์ คือท ำให้เกิดควำมรู้ใหม่ ๆ และน ำไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้ 

(๒) เป็นโจทย์ที่สำมำรถหำค ำตอบได้โดยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์หรือวิธีกำรวิจัยได้  
(๓) เป็นโจทย์ที่สำมำรถหำข้อมูลมำตรวจสอบสมมติฐำนเพ่ือหำข้อสรุปหรือยุติของ

ปัญหำนั้นได้  

(๔) เป็นโจทย์ที่สำมำรถให้ค ำนิยำมปัญหำได้ 
(๕) เป็นโจทย์ที่สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ไว้ล่วงหน้ำได้ และ

เห็นลู่ทำงที่จะท ำให้ส ำเร็จ 

(๖) เป็นโจทย์ที่ไม่เกินก ำลังควำมสำมำรถของผู้วิจัยที่จะท ำให้ส ำเร็จ แม้จะมีอุปสรรค
บำงอย่ำงก็สำมำรถแก้ไขได้ 

(๗) เป็นโจทย์ที่สำมำรถหำเครื่องมือหรือสร้ำงเครื่องมือที่ มีคุณภำพเพ่ือใช้รวบรวม
ข้อมูลได้ 
 ๓.๒.๔ ข้อควรระวังในการ เลือกหัวข้อวิจัย 

(๑) อย่ำเลือกหัวข้อวิจัยที่ใหญ่โตเกินไป หรือปักว้ำงไม่มีขอบเขต ซ่ึงผู้ วิจัยอำจท ำไม่
ส ำเร็จภำยในเวลำอันจ ำกัด ควรเลือกที่แคบแต่ลึกซ้ึง ได้แก่ ปัญหำที่มีตัวแปรที่ศึกษำไม่มำกนัก

แต่น่ำสนใจศึกษำ และประชำกรก็ไม่ครอบคลุมกว้ำงนัก 



 

 ๕๐ 

(๒) อย่ำเลือกหัวข้อวิจัยที่หำข้อยุติไม่ได้  
(๓) อย่ำเลือกหัวข้อวิจัยที่ไม่สำมำรถหำข้อมูลมำทดสอบได้ 

(๔) อย่ำเลือกหัวข้อวิจัยที่ไม่มีสำระส ำคัญ  

 
๓.๓ การตั้งชื่อห ัวข้อ วิจ ัย 

เม่ือได้หัวข้อวิจัยในกำรท ำวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องก ำหนดชื่อหัวข้อวิจัยลงไปให้แน่นอน
ว่ำหัวข้อวิจัยนั้นคืออะไร  

๓.๕.๑ การตั้งช ื่อหัวข้อวิจัยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ช ื่อปัญหาควรจะกระทัดร ัดและมีความชัดเจน  ในควำมหมำยในตัวของมันเอง

สำมำรถสื่อให้ผู้อ่ำนทรำบประเด็นส ำคัญว่ำศึกษำอะไรกับใคร 
(๒) ช ื่อหัวข้อวิจัยที่ดีจะต้องแ สดงถึงมโ นภาพ (Concept) ของตัวแปรหรือ

ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรของปัญหำนั้น ๆ  

(๓) ภาษาที่ใชใ้นการเขียนจะต้องชดัเจน อ่ำนเข้ำใจ ถ้ำมีศัพท์เทคนิคต้องเป็นศัพท์ท่ี
เป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ  

(๔) การตั้งช ือ่หัวข้อวจิยัจะต้องระวงัไมใ่หซ้ ้ าซอ้นกบัผูอ้ ื่น แม้ว่ำประเด็นที่ศึกษำนั้น
จะคล้ำยกันก็ตำม  

๓.๕.๒ การตั้งช ื่อโคร งการวิจัยทางสังคมศาสตร ์  

หลักกำรต้ังชื่อโครงกำรวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย แนวคิด 
VPML คือ มีตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย (Variables) ในชื่อเรื่องไม่ควรมีตัวแปรที่มำกจนเกินไป 

ควรมีอย่ำงน้อยหนึ่งถึงสองตัวแปรก็เพียงพอ  ควรระบุประชำกร (Population) ที่ใช้ในกำร
วิจัย เช่น พระภิกษุสำมเณร นักเรียนระดับประถมศึกษำ ประชำชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง เป็นต้น มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน ว่ำ งำนวิจัยเรื่องนี้ท ำกำรศึกษำอย่ำงไร เช่น กำรพัฒนำรูปแบบ 

รูปแบบ กำรส ำรวจ ควำมสัมพันธ์ บทบำท กำรเปรียบเทียบ กำรวิเครำะห์ ประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ปัจจัยที่ส่งผลต่อ กำรพัฒนำโมเดลเชิงสำเหตุ ฯลฯ เป็นต้น และควรระบุเขตเขต

กำรวิจัย (Limitation) ว่ำศึกษำวิจัยที่ไหน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ คณะสงฆ์ภำค ๒ 
เป็นต้น ดังแผนภำพที่ ๓ 

 



 

 ๕๑ 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๓ หลักกำรต้ังชื่อโครงกำรวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ 

ตัวอย่ำงเช่น การพฒันาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของวัดในกร ุงเทพมหานคร  

 

 
 

 
 
 

ตัวอย่ำงเช่น การพัฒนาการจดัตัง้กองทุนและเพิ่มทุนการศ ึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 

 
 

 
 
๓.๕.๓ การตั้งช ื่อโคร งการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์  

หลักกำรต้ังชื่อโครงกำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ แตกต่ำงจำกหลักกำรต้ังชื่อ
โครงกำรวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ตรงที่ โครงกำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์จ ำเป็นต้องระบุ

อะไร     ตัวแปร (V) 

ใคร     ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง (P) 
อย่างไร   วิธีวิจัย (พัฒนำรูปแบบ กำรส ำรวจ 

ควำมสัมพันธ์ กำรเปรียบเทียบ) (M) 

ที่ไหน     ขอบเขตกำรวิจัย (L) 

การพัฒนา (M) เป็นวิธีวิจัย 
การบร ิหาร งาน (V) เป็นตัวแปรที่ศึกษำ 
ตามหลักธรรมาภิบาล (V) เป็นตัวแปรที่ศึกษำ 

วัด (P) เป็นประชำกร 
กร ุงเทพมหานคร  (L) เป็นขอบเขตกำรวิจัย 
 

การพัฒนา (M) เป็นวิธีวิจัย 
การจัดตั้งกองทุนและเพิ่มทุนการศ ึกษาสงเคราะห์ (V) เป็นตัวแปรที่ศึกษำ 

ของคณะสงฆ์ (P) เป็นประชำกร 
จังหวัดปทุมธานี (L) เป็นขอบเขตกำรวิจัย 
 



 

 ๕๒ 

เป้ำหมำยที่ต้องกำรวิจัย (Target) ให้ชัด ส่วนประชำกร (Population) จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ดัง
แผนภำพที่ ๔ 

 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔ หลักกำรต้ังชื่อโครงกำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

ตัวอย่ำงเช่น ประสิทธ ิภาพสารต้านเซลล์มะเร ็งและสารต้านจุลช ีพของไลเคนในไทย  
 

 
 
 

 
 

ตัวอย่ำงเช่น ความสัมพันธ ์ร ะหว่างสภาพปัญหาทางจิตของข้าร าชการ ร ะดับล่างของ
กระทรวงสาธารณสุขกับร ูปแบบการปฏ ิร ูปร ะบบราชการภายใน  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

อะไร     ตัวแปร (V) 
อย่างไร   วิธีวิจัย (พัฒนำรูปแบบ กำรส ำรวจ 

ประสิทธิภำพ กำรปรับปรุง) (M) 
ที่ไหน   ขอบเขตกำรวิจัย (L) 

เพื่ออะไร เป้ำหมำยที่ต้องกำร (Ta) 
อาจจะมีใคร (ประชำกร) หร ือไม่กไ็ด้ 

ประสิทธ ิภาพ (M) เป็นวิธีวิจัย 
สารต้านเซลล์มะเร ็ง (V) เป็นตัวแปรที่ศึกษำ 

สารต้านจุลช ีพ (V) เป็นตัวแปรที่ศึกษำ 
ไลเคน (P) เป็นประชำกร 
ไทย (L) เป็นขอบเขตกำรวิจัย 
 

ความสัมพันธ ์ (M) เป็นวิธีวิจัย 

สภาพปัญหาทางจิต (V) เป็นตัวแปรที่ศึกษำ 
ข้าร าชการระดับล่าง (P) เป็นประชำกร 

กระทรวงสาธารณสุข (L) เป็นขอบเขตกำรวิจัย 
ร ูปแบบ (M) เป็นวิธีวิจัย 
การปฏ ิร ูป (V) เป็นตัวแปรที่ศึกษำ 

ราชการภายใน (P) เป็นประชำกร 



 

 ๕๓ 

๓.๖ โจทย์วิจ ัยสาขาการจ ัดการ เชิงพ ุทธ  
จำกค ำอธิบำยรำยวิชำใน มคอ. ๒ ของหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร

จัดกำรเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบำยไว้ว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ สำขำวิชำกำรจัดกำร

เชิงพุทธ เป็นกำรศึกษำวิจัยและน ำเสนอผลกำรวิจัยซ่ึงมีเนื้อหำสำระทำงด้ำนทำงการจัดการ ที่
สามารถประยกุต์ใชใ้นกจิการทางพระพทุธศาสนาโดยเน้นเร ื่องที่เกี่ยวข้องกับการบร ิหาร

กิจการคณะสงฆท์ั้ง ๖ ด้าน อันประกอบด้วย การปกครอง การศาสนศ ึกษา การศ ึกษา
สงเคราะห ์การ เผยแผ่ การสาธารณปูการ และการสาธารณสงเคราะห ์หรอืการน าหลกัพระ
พุทธธรรมไปบรูณาการเพือ่การบรหิารจดัการองคก์ารทางพระพทุธศาสนา หรอืองคก์ารอืน่  

ๆ ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการพระศาสนา เป็นกำรศึกษำวิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่และมีเนื้อหำ
ดังกล่ำว กำรท ำวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติกำร (Operational Research) เพ่ือน ำองค์ควำมรู้
ใหม่ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ไปประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้ำน ซ่ึง

สำมำรถพัฒนำได้ดังนี้ 
โจทย์ที่ ๑ การวิจัยทางการปกครองคณะสงฆ์ 

การปกครอง หมำยถึง กำรดูแล คุ้มครอง บริหำร๑๖ 
ความส าค ัญ กำรปกครองของคณะสงฆ์ไทย เป็นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

โดยมีสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยกทรงเป็นประธำน มีกำรบังคับบัญชำกันไป

ตำมล ำดับชั้น นับต้ังแต่ระดับมหำเถรสมำคมลงไปจนถึงเจ้ำอำวำส พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ล ำดับขั้นกำรปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังนี้ 

มำตรำ ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภำยใต้กำรปกครองของมหำเถรสมำคม กำรจัดระเบียบ
กำร ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎมหำเถรสมำคม 

หลักการปกครอง เป็นภำรกิจที่วัดโดยพระภิกษุผู้ เป็นเจ้ำอำวำส หรือเจ้ำคณะ

ปกครอง ด ำเนินกำรสอดส่อง ดูแล รักษำควำมเรียบร้อยดีงำม เพ่ือให้พระภิกษุสำมเณรที่อยู่ใน
วัด หรือในปกครองปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย กฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ

ของมหำเถรสมำคม หรือพระบัญชำของสมเด็จพระสังฆรำช ภำรกิจด้ำนนี้ครอบคลุมถึงกำรที่
พระภิกษุผู้ท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำคณะปกครองทุกระดับนับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส รองเจ้ำอำวำส 

                                                                 
๑๖กองพุทธศำสนสถำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, ค ู่ม ือ การพัฒนาวัดสู่ค วาม เป็น

มาตรฐาน , (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, ๒๕๕๔), หน้ำ ๘ – ๑๐. 



 

 ๕๔ 

เจ้ำอำวำส เจ้ำคณะต ำบล เจ้ำคณะอ ำเภอ เจ้ำคณะจังหวัด เจ้ำคณะภำค เจ้ำคณะใหญ่ (หน) 
นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรที่พระภิกษุท ำหน้ำที่เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ เป็นพระอุปัชฌำย์ ใน

กำรอุปสมบทกุลบุตร 
เป้าหมาย ผลิตผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทำงกำรปกครองคณะสงฆ์  เช่น 

รูปแบบกำรร ะงับอธิกรณ์  กำร วินิจฉั ยลงนิ คหกรรม กำ รจัดกำรข้อร้องเรียน รวมถึ ง
กระบวนกำรแก้ไขข้อขัดข้องของพระสังฆำธิกำรทุกระดับชั้น ระบบกำรสอดส่องดูแลพระภิกษุ
สำมเณรให้ประพฤติเรียบร้อยดีงำม กำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ อัน

ประกอบไปด้วย  
(๑) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกค ร องค ณะสงฆ์  ได้แก่ บรรจุค ำว่ำ 

“พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจ ำชำติ” กำรเพ่ิมอ ำนำจบทบำทหน้ำที่ของพระสังฆำธิกำร 
กำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครองคณะสงฆ์ กำรจัดต้ังสภำสงฆ์ในแต่ละดับชั้น กำรก ำหนด
กระบวนกำรยุติธรรมสงฆ์ที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมำยบ้ำนเมือง กำรก ำหนดให้มี

ส ำนักงำนเจ้ำคณะแต่ละระดับชั้นท ำงำนต่อเนื่องโดยมีเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนและให้ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติกระจำยอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร จัดต้ังองค์กรหรือสถำบันพัฒนำ

พระสังฆำธิกำร  
(๒) การพัฒนาระบบและกลไกที่มีอยู่ ได้แก่ กำรส่งเสริมพระสังฆำธิกำรในแต่ละ

ระดับชั้นในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรปกครองคณะสงฆ์อย่ำงจริงจัง กำร

ก ำหนดให้วัดหรือกำรปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดับชั้นจัดท ำยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำน
เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำฯระยะ ๕ ปี โดยให้ สอดคล้องกับกิจกำรคณะสงฆ์
ทั้ง ๕ ด้ำน และมีกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐ กำรพัฒนำระบบกำรคัดกรองผู้บรรพชำ

และอุปสมบทและจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ืองำนปกครองคณะสงฆ์ กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะสงฆ์ท ำงำนเชื่อมโยงกับเครือข่ำยทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน 

(๓) การบร ิหารจัดการด้านการ เงินและบัญชี ได้แก่ กำรสนับสนุนให้มีกำรจัดต้ัง
ธนำคำรพระพุทธศำสนำแห่งชำติโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ กำรสนับสนุนและส่งเสริม
กำรท ำรำยงำนด้ำนงบประมำณ กำรเงินและบัญชี อย่ำงเป็นระบบ กำรพัฒนำบุคลำกรทำง

พระพุทธศำสนำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน กฎหมำยและกำรจั ดกำรทรัพย์สินของ
สถำบันทำงพระพุทธศำสนำ 

 



 

 ๕๕ 

ตัวอย่างงานวิจัยทางการปกครองคณะสงฆ์ 
พระครรูตันเขมากร (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ

บำลของวัดในกรุงเทพมหำนคร” 
พระครปูลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “กำรบริหำรงำนศำสนบุคคลใน

กำรปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร” 
พระคร ูว ิสุทธ ิสีลาภิว ัฒน์ (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ 

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี” 

พร ะ ค ร ู ว ิโ ร จน์ อิน ทค ุณ  (๒๕๖ ๑)  วิ จัยเรื่อ ง “ กำ รพัฒนำ สมรรถนะ ของ 
เจ้ำอำวำส ในกำรบริหำรจัดกำรวัด จังหวัดจันทบุรี” 

พระครอูาทรยติกจิ (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรเสริมสร้ำงศำสนทำยำทตำมหลัก
อิทธิบำทธรรม ของคณะสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี” 

พระฉ ัตรช ัย ฐานวีโร  (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนของ

พระวินยำธิกำร ในเขตกรุงเทพมหำนคร” 
พระมหาอ านาจ อจฺฉร ิยเมธ ี (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “กำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุขอย่ำง

ยั่งยืนวิถีพุทธของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธำนี” 
พระสุทิน อธ ิปญฺโญ (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพพระอุปัชฌำย์

ตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกิจกำรคณะสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี” 

พระสมจิตร  ญาณวีโร  (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักธรรมมำภิบำล เพ่ือ

กำรปกครองคณะสงฆ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ” 

พระคร ูอาทรวรธรรม (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรวัดของเจ้ำอำวำสในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 ๕๖ 

โจทย์ที่ ๒ การวิจัยทางการศาสนศ ึกษา 
การศาสนศ ึกษา หมำยถึง กำรเล่ำเรียน ฝึกฝน และอบรม 

ความส าค ัญ  กำรศึกษำในทำงพระพุทธศำสนำเป็นกำรศึกษำเล่ำเรียนพระปริยัติธรรม 
ทั้งแผนกธรรม และบำลี นอกจำกจะเป็นกำรศึกษำหลักธรรมค ำสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่ำเป็น

กำรสืบต่ออำยุ พระพุทธศำสนำไว้อีกด้วย โดยเฉพำะกำรศึกษำภำษำบำลีเพรำะถ้ำไม่รู้ภำษำ
บำลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสำมำรถรู้และเข้ำใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้ำขำดควำมรู้ เรื่อง
พระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศำสนำ ก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหำกษัตริย์ผู้ เป็น

ศำสนูปถัมภกต้ังแต่โบรำณมำจึงทรงท ำกำรท ำนุบ ำรุง สนับสนุนกำรเล่ำเรียนพระปริยัติธรรม 
และทรงยกย่องพระภิกษุสำมเณรที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐำนันดร พระรำชทำนรำชูปกำร

ต่ำง ๆ มีนิตยภัต เป็นต้น 
หลักการศาสนศ ึกษา เป็นภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมของ คณะสงฆ์

ทั้ง แผนกธรรม - บำลี แผนสำมัญ กำรอุดมศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ภำรกิจด้ำน

นี้ครอบคลุมถึงกำรที่พระภิกษุท ำหน้ำที่ เป็นครูสอน เป็นกรรมกำรตรวจข้อสอบธรรมบำลี
สนำมหลวง เป็นเลขำนุกำรสอบธรรม - บำลีสนำมหลวง เป็นผู้อ ำนวยกำรหรือเป็นประธำนจัด

สอบธรรม - บำลีสนำมหลวง และเป็นเจ้ำส ำนักเรียน ในฐำนะที่เป็นเจ้ำอำวำส นอกจำกนี้ ยัง
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรศึกษำพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อ พระธรรมวินัย เช่น มอบ
ทุนกำรศึกษำ แก่พระภิกษุสำมเณรที่สอบไล่ได้ จัดต้ังกองทุนเพ่ือกำรศึกษำพระปริยัติธรรม 

เป็นต้น 
เป้าหมาย ผลิตผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทำงกำรศำสนศึกษำที่เน้นกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบำลี แผนกสำมัญศึกษำ 

มหำวิทยำลัยสงฆ์ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย บูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ  กำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำที่

เน้นกำรเพ่ิมศักยภำพทำงด้ำนปัญญำ กำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชำกำรให้
ทันสมัย กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง กำรตรำพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำพระปริ ยัติธร รมเ พ่ือเป็ นกลไกในกำรบริ หำร จัดกำ ร และพัฒนำกำร ศึกษำ

พระพุทธศำสนำ กำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบคณะกรรมกำรกำรศึกษำพระพุทธศำสนำใน
ระดับจังหวัดเพ่ือบูรณำกำรกำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับพระภิกษุสำมเณรและประชำชนทั่วไป กำร

พัฒนำหลั กสูตร กระ บวนกำร เรียนกำ รสอน กำร วัดและประ เมินผลกำรศึกษำ ด้ำ น



 

 ๕๗ 

พระพุทธศำสนำ ให้ มี คุณภำ พและมำตรฐำ น กำ รส่ ง เสริมและ พัฒนำ บุคลำกรด้ำ น
พระพุทธศำสนำ ให้มีควำมม่ันคงและก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น ก ำหนดระบบเทียบมำตรฐำน

คุณวุฒิ อัตรำเงินเดือน สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์อ่ืน  ๆ เป็นต้น กำรก ำหนดยุทธศำสตร์
ส่งเสริมและพัฒนำระบบและกลไกในกำรสร้ำงและพัฒนำศำสนทำยำท 

ตัวอย่างงานวิจัยทางการ ศาสนศ ึกษา 
พระครวูโิชตสิิกขกิจ (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร

กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” 

พระคร ูพิศาลจร ิยากร  (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมเพ่ือกำร
จัดกำรกำรเรียนกำรสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดชลบุรี” 

พระมหานิกร  ฐานุตฺตโร  (๒๕๖๐) วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลกำรพัฒนำกำรจัดกำร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค ๑๕” 

พระคร ูว ิสุทธ ิ์ธร รมานุว ัตร  (๒๕๖๐) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรส่งเสริมกำรศึกษำของ

พระสังฆำธิกำรจังหวัดชลบุรี” 
พระคร ูอนุกูลสุตกิจ (๒๕๖๐) วิจัยเรื่อง “กำรศึกษำแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบำลี ในจังหวัดชลบุรี” 
พระคร ูสังฆร ักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียน

กำรสอนตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำของคณะสงฆ์ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรม ในจังหวัดนครปฐม” 
พระคร ูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร  (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรจัดกำรกำรศึกษำ

ธรรมศึกษำตำมระบบ e-Learning ของส ำนักศำสนศึกษำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ” 

พระมหานารทะ จร ิยเมธ ี (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “แนวทำงในกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมในสถำนศึกษำ ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่” 

พระศร ีร ัตนวิมล (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรส ำนักศำสนศึกษำ
พระปริยัติธรรมแผนกบำลีที่มีผลงำนดีเด่นของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร” 

พระครกูิตติวสิทุธวิฒัน์ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพระ

ปริยัติธรรม แผนกธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร” 
ฯลฯ 

 



 

 ๕๘ 

โจทย์ที่ ๓ การวิจัยทางการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การ เผยแผ่ หมำยถึง ท ำให้ขยำยออกไป ท ำให้ขยำย กว้ำงขวำงออกไป 

ความส าค ัญ กำรเผยแผ่คือกำรท ำให้แพร่หลำยในลักษณะติดแน่น กระจำยไป เช่น 
เผยแผ่ศำสนำเผยแผ่ธรรม องค์กำรเผยแผ่ ส่วนค ำว่ำ เผยแพร่ ใช้ในควำมหมำยว่ำ ประกำศ 

โฆษณำ ท ำให้ แพร่หลำย ในลักษณะกระจำยให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทำงตำ หู เป็นต้น 
หลักการเผยแผ่ เป็นภำรกิจด้ำนกำรด ำเนินกำรประกำศพระพุทธศำสนำให้ประชำชน

ได้รับ ทรำบในทุก ๆ วิธี ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชำชนได้มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจ ในหลักธรรมแล้ว น้อมน ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ กำรเทศนำ กำรปำฐกถำใน
โอกำสและสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งในวัด และ นอกวัด กำรบรรยำยธรรมทั้งทำงวิทยุและโทรทัศน์ 

กำรเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่ำง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ ภำรกิจด้ำนนี้ครอบคลุม
ถึงกำรที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเผยแผ่ธรรม
หรือต้องกำรให้ประชำชนเข้ำวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสำนวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ อิทธิพล

มำจำกหลักพระพุทธศำสนำ เช่น กำรจัดงำนเทศน์มหำชำติ กำรจัดงำนในวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ กำรจัดงำนในวันที่ก ำหนดเป็นวันส ำคัญของไทย (วันขึ้นปีใหม่ วัน สงกรำนต์ 

เป็นต้น) กำรจัดโครงกำรบรรพชำ สำมเณรภำคฤดูร้อน กำรจัดโครงกำร บวชเนกขัมมจำริณี  
(ชีพรำหมณ์) กำรจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระ ชนมพร รษำ ของพระ บำ ทสมเ ด็จพระ เจ้ ำ อยู่ หั ว  และ สมเ ด็จพระ นำ ง เจ้ ำ ฯ 

พระบรมรำชินีนำถ กำรจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ กำรจัดให้มีกำรแสดงธรรมในวันธัมม
สวนะ (วันพระ) กำรจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตำมโรงเรียนต่ำง  ๆ นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรเผยแผ่ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติจัดให้ด ำเนินกำรใน

รูปแบบหน่วยอบรมประชำขนประจ ำต ำบล (อ .ป.ต.)” “กำรอบรมจริยธรรมนักเรียน 
ข้ำรำชกำร และประชำชน” “กำรอบรมครูจริยศึกษำ” “กำรส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” 

“กำรส่งเสริมหน่วยสงเครำะห์พุทธมำมกะผู้ เยำว์” เช่น โครงกำรอุทยำนกำรศึกษำในวัด 
โครงกำรสวนสมุนไพรในวัด โครงกำรลำนวัด ลำนใจ ลำนกีฬำ โครงกำรวัดพัฒนำตัวอย่ำง เป็น
ต้น 

กล่ำวโดยสรุป กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศำสนำ ที่เป็นไปเพ่ือกำร
เผยแผ่ ธรรมทำงพระพุทธศำสนำทั้งในวัด นอกวัด ชื่อว่ำ ภำรกิจด้ำนกำรเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบัน



 

 ๕๙ 

กำรเผยแผ่ ต้องด ำเนินงำนตำมระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป้าหมาย ผลิตผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทำงกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ที่
เน้นรูปแบบ กระบวนกำร และกำรพัฒนำยุทธวิธีในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เชิงรุก กำร

จัดท ำยุทธศำสตร์กำรเผยแผ่และประชำสัมพันธ์กิจกำรพระพุทธศำสนำอย่ำงเป็นระบบ กำร
พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์โดยมีกำรจัดต้ังแม่กองงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
และเผยแผ่พระพุทธศำสนำ กำรพัฒนำสถำบันเพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และ

เผยแผ่พระพุทธศำสนำ กำรพัฒนำแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้มี
ควำมรู้ ทักษะด้ำนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร กำรใช้สื่อ เช่น พระนักเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระ

ธรรมทูต พระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ พระวิปัสสนำจำรย์ กำรพัฒนำมำตรฐำนบุคลำกรด้ำน
กำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่กิจกำรพระพุทธศำสนำ กำรพัฒนำงำนและส่วนงำนเพ่ือกำรดูแล
ตรวจสอบมำตรฐำนของบุคลำกร ด้ำนกำรเผยแผ่ กำรรณรงค์ กำรจัดกิจกรรม กำรสนับสนุน 

กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ข่ำวสำรกิจกำรงำนพระพุทธศำสนำและ 
ศำสนสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ และต่อเนื่อง 

ตัวอย่างงานวิจัยทางการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระชลญาณมุนี (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

สู่สังคมโลก” 

พระเทพสงิหวราจารย์ (๒๕๖๐) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนโครงกำร
หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” 

พ ร ะ ค ร ู ป ลั ด เ ถ ร า นุ ว ั ต ร  (๒ ๕ ๖ ๐ )  วิ จั ย เรื่ อ ง  “ รู ปแบบ กำ รจั ดกำ ร 

สภำพระนักเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี” 
พระคร ูว ิจิตรธรรมวิภ ัช (บุญเลิศ หงษา) (๒๕๖๐) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติธรรม ของประชำชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
พระพพิฒัน ์โสภณจิตฺโต (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของส ำนัก

ปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ” 

พระจร ูญ จนฺทูปโม (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำพระนักเทศน์ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร” 



 

 ๖๐ 

พระคร ูกิตติเขมาภิรม (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำพระสังฆำธิกำรต้นแบบ ด้ำน
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ในจังหวัดนนทบุรี” 

พร ะค ร ู นน ทกิ จ โ ก ศ ล  (๒ ๕๖ ๑ ) วิจั ย เรื่ อง  “รู ปแบบกำรจั ดกำรควำ มรู้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติธรรม ของพระวิปัสสนำจำรย์ จังหวัดนนทบุรี” 

พระครวูวิธิวชัชยั (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนของ
หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบลในจังหวัดพิจิตร” 

พระคร ูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครำม” 
พระคร ูภาวนาค ุณาภรณ์ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนัก

ปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดสระบุรี” 
พร ะค ร ูส มุ ห์ดิ ฐภู มิ  (๒๕ ๖๓ )  วิ จัย เรื่อ ง “กำ รพัฒนำ รูปแบบกำ รเผยแผ่

พระพุทธศำสนำแก่ประชำชนของหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบลจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี” 

พระสมุห์วศ ิน วิสุทฺโธ  (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตแก่
ประชำชนกลุ่มชำติพันธุ์ของพระสงฆ์จังหวัดรำชบุรี” 

พระสมุหธ์งชยั สุนฺทราจาโร  (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริม
สุขภำวะพระสงฆ์ตำมธรรมนูญสุขภำพพระสงฆ์ในจังหวัดนครรำชสีมำ” 

ฯลฯ 

 
โจทย์ที่ ๔ การวิจัยทางการสาธารณูปการ  
การสาธารณูปการ  หมำยถึง กำรก่อสร้ำงและกำรบูรณปฏิสังขรณ์ศำสนสถำนภำยใน

วัด 
ความส าค ัญ กำรสำธำรณูปกำรโดยรวม หมำยถึง กำรพัฒนำวัดในด้ำนวัตถุทุกอย่ำง 

ไม่เฉพำะแต่ศำสนสถำนเท่ำนั้น หำกรวมไปถึงกำรท ำวัดให้สะอำด ร่มรื่น สะดวก สบำย กำรท ำ
ถนน ทำงเดิน ในวัด และกำรตบแต่งวัดให้ดูสวยงำมให้สบำยตำแก่ผู้พบเห็น นอกจำกนี้ กำร
สำธำรณูปกำร เป็นงำนประจ ำ ของเจ้ำอำวำสอย่ำงหนึ่งซ่ึงถือว่ำเป็นหน้ำที่ที่จะต้องท ำ ทั้งนี้ 

เพ่ือสร้ำงสิ่งที่จ ำเป็น รักษำ สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และ ซ่อมแซมสิ่งที่ช ำรุดทรุดโทรมให้ค งสภำพไว้
เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ ภำยในวัด ในกำรนี้  ให้รวมถึง กำรดูและรักษำศำสน

สมบัติของพระพุทธศำสนำที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง 



 

 ๖๑ 

โดยเฉพำะ มีพระพุทธำนุญำตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษำ เช่น ให้ต้ังพระภิกษุท ำหน้ำที่ ดูแลรักษำ
วัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซ่ึงเรียกว่ำ ภัณฑำคำริก โดยเฉพำะ 

ศำสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่ำง คือ 
- ศำสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้ำที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซ่ึงมี เจ้ำ

อำวำส เป็นต้น ช่วยกันดูแล รักษำ ให้เป็นไปตำมพระธรรมวินัย 
- ศำสนสมบั ติกลำง คือ ทรัพย์สิน อันมิใช่เป็ นศำสนสมบั ติวัด แต่เป็นของสงฆ์

ส่วนกลำง เช่น ที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้ำง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลำง ศำสนสมบัติ

กลำง เป็นหน้ำที่ของ ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษำ ทั้งนี้ กำรจัดกำรศำสนสมบัติภำยใน
วัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตำม กฎหมำย พระธรรมวินัย มติมหำเถรสมำคมและจะต้องไม่

ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน แก่ประชำชนโดยทั่วไป หำกไม่จ ำเป็น 
หลักการด าเนนิการสาธารณูปการ  เป็นภำรกิจที่วัดหรือพระภิกษุด ำเนินกำรเก่ียวกับ

กำร พัฒนำวัด ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม กำรบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธำวำส และ 

เขตสังฆำวำส หรือกล่ำวง่ำย ๆ ก็คือ ภำรกิจด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรซ่อมแซม กำรจัดให้มีกำร
บ ำรุงดูแลรักษำ ถำวรวัตถุหรือสำธำรณสมบัติของวัด เช่น กำรสร้ำงอุโบสถ วิหำร อำคำรเรียน 

ศำลำกำรเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ กำรจัดกำรศำสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี กำรจัดท ำบัญชี
เสนำสนะและศำสนสมบัติของวัด เป็นต้น 

เป้าหมาย ผลิตผลงำนวิจัยที่ ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทำงกำรสำธำรณูปกำร ที่ เน้น

รูปแบบ กระบวนกำร และกำรพัฒนำวัด กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรกำร
จัดกำรศำสนสมบัติของวัด กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรจัดกำรศำสนสมบัติ
ของวัด กำรจัดกำรกำรก่อสร้ำง กำรปฏิสังขรณ์ กำรพัฒนำ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนสถำน ส่งเสริม 

สนับสนุนและอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม โบรำณสถำน โบรำณวัตถุทำงพระพุทธศำสนำ พัฒนำวัด
และศำสนสถำนให้เป็นสถำนที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติศำสนกิจของคณะสงฆ์และพุทธศำสนิกชน 

พัฒนำพระสังฆำธิกำรให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถในด้ำ นกำรสำธำรณูปกำร กำรจัดท ำ
เอกสำรสิทธ์ิของวัดให้เป็นระบบ 

ตัวอย่างงานวิจัยทางการ สาธารณูปการ  

พระครปูลดัสราวุธ ฐิตปญฺโญ (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี” 



 

 ๖๒ 

พระครสูิทธวิชริโสภติ (๒๕๖๐) วิจัยเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกำรอนุรักษ์
พุทธสถำนมรดกโลก จังหวัดก ำแพงเพชร” 

พร ะเอก ลักษณ์ อช ิโ ต (๒๕๖๑ ) วิจัย เรื่อง “รูปแบบกำรจั ดกำรท่ องเที่ย ว 
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ของวัด ในจังหวัดสมุทรสงครำม” 

พระมหาจนิตวฒัน ์จาร ุวฑ ฺฒโน (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำวัดสร้ำงสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส. ของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี” 

พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ (จันทสิทธ ิ์) (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำที่พัก

สงฆ์เพ่ือยกฐำนะเป็นวัดในพระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดรำชบุรี” 
พระมหาอคัรวัฒน์ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปกำร

ของวัดตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลในจังหวัดชัยภูมิ” 
พระมหาทว ีโพธ ิเมธ ี (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงำน

สำธำรณูปกำรตำมโครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุขของวัดในจังหวัดนนทบุรี” 

ฯลฯ 
 

โจทย์ที่ ๕ การวิจัยทางการศ ึกษาสงเคราะห์ 
การศ ึกษาสงเคราะห์ หมำยถึง กำรให้กำรสงเครำะห์ด้ำนกำรฝึกฝน อบรม แก่

ประชำชน 

ความส าค ัญ  กำรศึกษำสงเครำะห์ เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่วัด คณะสงฆ์ด ำเนินกำรขึ้น 
เพ่ือสนองต่อนโยบำยของภำครัฐ ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชำชน เยำวชน ได้รับกำรศึกษำ  

หลักการศกึษาสงเคราะห์ เป็นภำรกิจด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรปลูก

ฝั่ง  คุณธร รมจริ ย ธร รมแ ก่เ ด็กและ เย ำ วชน ให้มีควำ มรู้ คว ำ มเข้ำ ใจหลักธรรมทำ ง
พระพุทธศำสนำ เพ่ือสำมำรถด ำรงตนและด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและเป็น

พลเมืองที่มีควำมรู้คู่คุณธรรมของประเทศ โดยมีควำมมุ่งหมำย ๔ ลักษณะ คือ 
๑. กำรจัดกำรศึกษำเป็นโรงเรียนตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมุ่งให้พระภิกษุ

สำมเณร นักเรียน ได้ศึกษำเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนรำษฎร์กำรกุศลของวัด ศูนย์กำร

เรียนรู้ศีลธรรมในวัด (ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์เดิม หรือวันหยุดอ่ืน  ๆ ) ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยสงฆ์ 



 

 ๖๓ 

๒. กำรสงเครำะห์ให้เด็กและประชำชนได้รับกำรศึกษำในสถำนศึกษำของรัฐหรือ
เอกชน ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เช่น กำรเป็นผู้น ำในกำรต้ังโรงเรียนในชนบทที่ ต้ังวัด กำร

ให้สร้ำงสถำนศึกษำในบริเวณวัด กำรให้ใช้หรือให้เช่ำที่ ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในกำรสร้ำง
สถำนศึกษำของรัฐ หรือท้องถิ่น กำรเป็นผู้ อุปกำระโรงเรียนต่ำง ๆ กำรให้ควำมอุปถัมภ์แก่เด็ก

วัด 
๓. กำรสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษำในระบบโรงเรียนตำมแผนกำรศึกษำชำติ 

เช่น กำรสอนธรรมศึกษำ กำรสอนศีลธรรม หน่วยงำนพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชำชน

ประจ ำต ำบล ใน กำรเผยแพร่ศีลธรรมในโรงเรียน และสถำนศึกษำต่ำง ๆ  
๔. กำรสงเครำะห์เก้ือกูลแก่กำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เช่น มอบทุนกำรศึกษำ มอบอุปกรณ์กำรศึกษำ ฯลฯ 
ภำรกิจด้ำนนี้ ครอบคลุมถึงกำรที่พระภิกษุผู้เป็นเจ้ำอำวำสได้ บริจำคทุนทรัพย์ส่วนตัว 

เพ่ือกำรศึกษำแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือสร้ำงหรือซ่อมแซมอำคำร

สถำนศึกษำ หรือ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของพระภิกษุที่มีควำมสำมำรถโดยไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัยที่เป็นไป เพ่ือกำรส่งเสริม กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนที่อยู่ในวัยเรียน จัดว่ำเป็นภำรกิจ

ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลิตผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทำงกำรศึกษำสงเครำะห์ ที่ เน้น

รูปแบบ กระบวนกำร และกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำและหลักสูตรพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน กำรจัดกำรงบประมำณและบุคลำกรแก่โรงเรียนกำรกุศลของวัด กำร
จัดต้ังและบริหำรกองทุนสนับสนุนกำรศึกษำสงเครำะห์เพ่ือให้กำรสนับสนุนพระภิกษุสำมเณร
ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ กำรพัฒนำพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ กำร

พัฒนำเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล (อปต.) เพ่ือสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้เป็นเอกภำพ กำร พัฒนำจัดต้ังส่งเสริมพระพุทธศำสนำและกำร

เรียนกำรสอนธรรมศึกษำในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
ตัวอย่างงานวิจัยทางการ ศ ึกษาสงเคราะห์ 
พระคร ูสังฆกิจจาภิร ักษ์ (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกำรจัดต้ังกองทุนและเพ่ิม

ทุนกำรศึกษำสงเครำะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธำนี” 
พระครสูุนทรจาร ุวร รณ (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตกรุงเทพมหำนคร” 



 

 ๖๔ 

พระคร ูภาวนาอินทวงศ ์ (๒๕๕๙) วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์กำรจัดกำรโรงเรียนกำรกุศล
ของวัดในพระพุทธศำสนำ จังหวัดรำชบุรี” 

พระคร ูสมุห์ว ิโ ร จน์ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกำร
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดรำชบุรี” 

พระวรภพ ค ุณสมฺปนฺโน (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำศำสนทำยำทต้นแบบของ
วัดพระธรรมกำย จังหวัดปทุมธำนี” 

พระนิคม กตปญฺโญ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำเยำวชนต้นแบบด้ำนคุณธรรม

จริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี” 
ฯลฯ 

 
โจทย์ที่ ๖ การวิจัยทางการสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ หมำยถึง กำรช่วยเหลือเพ่ือประชำชนทั่วไป 

ความส าค ัญ  กำรสำธำรณสงเครำะห์ นอกจำกเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน ผู้
ยำกไร้ และประสบภัยแล้ว ยังหมำยรวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร เป็น

ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพแก่ประชำชน กำรให้ใช้สถำนที่วัดส ำหรับด ำเนินกิจกรรม
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

หลักการสาธารณสงเคราะห์ เป็นภำรกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์ด ำเนินกำรช่วยเหลือ

สังคมในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และควำมสุข 
แก่ประชำชนเป็นส ำคัญ ได้แก่ กำรสงเครำะห์พระภิกษุสำมเณร และวัดที่ประสบภัยและขำด
แคลน กำรให้วัดเป็นสถำนที่ประกอบกำรกุศลเก่ียวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตำย เช่น กำรสวดศพ 

กำรเผำศพ กำรท ำบุญอุทิศ กำรถวำยสังฆทำน เป็นต้น กำรให้วัดเป็นสถำนที่จัดฝึกอบรม
ประชำขนด้ำนอำชีพต่ำง ๆ กำรสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคร้ำยหรือผู้ป่วยยำกไร้ กำรจัดให้มีโรงทำน 

กำรบริจำคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญำติโยมบริจำคทรัพย์จัดสร้ำงโรงพยำบำล กำรให้ 
ควำมรู้ข่ำวสำรแก่ชุมชนด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุขมูลฐำน กำรปกครอง กำร
ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหรือกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ เป็นต้น 

เป้าหมาย ผลิตผลงำนวิจัยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทำงกำรสำธำรณสงเครำะห์ ที่ เน้น
รูปแบบ กระบวนกำร และกำรพัฒนำ กำรสร้ำงระบบและกลไกเพ่ือก ำกับ ดูแลและบริหำร

ภำรกิจ ด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์ ให้เป็นรูปธรรมโดยสำมำรถวัดและประเมินผลได้ ส่งเสริม



 

 ๖๕ 

และสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนำให้ท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยทุกภำค ส่วนทั้งภำครัฐและเอกชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือพัฒนำวิชำชีพส ำหรับชุมชน จัดต้ัง

กองทุนเพ่ือกำรสำธำรณะสงเครำะห์ จัดให้มีสถำบันทำงกำรเงินเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนสำธำรณ
สงเครำะห์ 

ตัวอย่างงานวิจัยทางการสาธารณสงเคราะห์ 
พระครพูิศ ิษฎ ์ประชานาถ (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

ชุมชนตำมแนววิถีพุทธของพระสงฆ์ ในจังหวัดสมุทรสงครำม” 

พระคร ูกิตติวร านุว ัตร  (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นชนชำวมอญ ของพระสังฆำธิกำร ในจังหวัดนนทบุรี” 

พระมหาค  าพันธ ุ์ รณญฺชโย (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “บทบำทและวิธีกำรของพระสงฆ์ 
ในกำรเสริมสร้ำงสัมมำชีพแก่ประชำชน ในจังหวัดรำชบุรี” 

พระโอภาส โอภาโส (๒๕๖๑) วิจัยเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกำรจัดกำร

พ้ืนที่มรดกโลก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ” 
พระคร ูสมุห์ไพทูรฑ ์ สิร ิภทฺโท (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพ

พระสงฆ์ด้ำนงำนสำธำรณะสงเครำะห์ในจังหวัดนครปฐม” 
พระใบฎ ีกาสมค ิด นาถสีโล (๒๕๖๒) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงำน

สงเครำะห์ประชำชน ตำมหลักสังคมสงเครำะห์เชิงพุทธบูรณำกำรของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” 

พระราชวัลภาจารย์ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรสงเครำะห์ประชำชนตำม
โครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดรำชบุรี” 

พระคร ูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (๒๕๖๓) วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครำม” 
ฯลฯ 

 

 
 
 
 



 

 ๖๖ 

๓.๕ การทบทวนวรรณกรรม 
 ๓.๕.๑ ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม 

ประโยชน์ของกำรทบทวนวรรณกรรมมีดังนี้ 

(๑) ถ้ำผู้วิจัยยังไม่ได้หัวข้อวิจัย เม่ือได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องแล้ว จะท ำให้
ผู้วิจัยได้แนวควำมคิดในสิ่งที่สนใจ สำมำรถเลือกหัวข้อวิจัยได้ และเลือกได้ไม่ซ้ ำซ้อนกับผู้อ่ืน 

(๒) ถ้ำผู้วิจัยได้หัวข้อวิจัยแล้ว กำรทบทวนวรรณกรรมจะช่วยผู้วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 
ก. ช่วยให้มองปัญหำที่จะวิจัยได้กระจ่ำงขึ้น  
ข. ช่วยให้ได้แนวคิด ควำมรู้พ้ืนฐำน ตลอดจนทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวแปร

ที่ปรึกษำ  
ค. ช่วยให้เห็นแนวทำงในกำรศึกษำปัญหำของผู้วิจัย  
ง. ช่วยในกำรนิยำมปัญหำโดยเฉพำะกำรก ำหนดขอบเขตกำรวิจัยและกำรนิยำม

ตัวแปร  
จ. ช่วยให้สำมำรถต้ังสมมติฐำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล  

ฉ. ช่วยให้สำมำรถเลือกเลือกเทคนิคกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงได้เหมำะสม  
ช. ช่วยให้สำมำรถเลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง  
ซ. ช่วยให้สำมำรถเลือกวิธีกำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้เหมำะสม  

ญ. เป็นแนวทำงในกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
 ๓.๕.๒ แหล่งของการทบทวนวรรณกรรม 

แหล่งของกำรทบทวนวรรณกรรมที่ส ำคัญ คือห้องสมุดเพรำะห้องสมุดจะเป็นที่รวม
ของหนังสือ ต ำรำ และเอกสำรต่ำง ๆ มำกมำย โดยเฉพำะห้องสมุดมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เพรำะ
นอกจำกจะมีหนังสือ ต ำรำ เอกสำร และวำรสำรทั่วไปแล้ว ห้องสมุดมหำวิทยำลัย ยังมีหนังสือ 

ต ำรำ วำรสำร และรำยงำนกำรวิจัย ทำงวิชำกำรเฉพำะสำขำวิชำอีกมำกมำย รวมทั้งมีงำนวิจัย
ของนิสิตซ่ึงพิมพ์อยู่ในรูปของสำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์อีกจ ำนวนมำก นอกจำกห้องสมุดของ

มหำวิทยำลัยแล้วยังมีห้องสมุดอ่ืน ๆ เช่น หอสมุดแห่งชำติ ผู้วิจัยสำมำรถค้นคว้ำควำมรู้
เก่ียวข้องกับปัญหำกำรวิจัยของผู้วิจัยจำกแหล่งย่อย ๆ ต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือ ต ำรำเก่ียวกับข้องกับหัวข้อในกำรวิจัย  

(๒) ปทำนุกรม ที่รวบรวมผลงำนวิจัยสำขำต่ำง ๆ และสำรำนุกรมที่เก่ียวข้อง  
(๓) วำรสำรทำงกำรวิจัยสำขำต่ำง ๆ ตลอดจนจุลสำรและเอกสำรเผยแพร่  



 

 ๖๗ 

(๔) สำรนิพนธ์ หรือวิทยำนิพนธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท และปริญญำ
เอก  

(๕) หนังสือรวมบทคัดย่อสำรนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์  
(๖) หนังสือพิมพ์ นิตยสำรต่ำง ๆ ซ่ึงอำจมีบทควำมบำงเรื่องที่สำมำรถใช้อ้ำงอิง 

 ๓.๕.๓ หลักเกณฑ ์การค ัดเลือกวรรณกรรม 
เนื่องจำกเอกสำรที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยมีเป็นจ ำนวนมำก ทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ แต่ผู้วิจัยไม่สำมำรถศึกษำเอกสำรเหล่ำนี้ได้ครบถ้วน หรือในกรณีที่สำมำรถท ำได้

แต่ก็ไม่มีควำมจ ำเป็น ผู้วิจัยควรพยำยำมเลือกเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องมำกที่สุด จึงจะ
เป็นประโยชน์และประหยัดเวลำด้วย ดังนั้นผู้ วิจัยจึงควรทรำบหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก

วรรณกรรม ดังนี้ 
(๑) พิจำรณำว่ำเอกสำรนั้นทันสมัยพอหรือเหมำะที่จะใช้อ้ำงอิงหรือไม่ 
(๒) พิจำรณำว่ำเอกสำรนั้นเป็นเครื่องชี้น ำในกำรศึกษำข้อมูลของผู้วิจัยได้หรือไม่ 

(๓) พิจำรณำว่ำเอกสำรนั้นมีหนังสืออ้ำงอิง พอที่จะแนะแนวทำงในกำรศึกษำข้อมูล
ของปัญหำของผู้ วิจัยหรือไม่ 

(๔) พิจำรณำว่ำเอกสำรนั้นได้เสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยหรือไม่ 
ส ำหรับงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง สิ่งที่จะช่วยให้ผู้วิจัยทรำบว่ำเก่ียวข้อง กับปัญหำวิจัยของ

ผู้วิจัยหรือไม่ นั้นสำมำรถดูได้จำกสิ่งต่อไปนี้ 

๑. ดูที่ชื่อเรื่อง  
๒. ดูที่ตัวแปรที่ศึกษำ  
๓. ดูที่ประชำกรที่ศึกษำ 

ตัวอย่างเช ่น โครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำศักยภำพและโอกำสของคนรุ่นใหม่ใน
กำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์” 

๑. ดูที่ช ื่อเร ื่อง หรือค ำส ำคัญของเรื่อง ก็จะพบว่ำเรื่องนี้มีค ำส ำคัญอยู่หลำยค ำ เช่นค ำ
ว่ำ “กำรพัฒนำ”, “ศักยภำพ”, “โอกำส”, “คนรุ่นใหม่”, “กำรออกแบบอนำคตชุมชน”, 
“ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์” ดังนั้นผู้วิจัยจึงท ำกำรทบทวนงำนวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 (๑) งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพและโอกำส 
 (๒) งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับคนรุ่นใหม่ หรือเด็กและเยำวชน 

 (๓) งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 



 

 ๖๘ 

๒. ดูที่ตัวแปรที่ศ ึกษา เม่ือพิจำรณำจำกเรื่องข้ำงต้น ก็จะพบว่ำ ตัวแปรที่ศึกษำของ
เรื่องนี้คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ กำรพัฒนำศักยภำพและโอกำสของคนรุ่นใหม่ ตัวแปรตำม ได้แก่ 

กำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท ำกำรทบทวนงำนวิจัยที่ เก่ียวข้อง
ดังนี้ 

 (๑) งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพและโอกำสของคนรุ่นใหม่ 
 (๒) งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
๓. ดูที่ปร ะชากรที่ศ ึกษา เม่ือพิจำรณำจำกเรื่องข้ำงต้น ก็จะพบว่ำ ประชำกรที่ศึกษำ

คือคนรุ่นใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท ำกำรทบทวนงำนวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 (๑) งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเยำวชน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 ๖๙ 

บทท่ี   
๔ ตัวแปรและสมมติฐานการวจิัย 

 
กรณีที่ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพล้วนๆ เพียงอย่ำงเดียว เช่น กำรวิจัยเชิง

เอกสำร (Document Research) กำรวิเครำะห์หรือปริวรรตคัมภีร์ ก็ไม่จ ำเป็นต้องเขียนตัว
แปรและสมมติฐำนกำรวิจัย หรือกรณีที่ผู้วิจัยท ำกำรวิจัยเชิงคุณภำพด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ เช่น กำร

สัมภำษณ์เชิงลึก กำรสังเกตกำรณ์ เป็นต้น ก็จ ำเป็นต้องระบุตัวแปรที่ศึกษำ แต่ไม่จ ำเป็นต้อง
ต้ังสมมติฐำนกำรวิจัย กำรก ำหนดตัวแปรและสมมติฐำนกำรวิจัย นิยมใช้กับงำนวิจัยเชิง
ปริมำณ หรือกำรวิจัยเชิงทดลอง ที่ต้องกำรค ำตอบออกมำเป็นตัวเลข หรือสถิติ ดังนั้นผู้วิจัย จึง

ควรมีควำมรู้ในเรื่องของตัวแปรและสมมติฐำน เพ่ือจะได้สำมำรถก ำหนดตัวแปรที่ศึกษำและ
สำมำรถต้ังสมมติฐำนได้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 

 

๔.๑ ความหมายของตัวแปร  
ตัวแปร  (Variables) หมำยถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งต่ำง ๆ ซ่ึงอำจเป็น

สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น เพศ อำยุ เชื้อชำติ ระดับกำรศึกษำ เป็นต้น เพศ สำมำรถแปร

ได้เป็นหญิงและชำย อำยุ สำมำรถแปรได้เป็น ๓ กลุ่มอำยุ คือ ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี ๒๐ ปี ถึง ๓๕ ปี 
และ ๓๕ ปีขึ้นไป หรืออำจแปรเป็น ๒ กลุ่มอำยุ คือ ต่ ำกว่ำ ๓๐ ปี กับ ๓๐ ปี ขึ้นไป เป็นต้น 
คุณสมบัติของสิ่งใดก็ตำม ถ้ำเป็นได้อย่ำงเดียว คุณสมบัตินั้น ก็ไม่เป็นตัวแปร เช่น ควำมสูงของ

คน ถ้ำทุกคนสูงเท่ำกันหมด ควำมสูงก็ไม่เป็นตัวแปร เป็นต้น๑๗ 
 

 
 

                                                                 
๑๗พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธ ีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร ์และสังค มศ าสตร ์, (กรุงเทพมหำนคร : 

ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๓), หน้ำ ๑. 



 

 ๗๐ 

๔.๒ ลักษ ณะและชนิดของตัวแปร  
๔.๒.๑ ลักษณะของตัวแปร  สำมำรถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 
ก. ตัวแปรที่เร ียก Concept หมำยถึงตัวแปรที่แสดงควำมหมำยในลักษณะที่คน

ทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันหรือสอดคล้องกัน ตัวแปรประเภทนี้มักได้แก่  ตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น 
เพศ อำยุ ควำมสูง เชื้อชำติ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ เป็นต้น 

ข. ตัวแปรที่ เ ร ียก  Construct หมำยถึง ตัวแปรที่แสดงควำมหมำยในลักษณะ
เฉพำะตัวบุคคล คนทั่วไปอำจรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ตัวแปรประเภทนี้มักเป็นตัวแปร
ที่เป็นนำมธรรม ตัวแปรลักษณะนี้ บำงครั้งเรียกตัวแปรสมมติฐำน (Hypothetical Variable) 

เช่น ควำมวิตกกังวล ควำมเกรงใจ ทัศนคติ ควำมเป็นผู้น ำ แรงจูงใจ เป็นต้น ตัวแปรในลักษณะ
ที่ ๒ นี้ สังเกตโดยตรงไม่ได้ ต้องอำศัยเครื่องมือบำงอย่ำงในกำรวัด ตัวแปรในลักษณะนี้จึงต้อง
นิยำมให้ชัดเจนและต้องระบุด้วยว่ำวัดได้อย่ำงไร 

๔.๒.๒ ชนิดของตัวแปร  
ตัวแปรทั้ง ๒ ลักษณะที่กล่ำวมำนี้ ถ้ำพิจำรณำในแง่ของชนิดของตัวแปรจะแบ่งออกได้

เป็นหลำยชนิด ดังนี้ 
(๑) ตัวแปรอิสร ะหร ือตัวแปรต้น (Independent Variable) หมำยถึงตัวแปรที่

เกิดขึ้นก่อน และเป็นตัวเหตุท ำให้เกิดผลตำมมำ 

(๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมำยถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจำกตัว
แปรอิสระหรือตัวแปรต้น หรือ กล่ำวได้ว่ำเป็นตัวแปรที่เป็นผลเม่ือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น

เป็นเหตุ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ตัวอย่างที่ ๑ 

กำรที่ผู้ชำยกับผู้หญิงมีควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครำมแตกต่ำงกัน 

เพศเป็นตัวแปรอิสร ะหร ือตัวแปรต้น และความค ิดเห็นเป็นตัวแปรตาม 



 

 ๗๑ 

 
 

 
 

 
 

ส าหร ับการวิจัยเช ิงทดลอง ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น อำจเรียกชื่อได้ว่ำ ตัวแปร

ทดลอง หร ือตัวแปรทีจ่ ัดกระท าขึ้น (Treatment Variable or Manipulated Variable 
มักแทนด้วยสัญลักษณ์ X) เช่น วิธีสอน ปริมำณปุ๋ยที่ให้แก่พืช เป็นต้น  ตัวแปรตำมอำจ

เรียกชื่อได้ว่ำตัวแปรทีถ่ ูกก าหนด (Assigned Variable มกัแทนดว้ยสัญลักษณ์ Y) คือเป็น
ผลท่ีถูกก ำหนด เนื่องจำกตัวแปรที่ทดลองนั่นเอง  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

(๓) ตัวแปรแทรกซ ้อน (Extraneous Variable) ตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ต้องกำรศึกษำ 
แต่มีอิทธิพลต่อตัวแปรที่วิจัย โดยผู้วิจัยทรำบล่วงหน้ำและพยำยำมควบคุม เช่น ตัวแปรที่

ศึกษำ X และ Y แต่ Z เป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่ไม่ต้องกำรศึกษำ แต่มีผลต่อ X และ Y 
 
 

 
 

 

ตัวอย่างที่ ๒ 

คนมีวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรีกับคนมีวุฒิสูงกว่ำปริญญำตรี ท ำงำนมีประสิทธิภำพต่ำงกัน 

ค ุณวุฒ ิเป็นตัวแปรต้น และ ประสิทธ ิภาพในการท างานเป็นตัวแปรตาม 

ตัวอย่างที่ ๓  

ต้องกำรศึกษำว่ำวิธีสอนบำลีต่ำงกัน ๒ แบบ คือ  
แบบที่ ๑ ครูบรรยำย แล้วให้ผู้เรียนแปลร่วมกัน  

แบบที่ ๒ ครูบรรยำยอย่ำงเดียว  
แบบใดจะท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนบำลีของผู้เรียนดีกว่ำกัน  

วิธ ีสอนเป็นตัวแปรต้นหร ือตัวแปรทดลองแทนด้วยสัญลักษณ์ X 

ผลสัมฤทธ ิท์างการเรยีนเป็นตัวแปรทีถ่กูก าหนดหรอืตัวแปรตามแทนด้วยสัญลักษณ์ Y 

X Y 

Z 



 

 ๗๒ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(๔) ตัวแปรสอดแทรก (Intervening variable) เป็นตัวแปรอีกชนิดหนึ่งที่ส่งผล
กระทบต่อตัวแปรตำม คล้ำย ๆ ตัวแปรแทรกซ้อน แต่มีลักษณะต่ำงกันตรงที่ว่ำ ตัวแปรชนิดนี้ 
ผู้วิจัยไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำมีอะไรบ้ำงและจะเกิดขึ้นเม่ือใด จึงไม่สำมำรถหำทำงควบคุม

ได้ เช่น ควำมวิตกกังวล ภำวะของสุขภำพ ควำมคับข้องใจ ควำมต่ืนเต้น เป็นต้น ตัวแปรชนิดนี้
มักจะเกิดขึ้นเนื่องจำกกระบวนกำรทำงจิตวิทยำ 

 

๔.๓ ระดับการ วัดของตัวแปรในทางสถิต ิ 
ในกำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูลทำงสถิตินั้น สิ่งแรกที่ผู้วิเครำะห์ต้องค ำนึงถึง  คือ 

กำรวิเครำะห์แบบสอบถำม หรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สำเหตุที่ ต้องมีกำร

วิเครำะห์โครงสร้ำงของแบบสอบถำม เนื่องจำกตัวแปรที่เกิดจำกข้อค ำถำมในเครื่องมือนั้น  ๆ 
จะเป็นตัวก ำหนดสถิติที่จะน ำ มำวิ เครำะห์ ดังนั้นกำรที่จะ ท ำกำรวิเครำ ะห์โครงสร้ำ ง

ตัวอย่างที่ ๔ 

ต้องกำรศึกษำว่ำวิธีสอนบำลีต่ำงกัน ๒ แบบ คือ  

แบบที่ ๑ ครูบรรยำย แล้วให้ผู้เรียนแปลร่วมกัน  
แบบที่ ๒ ครูบรรยำยอย่ำงเดียว  

แบบใดจะท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนบำลีของผู้เรียนดีกว่ำกัน  

วิธ ีสอนเป็นตัวแปรต้นหร ือตัวแปรทดลองแทนด้วยสัญลักษณ์ X 
ผลสัมฤทธ ิท์างการเรยีนเป็นตัวแปรทีถ่กูก าหนดหรอืตัวแปรตามแทนดว้ยสัญลักษณ์ Y

ตัวแปรแทรกซ ้อน ได้แก่  

๑) ผู้สอน ถ้ำใช้ผู้สอนคนละคนอำจมีผลท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนต่ำงกันได้ 
ดังนั้นจึงต้องควบคุมโดยใช้ผู้สอนคนเดียวกัน  

๒) พื้นฐานของผู้เร ียน ทัศนคติและควำมสนใจของผู้เรียนที่มีต่อวิธีสอนวิชำที่เรียน เพศ
ของผู้เรียน  
ผู้ว ิจัยจะต้องท าการควบคมุตวัแปรเหล่านีใ้หเ้กดิมขีึ้นนอ้ยที่สดุ เพื่อใหต้ัวแปรตามที่ว ัด

เกิดจากการกระท าของตัวแปรอสิระแต่เพียงอยา่งเดยีว ผลวิจัยจึงจะถูกต้องมากที่สุด  



 

 ๗๓ 

แบบสอบถำมหรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้นั้น ผู้วิเครำะห์ต้องมีควำมรู้ในเรื่อง
ของระดับกำรวัดของตัวแปรในทำงสถิติเสียก่อน ดังนี้ 

๔.๓.๑ ร ะดบัการวดัของตัวแปร เป็นการจัดเร ียงล าดับของตัวแปร  โดยสามารถ
แบ่งร ะดับในการวัดได้เป็น ๔ ร ะดับ ได้แก่ 

(๑) ข้อมูลร ะดับนามบัญญัติ (Nominal Data) ข้อมูลในระดับนี้ ได้แก่ตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือเรียกชื่อหรือเพ่ือจ ำแนกสิ่งต่ำง ๆ ออกจำกกันโดยอิสระ เช่น 
มหำวิทยำลัย ก. มหำวิทยำลัย ข. คณะ A คณะ B หรืออำจจ ำแนกว่ำเป็นชำย เป็นหญิง หรือ

เป็นนิสิตปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ หรือจ ำแนกเป็นคนภำคใต้ ภำคเหนือ ภำคอีสำน และภำคกลำง 
เป็นต้น  สิ่งต่ ำง ๆ ที่ได้รั บกำรก ำหนดชื่อหรื อจัดจ ำ แนกนี้ จะมีคุณสมบัติ เท่ำเทียมกัน 

(Equivalence) ทุกประกำร ไม่ได้มีความหมายในเชิงปริมาณเลย ข้อมูลในระดับน้ี จึงไม่
สามารถน ามาบวก ลบ คูณ หาร ได้ การจัดกระท ากับข้อมูลในระดับน้ี กระท าได้อย่างเดียว 
คือ แจกแจงความถ่ีเท่าน้ัน เช่น นับว่ามีชายก่ีคน หญิงก่ีคน เป็นต้น 

 

ตัวอย่างตัวแปรระดับ Nominal มาตราวัด 

เพศ ชำย หญิง 

ศำสนำ พุทธ คริสต์ อิสลำม 

สถำนภำพสมรส แต่งงำน แยกกันอยู่ หม้ำย โสด 

ระบบกำรปกครอง ประชำธิปไตย คอมมิวนิสต์ 

สำขำวิชำ กำรจัดกำรเชิงพุทธ รัฐประศำสนศำสตร์ 

วิชำเอกที่ส ำเร็จ รัฐศำสตร์ คณิตศำสตร์ พลศึกษำ 

อำชีพ ข้ำรำชกำร ธุรกิจเอกชน เกษตรกร 

เชื้อชำติ ไทย จีน อเมริกำ 

เบอร์นักกีฬำ ๑, ๒, ๑๑, ๑๐, ๑๗,  

ชื่อถนน พหลโยธิน อังรีดูนังต์ 

จังหวัด อยุธยำ สงขลำ เชียงใหม่ 

อ ำเภอ วังน้อย หนองแค แม่ริม 

 



 

 ๗๔ 

(๒) ข้อมูลร ะดับเร ียงอันดับ (Ordinal Data) ข้อมูลในระดับนี้  มีคุณสมบัติสูงขึ้น
กว่ำข้อมูลนำมบัญญัติอีกหนึ่งขั้น คือ ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคุณลักษณะแต่ละหน่วย 

นอกจำกจะบอกชื่อและจัดจ ำแนกสิ่งต่ำง ๆ ออกจำกกันแล้ว ยังสำมำรถแสดงปริมำณควำม
มำกน้อย (Magnitude) ของสิ่งต่ำง ๆ ด้วย กล่ำวคือ ตัวเลขที่ต่ำงกันนั้นบอกให้ทรำบว่ำสิ่งนั้น

มีคุณสมบัติดี-เลว หรือมำก-น้อยกว่ำอีกสิ่งหนึ่ง ตัวเลขที่กล่ำวนี้ มักอยู่ในรูปอันดับที่ ตัวเลข
ดังกล่ำวนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งต่าง ๆ น้ัน มีคุณสมบัติแตกต่างกันเป็นปริมาณเท่าใด 
เพราะช่วงความห่างของแต่ละคะแนนหรือแต่ละอันดับไม่เท่ากัน ตัวเลขเหล่าน้ีจึงน าไป

บวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ ตัวอย่างข้อมูลระดับน้ี เช่น ความสามารถในการ
เล่นดนตรีของนักเรียน ๔ คน เป็นอันดับ ๔, ๓, ๒ และ ๑ ตามล าดับ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างตัวแปรระดับ Ordinal มาตราวัด 

ทัศนคติ เห็นด้วย เฉย ๆ   ไม่เห็นด้วย 

รำยได้ มำก ปำนกลำง น้อย 

ล ำดับที่สมัคร คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ลูกคนที่  คนแรก สอง สำม 

ควำมสูง สูงมำก ปำนกลำง เต้ีย 

ขนำดชุมชน หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

สถำนะทำงเศรษฐกิจ สูง กลำง ต่ ำ 

ระบบกำรให้เกรด A B C D F 

กำรประกวดนำงงำม อันดับ ๑, ๒, ๓, ๔,.... 

อันดับเพลงยอดนิยม อันดับที่ ๑, ๒, ๓, .... 

 

(๓) ข้อมูลร ะดับอันตรภาค (Interval Data) ข้อมูลในระดับนี้ มีคุณสมบัติสูงกว่ำ
ข้อมูลในระดับเรียงอันดับ อีก ๑ ขั้น คือ เป็นตัวเลขที่นอกจำกจะน ำมำจัดเรียงล ำดับเพ่ือบอก
ควำมมำกน้อยแล้ว ช่วงห่ำงของคะแนนในแต่ละช่วงเท่ำกัน (Equal Interval) แต่ข้อมูลใน

ระดับนี้มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนอยู่ประกำรหนึ่งคือไม่มีศูนย์แท้ (Absolute Zero) มีแต่ศูนย์
เทียม หรือศูนย์สมมติ (Arbitrary Zero) ตัวอย่ำง เช่น ตัวเลขของสเกลเทอร์มอโมมิเตอร์ 



 

 ๗๕ 

ผลต่ำงของ ๒๐ เซลเซียส กับ ๒๕ เซลเซียส และผลต่ำงของ ๒๕ เซลเซียส กับ ๓๐ เซลเซียส 
มีค่ำเท่ำกัน แต่ที่ ๐ เซลเซียส ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ณ จุดนี้ ไม่มีควำมร้อนอยู่เลย ควำมจริงแล้ว 

ณ จุดนี้หมำยถึงสภำวะที่น้ ำกลำยเป็นน้ ำแข็ง จุดที่ไม่มีควำมร้อนจริง ๆ คือ ที่ -๒๗๓ เซลเซียส 
คะแนนที่ได้จำกกำรสอบวัดจำกเครื่องมือวิจัยต่ำง ๆ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินค่ำ เป็น

ต้น ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในระดับอันตรภำค ซ่ึงก็คือข้อมูลทำงสำขำวิชำพฤติกรรมศำสตร์และ
สังคมศำสตร์นั่นเอง โดยสรุปข้อมูลในระดับนี้สามารถน าไปบวก ลบ คูณ หารได้ แต่มี
ข้อบกพร่องท่ีไม่มีศูนย์แท้ 

 

ตัวอย่างตัวแปรระดับ Interval มาตราวัด 

ทัศนคติจำกสเกลกำรวัด  

เช่น Likert 

เห็นด้วยอย่ำงมำก = ๕,  
เห็นด้วย = ๔, 

เป็นกลำง = ๓, 
ไม่เห็นด้วย = ๒, 
ไม่เห็นด้วยอย่ำงมำก = ๑ 

อุณหภูมิ (บำงมำตรำ) 
๒๕ องศำเซลเซียส,  
๐o c (ศูนย์สมมติ)  

GPA 
๓.๓, ๒.๙๔, ๓.๘  
๐.๐๐ (ศูนย์สมมติ)  

คะแนน I.Q 
๑๑๐, ๑๔๕, ๙๓,  

๐ (ศูนย์สมมติ)  

คะแนนจำกกำรสอบ 
๔๐, ๗๐, ๙๕,...  
๐ (ศูนย์สมมติ)  

 

(๔) ข้อมูลร ะดับอัตร าส่วน (Ratio data) ข้อมูลในระดับนี้เป็นข้อมูลที่ มีคุณสมบัติ
ทำงคณิตศำสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด กล่ำวคือ มีทั้งคุณสมบัติของตัวเลข นำมบัญญัติ เรียง

อันดับ อันตรภำค และมีค่ำศูนย์แท้ (Absolute zero) ข้อมูลในระดับนี้จึงสำมำรถจัดกระท ำ
โดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์หรือใช้วิธีกำรทำงสถิติได้ทุกรูปแบบ กล่ำวคือ สามารถน าไปบวก 



 

 ๗๖ 

ลบ คูณ หาร กันได้ ข้อมูลในระดับน้ีได้แก่ ข้อมูลในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(Physical science) ได้แก่ น้ าหนัก ความสูง ความเร็ว ความหนาแน่น เป็นต้น เช่น นาย

แดงน้ าหนัก ๘๐ กิโลกรัม นายด าน้ าหนัก ๔๐ กิโลกรัม ก็กล่าวได้ว่า นายแดงมีน้ าหนักเป็น 
๒ เท่าของนายด า เป็นต้น 

 

ตัวอย่างตัวแปรระดับ Ratio มาตราวัด 

น้ ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม, ๓๐.๗ ปอนด์  

ควำมสูง 
๑๗๐  เ ซน ติ เม ตร ,  ๑ ๖๕ .๓  เซน ติ เ มตร ,   
๖ ฟุต ๕ นิ้ว 

ควำมเร็ว ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ควำมยำว ๕.๔ ฟุต ๔ นิ้ว ๘ กิโลกรัม 

รำยได้ ๔,๐๐๐ บำท, ๗๙.๕๐ บำท $ ๒๕๐ 

จ ำนวนข้ำรำชกำร ๑ ล้ำนคน, ๒,๐๔๗ คน 

 
๔.๔ สมมติฐานในการ วิจ ัย 
 ๔.๔.๑ ความหมายของสมมติฐาน 

สมมติฐาน (Hypothesis) คือค ำตอบที่คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำอย่ำงสมเหตุสมผลต่อ
ปัญหำที่ศึกษำและเขียนอยู่ในลักษณะของข้อควำมที่กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต้ังแต่ ๒ 

ตัวขึ้นไป ค ำตอบนี้อำจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้จึงต้องมีกำรทดสอบโดยอำศัยข้อมูลต่ำง  ๆ 
และวิธีกำรทำงสถิติ 

กล่ำวโดยสรุป สมมติฐำนมีลักษณะที่ส ำคัญ ๒ ประกำรคือ 

๑) เป็นข้อควำมที่กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต้ังแต่ ๒ ตัวขึ้นไป 
๒) สำมำรถทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่ำนี้ได้และส่วนใหญ่ต้องอำศัยวิธีกำร

ทำงสถิติ  
 
 

 



 

 ๗๗ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
๔.๕ ประเภทและแหล่งของสมมติฐาน 
 ๔.๕.๑ ประเภทของสมมติฐาน 

สมมติฐำนแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ  

(๑) สมมติฐานทางวิจัย (Research Hypothesis) เป็นสมมติฐำนที่เขียนอยู่ในรูป
ของข้อควำมที่ใช้ภำษำเป็นสื่อในกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษำ สมมติฐำน
ประเภทนี้ เป็นสมมติฐำนที่ปรำกฎอยู่ในรำยงำนกำรวิจัย 

สมมติฐำนทำงวิจัยนี้มีเทคนิคกำรเขียนอยู่ ๒ แบบ คือ 
(๑.๑) สมมติฐานแ บบมีทิ ศ ทาง (Directional Hypothesis) เป็ น

สมมติฐำนที่เขียนโดยสำมำรถระบุได้แน่นอนถึงทิศทำงของควำมสัมพันธ์ของตัวแปรว่ำสัมพันธ์
ในทำงใด (บวกหรือลบ) หรือถ้ำเป็นกำรเปรียบเทียบก็สำมำรถระบุได้ถึงทิศทำงของควำม

ตัวอย่างของสมมติฐาน เช ่น 
นักเรียนที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทของพระสอนศีลธรรมในกำรส่งเสริม

จริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษำ แตกต่ำงกัน 

ตัวแปร  คือ อำยุของนักเรียนกับบทบำทของพระสอนศีลธรรมในกำรส่งเสริมจริยธรรมใน

โรงเรียนประถมศึกษำ 

ตัวอย่างของสมมติฐาน เช ่น 
ภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรกับประสิทธิผลกำรบริหำรวัดมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก  

ตัวแปร  คือ ภำวะผู้น ำกับประสิทธิผลกำรบริหำรวัด 
 

ตัวอย่างของสมมติฐาน เช ่น 
วัดที่มีระบบบัญชีกำรเงินที่ดีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัดมำกกว่ำวัดที่ มีระบบ

บัญชีกำรเงินที่แย่  
ตัวแปร  คือ ระบบบัญชีกำรเงินกับประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัด 
 



 

 ๗๘ 

แตกต่ำง เช่น มำกกว่ำ-น้อยกว่ำ, ดีกว่ำ-เลวกว่ำ, สูงกว่ำ-ต่ ำกว่ำ เป็นต้น กำรต้ังสมมติฐำนแบบ
นี้ชี้ให้เห็นถึงควำมเชื่อม่ันในเหตุผลของกำรต้ังสมมติฐำนของผู้วิจัยว่ำมีควำมเชื่อม่ันค่อนข้ำงสูง 

ดังตำรำงที่ ๔.๑  
(๑.๒) สมมติฐานแบบไม่มีทศิทาง (Non Directional Hypothesis) เป็น

สมมติฐำนที่เขียนโดยไม่ได้ระบุทิศทำงของควำมสัมพันธ์ของตัวแปร หรือทิศทำงของควำม
แตกต่ำงเพียงระบุว่ำตัวแปร ๒ ตัวนั้นมีควำมสัมพันธ์ หรือถ้ำเป็นกำรเปรียบเทียบก็ระบุเพียงว่ำ
สองกลุ่มนั้นมีคุณลักษณะแตกต่ำงกันเท่ำนั้น ดังตำรำงที่ ๔.๑ 

 
ตารางที่ ๔.๑ ตัวอย่ำงกำรเขียนสมมติฐำนทำงวิจัย 

 

ตัวอย่างของสมมติฐานทางวิจัย 
แบบมีทิศทาง 

ตัวอย่างของสมมติฐานทางวิจัย 
แบบไม่มีทิศทาง 

นักเรียนที่ มีอำยุ ๑๐ ปี มีควำ มคิดเห็นต่อ
บทบำทของพระสอนศีลธรรมในกำรส่งเสริม

จริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษำ มำกกว่ำ
นักเรียนที่มีอำยุ ๑๑ ปี 

นักเรียนที่มีอำยุต่ำง กัน มีควำมคิดเห็นต่อ
บทบำทของพระสอนศีลธรรมในกำรส่งเสริม

จริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษำ แตกต่ำง
กัน 

ภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรกับประสิทธิผล

กำรบริหำรวัดมีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก 

ภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรกับประสิทธิผล

กำรบริหำรวัดมีควำมสัมพันธ์กัน 

วัดที่มีระบบบัญชีกำรเงินที่ดีมีประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรวัดมำกกว่ำวัดที่ มีระบบ

บัญชีกำรเงินที่แย่ 

วัดที่ มี ร ะบบบัญชี ทำ งกำ ร เงิน ต่ำ ง กัน  มี
ปร ะ สิ ทธิ ภ ำ พในกำ รบริ ห ำ ร จั ดกำ ร วั ด 

แตกต่ำงกัน 

พระภิกษุสนใจเรียนบำลีน้อยกว่ำสำมเณร พระภิกษุกับสำมเณรสนใจเรียนบำลีต่ำงกัน 

 
(๒) สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) เป็นสมมติฐำนที่เขียนเปลี่ยน

รูปมำจำกสมมติฐำนทำงวิจัยให้อยู่ในรูปของโครงสร้ำงทำงคณิตศำสตร์โดยใช้สัญลักษณ์ที่แทน

คุณลักษณะของประชำกรที่เรียก ค่ำพำรำมิเตอร์ (Parameter) มำเขียนอธิบำยควำมสัมพันธ์
ของตัวแปรหรืออธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่ม 



 

 ๗๙ 

(๒.๑) สมมติฐานเป็นกลาง (Null Hypothesis) แทนด้วยสัญลักษณ์ H๐ 
เป็นสมมติฐำนทำงสถิติที่เขียนอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรโดยระบุว่ำ ตัวแปร ๒ ตัวนั้น

ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน หรือคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของสองกลุ่มนั้นไม่แตกต่ำงกัน 
(๒.๒) สมมติฐานไ ม่เป็นกลาง (Alternative Hypothesis) แทนด้วย

สัญลักษณ์ H๑ เป็นสมมติฐำนทำงสถิติที่เขียนอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุถึ ง
ทิศทำงของควำมสัมพันธ์ของตัวแปรว่ำ สัมพันธ์กันทำงใด (บวกหรือลบ) หรืออธิบำยถึง
คุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของสองกลุ่ม โดยระบุว่ำกลุ่มใดมีคุณลักษณะนั้นหรือสิ่งนั้น 

ดีกว่ำ-เลวกว่ำ, มำกกว่ำ-น้อยกว่ำ, สูงกว่ำ-ต่ ำกว่ำ อีกกลุ่มหนึ่ง 
 

สัญลักษณ์ที่ใช ้บ่อยในการตั้งสมมติฐานทางสถิติ ได้แก่ 
R (อ่ำนว่ำ อำร์) แทนควำมสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ 

 (อ่ำนว่ำ โร)  แทนควำมสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปอันดับที่ 

 (อ่ำนว่ำ มิว)  แทนค่ำของประชำกร 


๒ (อ่ำนว่ำ ซิกม่ำยกก ำลังสอง) แทนควำมแปรปรวนของประชำกร 

 
   
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ตัวอย่างสมมติฐานทางสถิติแบบเป็นกลาง 

การหาความสัมพันธ ์ของตัวแปร  
H๐ : 

rAB = ๐ หรือ PAB = ๐ 
อา่นว่า เฮชซีโร่ ก็ต่อเม่ือ ยกก ำลังอำร์เอบีเท่ำกับศูนย์ หรือ ยกก ำลังโรเอบี เท่ำกับศูนย์ 

การ เปร ียบเทียบ 
H๐ : µ๑ = µ๒ หรือ µA  = µB 

อ่านว่า เฮชซีโร่ ก็ต่อเม่ือ ตัวอย่ำงที่ ๑ เท่ำกับตัวอย่ำงที่ ๒ หรือ ตัวอย่ำงเอ เท่ำกับตัวอย่ำงบี 

 
 



 

 ๘๐ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
วิธ ีการตั้งสมมติฐาน 
สมมติฐำนเป็นกำรเดำค ำตอบต่อปัญหำที่ศึกษำ ดังนั้นกำรต้ังสมมติฐำนจึงต้องเริ่มจำก

กำรพิจำรณำจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยก่อนว่ำมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร แล้วจึงต้ังสมมติฐำนทำงวิจัย  
ซ่ึงจะต้ังแบบมีทิศทำงหรือไม่มีทิศทำงก็ได้แล้วแต่ว่ำผู้วิจัยจะมีข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ ศึกษำมำก

น้อยเพียงใด ถ้ำมีข้อมูลมำกพอที่จะใช้ยืนยัน ก็ต้ังแบบมีทิศทำง ถ้ำมีข้อมูลไม่พอหรือไม่แน่ใจก็

ตัวอย่างสมมติฐานทางสถิติแบบไม่เป็นกลาง 
การหาความสัมพันธ ์ของตัวแปร  

H๑ : rAB ≠ ๐ หรือ PAB ≠ ๐ 

อ่านว่า เฮชวัน ก็ต่อเม่ือ ยกก ำลังอำร์ของเอและบี ไม่เท่ำกับศูนย์ หรือ ยกก ำลังโรของ
อำร์และบี ไม่เท่ำกับศูนย์ 

หร ือ 
H๑ : rAB เป็น + หรือ PAB เป็น + 

อ่านว่า เฮชวัน ก็ต่อเม่ือ ยกก ำลังอำร์ของเอและบี เป็นบวก หรือ ยกก ำลังโรของอำร์

และบี เป็นบวก 
หร ือ 

H๑ : rAB เป็น - หรือ PAB เป็น – 
อ่านว่า เฮชวัน ก็ต่อเม่ือ ยกก ำลังอำร์ของเอและบี เป็นลบ หรือ ยกก ำลังโรของอำร์และ
บี เป็นลบ 

การ เปร ียบเทียบ 
H๑ : µ๑ ≠ µ๒ 

อ่านว่า เฮชวัน ก็ต่อเม่ือ ตัวอย่ำงที่ ๑ ไม่เท่ำกับ ตัวอย่ำงที่ ๒ 
หร ือ 

H๑ : µ๑  µ๒ 

อ่านว่า เฮชวัน ก็ต่อเม่ือ ตัวอย่ำงที่ ๑ มำกกว่ำ ตัวอย่ำงที่ ๒ 
หร ือ 

H๑ : µ๑  µ๒ 

อ่านว่า เฮชวัน ก็ต่อเม่ือ ตัวอย่ำงที่ ๑ น้อยกว่ำ ตัวอย่ำงที่ ๒ 
 



 

 ๘๑ 

ต้ังแบบไม่มีทิศทำง เม่ือก ำหนดต้ังสมมติฐำนทำงวิจัยได้แล้ว จึงต้ังสมมติฐำนทำงสถิติและกำร
ต้ังสมมติฐำนทำงสถิติจะต้องต้ังทั้งสมมติฐำนเป็นกลำง และสมมติฐำนไม่เป็นกลำงควบ คู่กันไป 

ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ตัวอย่างที่ ๑ 
จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษำว่ำภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรกับประสิทธิผลกำรบริหำรวัดมี

ควำมสัมพันธ์กันหรือไม่  
กรณีที่ ๑ ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง 
ภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรกับประสิทธิผลกำรบริหำรวัดมีควำมสัมพันธ์กันทำงลบ  

สมมติฐานทางสถิติ 
H๐ : 

PAB = ๐ 

H๑ : PAB เป็น – 
กรณีที่ ๒ ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง 
ภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรกับประสิทธิผลกำรบริหำรวัดมีควำมสัมพันธ์กัน  

สมมติฐานทางสถิติ 
H๐ : 

PAB = ๐ 

H๐ : 
PAB ≠ ๐ 

เม่ือ PAB เป็นควำมสัมพันธ์ของตัวแปรภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรกับประสิทธิผลกำร
บริหำรวัด 
 



 

 ๘๒ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ข้อสังเกตเก่ียวกับกำรต้ังสมมติฐำน คือสมมติฐำนทำงสถิติแบบไ ม่เป็นกลำงจะมี
ลักษณะสอดคล้องกับสมมติฐำนทำงวิจัยที่ต้ังไว้ นั่นคือ ถ้ำต้ังสมมติฐำนทำงวิจัยแบบมีทิศทำง 

ตัวอย่างที่ ๒ 

จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษำว่ำวัดที่มีระบบบัญชีกำรเงินที่ดี กับวัดที่มีระบบบัญชีกำรเงินที่แย่
มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัดแตกต่ำงกันหรือไม่ 

กรณีที่ ๑ ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบมีทิศทาง 
๑. วัดที่มีระบบบัญชีกำรเงินที่ดีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจั ดกำรวัดมำกกว่ำวัดที่ มี
ระบบบัญชีกำรเงินที่แย่ 

สมมติฐานทางสถิติ 
H๐ : µ๑ = µ๒ 

H๑ : µ๑   µ๒ 

๒. วัดที่มีระบบบัญชีกำรเงินที่ดีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัดน้อยกว่ำวัดที่ มี
ระบบบัญชีกำรเงินที่แย่ 

สมมติฐานทางสถิติ 

H๐ : µ๑ = µ๒ 

H๑ : µ๑   µ๒ 
กรณีที่ ๒ ตั้งสมมติฐานทางวิจัยแบบไม่มีทิศทาง 

วัดที่มีระบบบัญชีกำรเงินที่ดี กับวัดที่ มีระบบบัญชีกำรเงินที่แย่มีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรวัดแตกต่ำงกัน 

สมมติฐานทางสถิติ 
H๐ : µ๑ = µ๒ 

H๑ : µ๑ ≠ µ๒ 

เม่ือ  µ๑ หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัดของวัดที่ มี
ระบบบัญชีกำรเงินที่ดี 

µ๒ หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัดของวัดที่ มี
ระบบบัญชีกำรเงินที่ดีแย่ 
 
 



 

 ๘๓ 

สมมติฐำนทำงสถิติแบบไม่เป็นกลำงก็ต้องต้ังแบบมีทิศทำงด้วย และถ้ำสมมติฐำนทำงวิจัยเป็น
แบบไม่มีทิศทำง สมมติฐำนทำงสถิติแบบไม่เป็นกลำง ก็ต้องต้ังแบบไม่มีทิศทำงด้วย  

๔.๕.๒ แหล่งของสมมติฐาน 
สิ่งที่จะช่วยท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถต้ังสมมติฐำนได้ดีมีหลำยประกำรดังนี้ 

(๑) จำกกำรทบทวนวรรณกรรม ท ำให้ได้รู้ทฤษฎีและผลวิจัยในประเด็นต่ำง ๆ ท ำให้
เกิดควำมเข้ำใจและเกิดแนวควำมคิดที่ท ำให้สำมำรถต้ังสมมติฐำนได้ 

(๒) จำกกำรสนทนำกับผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้น ๆ ค ำกล่ำวหรือข้อคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญ จะเป็นแนวทำงท ำให้ผู้วิจัยสำมำรถต้ังสมมติฐำนได้ 
(๓) จำกประสบกำรณ์เบื้องต้นของผู้วิจัยเองที่ได้ท ำงำนคลุกคลีกับเรื่องนั้นมำก่อน ท ำ

ให้มีข้อมูลที่จะเป็นแนวทำงให้สำมำรถต้ังสมมติฐำนได้ 
(๔) เกิดจำกกำรได้ร่วมอภิปรำยเก่ียวกับปัญหำที่จะศึกษำกับบุคคลอ่ืน  ๆ ที่ เก่ียวข้อง

กับเรื่องนั้น ๆ ท ำให้เกิดควำมคิดเชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิมของผู้วิจัย 

(๕) จำกกำรสังเกตพฤติกรรม สังเกตควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำง ๆ ของพฤติกรรม
นั้น รวมทั้งกำรวิเครำะห์แนวโน้มของพฤติกรรมนั้น ๆ ก็ท ำให้ได้แนวทำงในกำรต้ังสมมติฐำน 

 ๔.๒.๓ ลักษณะของสมมติฐานที่ดี 
(๑) สมมติฐำนที่ดีต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย สมมติฐำนก็ควรต้ังให้อยู่

ในลักษณะของแนวทำงเดียวกัน 

(๒) สมมติฐำนที่ดีต้องอธิบำยหรือตอบค ำถำมได้หมด ครอบคลุมปัญหำทุกด้ำน และ
อยู่ในอยู่รูปแบบที่สำมำรถลงสรุปได้ว่ำจะสนับสนุนหรือคัดค้ำน 

(๓) สมมติฐำนที่ดีแต่ละข้อควรใช้ตอบค ำถำมเพียงข้อเดียวหรือประเด็นเดียวนั่นคือ 

ถ้ำมีหลำย ๆ ตัวแปร หรือหลำยประเด็นควรแยกเป็นสมมติฐำนย่อย ๆ เพรำะจะท ำให้สำมำรถ
ลงสรุปว่ำ ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐำนได้ชัดเจน 

(๔) สมมติฐำนที่ดีต้องสอดคล้องกับสภำพที่เป็นจริงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
(๕) สมมติฐำนที่ดีต้องสมเหตุสมผลตำมทฤษฎีและควำมรู้พ้ืนฐำน  
(๖) สมมติที่ดีต้องเขียนด้วยถ้อยค ำที่อ่ำนเข้ำใจง่ำยและมีควำมชัดเจนภำยในตัวเอง 

(๗) สมมติฐำนที่ดีต้องสำมำรถตรวจสอบได้  
(๘) สมมติฐำนที่ดีต้องมีขอบเขตพอเหมำะไม่แคบหรือกว้ำงไป 

(๙) สมมติฐำนที่ดีควรมีอ ำนำจในกำรพยำกรณ์สูง  



 

 ๘๔ 

 
ตัวแปร (Variables) หมายถึงคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็น
สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น เพศ อายุ 

เชื้อชาติ ระดับการศึกษา เป็นต้น และมีค่า
ของตัวแปรมากกว่า ๑ ค่า ถ้ามีเพียงหนึ่ง

เดียว ไม่จัดเป็นตัวแปร 
ระดับการวัดของตัวแปรในทางสถิติมี ๔ 
คือ (๑) ข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal 

Data) (๒) ข้อมูลระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Data) (๓) ข้อมูลระดับอันตร

ภาค (Interval Data) (๔) ข้อมูลระดับ
อัตราส่วน (Ratio data) 
สมมติฐาน (Hypothesis) คือค าตอบที่

คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อ
ปัญหาที่ศึกษาและเขียนอยู่ในลักษณะของ

ข้อความที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้ังแต่ ๒ ตัวขึ้นไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๘๕ 

บทท่ี   
๕ การออกแบบการวจิัย 

 
 หลักจำกที่ผู้วิจัยได้หัวข้อที่จะท ำวิจัย สำรนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ หรือวิทยำนิพนธ์แล้ว  มี

กำรก ำหนดตัวแปรและสมมติฐำนที่จะใช้ในกำรวิจัยเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะลงมือเริ่มเขียนบทที่ 
๑ ต้ังแต่ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ค ำถำมกำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย ... สิ่ง

ส ำคัญของกำรท ำวิจัยที่ขำดไม่ได้คือ การออกแบบการวิจัย คือ การก าหนดแผนการด าเนินงาน
เก่ียวกับการก าหนดขอบเขต ต้ังแต่เริ่มด าเนินการวิจัยจนกระทั่งการวิจัยสิ้นสุดลง ผลของการ
ออกแบบการวิจัย คือแบบการวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้และให้ได้มาซ่ึงค าตอบที่เหมาะสม 
 กำรออกแบบกำรวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัย เข้ำใจรูปแบบและด ำเนินกำรวิจัยไปตำมแบบ

แผนที่วำงไว้ อันจะช่วยให้ผู้วิจัยไม่สับสน ไม่หลงทำง ไม่หลงประเด็น สำมำรถควบคุมเวลำ 
ควบคุมกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยได้เป็นอย่ำงดี ในมุมมองของผู้เขียนเชื่อว่ำ กำรออกแบบกำร
วิจัยเป็นสิ่งจ ำเป็นที่นิสิตจะต้องเขียนออกมำหลังจำกได้หัวข้อกำรวิจัยแล้ว ส่วนกำรออกแบบ

กำรวิจัยเป็นอย่ำงไร ก็เริ่มศึกษำได้ดังนี้ 
 

๕.๑ ความหมายของการออกแบบการ วิจ ัย  
 การออกแบบการวิจัย หมำยถึง กำรจ ำกัดขอบเขตและกำรวำงรูปแบบวิจัยเพ่ือให้

ได้มำซ่ึงค ำตอบที่เหมำะสมกับปัญหำที่วิจัย ผลจำกกำรออกแบบวิจัยท ำให้ได้ตัวแบบที่เรียกว่ำ 
“แบบกำรวิจัย” ซ่ึงเป็นประดุจพิมพ์เขียวของกำรวิจัย๑๘ 

การออกแบบการวิจัย หมำยถึง กำรวำงแผนล่วงหน้ำก่อนด ำเนินงำนวิจัย เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ช่วยให้กำรสรุปผลถูกต้องและใกล้เคียงควำมจริงมำกที่สุด กำร

                                                                 
๑๘พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธ ีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร ์และสังค มศ าสตร ์, (กรุงเทพมหำนคร : 

ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๓), หน้ำ ๘๘. 



 

 ๘๖ 

ออกแบบกำรวิจัยที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ คือ ก ำหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐำน (ถ้ำมี) 
ขอบเขตของกำรวิจัย ชนิดของข้อมูลและแหล่งที่มำ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีกำรเลือกตัวอย่ำง 

เตรียมแบบสอบถำมส ำหรับรวบรวมข้อมูล งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน แสดง
ตำรำงปฏิบัติงำน และก ำหนดระยะเวลำของแต่ละขั้นตอน๑๙ 

การออกแบบการวิจัย หมำยถึง กำรออกแบบโครงสร้ำงงำนหรือแผนกำรศึกษำวิจัย 
ซ่ึงเสนอแนะกำรเก็บรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยมีกำรวำงแผนกำรวิจัยให้ครอบคลุม 
โครงกำรที่จะท ำกำรวิจัยทั้งหมด เพ่ือที่จะให้ได้มำซ่ึงค ำตอบของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย เป็นกำร

สร้ำงกรอบของกำรท ำวิจัย หรือแผนงำนส ำหรับกำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรเก็บ
รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล กำรออกแบบกำรวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ท ำให้แน่ใจว่ำกำรวิจัยจะ

เก่ียวข้องกับปัญหำที่ฝ่ำยบริหำรต้องกำรค ำตอบ รวมทั้งเป็นกระบวนกำรที่ประหยัด๒๐ 
การออกแบบการวิจัย หมำยถึง กำรก ำหนดกรอบกำรวิจัย ที่ เก่ียวกับโครงสร้ำง 

รูปแบบกำรวิจัย ขอบเขตของกำรวิจัย  และแนวด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงค ำตอบที่

เหมำะสมกับปัญหำวิจัยที่ก ำหนดไว้๒๑ 

กล่ำวโดยสรุป การออกแบบการวิจัย หมายถึง การก าหนดแผนการด าเนินงาน

เกี่ยวกบัการก าหนดขอบเขต ตั้งแตเ่ร ิม่ด าเนนิการวจิัยจนกระทัง่การวิจัยสิ้นสุดลง ผลของ
การออกแบบการวจิยั ค ือแบบการวจิัย เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้และให้ได้มาซ ึ่งค  าตอบที่เหมาะสม 

 

๕.๒ วัตถุประสงค์ของการออกแบบการ วิจ ัย 
กำรออกแบบกำรวิจัยมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ ๒ ประกำร คือ  
๑. เพ่ือให้งำนวิจัยเป็นกำรศึกษำที่คุ้มค่ำมำกที่สุด ได้ค ำตอบต่อปัญหำที่ท ำกำรวิจัย

อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำ เป็นปรนัยและด้วยวิธีที่ประหยัดที่สุด 
                                                                 

๑๙นรำศรี  ไววนิชกุล  และชู ศักด์ิ อุดมศรี, ร ะ เบียบ วิธ ีว ิจั ยธ ุร กิจ , พิม พ์คร้ัง ท่ี ๒๐ , 
(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๒), หน้ำ ๗๖. 

๒๐ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การวิจัยธ ุรกิจ, (กรุงเทพมหำนคร : ไดมอน อิน บิสสิเน็ต เ วิร์ล, 
๒๕๔๑), หน้ำ ๖๙. 

๒๑พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, ระเบยีบวธิวีจิยัทางสังค มศ าสตร ์, (กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนคร, ๒๕๔๓), หน้ำ ๑๒๗. 



 

 ๘๗ 

๒. เพ่ือให้งำนวิจัยเป็นงำนที่น่ำเชื่อถือ โดยกำรควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของตัวแปร
เกินหรือตัวแปรแทรกซ้อนที่ส่งผลมำรบกวนกำรทดลอง ท ำให้ ผลกำรวัดค่ำตัวแปรตำม

คลำดเคลื่อนไป ผลกำรควบคุมจะท ำให้สำมำรถลงสรุปได้ว่ำ ตัวแปรตำมนั้น เกิดจำก ตัวแปร
อิสระที่ศึกษำจริงหรือไม่ 

สิน พันธ ุ์พินิจ ได้น ำเสนอกำรออกแบบกำรวิจัยมีควำมมุ่งหมำย ดังนี้๒๒ 
๑) เพ่ือให้ได้ค ำตอบของปัญหำกำรวิจัยที่ถูกต้อง ในกำรออกแบบกำรวิจัย ตำมแนวคิด 

ทฤษฎี จะท ำให้ได้แบบแผนกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรทำงวิทยำศำ สตร์ จะท ำให้ได้

ผลกำรวิจัยที่มีควำมเที่ยงตรง มีควำมเชื่อม่ันและชัดเจน 
๒) เพ่ือควบคุมควำมแปรปรวนของตัวแปร วิธีกำรท ำควำมแปรปรวนของตัวแปรที่

ศึกษำมีค่ำสูง ลดควำมคลำดเคลื่อนให้เหลือน้อยและควำมแปรปรวนโดยกำรสุ่มและควบคุมตัว
แปร แทรกซ้อนโดยใช้แบบแผนกำรวิจัยที่เหมำะสม 

๓) เพ่ือให้ได้กำรวัดตัวแปรถูกต้อง ถ้ำในกำรออกแบบกำรวิจัยได้ก ำหนดตัวแปรแล้ว

ก ำหนดค ำนิยำมเชิงทฤษฎี ค ำนิยำมเชิงปฏิบัติกำร และก ำหนดสถิติที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล จะท ำให้กำรวัดตัวแปรแต่ละประเภทได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมแปรปรวนและควำม

คลำดเคลื่อนได้ 
๔) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรวิจัยเป็นระบบ กำรออกแบบกำรวิจัยจะต้องระบุขั้ นตอนใน 

กำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนต่อเนื่อง เพ่ือสะดวกต่อกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำและปัญหำ 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงชัดเจน และถูกต้อง 
 ๕) เพ่ือควำมประหยัด ในกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ แรงงำนและก ำหนดเวลำ  
ควรก ำหนดอย่ำงเหมำะสม มีเหตุผลจะท ำให้กำรด ำเนินกำรวิจัยสำมำรถด ำเนินกำรไปอย่ำง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
 

๕.๓ ประโยชน์ของแบบการออกแบบการ วิจ ัย 
กำรออกแบบกำรวิจัยมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยหลำยประกำร ดังนี้  
๑. ช่วยให้ผู้วิจัยสำมำรถวำงแผนควบคุมตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซ้อนได้  

                                                                 
๒๒ สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนคิการวจิยัทางสังคมศาสตร,์ (กรุงเทพมหำนคร: วิทยพัฒน์, ๒๕๔๗), หนำ้ 

๘๗-๘๘. 
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๒. ช่วยในกำรก ำหนดและสร้ำงเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓. ช่วยให้ผู้วิจัยสำมำรถเลือกวิธีกำรทำงสถิติที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้  

๔. ช่วยในกำรประเมินเก่ียวกับงบประมำณ แรงงำนและระยะเวลำในกำรท ำวิจัย  
๕. ช่วยในกำรประเมินผลวิจัยที่ได้ว่ำมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้มำกน้อยเพียงใด 

 

๕.๔ หลักการออกแบบการ วิจ ัย 
เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญของกำรออกแบบกำรวิจัย คือ กำรควบคุมหรือข จัด

อิทธิพลของตัวแปรที่ไม่ต้องกำรศึกษำให้หมดไป เพ่ือให้ผลกำรวัดค่ำตัวแปรตำมนั้น มำจำกกำร

กระท ำของตัวแปรอิสระที่ศึกษำแต่เพียงอย่ำงเดียว อันน ำไปสู่กำรได้ค ำตอบต่อปัญหำกำรวิจัย
ที่ถูกต้องแม่นย ำที่สุด ดังนั้นหลักกำรของกำรออกแบบกำรวิจัยจึงเป็นเรื่องของกำรค ำนึงถึงกำร
ควบคุมควำมแปรปรวนของตัวแปรนั่นเอง ซ่ึงยึดหลักกำรที่เรียกว่ำ "The Max Min Con 

Principle" ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๓ ประกำร ดังนี้ 
(๑) Max มาจากค  าว่า Maximization ในที่นี้หมำยถึงกำรท ำ ให้ควำมแปรปรวน

ของ ตัวแปรตำมอันเนื่ องมำจ ำกตัวแปรอิสระที่ ทดลอง มีค่ำ สูงสุ ด ( Maximization of 
Systematic Variance) อธิบำยได้ว่ำในกำรวิจัย ผู้วิจัยจะต้องพยำยำมจัดตัวแปรอิสระที่น ำมำ
ทดลอง (Treatment) นั้น ให้มีควำมแตกต่ำงกันมำกที่สุด เพ่ือให้เห็นผลของกำรเปรียบเทียบที่

วัดจำกตัวแปรตำมชัดเจนที่สุด เช่น ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำเก่ียวกับวิธีสอนแปลมคธเป็นไทยโดยดู
ว่ำวิธีสอน ๒ วิธีจะท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแตกต่ำงกันหรือไม่ หรืออำจดูว่ำวิธี

ใดท ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีกว่ำกัน วิธีสอน ๒ วิธีที่น ำมำศึกษำนั้น จะต้องเป็น
วิธีที่แตกต่ำงกันมำกที่สุด เพ่ือที่ว่ำเม่ือวัดผลท่ีตัวแปรตำมคือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ถ้ำพบว่ำ
แตกต่ำงกัน ก็จะยืนยันได้ว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงแท้จริง และที่แตกต่ำงกันเป็นผลมำจำกวิธีสอน 

(Treatment) ที่ต่ำงกันจริง ข้อสรุปที่ได้ก็จะมีควำมเชื่อถือได้มำกที่สุด และอ้ำงอิงไปสู่
ประชำกรได้ 

(๒) Min มาจากค  าว่า Minimization ในที่นี้หมำยควำมว่ำกำรท ำให้ควำม
แปรปรวนอันเนื่องมำจำกควำมคลำดเคลื่อนต่ำง ๆ มีค่ำต่ ำสุด (Minimization of Error 
Variance) ควำมคลำดเคลื่อนต่ำง ๆ ในที่นี้เช่น ควำมคลำดเคลื่อนอันเกิดจำกควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงบุคคล หรือควำมคลำดเคลื่อนอันเกิดจำกกำรวัด เป็นต้น ควำมคลำดเคลื่อนดังกล่ำวนี้
มีกำรเกิดขึ้นได้อยู่ ๒ ลักษณะ คือ 



 

 ๘๙ 

ก. ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม (Random Error) เป็นควำมคลำดเคลื่อนอันเกิด
จำกควำมไม่เท่ำเทียมกันของโอกำสอันเกิดขึ้นของตัวแปรแทรกซ้อน มักจะเป็นตัวแปรที่เกิด

จำกภำยในกลุ่มตัวอย่ำงเช่น เพศ อำยุ เชื้อชำติ วุฒิภำวะ อำรมณ์ ควำมสนใจ เป็นต้น หรือ
อำจเป็นตัวแปรแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงด ำเนินกำรทดลองก็ได้ ควำมคลำดเคลื่อน

ชนิดนี้สำมำรถใช้กฎของกำรแจกแจงปกติ (Normal Distribution Law) มำค ำนวณค่ำสถิติ
เพ่ือจัด กระท ำกับควำมคลำดเคลื่อนชนิดนี้ได้ 

ข. ความคลาดเคลื่อนอยา่งมรีะบบ (Systematic Error) เป็นควำมคลำดเคลื่อนที่มี

ผลต่อกลุ่มตัวอย่ำงโดยเท่ำเทียมกัน ได้แก่ ควำมคลำดเคลื่อนอันเกิดจำกตัวเครื่องมือ เช่น 
ควำมคลำดเคลื่อนอันเกิดจำกกำรวัด เช่น ควำมบกพร่องของเครื่องมือในกำรวัด กำรแก้ไขก็ท ำ

ได้โดยผู้วิจัยจะต้องสร้ำงเครื่องมือในกำรวัดให้เป็นเครื่องมือที่ มีควำมเที่ยงตรง มีควำมเชื่ อม่ัน 
ตลอดจนมีควำมเป็นปรนัย และประสิทธิภำพสูง หรือเป็นควำมบกพร่องเนื่องจำกผู้ใช้เครื่องมือ 
เช่น ผู้ใช้ไม่มีควำมรู้ในเครื่องมือนั้นโดยสมบูรณ์ท ำให้กำรใช้ผิดพลำ ดได้ หรือบำงกรณีก็ไม่

ปฏิบัติตำมวิธีใช้ของเครื่องมือนั้น ๆ กำรแก้ไข คือ ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยเก็บข้อมูลจะต้องศึกษำ
วิธีกำรใช้เครื่องมือให้เข้ำใจถูกต้องและปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด 

กล่าวโดยสร ุป กำรท ำให้ควำมแปรปรวนอันเกิดจำกควำมคลำดเคลื่อนมีค่ำต่ ำสุดคือ
กำรขจัดควำมคลำดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นทั้ง ๒ ลักษณะให้หมดไปให้มำกที่สุด ซ่ึงในทำงปฏิบัติ
ทำงหนึ่งที่ท ำได้คือ ต้องพยำยำมควบคุมเง่ือนไขและสภำพกำรณ์กำรทดลองให้มีระบบ 

(๓) Con มาจากค  าว่า Control ในที่นี้หมำยถึงกำรควบคุมควำมแปรปรวน อันเกิด
จำกตัวแปรแทรกซ้อนที่ส่งผลอย่ำงมีระบบ (Control Extraneous Systematic Variance) 
เป็นกำรพยำยำมท ำให้ตัวแปรตำมเกิดจำกกำรกระท ำโดยตรงอย่ำงสมบูรณ์ของตัวแปรอิสระที่

ทดลองศึกษำเท่ำนั้น ซ่ึงมีวิธีดังต่อไปนี้ 
๑) การสุ่ม (Randomization) หมำยถึงกำรให้คุณสมบัติต่ำง ๆ ของสมำชิกในกลุ่ม

ตัวอย่ำงมีพอ ๆ กัน เช่น กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงมำเป็นตัวแทนในกำรศึกษำก็เลือกโดยใช้วิธีกำร
สุ่มและเม่ือจะแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น ๒ กลุ่มเพ่ือเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก็ใช้วิธีสุ่ ม
สมำชิกเข้ำกลุ่ม เป็นต้น กำรสุ่มเป็นวิธีกำรควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่ดีที่สุด 

๒) การก าจดัตัวแปรออก (Elimination) หมำยถึงกำรท ำให้กลุ่มตัวอย่ำงมีลักษณะ
ตัวแปรนั้น ๆ เหมือนกัน เช่น ถ้ำคิดว่ำสติปัญญำเก่ียวข้องกับกำรทดลองก็เลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่
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มีสติปัญญำเท่ำกันมำศึกษำ เช่น เลือกเอำพวกที่มี Iq อยู่ระหว่ำง ๙๐-๑๑๐ มำศึกษำเท่ำนั้น 
เพรำะถือว่ำอยู่ในระดับเดียวกัน เป็นต้น 

๓) การ เพิ่มตัวแปร  (Built Into the Design) หมำยถึง กำรน ำตัวแปรแทรกซ้อน
นั้นเพ่ิมเข้ำไปเป็นตัวแปรอิสระอีกตัวในแบบกำรวิจัยด้วย 

๔) การจับค ู่ (Matching) ซ่ึงมี ๒ ลักษณะ คือ 
ก. จับค ู่เป็นร ายกลุ่ม (Math Group) เป็นกำรท ำให้ทั้ง ๒ กลุ่ม มีควำมเท่ำกันโดย

ส่วนรวม ไม่ค ำนึงว่ำสมำชิกในแต่ละกลุ่มจะเท่ำกันเป็นรำยบุคคลหรือไม่ ซ่ึงอำจท ำได้โดยกำร

ก ำหนดให้สมำชิกเข้ำอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยกำรสุ่มแล้วทดสอบครั้งแรก น ำผลวัดที่ได้  เช่น 
ค่ำเฉลี่ยหรือควำมแปรปรวนมำทดสอบควำมแตกต่ำงเชิงสถิติเพ่ือดูว่ำแตกต่ำงกันมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติหรือไม่ ถ้ำพบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ กำรแบ่งเป็น ๒ กลุ่มนั้นก็
ใช้ได้ แต่ถ้ำพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ กำรแบ่งเป็น ๒ กลุ่มนั้น ก็ใช้
ไม่ได้ ต้องจัดกลุ่มใหม่ 

ข. จับค ู่เป็นร ายบุคคล (Match Subject) เป็นกำรน ำเอำบุคคลที่มีควำมเหมือนกัน
หรือเท่ำเทียมกันในคุณลักษณะต่ำง ๆ ประดุจฝำแฝดมำเรียงกันเป็นคู่ ๆ แล้วแยกแต่ละคนของ

แต่ละคู่ไปอยู่คนละกลุ่ม เม่ือได้กลุ่มตำมที่ต้องกำรแล้ว ก็น ำทั้งสองหรือหลำย  ๆ กลุ่มมำ
ทดสอบควำมแตกต่ำงเชิงสถิติโดยทดสอบจำกค่ำเฉลี่ยและควำมแปรปรวน ถ้ำพบว่ำแตกต่ำง
กันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติก็ใช้ได้ กำรควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยวิธีกำรนี้  จะกระท ำได้

เฉพำะคุณลักษณะบำงอย่ำงเท่ำนั้น คุณลักษณะบำงอย่ำงอำจมีแอบแฝงอยู่ในแต่ละคนไม่
เท่ำกัน ซ่ึงเป็นไปตำมควำมเป็นจริงของธรรมชำติของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงควบคุมยำก กำรจับคู่เป็น
รำยบุคคล เช่น กำรจับคู่คะแนนผลกำรเรียน คะแนนสติปัญญำ (I.O.) เป็นต้น 

๕) การ ใช ้เทคนิคทางสถิติ (Statistical Control) เป็นกำรน ำเทคนิคหรือวิธีกำร
ทำงสถิติมำควบคุม เช่น กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนร่วม (Analysis Of Covariance) ซ่ึงเป็น

เทคนิคทำงสถิติที่สำมำรถปรับคุณสมบัติที่ต่ำงกันบำงประกำรของกลุ่มตัวอย่ำงได้ ท ำให้ผลกำร
วัดที่ได้มำจำกตัวแปรทดลองเท่ำนั้น 

๖) การ ใ ช ้เค ร ื่องมือจักร กลหร ือทางกายภาพ (Mechanical Or Physical 

Control) กำรควบคุมโดยวิธีนี้ส่วนใหญ่ใช้ส ำหรับกำรควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอันเนื่องจำก
สภำพแวดล้อมขณะด ำเนินกำรทดลอง เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น ให้มีลักษณะคงที่หรือ
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เหมือนกันทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และให้เหมือนกันทุกครั้ง ตลอดระยะเวลำของกำร
ทดลอง 

๗) การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมำยถึงแบบกำรวิจัยที่นักวิจัยคิด
ขึ้นมำเพ่ือควบคุมควำมแปรปรวนของตัวแปร โดยยึดหลักเพ่ิมค่ำควำมแปรปรวนทั้งหมดของ

ตัวแปรตำมอันเนื่องมำจำกตัวแปรอิสระที่ทดลองให้มีค่ำสูงสุดและท ำให้ค่ำควำมแปรปรวนอัน
เนื่องมำจำกควำมคลำดเคลื่อนมีค่ำต่ ำสุดจนเป็นศูนย์ 
 

๕.๕ ความเที่ยงตรงของแบบการวิจัย (Validity of Research Design) 
ควำมเที่ยงตรงของแบบกำรวิจัยนั้น จ ำแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 

ก. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) หมำยถึง ควำมเที่ยงตรงที่เกิดจำก
กำรด ำเนินกำรทดลองหรือกำรด ำเนินกำรศึกษำโดยตรง โดยเน้นควำมเที่ยงตรงที่ครอบคลุม
คุณสมบัติ ๓ ประกำรคือ  

(๑) ครอบคลุมในเรื่องกำรทดสอบสมมติฐำน  
(๒) ครอบคลุมในเรื่องของกำรควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องกำรศึกษำ และ  

(๓) ครอบคลุมในเรื่องของควำมเที่ยงตรงและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ใช้ใน
กำรศึกษำ 

กล่าวโดยสร ุป แบบกำรวิจัยที่มีควำมเที่ยงตรงภำยใน หมำยถึง แบบกำรวิจัยที่ท ำให้

ผลกำรวิจัยที่เกิดจำกกำรกระท ำของตัวแปรอิสระที่ศึกษำโดยตรงแต่ประกำรเดียวไม่มีตัวแปร
อ่ืนหรือเหตุกำรณ์อ่ืนแทรกซ้อนเข้ำมำ  

องค ์ประกอบที่ท าให้การวิจัยหร ือการทดลองขาดค วามเที่ย งตร งภายใน  มี

ดังต่อไปนี้ 
๑) ประวัติของกลุ่มตัวอย่าง (History) ถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงแต่ละกลุ่มมีประวัติที่

แตกต่ำงกันมำแต่เดิม เม่ือด ำเนินกำรทดลองไปแล้วและเปรียบเทียบผลควำมแตกต่ำงที่วัดได้
ไม่สำมำรถลงสรุปได้อย่ำงแน่นอนว่ำเกิดจำกกำรกระท ำของตัวแปรทดลองที่ ศึกษำแต่ประกำร
เดียว 

๒) วุฒ ิภาวะ (Maturation) ของกลุ่มตัวอย่าง กำรวิจัยหรือทดลองใด ๆ ก็ตำม ถ้ำ
ใช้เวลำในกำรศึกษำหรือทดลองนำนเกินไปจะมีผลท ำให้ผลกำรวิจัยคลำดเคลื่อนได้ ที่เป็นเช่นนี้
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สืบเนื่องมำจำกวุฒิภำวะหรือกำรเปลี่ ยนแปลงทำงสรีระของกลุ่มตัวอย่ำงเกิดขึ้นไม่ เท่ำกัน 
ผลกำรวิจัยที่ได้จึงเกิดไม่ได้เกิดจำกตัวแปรอิสระที่ทดลองแต่อย่ำงเดียว 

๓) ทักษะในการสอบวัด (Test Wise) กำรทดลองที่มีกำรสอบวัดสองครั้งคือก่อน
และหลังกำรทดลอง (Pretest And Posttest) ด้วยเครื่องมือเดียวกัน กลุ่มตัวอย่ ำงแต่ละกลุ่ม

อำจเกิดควำมคุ้นเคยหรือเกิดกำรจ ำได้ เนื่องจำกกำรสอบครั้งแรกมำกน้อยไม่เท่ำกัน เป็นผลท ำ
ให้ผลหรือคะแนนที่ วัดไ ด้คลำดเคลื่อนได้  วิธี แก้ส ำหรั บกร ณีนี้  คือ ใช้เครื่อ งมือ  เช่ น 
แบบทดสอบที่มีลักษณะคู่ขนำนกัน 

๔) เคร ื่องมือที่ใ ช ้ว ัด ( Instrumentation) ผลกำรวัดแปรเปลี่ยนไปได้ แล้วแต่
เครื่องมือที่ใช้วัด ยิ่งถ้ำเครื่องที่ใช้ไม่มีควำมเที่ยงตรงและไม่มีควำมเชื่อม่ัน ผลกำรวัดหรือ

คะแนนที่ได้ก็เชื่อถือไม่ได้เลย นอกจำกนี้ยังขึ้นอยู่กับผู้ใช้เครื่องมือ ถ้ำผู้ใช้ไม่มีควำมรู้หรือควำม
เข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือนั้น ๆ ก็อำจท ำให้ผลกำรวัดคลำดเคลื่อนไปได้ ดังนั้นในกำรวิจัยใด  ๆ 
ถ้ำผู้วิจัยไม่สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้แต่ผู้เดียว ต้องให้ผู้ อ่ืนช่วยด ำเนินกำร เก็บ

ด้วย ผู้วิจัยจะต้องอธิบำยกำรใช้เครื่องมือนั้น ๆ ให้ผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจนเป็นที่เข้ำใจอย่ำง
ดีและก ำชับให้ปฏิบัติตำม 

๕) การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression) หมำยถึง กำรที่สมำชิกของกลุ่ม
ตัวอย่ำงบำงคนถดถอดเข้ำไปหำลักษณะของคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม มักเกิดขึ้นกับสมำชิกที่ได้
คะแนนสูงสุดและต่ ำสุดในกลุ่ม ถ้ำสอบวัดครั้งแรกได้คะแนนสูง ครั้งหลังมักต่ ำลง ถ้ำสอบครั้ง

แรกได้คะแนนต่ ำ ครั้งหลังมักสูงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ มักจะท ำให้ผลกำรวัดที่ได้คลำดเคลื่อนได้ 
๖) การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Selection) ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดจำกกำรคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่ำงมี ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑ ได้แก่ กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่เป็นตัวแทนที่ดี

ของประชำกร ควำมคลำดเคลื่อน ลักษณะนี้เกิดเนื่องจำกใช้เทคนิคกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงไม่
เหมำะสม ลักษณะที่ ๒ ได้แก่ กำรจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่ำง เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่

เหมำะสม ท ำให้ทั้ง ๒ กลุ่มมีควำมไม่เท่ำเทียมกันต้ังแต่เริ่มทดลอง ท ำ ให้เม่ือท ำกำรทดลองไป
แล้วควำมแตกต่ำงที่วัดได้ อำจไม่ใช่เนื่องจำกกำรทดลองโดยตรง แต่เกิดจำกไม่เท่ำเทียมกัน
ของ กลุ่มตัวอย่ำงทั้ง ๒ กลุ่มร่วมเข้ำไปด้วย ผลกำรวัดจึงคลำดเคลื่อนได้ กำรแก้ควำม

คลำดเคลื่อนทั้ง ๒ ลักษณะนี้ กระท ำได้โดย ลักษณะที่ ๑ ศึกษำวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงให้
เข้ำใจเพ่ือจะได้น ำไปใช้ได้ถูกต้อง ลักษณะที่ ๒ คือ กำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเป็น ๒ กลุ่ม เพ่ือเป็น

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนั้นจะต้องกระท ำโดยวิธีกำรสุ่ม (Randomization) 
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๗) การขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง (Experimental Mortality) ในระหว่ำงกำร
ทดลองสมำชิกบำงคนของกลุ่มตัวอย่ำงไม่มำเข้ำร่วมกำรทดลองเนื่องด้วยสำเหตุต่ำง  ๆ เช่น 

กำรตำยจำกไป เป็นต้น กรณีเช่นนี้จะ เป็นผลท ำให้คะแนนของกลุ่มที่สมำชิกขำดหำยไป 
คลำดเคลื่อนไปจำกที่เป็นจริง เม่ือน ำคะแนนของกลุ่มนี้ไปเปรียบ เทียบกับอีกกลุ่ม ค่ำควำม

แตกต่ำงที่วัดได้ก็จะไม่ตรงกับควำมจริง ข้อสรุปก็จะคลำดเคลื่อน เชื่อถือไม่ได้ กำรแก้ไข 
เหตุกำรณ์แบบนี้กระท ำได้โดยจะต้องดึงสมำชิกในอีกกลุ่มที่ มีจ ำนวนมำกกว่ำออกมำบ้ำงซ่ึง
จะต้องเลือกดึงออกมำอย่ำงสุ่ม 

๘) ผลของปฏสิมัพนัธข์ององคป์ร ะกอบต่าง ๆ (Interaction Effect) ในบำงกรณี
ควำมคลำดเคลื่อนของควำมเที่ยงตรงภำยในอำจเกิดจำกปฏิกิริยำร่วมกันขององค์ประกอบต่ำง 

ๆ เช่น ระหว่ำง “กำรทดสอบ” กับ “เครื่องมือ” หรือระหว่ำง “กำรขำดหำยไปของกลุ่ม
ตัวอย่ำง” กับกำร “คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง” หรืออำจเป็นปฏิกิริยำร่วมกันขององค์ประกอบทั้ง 
๗ ประกำรด้วยกันก็ได้ 

ข. ความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) หมำยถึง ควำมเที่ยงตรงของแบบ
กำรวิจัยหรือแบบแผนกำรทดลองที่ผลสรุปจำกกำรวิจัยมีควำมเชื่อถือได้  สำมำรถอ้ำงอิง 

(Generalization) ไปสู่มวลประชำกรตำมเป้ำหมำย (Target Population) ได้ 
องค ์ประกอบที่จะมีผลต่อความเที่ยงตรงภายนอก ได้แก่ 
๑) ปฏ ิกริยิารว่มระหวา่งการคดัเลือกกลุม่ตัวอยา่งกับตัวแปรทดลอง (Interaction 

Effects Of Selection Bias And Treatment) ลักษณะเช่นนี้หมำยควำมว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำง
ที่ เลือกมำเป็นตัวแทนในกำร ศึกษำไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชำกร และตัวแปรทดลอง 
(Treatment) ที่น ำมำศึกษำกับกลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกมำนั้นไม่เหมำะสมกัน เป็นผลท ำให้ผลวิจัย

ที่ได้เชื่อถือไม่ได้อ้ำงอิงไปสู่มวลประชำกรทั้งหมดไม่ได้ เช่น ในกำรทดลองวิธีสอนแบบท่องจ ำ
แบบเพ่ือจะดูว่ำจะท ำให้นักเรียนมีผลกำรเรียนดีขึ้นกว่ำเดิมหรือไม่ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงม ำ

ศึกษำเป็นสำมเณรที่ก ำลังศึกษำชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำกส ำนักเรียนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหำนคร ถ้ำผลวิจัยที่ได้แสดงว่ำ ท ำให้สำมเณรมีผลกำรเรียนดีขึ้น ผู้วิจัยก็สรุปว่ำ
วิธีกำรสอนแบบท่องจ ำแบบเป็นวิธีที่ดี กำรสรุปเช่นนี้มีควำมคลำดเคลื่อนได้ ไม่สำมำรถอ้ำงอิง

ไปสู่มวลสำมเณรที่ก ำลังศึกษำเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทั้งหมดได้ เพรำะสำมเณรที่น ำมำเป็น
ตัวแทนในกำรเรียนวิธีนี้นั้น ไม่เป็นตัวแทนที่ดีของสำมเณรที่ก ำลังศึกษำเปรียญธรรม ๓ 

ประโยค ทั้งหมด 
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๒) ปฏ ิกิร ิยาร ่วมระหว่างการสอบคร ั้งแรก (Pretesting) กับตัวแ ปร ทดลอง 
(Treatment) ลักษณะเช่นนี้หมำยควำมว่ำ กำรสอบครั้งแรกจะมีผลท ำให้กลุ่มตัวอย่ำงเกิด

ควำมจ ำข้อค ำถำมได้ เม่ือน ำไปทดลองแล้ วสอบวัดใหม่ ผลกำรวัดที่ได้ครั้งหลังมีควำ ม
คลำดเคลื่อนได้เช่น อำจได้คะแนนสูงขึ้น 

๓) ปฏ ิกิร ิยาเนื่องจากการจัดสภาพของการทดลอง (Reactive Arrangement) 
ลักษณะเช่นนี้ หมำยควำมว่ำ กำรจัดสภำพของกำรทดลองที่ศึกษำนั้นอำจท ำให้กำรเรียนกำร
สอนมีควำมต่ืนเต้น ท ำให้พฤติกรรมของผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่ำงที่แสดงออกเปลี่ยนแปลงไป

จำกเดิมที่เคยปฏิบัติ ดังนั้นผลวิจัยที่ได้ก็อำจคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง ท ำให้สำมำรถ
อ้ำงอิงไปสู่ประชำกรทั้งมวลได้ 

๔) ผลร ่วมของการ ไ ด้ร ับตัวแ ปร ทดลองหลาย  ๆ ตัวติดต่อกัน  (Multiple 
Treatment Interference or Carry Over Effect) ลักษณะเช่นนี้  หมำยควำมว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงกลุ่มเดิมได้รับตัวแปรทดลอง (Treatment) หลำย ๆ ตัวติดต่อกัน ผลจำกกำรกระท ำ

ของตัวแปรทดลองตัวแรกยังไม่ทันหมดไปก็ได้รับตัวแปรทดลองตัวให ม่เข้ำไปอีกเป็นเช่นนี้ไป
เรื่อย ๆ ผลสรุปของกำรเปรียบเทียบจึงไม่แน่ว่ำเป็นผลจำกกำรได้รับตัวแปรทดลองที่แตกต่ำง

กันอย่ำงแท้จริง เพรำะค่ำกำรวัดตัวแปรตำมตอนท้ำย ๆ อำจได้รับอิทธิพลจำกตัวแปรทดลอง
ในตอนแรก ๆ ด้วย 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 ๙๕ 

บทท่ี   
๖ 

การนิยามปัญหาและการเขยีน
โครงร่างการวจิัย 

 
กำรนิยำมปัญหำและกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัย เป็นงำนสองอย่ำงที่ มีควำมสัมพันธ์

ต่อเนื่องกันมำก เป็นงำนที่ต้องกระท ำภำยหลังที่ได้หัวข้อวิจัยแล้ว และเป็นงำนที่ต้องกระท ำ
ก่อนลงมือปฏิบัติวิจัยจริง กำรนิยำมปัญหำเป็นกำรก ำหนดหรือล้อมกรอบตัวปัญหำให้แจ่มชัด 
และมีขอบข่ำยของกำรศึกษำที่แน่นอน ประกอบด้วยหัวข้อ ๗ หัวข้อ คือ (๑) ควำมส ำคัญและ

ควำมเป็นมำของปัญหำ (๒) ค ำถำมกำรวิจัย (๓) วัตถุประสงค์กำรวิจัย (๔) ขอบเขตกำรวิจัย 
(๕) สมมติฐำนกำรวิจัย (๖) นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย (๗) เอกสำรและงำนวิจัยที่

เก่ียวข้อง ส่วนกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยก็เป็นกำรเพ่ิมเติมกำรนิยำมปัญหำให้สมบูรณ์ขึ้น โดย
เพ่ิมเติมเก่ียวกับรำยละเอียดของวิธีด ำเนินกำ รศึกษำ ท ำให้ผู้ วิจัยมองเห็นขั้นตอนและ
รำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนของกำรท ำวิจัยหัวข้อวิจัยนั้น ๆ ได้โดยตลอด ประกอบไปด้วยบท

ที่ ๑ บทน ำ คือ (๑) ชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัย (๒) ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ (๓) 
ค ำถำมกำรวิจัย (๔) วัตถุประสงค์กำรวิจัย (๕) ขอบเขตกำรวิจัย (๖) สมมติฐำนกำรวิจัย (๗) 

นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย (๘) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับในกำรวิจัย บทที่ ๒ แนวคิด 
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง บทท่ี ๓ วิธีด ำเนินกำรวิจัย และส่วนท้ำย คือ  บรรณำนุกรม 
ภำคผนวก  จึงกล่ำวได้ว่ำ กำรนิยำมปัญหำและกำรเขียน โครงร่ำงกำรวิจัย เป็นงำนที่ มี

ควำมส ำคัญมำก ในบทนี้จะได้กล่ำวถึงรำยละเอียดของทั้งสองหัวข้อนี้ เพ่ือให้ผู้วิจัยได้แนวทำง
ในกำรวำงแผนงำนวิจัยต่อไป 

 

๖.๑ ความมุ่งหมายและความหมายของการนิยามปัญหา 
การนิยามปัญหาหรอืการให้ค  าจ ากัดความปัญหา (Define The Problem) เป็น

กำรอธิบำยตัวปัญหำที่ศึกษำให้ชัดเจนกระจ่ำง โดยเป็นกำรอธิบำยให้ทรำบว่ำที่มำหรือต้นเหตุ

ของปัญหำนั้นเป็นอย่ำงไร ผู้วิจัยมีแนวควำมคิดอย่ำงไร จึงศึกษำปัญหำนั้น  ๆ ผู้วิจัยต้ัง
จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยไว้อย่ำงไร กำรวิจัยเรื่องนั้นมีควำมส ำคัญแก่ ใครด้ำนไหนอย่ำงไร 



 

 ๙๖ 

ขอบข่ำยของกำรศึกษำมีแค่ไหน ขอบเขตที่จะอ้ำงอิงผลวิจัยมีได้แค่ไหน ตัวแทนประชำกรคือ
ใคร ตัวแปรที่ศึกษำมีอะไรบ้ำง ตัวแปรนั้น ๆ นิยำมอย่ำงไร ข้อมูลคืออะไร จะใช้เครื่องมือชนิด

ใดในกำรเก็บข้อมูลและจะรวบรวมข้อมูลอย่ำงไร เอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยเรื่องนั้นมี
อะไรบ้ำง และมีว่ำอย่ ำงไร แนวทำงในกำ รต้ั งสมมติฐำนใช้ทฤษฎีอะไรอ้ำงอิง กำรให้

รำยละเอียดเก่ียวกับสิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้ทั้งผู้วิจัยและผู้อ่ำนมีควำมคิดที่จะกระท ำกำรวิจัยได้ตรง
จุดมุ่งหมำย มีควำมระมัดระวังในกำรท ำกำรวิจัยให้อยู่ภำยในขอบเขตของจุดมุ่งหมำยและยัง
เป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรท ำวิจัยให้รัดกุมด้วย  

 

๖.๒ ประโยชน์ของการนิยามปัญหา 
กำรนิยำมปัญหำมีคุณค่ำหลำยประกำรต่อผู้วิจัย ดังต่อไปนี้ 
๑. ช ่วยให้ผูว้จิ ัยคดิรอบคอบ และมีควำมคิดที่แจ่มชัดมำกขึ้นในเรื่องที่ตนเองก ำลังจะ

วิจัย กำรที่คิด แล้วคิดอีกและน ำควำมคิดต่ำง ๆ เหล่ำนั้นมำเขียนเป็นค ำบรรยำยเพ่ืออธิบำย
ปัญหำให้คนอ่ืนเข้ำใจนั้น จะช่วยให้ตน เองเกลำควำมคิดตนเองให้แจ่มชัดมำกขึ้น และมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจมำกขึ้นในปัญหำที่จะท ำวิจัย 
๒. ช ่วยให้ผูว้จิ ัยประเมินคา่ของงานวจิัยที่ท าได้ กำรประเมินคุณค่ำนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็

ต่อเม่ือผู้วิจัยเข้ำใจปัญหำขอบข่ำยของปัญหำและอ่ืน ๆ จึงกระท ำกำรประเมินได้ว่ำปัญหำนั้น 

ๆ เหมำะสมที่จะท ำหรือไม่ประกำรใด 
๓. ช ่วยให้ผูว้จิ ัยระมัดระวงัถงึอุปสรรคต่าง ๆ อันอำจจะเกิดขึ้นในระยะที่จะท ำกำร

วิจัย เพรำะในกำรให้ค ำจ ำกัดควำมต่ำง ๆ ของปัญหำนั้น ผู้วิจัยจะต้องคิดมำแล้วอย่ำงดีในแต่
ละแง่ของกำรปฏิบัติงำนกำรวิจัย ในเรื่องนี้มีผู้ถึงกับเชื่อว่ำถ้ำหำกผู้วิจัยสำมำรถให้ค ำจ ำกัด
ควำมของหัวข้อวิจัยได้ชัดเจนแล้ว นั่นหมำยถึงงำนวิจัยส ำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว 

๔. ช ่วยให้การมองเหน็แนวทางในการสรา้งเคร ือ่งมอืและวธิกีารด าเนนิงานวจิัยใน
ขั้นตอนต่อไป กำรนิยำมปัญหำนี้จะเป็นแกนหลักที่จะชี้ช่องถึงเรื่องต่ำง ๆ เช่น ชี้ถึงลักษณะ

ข้อมูล ชี้ถึงเครื่องมือที่จะใช้ ชี้ถึงกลุ่มตัวอย่ำง ชี้ถึงสถิติวิเครำะห์และอ่ืน  ๆ เพรำะทุกอย่ำงที่
ตำมมำทีหลังนี้จะต้องท ำให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย ซ่ึงควำมมุ่งหมำยของกำร
วิจัยนี้ถือว่ำเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของกำรนิยำมที่จะท ำกำรวิจัย 

 



 

 ๙๗ 

๖.๓ ความมุ่งหมายและความหมายของการ เขียนโครงร ่างการ วิจ ัย 
โดยทั่วไปก่อนที่นักวิจัยจะท ำกำรวิจัยหรือนักสิตจะท ำสำรนิพนธ์ จะต้องมีกำร

วำงแผนงำนเรื่องที่จะท ำกำรวิจัยไว้ล่วงหน้ำ กำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยเป็นกำรน ำแผนงำนวิจัย 

ซ่ึงอยู่ในรูปของควำมคิดมำเขียนให้เป็นลำยลักษณ์อักษรท ำให้มองเป็นแผนงำนวิจัยในกำร
ปฏิบัติจริงได้ กำ รเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยนอกจำกกระท ำให้ผู้วิจัยทรำบขั้นตอน และ

รำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนของกำรท ำวิจัยแล้วยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรพิจำณำขออนุมัติท ำ
วิจัยหรือขอทุนส ำหรับท ำวิจัยอีกด้วย 

โคร งร ่างการวิจัย (Research Proposal) หรือส ำหรับนิสิตอำจเรียกชื่อได้ว่ำ โครง

ร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Thesis Proposal) เป็นงำนที่ท ำ ต่อจำกกำรนิยำมปัญหำ โดยเป็นกำร
วำงแผนเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ ซ่ึงได้แก่กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
กำรก ำหนดเครื่องมือ และกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำร

วิเครำะห์ข้อมูล นอกจำกนั้นกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัย ควรจะได้ระบุถึงเอกสำรและงำนวิจัย
ต่ำง ๆ ที่ใช้ประกอบกำรค้นคว้ำด้วย  

กำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัยในส่วนที่เก่ียวกับวิธีด ำเนินกำรศึกษำนี้  ต้องอำศัยแบบกำร
วิจัยซ่ึงได้กล่ำวไว้ ในบทท่ี ๕ อย่ำงมำก ถ้ำผู้วิจัยออกแบบกำรวิจัยหรือเลือกแบบกำรวิจัยได้
ถูกต้องเหมำะสมกับปัญหำที่วิจัย เม่ือน ำมำเขียนเป็นโครงร่ำงกำรวิจัย ในส่วนของวิธีกำร

ด ำเนินกำรศึกษำก็จะท ำให้เขียนได้ถูกต้องอันจะท ำให้ผลวิจัยที่ได้มีควำมเชื่อถือได้มำกยิ่งขึ้น 
 

๖.๔ เทคนิคการ เขียนเค ้าโครงหร ือโครงร ่างวิทยานิพนธ ์ 
ในที่นี้จะเขียนไว้เฉพำะที่เก่ียวข้องกับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และ

ปริญญำเอก ของสำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
เท่ำนั้น (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมจำกคู่มือกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยำลัย และคู่มือ

กำรเขียนสำรนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษำภำควิชำรัฐศำสตร์ ) โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

(๑) ช ื่อเร ื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
กำรต้ังชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ควรเขียนเป็นค ำนำมวลี เช่น 

“วิธีกำรประกำศพระศำสนำของพระพุทธเจ้ำ” ไม่ควรเขียนเป็นประโยคสมบูรณ์ที่ มีครบทั้ง
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ประธำน กริยำ และกรรม เช่น “พระพุทธเจ้ำทรงประกำศพระศำสนำ” ควรใช้ภำษำกะทัดรัด 
ชัดเจน ไม่วกวนคลุมเครือ ที่ส ำคัญคือ ชื่อเรื่องต้องสะท้อนหรือเล็งถึงประเด็นปัญหำที่ต้องกำร

หำค ำตอบด้วย  
 

  
 
 

 
 

 
ตัวอย่างเช ่น  

“กลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกำภิวัตน์” 

Sangha Order Organization Strength Administration Strategy  
In The Age Globalization 

“กลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดยบูรณำกำรหลักพุทธธรรม” 

Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism Through Buddhism Integration 

 
(๒) ความเป็นมาและความส าค ัญของปัญหา 

กำรเขียนควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ เป็นกำรให้เหตุผลประกอบว่ำ 
ท ำไมเรื่องของเรำจึงสมควรศึกษำวิจัย ปัญหำที่ต้องกำรหำค ำตอบนั้นส ำคัญอย่ำงไร มีภูมิหลัง
หรือควำมเป็นมำอย่ำงไร ในอดีตที่ผ่ำนมำ มีแนวคิดหรือทฤษฎีที่พยำยำมตอบปัญหำนั้นหรือไม่ 

อย่ำงไร ถ้ำมีผู้ศึกษำไว้บ้ำงแล้ว ต้องชี้แจงต่อไปว่ำ มีประเด็นปัญหำใดบ้ำงที่ยังค้ำงคำอยู่หรือ
ตอบแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ อุปมำเหมือนเรำเสนอควำมเห็นในที่ประชุมว่ำ ให้เอำอย่ำงนั้น 

อย่ำงนี้ ที่ประชุมจะเห็นด้วยกับข้อเสนอเรำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุผลท่ีเรำใช้สนับสนุนข้อเสนอ
นั้นเป็นส ำคัญ ทั้งหมดนี้ เพ่ือแสดงเหตุผลให้เห็นว่ำ เรื่องที่น ำมำศึกษำนี้ส ำ คัญและจ ำเป็นหรือ
จูงใจมำกจนถึงขนำดท ำให้ผู้ศึกษำสนใจและตัดสินใจเลือกศึกษำเรื่องนี้ 

 

เกณฑ ์มาตรฐานการตั้งช ื่อเร ื่อง 
๑. ใช้ค ำกะทัดรัด ชัดเจน ไม่คลุมเครือ 

๒. เขียนเป็นข้อควำมค ำนำมวลี 
๓. ชื่อเรื่องสะท้อนหรือชี้ถึงประเด็นปัญหำกำรวิจัย 
๔. ต้ังชื่อเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 



 

 ๙๙ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ตัวอย่างการ เขียนความเป็นมาและความส าค ัญของปัญหาจากงานวิจัย เร ื่อง 
“กลไกการขับเคลือ่นศกัยภาพขดีความสามารถของผู้สงูอายโุดยบรูณาการหลักพทุธธรรม” 
เช ่น 

จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้
กล่ำวถึงกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพ่ือสร้ำงสัง คมสูงวัยอย่ำงมี

คุณภำพ ไว้ใน ๔ ด้ำน ๑) การพฒันาศกัยภาพคนในทกุชว่งวัยใหส้นับสนนุการเจรญิเติบโต
ของประเทศ  วัยผู้สูงอำยุให้มีกำรท ำงำนที่เหมำะสมตำมศักยภำพและ ประสบกำรณ์ มีรำยได้
ในกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพเพ่ือป้องกันหรือชะลอควำมทุพพลภำพ และ

โรคเรื้อรังต่ำง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ ๒) 
การยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรยีนร ู้ให้มีค ุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  ๓) การ
พัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพ่ือรองรับ

กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ ยกระดับกำร
บริหำรจัดกำรระบบสุขภำพเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว ๔) การ

สร ้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมที่เอื้อต่อการด าร งช ีพในสังคมสูงว ัย  โดยกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมและควำมจ ำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ ในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำง

บูรณำกำร โดยกำรมีส่วนร่วม ของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพ
และควำมพร้อมให้เป็นต้นแบบของกำรดูแล ผู้สูงอำยุเพ่ือขยำยผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนกำร

เกณฑ ์มาตรฐานการ เขียนความเป็นมาและความส าค ัญของปัญหา 

๑. ชี้ให้เห็นว่ำ ประเด็นปัญหำหรือข้อค ำถำมที่จะศึกษำหำค ำตอบ 

๒. ชี้ให้เห็นว่ำ ประเด็นปัญหำนั้นมีภูมิหลังหรือควำมเป็นมำอย่ำงไร 

๓. ชี้ให้เห็นว่ำ ปัญหำนั้นมีควำมส ำคัญและสมควรศึกษำหำค ำตอบอย่ำงไร 

๔. ชี้ให้เห็นว่ำ มีผู้เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีส ำหรับตอบปัญหำนั้นอย่ำงไร มีประเด็นใดบ้ำง 

ที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้ตอบ 



 

 ๑๐๐ 

พัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันส ำหรับผู้สูงอำยุ๒๓ ซ่ึงสอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติ
ผู้สูงอำยุ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงได้ก ำหนดสิทธิของผู้สูงอำยุ 

ไว้ในมำตรำที่ ๑๑ ว่ำ ผู้สูงอำยุมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนในด้ำน
ต่ำง ๆ คือ ๑) กำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขที่จัดไว้โดยให้ควำมสะดวกและ

รวดเร็วแก่ผู้สูงอำยุเป็นกรณีพิเศษ ๒) กำรศึกษำ ศำสนำ และข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินชีวิต ๓) กำรประกอบอำชีพหรือฝึกอำชีพที่เหมำะสม ๔) กำรพัฒนำตนเองและกำร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม กำรรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ำยหรือชุมชน ๕) กำรอ ำนวย

ควำมสะดวกและควำมปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอำยุในอำคำร สถำนที่ ยำนพำหนะหรือกำร
บริกำรสำธำรณะอ่ืน ๖) กำรช่วยเหลือด้ำนค่ำโดยสำรยำนพำหนะตำมควำมเหมำะสม ๗) กำร

ยกเว้นค่ำเข้ำชมสถำนที่ของรัฐ ๘) กำรช่วยเหลือด้ำนค่ำโดยสำรยำนพำหนะตำมควำม
เหมำะสม ๙) กำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ด ำเนินกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องในทำงคดีหรือในทำงกำร
แก้ไขปัญหำครอบครัว ๑๐) กำรจัดที่พักอำศัย อำหำรและเครื่องนุ่งห่มให้ตำมควำมจ ำเป็น

อย่ำงทั่วถึง ๑๑) กำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพเป็นรำยเดือนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ๑๒) กำร
สงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพตำมประเพณี และ ๑๓) กำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนด 
นอกจำกนี้รัฐบำลชุดปัจจุบันยังมีนโยบำยในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ

อย่ำงมีคุณภำพ โดยก ำหนดกลไกหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรไว้ ๒ ประเด็นส ำคัญ คือ ๑) กำร

เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ โดยมีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุทำงสังคม 
ผ่ำนกำร มีส่วนร่ วมของทุกภำคส่ วน  ๒)  กำรสนับสนุน กลไกด้ำ นผู้สูงอำยุจังหวัด เช่ น 
คณะกรรมกำรกองทุนผู้สูงอำยุ ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ ศูนย์พัฒนำคุณภำพ

ชีวิตผู้สูงอำยุ ๘๗๘ แห่ง ทั่วประเทศ๒๔  

                                                                 
๒๓ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ทิศ ทางข องแผนพัฒ นา

เศ รษฐกิจและสังค มแห่งช าต ิ ฉบับที่ ๑๒, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ๒๕๕๘), หน้ำ ๑๘-๑๙. 

๒๔ ไมตรี อินทุสุต, ประเดน้การประชมุบูรณาการการข ับเค ลื่อนงานด ้านการพัฒนาสังค ม  
ประจ าปง ๒๕๕๙ , วันอังคำรท่ี ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. , ณ ห้องประชุม ๒ 
กระทรวงมหำดไทย กรุงเทพมหำนคร 



 

 ๑๐๑ 

จำกกำรศึกษำสภำพปัญหำในปัจจุบัน พบว่ำ ประชำกรสูงอำยุเพ่ิมขึ้นจำก ๔ ล้ำนคน 
(ร้อยละ ๖.๘) ในปี ๒๕๓๗ เป็น ๑๐ ล้ำนคน (ร้อยละ ๑๔.๙) ในปี ๒๕๕๗ และคำดว่ำจะเพ่ิม

เป็น ๒๐.๕ ล้ำนคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ และในปี ๒๕๕๘ กระทรวงสำธำรณสุข
ด ำเนินกำรประเมินคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ จ ำนวน ๖,๓๙๔,๐๒๒ คน พบว่ำ เป็นกลุ่มติด

สังคมประมำณ ๕ ล้ำนคน หรือร้อยละ ๗๙ และเป็นผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง กลุ่มติดบ้ำน ติด
เตียง จ ำเป็นต้องสนับสนุนด้ำนสุขภำพและสังคม ประมำณ ๑.๓ ล้ำนคน หรือร้อยละ ๒๑๒๕ 
วิกฤติกำรดังกล่ำวมีผลพวงจำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้น สืบเนื่องจำกสภำพกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เพ่ิมมำกขึ้น กำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี ทำงกำรแพทย์ ท ำให้ผู้สูงอำยุมีอำยุยืนยำวขึ้น ใน

ขณะเดียวกันด้วยอำยุที่เพ่ิมมำกขึ้นและมีภำวะโรคเรื้อรังร่วมด้วย ก่อให้เกิดภำวะพ่ึงพิงของ
ผู้สูงอำยุ จ ำเป็นต้องมีผู้ ดูแล แต่กำรเปลี่ยนแปลงของระบบครอบครัวและ สังคม พบว่ำ 
ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ขำดผู้ดูแล อีกทั้งระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุขในปัจจุบันยัง

เน้นกำรดูแลรักษำโรคแบบเฉียบพลัน เม่ือรักษำอำกำรคงที่แล้วก็จ ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำล 
โดยยังไม่มีระบบกำรดูแลต่อเนื่องรองรับในชุมชน สุดท้ำยแล้วกำรขำดกำรดูแลฟ้ืนฟูสภำพให้

ผู้สูงอำยุกลับมำปกติ จึงท ำให้ผู้สูงอำยุเกิดภำวะทุพพลภำพ มีข้อจ ำกัดในกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันเป็นภำระที่ต้องพ่ึงพิงครอบครัว หำกมีระบบกำรดูแลระยะยำวรองรับ ภำระกำร
พ่ึงพิงเหล่ำนี้จะลดน้อยลง และผู้สูงอำยุจะมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สถำนกำรณ์ควำมจ ำเป็นและ

ข้อจ ำกัดเหล่ำนี้ จึงเป็นที่มำของกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวรองรับในชุมชน โดยกำรมี
ส่วนร่วมของภำคีในพ้ืนที่  ๓ ภำคีประสำน ได้แก่ อปท. ชมรมผู้ สูงอำยุ และรพ.สต .๒๖ 
สอดคล้องกับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

สำธำรณสุข ได้กล่ำวถึงนโยบำยกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุ

                                                                 
๒๕ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) , ค ู่ม ือร ะ บบการ ด ูแลร ะ ยะ ยาวด ้าน

สาธ ารณสขุส าหรบัผ ูส้งูอาย ุที่มภีาวะพึง่พงิในพืน้ที ่(Long Term Care) ในระบบหลกัประกันสุข ภาพ
แห่งช าต ิ ปงงบประมาณ ๒๕๕๙ , (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) , 
๒๕๕๙), หน้ำสำส์น. 

๒๖แพทย์หญิงลลิตยำ กองค ำ, การพฒันาระบบการด ูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่ม ีภาวะพึ่งพิง,  
[ออนไลน์] , แหล่งท่ีมำ : http://www.thaitgri.org/images/document/Research_tgri/ Manual%๒๐
LTC.pdf, [๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๙]. 



 

 ๑๐๒ 

ที่มีภำวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Lonh Term Care) ว่ำ รัฐบำลคำดหวังต่อผู้สูงอำยุจะได้รับกำ รดูแล
จำกทีมสหวิชำชีพ จำกหน่วยปฐมภูมิและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล โดยกำรมี

ส่วนร่วมของครอบครัวช ชุมชนและท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ ดี อยู่ในสังคม
อย่ำงมีศักด์ิศรี เข้ำถึงบริกำรอย่ำงถ้วนหน้ำและเท่ำเทียม เป็นกำรสร้ำงสังแห่งกำรเอ้ือำทร อีก

ทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทีมหมอครอบครัว
และอำสำสมัครในชุมชน เพ่ือ “สังคมไทย สังคมผู้สูงวัย เข้ำใจ เข้ำถึง พ่ึงได้” ผู้สูงอำยุมีคุณค่ำ 
มีศักด์ิศรี เป็นหลักชัยของสังคมและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น๒๗ 

สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุคือกำรน ำเอำ
หลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตของู่สูงวัย จำกงำนวิจัยของ 

รศ.ดร.กุหลำบ รัตนสัจธรรม ดร.วนัสรำ เชำว์นิยมและคณะ เรื่อง “กลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุแบบบูรณำกำรพหุปัญญำตำมแนวคิด ปรัชญำตะวันออก” ได้กล่ำวไว้ใน
คู่มือ “กองบุญผู้สูงวัย” (Maha) ว่ำ แนวคิดปรัชญำตะวันออก เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับวิถี

ชีวิตของผู้สูงอำยุไทย ซ่ึงแนวคิดปรัชญำตะวันออกที่มีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยในกลุ่มผู้สูงอำยุ
ไทยจะมี ๒ แนวคิดที่ส ำคัญคือ แนวคิดทำงวิถีไทยพุทธ และแนวคิดทำงวิถีไทยจีน แต่ส่วนใหญ่

จะเน้นไปที่แนวคิดทำงวิถีไทยพุทธ ซ่ึงปัจจุบันแนวคิดปรัชญำตะวันออกทั้งสองแนวคิดที่ส ำ คัญ
นี้ มีกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย และกระจำยไปอยู่ตำมพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงเป็น
วิธีกำรที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้สูงอำยุ และประชำชนวัยต่ำง  ๆ ในกำรปฏิบัติ ซ่ึงหำกกำร

ปฏิบัตินี้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมที่มีประสิทธิผลสูง ผู้สูงอำยุได้ทรำบแนวทำงของส่วนขำดที่ควรเติมเต็ม ผู้ ดูแลหรือ
ครอบครัวร่วมสนับสนุน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ร่วมส่งเสริมและสร้ำงส รรค์ เพ่ือให้กำร

ปฏิบัติต่ำง ๆ ทั้งหลำยเหล่ำนี้ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุได้ จะช่วยในกำรลดค่ำใช้จ่ำย ลด
ภำระกำรดูแล เพ่ิมศักยภำพให้ผู้สูงอำยุเป็นคลังสมองที่ส ำ คัญในกำรร่วมพัฒนำประเทศชำติ 

คู่มือกองบุญผู้สูงวัย ภำยใต้ชื่อว่ำ  Maha มำจำกค ำเต็มว่ำ  Merit Audit Healthy Aging จะ

                                                                 
๒๗ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) , ค ู่ม ือร ะ บบการ ด ูแลร ะ ยะ ยาวด ้าน

สาธ ารณสขุส าหรบัผ ูส้งูอาย ุที่มภีาวะพึง่พงิในพืน้ที ่(Long Term Care) ในระบบหลกัประกันสุข ภาพ
แห่งช าต ิ ปงงบประมาณ ๒๕๕๙ , (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) , 
๒๕๕๙), หน้ำสำส์น. 



 

 ๑๐๓ 

สำมำรถช่วยให้ผู้สูงอำยุผู้ดูแลหรือครอบครัว และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ร่วมกันพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ๒๘ 

จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นและเป็นกำรต่อยอดงำนวิจัย คณะนักวิจัยจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดยบูรณำกำร

หลักพุทธธรรม ภำยใต้กำรวิจัยและพัฒนำศูนย์พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุที่ ต้ังในพุทธสถำนเพ่ือ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้สูงอำยุในกำรดูแลตนเอง สร้ำงกลไกกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำวะโดยกำร
ยกระดับจิตกำรพ่ึงตนเองของแกนน ำผู้สูงอำยุพุทธธรรม ในกำรเสริม สร้ำงศักยภำพขีด

ควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุติดเตียง และสร้ำงกลไกกำรสร้ำงเสริมศักยภำพขีดควำมสำมำรถ
ผู้สูงอำยุติดเตียงโดยแกนน ำผู้สูงอำยุพุทธธรรม   

(๓) วัตถุประสงค ์ของการวิจัย  
กำรเขียนวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย คือ กำรวำงเป้ำหมำยกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำว่ำ 

งำนดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ของเรำจะเดินทำงไปสู่จุดหมำยใด เหมือนกำรไปซ้ือ

ของในห้ำงสรรพสินค้ำ ถ้ำเรำมีเป้ำหมำยล่วงหน้ำว่ำ จะไปซ้ือของอะไร ที่ร้ำนไหน เรำก็จะ มุ่ง
ไปหำร้ำนนั้นโดยตรง ไม่ต้องเสียเวลำเดินหำไปเรื่อย  ๆ กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรวิจัยมี

ประโยชน์มำกในแง่ที่ท ำให้ผู้วิจัยรู้ล่วงหน้ำว่ำ งำนวิจัยของตนมุ่งไปสู่ เป้ำหมำยใด เวลำลงมือ
เขียนจริง ๆ  ก็จะไม่ต้องเสียเวลำกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้ำหมำยของตนเอง กำรเขียนวัตถุประสงค์กำร
วิจัยนั้น นิยมเขียนแยกเป็นข้อ ๆ  โดยขึ้นต้นค ำว่ำ “เพ่ือ . . .” โดยแต่ละข้อต้องสัมพันธ์กัน

และมุ่งไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ มุ่งไปสู่กำรตอบปัญหำกำรวิจัยเหมือนกัน 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                 
๒๘กุหลำบ รัตนสัจธรรมและคณะ, ค ู่มอืกองบญุผ ูส้งูวัย (MaHa), (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ, ๒๕๕๙), หน้ำ ๘. 

เกณฑ ์มาตรฐานการ เขียนวัตถุประสงค ์การวิจัย  

๑. ใช้ภำษำชัดเจน เข้ำใจง่ำย ไม่วกวน 

๒. ใช้ประโยคบอกเล่ำ ไม่ใช่ประโยคค ำถำมและปฏิเสธ โดยขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ “เพ่ือ...” 

๓. แต่ละข้อต้องมุ่งไปทิศทำงเดียวกันคือ มุ่งตอบปัญหำกำรวิจัย 

๔. แต่ละข้อสะท้อนปัญหำและตอบปัญหำกำรวิจัยเดียวกัน แต่ตอบคนละแง่มุม 



 

 ๑๐๔ 

ตัวอย่างการ เขียนวัตถุประสงค ์การวิจัยจากงานวิจัยเร ื่องกลไกการขับเคลื่อน
ศ ักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม เช ่น  

๑. เพ่ือพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุที่ ต้ังในพุทธสถำน
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้สูงอำยุในกำรดูแลตนเอง 

๒. เพ่ือพัฒนำกลไก หลักสูตร และกิจกรรม กำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำวะโดยกำร
ยกระดับจิตกำรพ่ึงตนเองของผู้สูงอำยุเพ่ือเป็นแกนน ำผู้สูงอำยุพุทธธรรม 

๓. เพ่ือน ำเสนอกลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดยบูรณำ

กำรหลักพุทธธรรม 
 

(๔)  ปัญหาที่ต้องการทราบ  
กำรเขียนปัญหำที่ต้องกำรทรำบหรือต้องกำรตอบ คือ กำรเขียนระบุลงไปให้ชัดเจนว่ำ 

งำนวิจัยเรื่องนั้นต้องกำรตอบปัญหำอะไร ส่วนใหญ่ปัญหำกำรวิจัยจะมีอยู่แล้วในควำมเป็นมำ

และควำมส ำคัญของปัญหำ แต่ที่แยกออกมำเป็นอีกข้อหนึ่งต่ำงหำก เพ่ือเน้นให้เห็นปัญหำ
เด่นชัดมำกยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการเขียนปญัหาทีต่้องการทราบจากงานวจิยัเร ื่อง “กลไกการขับเคลื่อน
ศ ักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” เช ่น 

๑. กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุที่ ต้ังในพุท ธสถำนเพ่ือเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถผู้สูงอำยุในกำรดูแลตนเองเป็นอย่ำงไร 
๒. กำรส่งเสริมสุขภำวะโดยกำรยกระดับจิตกำรพ่ึงตนเองของผู้สูงอำยุเพ่ือเป็นแกนน ำ

ผู้สูงอำยุพุทธธรรมเป็นอย่ำงไร หรือหลักสูตรควรมีลักษณะเป็นเช่นไร 

๓. แนวทำงในกำรน ำเสนอกลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุ
โดยบูรณำกำรหลักพุทธธรรมควรเป็นอย่ำงไร หรือควรน ำเสนอในลักษณะใดบ้ำง 

 
(๕) ขอบเขตการวิจัย 
กำรเขียนขอบเขตกำรวิจัย คือ กำรเขียนระบุว่ำงำนวิจัยเรื่องนั้น  ๆ จะศึกษำภำยใน

ขอบเขตกว้ำงแคบแค่ไหนเพียงไร จะเก็บข้อมูลจำกเอกสำรหรือจำกกลุ่มประชำกรกว้ำงแคบ
แค่ไหน กำรระบุขอบเขตกำรวิจัย มีประโยชน์ในแง่ที่ท ำให้เรำเก็บข้อมูลได้อย่ำงครอบคลุม

ภำยในขอบเขตที่ก ำหนดไว้ ส่วนข้อมูลนอกนั้น ถือว่ำไม่ได้อยู่ในขอบข่ำยแห่งกำรศึกษำของเรำ 



 

 ๑๐๕ 

เช่น เรำเขียนขอบเขตไว้ว่ำ จะศึกษำเรื่องกรรมเฉพำะในพระไตรปิฎก เรำก็เก็บข้อมูลเรื่อง
กรรมเท่ำที่มีในพระไตรปิฎก ๔๕ เล่มเท่ำนั้น ไม่ต้องไปเก็บจำกคัมภีร์รุ่นหลัง เช่น คัมภีร์รุ่น

อรรถกถำ ฎีกำ เป็นต้น อุปมำเหมือนเรำขีดวงกลมบนผืนทรำยแล้วเก็บเมล็ดทรำยเฉพำะ
ภำยในวงกลมที่เรำขีดไว้เท่ำนั้น 

ขอบเขตกำรวิจัย จึงเป็นกำรก ำหนดกรอบหรือระบุขอบเขตของกำรวิจัยว่ำ จะ
ท ำกำรศึกษำกว้ำงขวำงเพียงใด ครอบคลุมถึงเรื่องอะไร ซ่ึงจะช่วยให้ผู้วิจัยไม่ศึกษำนอก
ขอบเขต แต่ให้ศึกษำเฉพำะหน่วยที่วิจัยเท่ำนั้น ซ่ึงอำจแบ่งขอบเขตที่ศึกษำได้ดังนี้ 

(๕.๑) ขอบเขตด้านเนื้อหา เขียนแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเนื้อหำที่ต้องกำรศึกษำ
ว่ำ ต้องกำรก ำหนดแค่ไหน อย่ำงไร ซ่ึงถือว่ำ เป็นข้อตกลงเบื้องต้นของดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์

ฉบับนั้น ๆ   
(๕.๒) ขอบเขตด้านตัวแปร  (ถ้ามี) 
- งานวิจัยเช ิงค ุณภาพ ควรระบุตัวแปรที่ศึกษำไว้อย่ำงกว้ำง ๆ และแสดงให้เห็นถึง

ควำมเก่ียวข้องของตัวแปรแต่ละกลุ่ม 
- งานวิจัยเช ิงปร ิมาณ ควรระบุตัวแปรที่ศึกษำให้ชัดเจน เช่น ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

และ/หรือ ตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
- งานวิจัยแบบผสม ควรระบุทั้งตัวแปรเชิงคุณภำพและตัวแปรเชิงปริมำณให้ชัดเจน

ทั้งสองส่วน 

- การก าหนดขอบเขตดา้นตวัแปร  ควรค ำนึงถึงกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยด้วย
ว่ำ ตัวแปรแต่ละตัว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีหรืองำนวิจัยของใคร 

(๕.๓) ขอบเขตด้านประชากร /ผู้ให้ข้อมูลส าค ัญ  (ถ้ามี) 

- งานวิจัยเช ิงปร ิมาณ ควรก ำหนดขอบเขตด้ำนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำ 
ต้องกำรแจงแบบสอบถำมหรือใช้เครื่องมือกำรวิจัยกับกลุ่มใด และจ ำนวนประชำกรควรอ้ำงอิง

แหล่งที่มำให้ชัดเจนด้วย 
- งานวิจัยเช ิงค ุณภาพ โดยเฉพำะกำรวิจัยเชิงพ้ืนที่ ควรระบุผู้ให้ข้อมูลส ำคัญให้

ชัดเจนว่ำ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญแบ่งเป็นก่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ ำนวนเท่ำใด มีต ำแหน่งหน้ำที่หรือ

เก่ียวข้องกับงำนวิจัยที่ศึกษำอย่ำงไร และแต่ละกลุ่มนั้น ผู้วัจัยจะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงไร 
เช่น กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสนทนำกลุ่ม ฯลฯ 



 

 ๑๐๖ 

(๕.๔) ขอบเขตด้านพื้นที่ (ถ้ามี) ก ำหนดพ้ืนที่กำรวิจัยให้ชัดเจนว่ำ ศึกษำที่ไหน 
หน่วยงำนหรือองค์กรใด ต้ังอยู่สถำนที่ใด 

(๕.๕) ขอบเขตด้านระยะเวลา ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย ซ่ึงจะเป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงกรอบเวลำในกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล เช่น ด ำเนินกำรวิจัยต้ังแต่เดือน

มกรำคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลำ ๖ เดือน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการ เขียนขอบเขตการวิจัยจากงานวิจัยเร ื่อง “กลไ กการ ขับ เค ลื่อน
ศ ักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรร ม” เช ่น 

(๕) ขอบเขตการวิจัย 
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดย

บูรณำกำรหลักพุทธธรรม” ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว้ ๕ ด้ำนดังนี้ 

(๕.๑) ขอบเขตด้านเนื้อหา  
มุ่งศึกษำเนื้อหำจำกคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง กรณรำช

วิทยำลัย หนังสือ ต ำรำ เอกสำรประกอบกำรสอน และงำนวิจัยที่ เก่ียวข้องกับ กลไกกำร

ขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดยบูรณำกำรหลักพุทธธรรม ดังนี้ 
ก. ศึกษำแนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับควำมพร้อมของวัดในกำรรองรับ

สังคมผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบำทของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำม
พร้อมของวัด ได้แก่ ศักยภำพของเจ้ำอำวำส จ ำนวนและคุณสมบัติของพระในวัด ควำมรู้ของ

เกณฑ ์มาตรฐานการ เขียนขอบเขตการวิจัย  

๑. ระบุขอบเขตเอกสำรหรือคัมภีร์ที่จะไปเก็บข้อมูลมำตอบปัญหำกำรวิจัย โดยระบุให้ชัดเจน
ว่ำ จะใช้เอกสำรหรือคัมภีร์อะไรบ้ำง (กรณีงำนวิจัยเชิงคุณภำพ/ภำคเอกสำร)  

๒. ระบุขอบเขตของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่จะใช้ในกำรศึกษำให้ชัดเจนว่ำ ประชำกรคือ

อะไร มีจ ำนวนเท่ำใด กลุ่มตัวอย่ำงคืออะไร มีจ ำนวนเท่ำใด (กรณีงำนวิจัยเชิงคุณภำพ/
ภำคสนำม) 

๓. ระบุขอบเขตตัวแปรในกำรวิจัย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม โดยจ ำแนกรำยละเอียดของ
ตัวแปรส ำคัญให้ชัดเจน (กรณีงำนวิจัยเชิงปริมำณ) 

 

 
 



 

 ๑๐๗ 

พระ ชุมชนรอบวัด ทฤษฎีเก่ียวกับผู้สูงอำยุ (ลักษณะทำงกำยภำพ จิตใจ สังคม และควำม
ต้องกำร) ๒๙ และแนวคิดทำงสถำปัตยกรรมสิ่งก่อสร้ำง๓๐ 

ข. ศึกษำแนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงใจ (Rq - 
Resilience Quotient) ๓๑  

ค. ศึกษำ (ร่ำง) กลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดย บูรณำ
กำรหลักพุทธธรรม 

(๕.๒) ขอบเขตด้านตัวแปร  

งานวิจัยเช ิงค ุณภาพ  
ตัวแปรที่ศ ึกษา ได้แก่ (ร่ำง) กลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของ

ผู้สูงอำยุโดยบูรณำกำรหลักพุทธธรรม 
งานวิจัยเช ิงปร ิมาณ  
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม คือ เพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ควำมพร้อมของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุใน ๓ ด้ำน คือ กำร

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรสร้ำงเครือข่ำย 
(๕.๓) ขอบเขตด้านประชากร /ผู้ให้ข้อมูลส าค ัญ   
งานวิจัยเช ิงปร ิมาณ  

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ไ ด้แก่ ผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ ศึกษำ ๘ จังหวัด คือ จังหวัด
สมุทรสงครำม จ ำนวน ๒๒,๙๖๖ คน จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน ๑๗๒,๒๔๐ คน จังหวัด
ขอนแก่น จ ำนวน ๒๗๖,๐๒๙ คน จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน ๑๘๑,๕๘๙ คน จังหวัดเชียงใหม่ 

                                                                 
๒๙เสำวภำ พรสิริพงษ์และคณะ, “วัดในพุทธศำสนำกับควำมพร้อมในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ”, 

วารสารภาษาและวัฒนธ รรม, ปีท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑ (มกรำคม-มิถุนำยน ๒๕๕๗) : ๙๙. 
๓๐กองส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ, แนวทางการด  าเนินงานโค รงการ กอง

ส่งเสรมิศกัยภาพผูส้งูอายุประจ าปง ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหำนคร : กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์, ๒๕๕๘), หน้ำ ก. 

๓๑ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขำ, อาร ์ควิ ภูมคิ ุ้มกันทางใจ, ใน รศ.ดร. อรพินทร์ ชูชมและคณะ, “ปัจจัย
เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทำงจิตของเยำวชน”, รายงานการวิจัย , (สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ : 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 



 

 ๑๐๘ 

จ ำนวน ๒๘๔,๔๙๗ คน จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน ๑๙๒,๙๓๐ คน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จ ำนวน ๒๔๐,๕๒๒ คน และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำ นวน ๑๓๙,๐๙๒ คน  รวมทั้งสิ้ น 

๑,๕๐๙,๘๖๕ คน๓๒  
งานวิจัยเช ิงค ุณภาพ  

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ ๑ เพ่ือตอบค ำถำมเก่ียวกับแบบคัดกรองผู้สูงอำยุพุทธธรรมที่จะมำเป็นแกนน ำ 

จ ำนวน ๒๔ รูป/คน ประกอบด้วย 

๑. เจ้ำอำวำส ไวยำวัจกรวัด ผู้น ำท้องถิ่น วัดพระธำตุดอยสเก็ด อ.ดอยสเก็ด จ.
เชียงใหม่ จ ำนวน ๓ รูป/คน 

๒. เจ้ ำอำวำ ส ไวย ำวั จ กร วั ด ผู้น ำ ท้อ งถิ่น  วั ดหัวฝำย  ต .สัน กลำ ง อ .พำ น  
จ.เชียงรำย จ ำนวน ๓ รูป/คน 

๓. เจ้ ำ อำ วำ ส  ไวย ำ วั จ กร วั ด  ผู้ น ำ ท้อ งถิ่ น  วั ด โพธิ์  ต . เ มือง เ ก่ ำ  อ . เ มือง  

จ.ขอนแก่น จ ำนวน ๓ รูป/คน 
๔. เจ้ ำ อำ วำ ส  ไวย ำ วั จกร วั ด  ผู้ น ำท้ อ งถิ่ น  วั ดปร ะ สำ ท ดิน  ต .บ้ ำ น เจี ย ง  

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จ ำนวน ๓ รูป/คน 
๕. เจ้ำอำวำส ไวยำวัจกรวัด ผู้น ำท้องถิ่น วัดบำงโฉลงใน ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.

สมุทรปรำกำร จ ำนวน ๓ รูป/คน 

๖. เจ้ ำอำ วำ ส  ไว ย ำ วั จกร วั ด  ผู้น ำ ท้ อ งถิ่ น  วั ด อินทำ ร ำ ม ต .  เหมือง ให ม่  
อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม จ ำนวน ๓ รูป/คน 

๗. เจ้ำ อำ วำส  ไวย ำวั จ กร วัด  ผู้ น ำ ท้ องถิ่น  วั ดป่ ำ เข ำหั วช้ ำง  ต. เข้ ำหั วช้ ำ ง  

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๓ รูป/คน 
๘. เจ้ำอำวำส ไวยำวัจกรวัด ผู้น ำท้องถิ่น วัดดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ. สุรำษฎร์

ธำนี จ ำนวน ๓ รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ เพ่ือตอบค ำถำมเก่ียวกับควำมเป็นไปได้ในกำรใช้แกนน ำผู้สูงอำยุพุทธธรรม

ในกำรร่วมดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ จ ำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน ๑๐ คน 

                                                                 
๓๒ระบบสถิติทำงกำรลงทะเบียน กรมกำรปกครอง, ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙. 



 

 ๑๐๙ 

๒. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน ๑๐ คน 
๓. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน ๑๐ คน 

๔. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน ๑๐ คน 
๕. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน ๑๐ คน 

๖. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน ๑๐ คน 
๗. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๑๐ คน 
๘. ผู้สูงอำยุแกนน ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน ๑๐ คน 

(๕.๔) ขอบเขตด้านพื้นที่  
สถำนที่ท่ีใช้ในกำรวิจัยผู้วิจัยได้คัดเลือกจำกวัดทั่วประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้น ๓๙,๔๘๑ วัด 

(กองพุทธศำสนสถำน : ๒๕๕๘) โดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกดังนี้ 
๑. คัดเลือกจำกวัดที่ได้รับรำงวัลวัดพัฒนำตัวอย่ำงหรือวัดที่เป็นพัฒนำตัวอย่ำงประจ ำ

จังหวัด 

๒. คัดเลือกจำกวัดที่มีสถำปัตยกรรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 
๓. คัดเลือกภูมิภำคละ ๒ วัด 

จำกเกณฑ์ดังกล่ำว คณะผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ในกำรศึกษำออกเป็น ๘ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงรำย จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยเน้นวัดที่ มีผลงำนดีเด่น

ตำมเกณฑ์ดังกล่ำว ได้แก่ 
๑. วัดอินทำรำม อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
๒. วัดบำงโฉลงใน อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร  

๓. วัดโพธิ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
๔. วัดประสำทดิน อ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  

๕. วัดพระธำตุดอนสะเก็ด อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
๖. วัดหัวฝำย อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
๗. วัดป่ำเขำหัวช้ำง อ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

๘. วัดดอนศักด์ิ อ ำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

 



 

 ๑๑๐ 

(๕.๕) ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ด ำเนินกำรวิจัยต้ังแต่เดือนมกรำคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม

เป็นระยะเวลำ ๖ เดือน  
๑.๖ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)   

กำรต้ังสมมติฐำนกำรวิจัย นิยมใช้ในกรณีงำนวิจัยเชิงปริมำณหรืองำนวิจัยท ำง
วิทยำศำสตร์ ส่วนงำนวิจัยเชิงเอกสำรและเชิงคุณภำพ (ส่วนงำนวิจัยเชิงคุณภำพภำคเอกสำรไม่
นิยมต้ังสมมติฐำนกำรวิจัย) ไม่เป็นที่นิยม กำรต้ังสมมติฐำน คือ กำรคำดเดำค ำตอบไว้ล่วงหน้ำ

บนฐำนข้อมูลหรือทฤษฎีที่ มีอยู่  เช่น เม่ือคดีฆำตกรรมเกิดขึ้น ต ำรวจมักจะต้ังสมมติฐำน
ล่วงหน้ำว่ำ เกิดจำกกำรขัดแย้งผลประโยชน์บ้ำง ชู้สำวบ้ำง ทั้งนี้  เพ่ือให้ง่ำยหรือมีทิศทำงใน

กำรท ำคดี ค ำตอบล่วงหน้ำแบบสมมติฐำน ต้องมุ่งไปในทิศทำงเดียวกันกับวัตถุประสงค์กำร
วิจัย และต้องสะท้อนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นกับตัวแปรตำม เช่น เรำให้ค ำตอบ
ล่วงหน้ำว่ำ “กำรด่ืมนมจะท ำให้เรียนหนังสือเก่ง” ก็คือสมมติฐำนที่สะท้อนควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงตัวแปรต้น (กำรด่ืมนม) กับตัวแปรตำม (กำรเรียนหนังสือเก่ง) นั่นเอง 
 

 
 
 

 
 
 

 
ตัวอย่างการ เขียนสมมติฐานการวิจัยจากงานวิจัยเร ื่อง “กลไกการขับเคลื่อน

ศ ักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” เช ่น 
วัดที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ ดี (วัดต้นแบบ) มีควำมพร้อมในกำรรองรับสังคม

ผู้สูงอำยุมำกกว่ำ วัดทั่วไป 

ศักยภำพของเจ้ำอำวำส จ ำนวนและคุณสมบัติของพระในวัด ควำมรู้ของพระ และ
ชุมชนรอบวัดส่งผลต่อควำมพร้อมของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุในทำงบวก 

 

เกณฑ ์มาตรฐานการ เขียนสมมติฐานการวิจัย  

๑. เป็นค ำตอบ ปัญหำกำรวิจัยล่วงหน้ำที่ผู้วิจัยคำดว่ำ จะเป็นอย่ำงนั้นและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

๒. เป็นค ำตอบล่วงหน้ำที่สอดคล้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นกับตัวแปรตำม 

๓. เป็นสมมติฐำนที่ต้ังขึ้นจำกหลักฐำนข้อมูลเบื้องต้น และจำกแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

๔. ใช้ภำษำที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำยและเฉพำะเจำะจง 



 

 ๑๑๑ 

 
 

(๗) นิยามศ ัพท์เฉพาะที่ใช ้ในการวิจัย  
นิยำมศัพท์ในที่นี้ หมำยเฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัยเรื่องนี้ กล่ำวคือ กำรให้ควำมหมำยของ

ศัพท์บำงศัพท์ท่ีผู้วิจัยใช้ในควำมหมำยพิเศษหรือควำมหมำยเฉพำะในงำนวิจัยเรื่องนั้น ๆ  ศัพท์
ที่นิยำม อำจเป็นค ำที่คนใช้กันทั่วไปหรือศัพท์ท่ีคนไม่คุ้นเคยก็ได้ แต่เม่ือผู้วิจัยต้องกำรใช้ค ำนั้น
ในควำมหมำยที่ตนต้องกำร ซ่ึงต่ำงจำกควำมหมำยที่คนทั่วไปใช้กัน จึงต้องนิยำมให้ชัดเจนว่ำ 

ค ำนั้นหรือศัพท์นั้น มีควำมหมำยแค่ไหนเพียงไร ตัวอย่ำงงำนวิจัยเรื่องหนึ่งชื่อว่ำ “ศึกษำควำม
เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ของนิสิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” เนื่องจำกนิสิต

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีหลำยระดับ หลำยชั้นปี และหลำยสำขำวิชำ ซ่ึง
งำนวิจัยเรื่องนี้ไม่ต้องกำรศึกษำนิสิตทั้งหมด ผู้วิจัยจึงนิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำรว่ำ “ค ำว่ำ นิสิต 
ในที่นี้หมำยถึง นิสิตระดับปริญญำโท สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ ชั้นปีที่  ๑ ผู้ก ำลังศึกษำอยู่ที่

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยเท่ำนั้น” ค ำนิยำมนี้  ท ำให้ค ำว่ำ 
“นิสิต” มีควำมหมำยเฉพำะเจำะจงลงไปว่ำ หมำยถึง คนกลุ่มใด แต่ถ้ำเป็นศัพท์ที่ผู้วิจัยใช้ใน

ควำมหมำยเดียวกันกับที่คนทั่วไปใช้กัน ก็ไม่จ ำเป็นต้องนิยำมก็ได้ เรียกง่ำย ๆ  ว่ำ การ นิยาม
ศ ัพท์ก็ค ือ การตีกรอบค  าศ ัพท์ให้มีความหมายเท่าที่เร าต้องการ ใช ้ในงานวิจัยเท่านั้น  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

เกณฑ ์มาตรฐานการ เขียนนิยามศ ัพท์เฉพาะ  

๑. ศัพท์ท่ีนิยำมต้องใช้ในควำมหมำยเฉพำะเจำะจงหรือควำมหมำยพิเศษเท่ำนั้น 

๒. ศัพท์ท่ีจะนิยำมควร เป็นค  าหลัก (Keyword) ของงำนวิจัยเท่ำนั้น ซ่ึงค ำหลักมักปรำกฏ

อยู่ในชื่อเรื่องวิจัยหรือวัตถุประสงค์กำรวิจัย ส่วนศ ัพท์ทั่วไปไม่ต้องนิยาม 

๓. ต้องนิยำมให้ครอบคลุมเฉพำะควำมหมำยที่ผู้วิจัยต้องกำรใช้ในงำนวิจัยของตนเท่ำนั้น 

๔. ไม่ควรนิยำมศัพท์ให้มีควำมหมำยก ำกวมหรือนิยำมเกินกว่ำควำมหมำยที่ใช้จริง ๆ  เช่น 

นิยำมค ำว่ำ “นิสิต” หมำยถึง นิสิตปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ทั้งที่

งำนวิจัยมุ่งศึกษำเฉพำะนิสิตปริญญำโทเท่ำนั้น  



 

 ๑๑๒ 

ตัวอย่างการ เขียนนิยามศ ัพท์เฉพาะในการวิจัยจากงานวิจัยเร ื่อง “กลไกการ
ขับเคลื่อนศกัยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” เช ่น 

กลไก หมำยถึง ตัวขับเคลื่อนกำรท ำงำนประสำนสอดคล้องกัน ที่เป็นองค์ประกอบใน
ส่วนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ ซ่ึงอำจจะมีควำม

สลับซับซ้อนในกำร ที่น ำไปใช้กับผู้สูงอำยุติดเตียง ในกำรแก้ปัญหำซ่ึงสัมพันธ์กันเป็นระบ บให้
เกิดประสิทธิภำพ 

การพัฒนาส่งเสร ิมสุขภาวะ หมำยถึง ขบวนกำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเพ่ิมสมรรถนะใน

กำรควบคุม และปรับปรุงสุขภำพของตนเอง ในกำรบรรลุซ่ึงสุขภำวะอันสมบูรณ์ ทั้งทำง
ร่ำงกำย จิตใจ และสังคม สำมำรถบ่งบอก และตระหนักถึงควำมปรำรถนำของตนเอง สำมำรถ

ตอบสนองต่อปัญหำของตนเอง และสำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือปรับตนให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสำมำรถควบคุมปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อสุขภำพ เน้นกำรพัฒนำส่งเสริมใน
ด้ำนปัจจัยส่งเสริมสุขภำพ เช่น กำรออกก ำลังกำยมำกขึ้น รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ อยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  

การยกระดับจิต หมำยถึง กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทำงจิต ที่ท ำให้จิตใจเป็นสุข ผ่อน

คลำย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีอำรมณ์ที่เป็นสุข มีสุขภำพจิตดีย่อมสำมำรถปรับตัวให้มี
ควำมสุขอยู่กับกำรด ำรงชีวิตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำพสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสำมำรถ
มีสัมพันธภำพที่ดีกับบุคคลอ่ืนและตอบสนองควำมต้องกำรของตนได้อย่ำงเหมำะสมโดย

ปรำศจำกข้อขัดแย้งในใจ 

การพึ่งตนเอง หมำยถึง ควำมสำมำรถที่จะยืนอยู่บนควำมสำมำรถ ดุลยพินิจ กำร
ตัดสินใจ ที่ไม่ต้องพ่ึงผู้อ่ืน เป็นกำรพ่ึงตนเองของผู้สูงอำยุ ที่เป็นกำรใช้ชีวิตประจ ำวันตำมปกติ 

เช่น กำรยืน เดิน นั่ง นอน สำมำรถที่จะกกระท ำได้ตำมปกติที่ไม่ต้องพ่ึงพำผู้อ่ืน 
แกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม หมำยถึง กำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุที่มีควำมเชื่อ ศรัทธำ

ในพระพุทธศำสนำ เพ่ือให้เกิดกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกที่จะช่วยเหลือ
กันและกัน มีกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ ทั้งทำงกำย วำจำ 
และใจ เพ่ือให้มีควำมสุขทั้งทำงกำยและจิตใจ มีควำมเมตตำ กรุณำ มีสติ มีสมำธิ ที่ เป็น

ควำมสุขอันประเสริฐที่เกิดจำกมีจิตใจสูง เข้ำถึงควำมจริงทั้งหมด ลดละควำมเห็นแก่ตัว มุ่ง
เข้ำถึงสิ่งสูงสุด ซ่ึงหมำยถึงพระนิพพำน หรือพระผู้เป็นเจ้ำหรือควำมดีสูงสุดตำมหลักพุทธธรรม 



 

 ๑๑๓ 

โดยอำศัยกระบวนกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ  อันจะท ำให้สำมำรถร่วมกันก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นตัวของตัวเอง ที่สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรในเชิงพัฒนำ 

การ เสร ิมสร ้างศ ักยภาพขีดความสามารถ  หมำยถึง กำรที่ผู้สูงอำยุสำมำรถพัฒนำ
ทักษะในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีสุขภำวะทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยที่แข็งแรง จิตใจที่

เข้มแข็ง สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคม และมีปัญญำแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้ 

ผู้สูงอายุติดเตียง หมำยถึง ผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ตำมปกติในกำรยืน เดิน 
นั่ง นอน และไม่สำมำรถใช้ชีวิตของตนเองได้ตำมปกติ คือกำรพ่ึงพำตนเองไม่ได้ ที่จะต้องอำศัย

ผู้ที่ดูแล ที่เป็นสำมีภรรยำ ลูกหลำน หรือพยำบำล อำสำสมัคร จิตอำสำ เพ่ือคอยดูแล ให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ เป็นก ำลังใจให้ผู้สูงอำยุติดเตียงมีจิตใจที่เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้ด้วยควำมสุข 

 
(๘) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง หมำยถึง กำรย้อนกลับไปส ำรวจเอกสำร

และงำนวิจัยที่มีผู้ศึกษำไว้ในอดีต ซ่ึงเป็นงำนที่มีเนื้อหำเก่ียวข้องกับงำนวิจัยของเรำโดยตรง
หรือบำงส่วนกำรทบทวน ก็คือ กำรส ำรวจดูว่ำ งำนเรื่องนั้น ๆ  ผู้เขียนมุ่งศึกษำหำค ำตอบใน

ประเด็นปัญหำ อะไร เม่ือศึกษำแล้วได้พบค ำตอบว่ำอย่ำง ไรบ้ำง ค ำตอบนั้นมีช่องว่ำ ง 
(Academic Gap) หรือมีควำมไม่ชัดเจนอะไรที่จะเป็นช่องทำงให้เรำศึกษำเพ่ือควำมชัดเจน
ต่อไป กำรทบทวนเอกสำรฯ มีประโยชน์ในแง่ที่ท ำให้เรำเห็นพัฒนำกำรขององค์ควำมรู้ในด้ำน

นั้น ๆ  ว่ำมีควำมเป็นมำอย่ำงไร ก้ำวหน้ำไปถึงไหน ท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำเดินทำงซ้ ำรอยเรื่องที่
ผู้อ่ืนเขำให้ค ำตอบไว้ชัดเจนแล้ว และท ำให้เรำเห็นช่องทำงที่จะศึกษำหำค ำตอบต่อไป อุปมำ
เหมือนคนในอดีตได้สร้ำงบันไดหลำยขั้นไว้ให้แก่เรำ ถ้ำเรำอยำกสร้ำงบันไดให้สูงขึ้นไปอีก ก็

ต้องย้อนกลับไปทบทวนดูว่ำ ในอดีตได้สร้ำงบันไดไว้ ก่ีขั้นแล้ว บันไดเหล่ำนั้น มีวิธีกำรสร้ำง
อย่ำงไร มีข้อบกพร่องหรือช่องทำงที่จะพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร และมีโอกำสที่จะสร้ำง

บันไดให้สูงขึ้นได้หรือไม่ เป็นต้น ซ่ึงกำรทบทวนอดีตแล้วพบข้อบกพร่องหรือช่องทำงที่จะ
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ขึ้นได้ ถือว่ำเป็นโอกำสทองในกำรท ำงำนวิจัย เพรำะนี้ คือเหตุผลที่เรำ
สำมำรถน ำไปอ้ำงกับคนอ่ืน ๆ  ได้ว่ำ งำนวิจัยของเรำเป็นงำนสร้ำงสรรค์ใหม่ เป็นงำนที่จะ

สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ได้ ไม่ใช่งำนที่เดินซ้ ำรอยหรือเป็นงำนที่เอำสิ่งที่ผู้อ่ืนรู้แล้วมำพูดทวนซ้ ำ อีก  
 

 



 

 ๑๑๔ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   
 

 
 

 
 
  

 
 

ตัวอย่างการเขียนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศ ึกษาสามารถ

ศ ึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
๑) www.thailis.or.th โ ครงกำร เครื อข่ำ ยห้อ งสมุดในประ เทศไทยที่รวบรวม

ผลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ไว้จ ำนวนมำกของทุกมหำวิทยำลัย 
๒) www.mcu.ac.th รวบรวมผลงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ทุกเรื่องของมหำวิทยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๓) www.gps.mcu.ac.th รวบรวมผลงำนวิจัย ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำ
รัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 

เกณฑ ์มาตรฐานการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑. ต้องมีเนื้อหำหรือมีประเด็นในกำรศึกษำเก่ียวข้องกับเรื่องที่จะด ำเนินกำรวิจัย ซ่ึงอำจ

เก่ียวข้องทั้งหมดหรือบำงส่วน 

๒. ควรมีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทำงวิชำกำรหรือผู้อยู่ในแวดวง

วิชำกำร ส่วนงำนที่คนทั่วไปเขียนขึ้น ไม่ควรน ำมำทบทวน 

๓. ควรชี้ให้เห็นพัฒนำกำรขององค์ควำมรู้ด้ำนนั้น ๆ  ที่คนในอดีตสร้ำงสรรค์ไว้ ชี้ ให้เห็น

ประเด็นที่ผู้เขียนต้องกำรตอบ และค ำตอบที่ผู้เขียนน ำเสนอไว้ 

๔. รูปแบบกำรเขียนทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ควรเขียนโดยเอำประเด็น

เป็นตัวต้ัง ไม่ควรเขียนเรียงล ำดับตำมชื่อผู้ เขียนและปีที่ เขียน ควรเขียนร้อยเรียง

อย่ำงเป็นระบบให้เป็นเนื้อเดียวกัน เ ม่ืออ่ำนแล้วท ำให้มองเห็นภำพรวมและ

พัฒนำกำรขององค์ควำมรู้ด้ำนนั้น ๆ  รวมทั้งควรชี้ให้เห็นช่องว่ำงทำงวิชำกำรที่ยังไม่

มีค ำตอบชัดเจนหรือชี้ให้เห็นช่องทำงที่เรำจะเดินหน้ำท ำวิจัยต่อไป 

๕. ต้องสรุปด้วยว่ำ จำกกำรทบทวนเอกสำรงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ท ำให้ได้แนวคิด ทฤษฎี

ที่เก่ียวกับงำนวิจัยที่ก ำลังศึกษำอย่ำงไร และนิสิตจะต่อยอดในกำรศึกษำเพ่ือ

สร้ำงสรรค์เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ได้อย่ำงไร 

๖. เชิงปริมำณ ไม่ควรเกิน ๕ ปีย้อนหลังนับปีปัจจุบันที่ท ำวิจัย 
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(๙) วิธ ีด าเนินการวิจัย 
วิธ ีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) หรือบำงครั้งเรียกว่ำ ระเบียบวิธี

วิจัย เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญมำก เพรำะผลกำรวิจัยที่ออกมำจะน่ำเชื่อถือหรือไม่ ขึ้นอยู่ กับ
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย ที่เรำใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล กำรเขียน

วิธีด ำเนินกำรวิจัย คือ กำรแจงรำยละเอียดว่ำ เม่ือถึงเวลำลงมือท ำวิจัยจริง ๆ  เรำจะมีวิธีกำร
และขั้นตอนกำรเก็บหลักฐำนข้อมูลมำตอบปัญหำวิจัยอย่ำงไร จะใช้เครื่องมืออะไรเก็บข้อมูล 
(เช่น แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสังเกต กำรสนทนำกลุ่ม) เม่ือได้ข้อมูลมำแล้วจะ

ท ำอย่ำงไรกับข้อมูลนั้น อุปมำเหมือนพ่อครัวชี้แจงเหตุผลว่ำ ตนจะท ำอำหำรพิเศษชนิดหนึ่ง
ขึ้นมำ พร้อมกับบอกวิธีกำรท ำอำหำรว่ำ มีล ำดับขั้นตอนอย่ำงไร นับต้ังแต่วิธีกำรที่จะได้มำซ่ึง

วัตถุดิบส ำหรับท ำอำหำร ขั้นตอนกำรปรุงจะเริ่มจำกอะไรก่อน อะไรหลัง เป็นต้น กำรเขียน
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยท ำได้หลำยแบบ ดังนี้  

ก. การวิจัยเช ิงค ุณภาพ 

ภาคเอกสาร  (Documentary Research) หมำยถึง งำนวิจัยที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ตอบปัญหำกำรวิจัยจำกเอกสำรเท่ำนั้น เช่น งำนวิจัยทำงปรัชญำงำนวิจัยทำงประวัติศำสตร์ 

งำนวิจัยด้ำนวรรณคดี งำนวิจัยคัมภีร์ศำสนำ (ส่วนใหญ่เป็นงำนวิ จัยสำยมนุษยศำสตร์) เวลำ
เขียนวิธีด ำเนินกำรวิจัยต้องแจงให้ละเอียดว่ำ จะมีว ิธ ีการ เก็บข้อมูลจากเอกสารที่จะศ ึกษา
อย่างไร เม่ือได้ข้อมูลมำแล้ว จะวิเคราะหห์รอืตคีวามข้อมูลนัน้ด้วยกรอบแนวค ิดอะไร  เช่น 

อำจบอกว่ำ จะวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงปรัชญำ/ด้วยวิธีกำรทำงปร ะวัติศำสตร์/ด้วย
วิธีกำรแบบวรรณคดีวิจำรณ์/ด้วยวิธีแห่งศำสตร์แห่งกำรตีควำม เป็นต้น อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
รวมทั้งแจงให้เห็นรำยละเอียดของวิธีกำรนั้น ๆ  ด้วย 

ภาค สนาม (Qualitative Research) หมำยถึง งำนวิจั ยที่ เก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำมแบบคุณภำพ คือ เก็บข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่ต้องชั่ง ตวง วัด ออกมำเป็นสถิติหรือตัวเลข

เหมือนงำนวิจัยเชิงปริมำณ หำกแต่เป็นการ เกบ็ข้อมูลในรปูของข้อความจากการสัมภาษณ์ 
ข้อความจากการสนทนา ข้อค วามบันทึกหร ือจากการ สังเกต ดังนั้น ในเวลำเขียน
วิธีด ำเนินกำรวิจัย ต้องแจงให้เห็นรำยละเอียดว่ำ จะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงไร เช่น เก็บด้วย

วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interviews) ด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ด้วยวิธีกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 



 

 ๑๑๖ 

หรือหลำยอย่ำงรวมกัน โดยแต่ละแบบนั้น ต้องแจงให้เห็นร ายละเอียดด้วยว่า มีล าดับ
ขั้นตอนการท างานอยา่งไร เมื่อไดข้้อมลูมาแล้ว จะท าการวิเคร าะห์ข้อมูลอย่างไร  เป็นต้น  

ข. การวิจยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) หมำยถึง การวจิัยทีใ่ชว้ธิ ีการ
เก็บข้อมูลในรปูแบบของการช ัง่ ตวง วัด ออกมาเป็นสถิติหร ือตัวเลข เช่น เวลำเรำป่วยไม่

สบำยแล้วไปพบหมอที่โรงพยำบำล ก่อนจะพบหมอ บุรุษพยำบำลจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรำ
ด้วยกำรชั่งน้ ำหนัก วัดควำมดันโลหิต วัดควำมสูง ตรวจเลือด เป็นต้น จำกนั้น จึงส่งข้อมูล
ต่อไปให้หมอ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรวินิจฉัยโรค ข้อมูลเหล่านั้น ล้วนอยูใ่นรปูของตัวเลข

ทั้งสิ้น นี้ค ือการเกบ็ข้อมูลในรปูแบบที่เร ียกว่า “ข้อมูลเช ิงปร ิมาณ” พอไปพบหมอ หมอจะ
สัมภำษณ์เรำเก่ียวกับอำกำรของโรค แล้วจดข้อควำมต่ำง  ๆ  ลงไปในเอกสำร ข้อมูลที่หมอ

บันทึกไว้ในรูปของข้อควำมหรือตัวหนังสือ นี้ เรียกว่ำ “ข้อมูลเชิงคุณภำพ” เวลำเขียน
วิธีด ำเนินกำรวิจัยเชิงปริมำณต้องแจงให้เห็นรำยละเอียดว่ำ จะใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงไร จะ
สร้ำงเครื่องมือเก็บข้อมูลอย่ำงไร เม่ือได้ข้อมูลมำแล้ว จะท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงไร เป็นต้น 

ร ูปแบบการ เขียนวิธ ีด าเนินการวิจัยเช ิงปร ิมาณที่ดี ควรมีองค ์ประกอบต่อไปนี้  
๑) ประชากร  ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำ กลุ่มประชำกรที่จะไปศึกษำนั้น มีขอบเขต 

จ ำนวนเท่ำไรและมีคุณลักษณะอย่ำงไร เป็นต้น 
๒) กลุ่มตัวอย่าง คือ ส่วนหนึ่งของประชำกรที่น ำมำศึกษำ ต้องระบุขนำดของกลุ่ม

ตัวอย่ำง วิธีกำรและขั้นตอนกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง อย่ำงละเอียด  

 
 
 

 
 

 
 

๓) เคร ื่องมือที่ใช ้ในการรวบรวมข้อมูล  ต้องเขียนรำยละเอียดว่ำ เครื่องมือที่ใช้มี

อะไรบ้ำง พร้อมทั้งระบุลักษณะของเครื่องมือ หำกสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือขึ้นเอง ต้องระบุ
ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำง กำรทดลองใช้และกำรตรวจสอบคุณภำพไว้ชัดเจน 

เกณฑ ์มาตรฐานการ เสนอประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๑. ระบุขอบเขต จ ำนวน และคุณลักษณะของประชำกรอย่ำงชัดเจน 

๒. ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมหลักวิชำ 

๓. ก ำหนดวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเหมำะสม เขียนอธิบำยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงให้ผู้อ่ำนเห็น

ภำพในกำรปฏิบัติจริงว่ำมีวิธีด ำเนินกำรในรำยละเอียดอย่ำงไร 



 

 ๑๑๗ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
๔) การ เก็บรวบรวมข้อมูล ต้องระบุวิธีเก็บข้อมูลที่ก ำหนดไว้ เช่น ส่งทำงไปรษณีย์ 

เก็บด้วยตนเองหรือให้ผู้ช่วยเก็บข้อมูล กล่ำวถึงวิธีกำรตรวจสอบกำรเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่

เป็นมำตรฐำนเดียวกันและได้ข้อมูลครบถ้วนหรือมำกที่สุด นอกจำกนี้ ต้องบอกเหตุผลที่
เลือกใช้วิธีเก็บข้อมูลและกำรตรวจสอบควบคุมคุณภำพข้อมูลด้วย  

 
 
 

 
 

๕) การวิเคร าะห์ข้อมูล ให้ระบุวิธีกำรวิเครำะห์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดย

แยกบรรยำยตำมลักษณะข้อมูล และตัวแปรแต่ละตัวแปรว่ำ แต่ละตัวแปรเม่ือได้ข้อมูลมำแล้ว 
น ำมำท ำอย่ำงไร และวิเครำะห์ด้วยสถิติใด 

 
  
 

 

เกณฑ ์มาตรฐานการระบุเคร ื่องมือที่ใช ้ในการรวบรวมข้อมูล  
กรณีที่ ๑น าเคร ื่องมือของผู้อื่นมาใช ้ 

๑. ระบุแหล่งที่มำ ปีที่สร้ำง และค่ำสถิติแสดงคุณภำพ 
๒. ชี้ให้เห็นเหตุผลและควำมสมเหตุสมผลท่ีจะใช้เครื่องมือนั้นเก็บข้อมูล  

กรณีที่ ๒ สร ้างเคร ื่องมือใช ้เอง 
๑. อธิบำยกำรสร้ำงเครื่องมือตำมหลักวิชำ 
๒. ระบุแหล่งที่มำของข้อมูลพ้ืนฐำนที่ใช้ประกอบกำรร่ำงเครื่องมือ เช่น 

เอกสำร หนังสือ คู่มือหรือตัวเครื่องมือของคนอ่ืน 
๓. ระบุรำยละเอียด วิธีกำรตรวจสอบเครื่องมือ 

เกณฑ ์มาตรฐานการร ะบุการ เก็บรวบรวมข้อมูล 

๑.ระบุวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล อำจระบุเหตุผลท่ีเลือกใช้วิธีกำรนั้น ๆ   
๒. ระบุวิธีกำรตรวจสอบ ติดตำม ควบคุมคุณภำพและอำจระบุเหตุผลท่ีเลือกใช้วิธีกำร
นั้น ๆ  

๓. ระบุช่วงเวลำเก็บข้อมูล 

เกณฑ ์มาตรฐานการระบุว ิธ ีการวิเคร าะห์ข้อมูล  
๑. ระบุวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยแยกบรรยำยตำมลักษณะข้อมูลและตัวแปรแต่ละตัว 

๒. ระบุสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ให้ชัดเจน 



 

 ๑๑๘ 

๖) แผนปฏ ิบัติการวิจัย เป็นแผนเชิงปฏิบัติกำร ที่นิสิตก ำหนดขึ้นเป็นแนวในกำรท ำ
วิจัย โดยระบุกิจกรรมที่จะกระท ำไว้ชัดเจน พร้อมระบุช่วงเวลำต้ังแต่เริ่มต้นกิจกรรมนั้นจน

สิ้นสุดไว้ด้วย 
 

 
 
 

 
 

ตัวอย่างการ เขียนวิธ ีด าเนินการวิจัยจากงานวิจัยเร ื่อง “กลไกการขับเคลื่อน
ศ ักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” เช ่น 

 

๑) ร ูปแบบการวิจัย 
งำนวิจัยเรื่อง “กลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดยบูรณำ

กำรหลักพุทธธรรม” เป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี  (Mixed Methods Research) ระหว่ำงกำร
วิจั ยเชิงปริ มำ ณ (Quantitative Research)  ใช้วิ ธีก ำร ศึกษำวิ จัย เชิ งส ำร วจ  (Survey 
Research) โดยเก็บข้อมูลภำคสนำม (Field Study) เพ่ือศึกษำควำมพร้อมและส่วนขำดของ

พุทธสถำนในกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ ทั้งในด้ำนกำยภำพ และกำรจัดกำร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพขีดควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองของผู้สูงอำยุ โดยบูรณำกำรกับหลักพุทธ
ธรรม และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-Depth 

Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) เก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องของพุทธสถำน
ของวัดที่มี Best Practice (สภำพทำงกำยภำพ) 

๒) ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าค ัญ  
๒.๑ ประชากรที่ใช ้ในการวิจัย 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เจ้ำอำวำสในพ้ืนที่ศึกษำ ๘ จังหวัด คือ จังหวัด

สมุทรสงครำม จ ำนวน ๑๑๐ รูป จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน ๑๒๓ รูป จังหวัดขอนแก่น 
จ ำนวน ๑๓๙๘ รูป จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน ๑๐๑๕ รูป จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน ๑๓๕๐ รูป 

เกณฑ ์มาตรฐานการระบุแผนปฏ ิบัติการวิจัย  

๑. ระบุกิจกรรมที่จะด ำเนินกำร เรียงเป็นข้อ ๆ  ชัดเจน พร้อมระบุช่วงเวลำต้ังแต่เริ่มต้น

จนสิ้นสุด 

๒. ให้เขียนในรูป Gantt charge 



 

 ๑๑๙ 

จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน ๑๐๒๔ รูป จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน ๖๑๘ รูป และจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี จ ำนวน ๓๔๑ รูป รวมทั้งสิ้น ๕๘๘๐ รูป (กองพุทธศำสนสถำน : ๒๕๕๘) 

๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง 
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกเจ้ำอำวำส จ ำนวน  ๕๘๘๐ รูป ซ่ึง

ผู้วิจัยได้ค ำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมสูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๓๓ 
 

N = 
N

๑ + N(E)๒ 

 N = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

 N = จ ำนวนประชำกร 
 E = ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในกำรวิจัยครั้งนี้ เท่ำกับ ๐.๐๕ 

แทนค่ำในสูตร N = 
๕๘๘๐  

๑ + ๕๘๘๐ (๐.๐๕)๒ 

  = ๓๙๘  

ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน ๓๙๘ รูป 

 จำกจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงข้ำงต้นผู้วิจัยจึงน ำมำค ำนวณตำมสัดส่วนที่เหมำะสม โดย
กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิตำมสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  N  = 
𝑛𝑁

𝑁๑  

 โดยที่  N  = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 
   N  = จ ำนวนประชำกรในแต่ละกลุ่ม 

   N๑ = จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
ตัวอย่ำงเช่น จังหวัดเชียงใหม่    =   ๑๓๕๐ X ๓๙๘ 
     ๑๓๕๐ 

          =  ๙๐ รูป 

 

                                                                 
๓๓สุวรีย์ สิริโภคำภิรมย์, การวิจัยทางการศ ึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ำยเอกสำรกำรพิมพ์สถำบันรำชภัฏ  

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้ำ ๑๒๙-๑๓๐. 



 

 ๑๒๐ 

ตารางที่ ๑ แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 

ที่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (ร ูป) กลุ่มตัวอยา่ง (ร ูป) 

๑. เจ้ำอำวำส จ.เชียงใหม่  ๑๓๕๐ ๙๐ 

๒. เจ้ำอำวำส จ.เชียงรำย  ๑๐๒๔ ๖๘ 
๓. เจ้ำอำวำส จ.ขอนแก่น  ๑๓๙๘ ๙๓ 

๔. เจ้ำอำวำส จ.ชัยภูมิ  ๑๐๑๕ ๖๘ 
๕. เจ้ำอำวำส จ.สมุทรปรำกำร  ๑๒๓ ๘ 
๖. เจ้ำอำวำส จ.สมุทรสงครำม  ๑๑๐ ๗ 

๗. เจ้ำอำวำส จ.นครศรีธรรมรำช  ๖๑๘ ๔๑ 
๘. เจ้ำอำวำส จ. สุรำษฎร์ธำนี  ๓๔๑ ๒๓ 

รวม ๕๘๘๐ ๓๙๘ 

 
๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าค ัญ  
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญเพ่ือตอบค ำถำมเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องของพุทธสถำนของวัดที่

มี Best Practice (สภำพทำงกำยภำพ) ประกอบด้วย เจ้ำอำวำส ๘ วัดกลุ่มเป้ำหมำย 
ไวยำวัจกรวัด ๘ วัดกลุ่มเป้ำหมำย และสถำปนิคหรือผู้สร้ำงวัด ๘ วัดกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งสิ้น 

๒๔ รูป/คน ดังนี้ 
๑) ชื่อ-นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
     ฯลฯ 

๒๔) ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่ง 
๓) เคร ื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้มี ๓ ชุด คือ  
๓.๑ แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย (ส ำหรับเจ้ำอำวำส) เรื่อง “แบบวัดทัศนคติ

ของพระสงฆ์ต่อบทบำทของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ” แบ่งออกเป็น ๕ ตอน ได้แก่ ตอน

ที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมมี ๕ ข้อ ตอนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของเจ้ำอำวำส มี ๑๐ 
ข้อ ตอนที่ ๓ ข้อมูลทั่วไปของวัด มี ๑๕ ข้อ ตอนที่ ๔ ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบำทของวัด



 

 ๑๒๑ 

ในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ มี ๓๓ ข้อ ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
บทบำทของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุเป็นค ำถำมปลำยเปิด 

๓.๒ แบบส ำรวจ (ส ำหรับนักวิจัย) เรื่อง “ควำมพร้อมของวัดในกำรรองรับ
สังคมผู้สูงอำยุ” แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ลักษณะทั่วไป มี ๔๐ ข้อ ส่วนที่ ๒ กำร

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับผู้สูงอำยุ มี ๑๖ ข้อ 
๓.๓ แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัย เรื่อง  “กำรวิจัยและพัฒนำศูนย์พัฒนำ

ศักยภำพผู้สูงอำยุที่ต้ังในพุทธสถำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้สูงอำยุในกำรดูแลตนเอง” แบ่ง

ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  ส่วนที่ ๒ เป็น
ค ำถำมเก่ียวกับปัจจัยที่ เก่ียวข้องของพุทธสถำนของวัดที่ มี Best Practice (สภำพทำ ง

กำยภำพ) มีจ ำนวน ๗ ข้อ 
หลังจำกผู้วิจัยได้พัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลแล้ วท ำกำรตรวจสอบ

ควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (Content Validity) และควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับ

วัตถุประสงค์โดยขอควำมอนุเครำะห์จำกทรงคุณวุฒิจ ำนวน ๓ ท่ำน คือ 
๑) ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ 

๒) รศ.ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต 
๓) นำยสมบัติ เทศกำล กรรมกำรผู้จัดกำร บ.ฮ็อพแมนดีไซน์ จก. 
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล จำกนั้นน ำข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแบบสอบถำม จำกนั้นน ำแบบสอบถำมชุดที่ ๑ ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับเจ้ำอำวำส จังหวัดพระนครศรีอยุธยำที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน ๓๐ รูป หลังจำกที่
ผู้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับกลุ่มเจ้ำอำวำสแล้ว ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์หำค่ำ

สัมประ สิทธิ์ควำ มเที่ย งของแบบสอบถำมโดยใช้สู ตร สัมประ สิทธิ์แ อลฟำ ครอนบำ ค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือพิจำรณำคุณภำพของแบบสอบถำมก่อนที่จ ะ

ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเที่ยงของแบบ สอบถำมรวมทั้งฉบับ
เท่ำกับ ๐.๙๘๐ ถือว่ำสำมำรถใช้วัดผลได้เที่ยงตรงสำมำรถน ำแบบสอบถำมไปใช้ได้  

 

๔) การ เก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือชุดที่ ๑ ผู้วิจัยและคณะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 

๓๙๘ กลุ่มตัวอย่ำง ใช้เวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิภำคละ ๓ วัน รวม ๑๒ วัน 



 

 ๑๒๒ 

เครื่องมือชุดที่ ๒ ผู้วิจัยและคณะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้ง ๘ 
วัดกลุ่มตัวอย่ำง ใช้เวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวัดละ ๑ วัน รวม ๘ วัน 

เครื่องมือชุดที่ ๓ ผู้วิจัยและคณะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้ง ๒๔ 
รูป/คน ใช้เวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจังหวัดละ ๑ วัน รวม ๘ วัน 

ส ำหรับเครื่องมือชุดที่ ๒ และ ๓ ผู้วิจัยและคณะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
กำรจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ำยภำพประกอบ 

 

๕) การวิเคร าะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลชุดที่ ๑ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสังคมศำสตร์ด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์โดยในกำรให้คะแนนแบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย (ส ำหรับเจ้ำอำวำส) เรื่อง 
“แบบวัดทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบำทของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ ” ตำมเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยก ำหนดดังนี้ 

(๑) สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส ำหรับอธิบำยลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่ำง และพรรณนำควำมเป็นไปได้ของบทบำทของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 

โดยสถิติดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมค่ำควำมถี่ 

(Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 

 ๒. ระดับทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบำทของวัดในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 
ใช้สถิติกำรวิเครำะห์คือ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
แต่ละหัวข้อค ำถำมในแบบสอบถำม โดยมีเกณฑ์พิจำรณำให้ค่ำเฉลี่ย๓๔ ดังนี้ 

 ค่ำเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐ หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นมำกที่สุด  
 ค่ำเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นมำก 

 ค่ำเฉลี่ยต้ังแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙ หมำยถึง  ระดับควำมคิดเห็นปำนกลำง  
 ค่ำเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๕๐-๒๔๙ หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นน้อย  
 ค่ำเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๐๐-๑.๔๙ หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นน้อยที่สุด 

                                                                 
๓๔สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนคิการวิจยัทางสังคมศาสตร,์ (กรุงเทพมหำนคร : บริษัทจูนพับลิชซ่ิง จ ำกัด

, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑๙๒. 



 

 ๑๒๓ 

 ๓. ข้ อมูลจ ำกแบบสอบถำมปลำ ยเปิ ด  ผู้ วิ จั ยท ำ กำ รร วบรวมจ ำ ก
แบบสอบถำมแล้วจัดกลุ่มตำมประเด็นที่ก ำหนดไว้ จำกนั้นจึงท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้กำรแจก

แจงควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 
 ๔. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ สรุปผล และ

น ำเสนอเขียนเป็นควำมเรียง หรือตำรำง 
ส่วนกำรวิเครำะห์ข้อมูลชุดที่ ๒ และ ๓ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์แบบอุปนัย (Analytic 

Induction) โดยน ำข้อมูลมำเรียบเรียงและจ ำแนกอย่ำงเป็นระบบ จำกนั้นน ำมำตีควำมหมำย 

เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์และสร้ำงข้อสรุปจำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท ำไปพร้อม ๆ กับ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษำประเด็นต่ำง ๆ ได้ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเครำะห์

แล้วไม่มีควำมชัดเจนก็จะตำมไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนั้น เพ่ือตอบค ำถำม
หลักตำมวั ตถุประสง ค์ของกำ รวิจัยข้อมูลเชิงคุณภำพ วิเครำะห์เพ่ือหำควำมเชื่อมโย ง 
ควำมสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๖) แผนปฏ ิบัติการวิจัย 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง       

ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย       

พัฒนำเครื่องมือในกำรวิจัย       

ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ       

ทดสอบควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือ       

เก็บข้อมูลวิจัยในพ้ืนที่       

วิเครำะห์ข้อมูล       

จัดท ำรำยงำนกำรวิจัย       

น ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย       

หมำยเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มด ำเนินกำรวิจัย 

           หมำยถึง งำนหรือกิจกรรมที่วำงแผนไว้ว่ำจะท ำตำมข้อเสนอโครงกำร 

       หมำยถึง งำนหรือกิจกรรมที่ได้ท ำแล้ว 



 

 ๑๒๔ 

 
(๑๐) กรอบแนวค ิดในการวิจัย  

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย (Conceptual Framework) นิยมใช้ในกำรวิจัยเชิง
ปริมำณ เพ่ือแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นกับตัวแปรตำม เช่น เรำต้ังสมมติฐำน

ว่ำ “กำรนั่งสมำธิจะท ำให้เรียนหนังสือเก่ง” เม่ือท ำกรอบแนวคิดในกำรวิจัย จะต้องแสดงให้
เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้น คือ กำรนั่งสมำธิ กับ ตัวแปรตำม คือ กำรเรียนหนังสือเก่ง 
ส่วนงำนวิจัยเชิงเอกสำรและงำนวิจัยเชิงคุณภำพ แบบสัมภำษณ์เชิงลึก หรือกำรสนทนำกลุ่ม 

จะไม่นิยมท ำกรอบแนวคิดในกำรวิจัย อย่ำงไรก็ตำม จะท ำหรือไม่ก็ได้ เพรำะงำนวิจัยแบบนี้
ไม่ได้มุ่งที่จะพิสูจน์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทั้งสอง กรอบแนวคิดกำรวิจัย ท ำได้หลำยวิธี 

ได้แก่ กำรพรรณนำ แบบจ ำลอง แผนภำพ หรือแบบผสมผสำน 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เกณฑ ์มาตรฐานการ เขียนกรอบแนวค ิดในการวิจัย  

๑. ตัวแปรแต่ละตัวที่เลือกศึกษำ ต้องมีพ้ืนฐำนเชิงทฤษฎีว่ำ มีควำมสัมพันธ์หรือ

เก่ียวข้องกับสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ 

๒. มีควำมตรงประเด็นในด้ำนเนื้อหำสำระ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนตัวแปรอิสระหรือ

ตัวแปรตำม 

๓. มีรูปแบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๔. ระบุรำยละเอียดของตัวแปร และ/หรือ แสดงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจนด้วย

สัญลักษณ์หรือแผนภำพ 



 

 ๑๒๕ 

ตัวอย่างการเขียนกรอบแนวคดิในการวิจยัจากงานวจิัยเร ือ่ง “กลไกการขบัเคลื่อน
ศ ักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” เช ่น 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๕ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
 

 
 

สถ า น กา รณ์ ค วา มพ ร้อ มท า งด้ า น
กายภาพของพุทธสถานในการจดัตั้งศูนย์
พัฒนาศักยภาพของผู้ส ูงอาย ุ
  - สภาพทางภูมิศาสตร์ 
  - ความพร้อมทางด้านสถาปัตยกรรม 

สถานการณ์การจัดการความพร้อมของ
พุทธสถ านใน การจัด ตั้งศูน ย์พัฒน า
ศักยภาพของผู้ส ูงอาย ุ
  - ด้านการศาสนศึกษา 
  - ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

  - ด้านการเผยแผ่ 
  - ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

  - ด้านอื่น ๆ  

ลักษณะและ การจัดกา รศูนย์ พัฒน า
ศักยภาพของผู้ส ูงอายุที่ต ั้งในพุทธสถาน 



 

 ๑๒๖ 

(๑๑) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ 
กำรเขียนประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ คือ กำรเขียนคำดกำรณ์ล่วงหน้ำว่ำ หลังจำก

ท ำงำนวิจัยเรื่องนั้นส ำเร็จแล้ว จะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้ำง ซ่ึงกำรเขียนประโยชน์ที่คำดว่ำ
จะได้รับ ต้องให้สัมพันธ์และมุ่งไปในทิศทำงเดียวกันกับปัญหำหรือค ำถำมและวัตถุประสงค์ของ

กำรวิจัยด้วย อุปมำเหมือนเรำเดินทำงไปจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ คือ วัตถุประสงค์ที่ เรำ
ต้องกำรไปให้ถึง เม่ือไปถึงตรงนั้นแล้ว เรำก็คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำว่ำ จะได้ประโยชน์อย่ำงนั้น
อย่ำงนี้หรือได้พบสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซ่ึงประโยชน์หรือสิ่งที่เรำคำดว่ำจะได้รับนั้น ต้องสัมพันธ์กับจังหวัด

เชียงใหม่ด้วย คือ ต้องมีอยู่จริงที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ส่วนใหญ่กำรเขียนประโยชน์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ นิยมขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ “ท ำให้รู้...”“ท ำให้ทรำบ...”“ท ำให้เข้ำใจ...” เป็นต้น 

 
 
 

 
 

 
 
 

หมำยเหตุ เม่ือดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และสำรนิพนธ์ส ำเร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปลี่ยน 
“ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ” เป็น “ประโยชน์ที่ได้รับ” 

ตัวอย่างการเขียนประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากงานวจิัยเร ือ่งกลไกการขับเคลื่อน

ศ ักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูร ณาการหลักพุทธธรรม เช ่น 
๑. ท ำให้ทรำบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุที่ต้ังในพุทธสถำน

เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้สูงอำยุในกำรดูแลตนเอง 
๒. ท ำให้ทรำบกลไก หลักสูตร และกิจกรรม กำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำวะโดยกำร

ยกระดับจิตกำรพ่ึงตนเองของผู้สูงอำยุเพ่ือเป็นแกนน ำผู้สูงอำยุพุทธธรรม 

๓. ได้กลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดยบูรณำกำรหลัก
พุทธธรรม 

 

เกณฑ ์มาตรฐานการ เขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ  
๑. เขียนคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ หลังจำกบรรลุวัตถุประสงค์

ของกำรวิจัยแล้ว 
๒. เขียนให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และมุ่งไปในทิศทำงเดียวกันกับวัตถุประสงค์ 
๓. นิยมเขียนขึ้นด้นด้วยค ำว่ำ “ท ำให้รู้ ...”“ท ำให้ทรำบ...”“ท ำให้เข้ำใจ...” เป็นต้น 

ทั้งนี้ แล้วแต่ควำมเหมำะสมของงำนวิจัยแต่ละเรื่อง 



 

 ๑๒๗ 

(๑๒) สารบัญ (ช ั่วคราว) 
กำรเขียนสำรบัญชั่วครำว เป็นกำรวำงโครงสร้ำงเนื้อหำของงำนวิจัยให้เห็นว่ำ ในแต่

ละบทมีประเด็นที่จะศึกษำอย่ำงไรบ้ำง ชื่อบทคืออะไร มีหัวข้อย่อยอย่ำงไร ซ่ึงกำรออกแบบบท
แต่ละบทนั้น ต้องค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเป็นส ำคัญ ควรใหเ้นือ้หาของแต่ละบทมุ่ง

ไปในทศิทางเดยีวกนั นั่นคอื มุ่งไปสู่การตอบปัญหาการวิจัย  โดยอำจให้แต่ละบทท ำหน้ำที่
ตอบปัญหำกำรวิจัยในบำงแง่มุมหรือตอบวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง และควรให้เนื้อหำของแต่
ละบทมีควำมสัมพันธ์ส่งทอดกันไปตำมล ำดับเหมือนลูกโซ่ สำรบัญชั่วครำวหรือโครงสร้ำงของ

งำนวิจัยเชิงคุณภำพภำคเอกสำรนั้น ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตำยตัว ขึ้นอยู่ กับควำมเหมำะสม
ของงำนแต่ละเรื่อง ส่วนสำรบัญชั่วครำวหรือโครงสร้ำงของงำนวิจัยเชิงคุณภำพภำคสนำม และ

เชิงปริมำณ ค่อนข้ำงจะมีรูปแบบแน่นอนตำยตัว 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 ๑๒๘ 

ตัวอย่างการ เขียนสารบัญ (ช ั่วคราว) จากงานวิจัยเร ื่องร ูปแบบการ ส่งเสร ิม
ค ุณธรรมจร ิยธรรมในสถานศ ึกษาของพระธรรมวิทยากร  เช ่น  

 

สารบ ัญ (ชั่วคราว) 
เร ื่อง หน้า 

บทค ัดยอ่ภาษาไทย ( ) 
บทค ัดยอ่ภาษาองักฤษ ( ) 

กิตติกรรมประกาศ ( ) 
สารบัญ ( ) 
สารบัญตาราง ( ) 

สารบัญแผนภาพ ( ) 
ค  าอธ ิบายสญัลักษณแ์ละค  าย่อ ( ) 

บทที่ ๑ บทน า ( ) 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ( ) 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ( ) 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ ( ) 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย ( ) 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย ( ) 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย ( ) 

บทที่ ๒ แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ( ) 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบ ( ) 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( ) 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ( ) 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร ( ) 

๒.๕ งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ( ) 
๒.๖ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย ( ) 

 



 

 ๑๒๙ 

สารบ ัญ (ชั่วคราว) (ต่อ) 
เร ื่อง หน้า 

บทที่ ๓ วิธ ีด าเนนิการวจิยั ( ) 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย ( ) 

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ( ) 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ( ) 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ( ) 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ( ) 
บทที่ ๔ ผลการวิจยั ( ) 

๔.๑ ผลกำรศึกษำสภำพปัญหำและ อุปสรรคในกำ รส่ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร ( ) 

๔.๒ ผลกำรศึกษำรู ปแบบกำรส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร ( ) 
๔.๓ ผลกำรน ำเสนอรูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร ( ) 
๔.๔ องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย ( ) 

บทที่ ๕ สร ุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ( ) 

๕.๑ สรุปผลกำรวิจัย ( ) 
๕.๒ อภิปรำยผล ( ) 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ( ) 
บรรณานกุรม ( ) 
ภาคผนวก ( ) 

ภำคผนวก ก หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ผู้ เชี่ยวชำญตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือวิจัย ( ) 

ภำคผนวก ข ผลกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ( ) 
ภำคผนวก ค หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ

ควำมเที่ยงตรงของแบบสอบถำม (Try Out) ( ) 



 

 ๑๓๐ 

สารบ ัญ (ชั่วคราว) (ต่อ) 
เร ื่อง หน้า 

ภำคผนวก ฉ แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย ( ) 
ภำคผนวก ช แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัย ( ) 

ภำคผนวก ซ ตำรำงแสดงกลุ่มตัวอย่ำงของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro 
Yamane) ( ) 
ประวตัิผูว้จิ ัย ( ) 

 
(๑๓) บรรณานุกรม 

บรรณำนุกรม คือ รำยกำรเอกสำรต่ำง ๆ  ที่น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือประกอบกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในงำนวิจัยแต่ละเรื่อง กำรเขียนบรรณำนุกรมนั้น ให้เขียนไว้ในส่วนท้ำยของงำนวิจัย 
โดยเขียนไล่เลียงตามล าดับอักษร และแบง่หมวดหมู่ตามประเภทของเอกสาร  เช่น เอกสำร

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เป็นต้น โดยเรียงล ำดับตำมประเภทเอกสำรดังนี้ 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

๑. ภำษำบำลี-ไทย 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑) คัมภีร์ 

(๒) หนังสือ  
(๓) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 

(๔) รำยงำนวิจัย  
(๕) บทควำม  
(๖) สัมภำษณ์  

(๗) เอกสำรที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสำรอ่ืน ๆ  
(๘) สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 



 

 ๑๓๑ 

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม (ช ั่วคราว) จากงานวิจัยเร ื่องร ูปแบบการ
ส่งเสร ิมค ุณธรรมจร ิยธรรมในสถานศ ึกษาของพระธรรมวิทยากร  เช ่น  

บรรณานุกรม (ชั่วคราว) 
 

๑. ภาษาไทย : 
           ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. พระไตรปฎิกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย , ๒๕๓๙. 
    ข. ข้อมูลทุติยภูมิ     

(๑) หนังสือ :  
กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม. จร ิยธรรมส าหร ับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหำนคร : 

โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด, ๒๕๕๓.  

กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร. ค  าบรรยายเกี่ยวกับแนวค ิดและทฤษฎ ีในการพัฒ นา
ค ุณธรรม จร ิยธรรมที่เน้นความมีวนิ ัย และความเป็นประชาธ ิปไตย . พิมพ์ครั้งที่ 

๓. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, ๒๕๔๑.  
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคร าะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎ ีและการ

ประยุกต์ใช ้. กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์เสมำธรรม, ๒๕๔๐.  

ทิศนำ  แขมณี. การ พัฒ นาค ุณธ ร ร ม  จร ิยธ ร ร ม  แ ละค ่านิยมจากทฤษฎ ีสู่ปฏ ิบัติ . 
กรุงเทพมหำนคร : สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ , 

๒๕๔๑.  
บุญเลิศ เย็นคงคำ และคณะ. การจัดการเชงิกลยุทธ ์ = Strategic management. พิมพ์ครั้ง

ที ่๕. กรุงเทพมหำนคร : วี.เจ.พริ้นต้ิง., ๒๕๔๙.  

ประ กอบ กร รณสู ตร . สถิ ติเพื่ อก าร วิจั ยทางพ ฤติ กร ร มศ าส ตร ์ .  พิมพ์ครั้ งที่  ๓ . 
กรุงเทพมหำนคร : ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์, ๒๕๔๒.  

ประภำศรี สีหอ ำไพ. พื้นฐานการ ศ ึกษาทางศ าสนาแ ละจร ิยธ ร ร ม . พิมพ์ครั้งที่  ๓. 
กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๓.  

 



 

 ๑๓๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพทุธศาสนาพัฒนาคนในสังคม. กรุงเทพมหำนคร : กอง
กำรพิมพ์ฝ่ำยประชำสัมพันธ์, ๒๕๔๐.  

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ์ฉบับประมวลศ ัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 
๑๗. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์พระพุทธศำสนำของธรรมสภำ, ๒๕๕๔.  

เยำวดี วิบูลย์ศรี . การ ปร ะ เมิน โ ค ร งการ  : แ นวค ิดแ ละแ นวปฏ ิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่  ๒. 

กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๔.  
 

(๒) วิทยานิพนธ ์ : 
บุญชิต ช ำนิศำสตร์. “รูปแบบกำรบริหำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ของสถำนศึกษำ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ ์ปร ิญญา

ปร ัชญาดุษฎ ีบัณฑ ิต. บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยสยำม, ๒๕๕๖. 
บุญส่ง หำญพำนิช. “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันอุดมศึกษำไทย” วิทยานิพนธ ์

ปร ิญญาคร ุศาสตรดุษฎ ีบัณฑ ิต สาขาอุดมศ ึกษา.  ครุศำสตร์ : จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๖. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน). “รูปแบบกำรพัฒนำทุนมนุษย์ตำมหลักพุทธธรรมใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ ์ปร ิญญาพุทธศาสตร ดุษฎ ีบัณฑ ิต 
สาขาวิชาร ัฐประศาสนศาสตร ์. บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ

รำชวิทยำลัย, ๒๕๕๗. 
 
(๓) ร ายงานการวิจัย : 

เสถียร วิพรมหำและคณะ. “บทบำทของพระธรรมวิทยำกรกับกำรสอนวิชำพระพุทธศำสนำใน
กรุงเทพมหำนคร”. ร ายงานการ วิจัย . มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย , 

๒๕๔๓. 
 
 



 

 ๑๓๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เอนก คงขุนทด. “กำรศึกษำปัญหำจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำสำยสำมัญและสำย
อำชีพ ตำมแนวควำมคิดของท่ำนพุทธทำสในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี”. ร ายงานการ

วิจัย. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๓. 
 
(๔) บทความ : 

เพ็งสวัสด์ิ ผศ.ดร.. “กำรวิจัยพัฒนำรูปแบบ”. วารสารมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร . ปีที่ ๒. 
ฉบับที่ ๔ : กรกฎำคม – ธันวำคม ๒๕๕๓ : ๓. 

สุทธิวงศ์ ตันตยำพิศำลสุทธิ์. “พระบรมรำโชวำท”. ข้าร าชการคร ู. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ ตุลำคม 
– พฤศจิกำยน ๒๕๔๒. : ๒. 

อุทุมพร จำมรมำน. “โมเดลคืออะไร”. วารสารวิชาการ . ๑๒, ๒๒-๒๖ มีนำคม, ๒๕๔๑ : ๒๒. 

 
(๕) สัมภาษณ์ 

ช ำนำญ อุปฮำต. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.    
๔ สิงหำคม ๒๕๕๗. 

พัชนี สภำ. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น. ๔ สิงหำคม 

๒๕๕๗. 
 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร. ค ู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสร ิมสร ้างค ุณธรรมในสถานศ ึกษา . 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มำ : www.moe.go.th/jarawporn/principles.doc. [๑ 

มกรำคม ๒๕๕๘.] 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

๒. ภาษาอังกฤษ : 
I. Book 

Bardo. J. W.. & Hartman. J. J.. Urban society: A systematic introduction. New 
York : F. E. Peacock, ๑๙๘๒.  

Beatrice Heuser. The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to 

the Present. Cambridge University Press, ๒๐๑๐.  
 

(๑๔) ประวัติผู้ว ิจัย 
ประ วัติผู้วิ จัย  เป็ นข้ อมูลที่ แสดงให้เห็น ว่ำ  ผู้วิ จัย มีภู มิหลัง ด้ำนกำ รศึกษำ มี

ประสบกำรณ์ มีผลงำนทำงวิชำกำร และมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะ

ท ำกำรศึกษำหรือไม่อย่ำงไร ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมกำรสอบจะน ำไปประกอบกำร
พิจำรณำโครงร่ำงดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งเป็นข้อมูลในกำรติดต่อประสำนของ

เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน  
(๑๕) เช ิงอร รถ 
เชิงอรรถ (Footnote) คือ กำรท ำรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงหรือค ำอธิบำยเพ่ิมเติมที่อยู่

ด้ำนล่ำงของข้อควำมในหน้ำกระดำษแต่ละหน้ำ ถือว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส ำ คัญมำกของ
งำนวิจัย เพรำะเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ ข้อเสนอของเรำมีควำมน่ำเชื่อถือและสำมำรถ

ตรวจสอบแหล่งที่มำได้ ดังนั้น เม่ือจะน ำเอกสำรหลักฐำนอะไรมำใส่ไว้ในเชิงอรรถ ควรประเมิน
เอกสำรหลักฐำนและผู้เขียนด้วยว่ำ มีน้ ำหนักเพียงพอที่จะท ำให้งำนวิจัยมีควำมน่ำเชื่อถือมำก
ขึ้นหรือไม่ ๓๕ 

 
 

 
                                                                 

๓๕ดูรำยละเอียดใน บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ค ู่ม ือการ ท า
วิทยานิพนธ ์, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๖๑), หน้ำ... 



 

 ๑๓๕ 

บทท่ี   
๗ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยนับว่ำเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของ

กำรท ำวิจัย เพรำะเป็นกำรเลือกตัวแทนมำศึกษำ โดยเม่ือศึกษำได้ผลเช่นใดแล้ว ก็จะสรุป
อ้ำงอิงไปสู่ประชำกร ดังนั้นถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงไม่เป็นตัวแทนที่ดีแล้ว ผลวิจัยที่ อ้ำงอิงไปสู่

ประชำกรก็ไม่ถูกต้องตรงตำมเป็นจริง ควำมส ำคัญจึงอยู่ที่ว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะได้ตัวแทนที่ดี ซ่ึง
กำรได้ตัวแทนที่ดีนั้นเป็นที่ยอมรับว่ำต้องได้มำโดยกำรสุ่ม นอกจำกนี้ยังควรทรำบ ต่อไปอีกว่ำ 
ตัวแทนขนำดเท่ำใดจึงจะเหมำะสม เพ่ือที่ว่ำผลท่ีศึกษำได้จำกกลุ่มตัวอย่ำงจะได้มีค่ำใกล้เคียง

กับค่ำของ ประชำกรมำกที่สุด ในบทนี้จะได้กล่ำวถึงกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย โดยจะ
เน้นกล่ำวถึงวิธีกำรสุ่มแต่ละวิธี ตลอดจนข้อดี ข้อจ ำกัดของแต่ละวิธี และวิธีพิจำรณำในกำร

ประมำณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงด้วย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรน ำไปปฏิบัติจริงได้ 
 

๗.๑ ความหมายของประชากรและกล ุ่มต ัวอย่าง 
ประชากร  (Population) หมำยถึง กลุ่มของของสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่จะน ำมำศึกษำ ซ่ึง

สมำชิกในกลุ่มแต่ละหน่วยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบำงอย่ำงร่วมกันตำมที่ผู้วิจัยก ำหนดจะ
ศึกษำ เช่น พระสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผู้สูงอำยุในเขตภำคเหนือ  เป็นต้น สมำชิกของ
ประชำกรเหล่ำนี้ ได้แก่พระสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำทุกรูป ผู้สูงอำยุในเขตภำคเหนื อทุก

คน ตำมล ำดับ ขอบเขตของประชำกรจะก ำหนดเฉพำะตำมจุดมุ่งหมำยของผู้วิจัยในแต่ละครั้ง
ไป เช่น กำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรม

วิทยำกร” ตำมชื่อเรื่อง ประชำกรคือ “พระธรรมวิทยำกร สังกัดกรมกำรศำสนำ” แต่ผู้วิจัยอำจ
ก ำหนดขอบเขตของประชำกรของเรื่องนี้ว่ำ หมำยถึง พระธรรมวิทยำกร สังกัดกรมกำรศำสนำ 
เฉพำะที่ส่วนกลำงเท่ำนั้นก็ได้ เป็นต้น 

ประชำกรแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 



 

 ๑๓๖ 

(๑) ประชากรที่มีจ านวนจ ากัด (Finite population) หมำยถึง ประชำกรที่
สำ มำ รถนั บจ ำ น วนไ ด้ครบถ้ วน เช่ น จ ำ น วน พระภิ ก ษุที่จ ำ พรรษำ ใน วั ด  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปี ๒๕๖๑ หรือจ ำนวนหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด เป็นต้น 
(๒) ประชากรทีม่ีจ  านวนไม่จ ากัด (Infinite population) หมำยถึงประชำกร

ที่ไม่สำมำรถนับจ ำนวนได้ครบถ้วน เนื่องจำกมีจ ำนวนมำกจนนับจ ำนวนที่แน่นอนไม่ได้ เช่น 
จ ำนวนหยดน้ ำในโลก จ ำนวนต้นหญ้ำในสนำม เป็นต้น หรืออำจหมำยถึง ไม่สำมำรถนับ
จ ำนวนได้ เช่น ฝุ่นละอองในอำกำศ เป็นต้น  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมำยถึง บำงส่วนของประชำกรที่ผู้วิจัยเลือกขึ้นมำเป็น
ตัวแทนในกำรศึกษำ ค ำว่ำเป็นตัวแทนในที่นี้ หมำยถึง กำรมีคุณสมบัติต่ำง ๆ ครบถ้วนเท่ำ

เทียมกัน กล่ำวคือ ถ้ำประชำกรมีคุณสมบัติใด ๆ แล้วกลุ่มตัวอย่ำงที่ เลือกมำก็จะต้องมี
คุณสมบัติต่ำง ๆ เช่นนั้นด้วย กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนที่ดี หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงที่ ค่ำสถิติ 
(Statistic) ที่ค ำนวณได้ใกล้เคียงหรือเกือบเท่ำค่ำพำรำมิเตอร์ (Parameter) ของประชำกร ซ่ึง 

กำรที่จะได้กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนที่ดีนี้จะต้องค ำนึงถึงหลักสองประกำร คือ กำร เลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงให้เป็นตัวแทนได้จริง ๆ และมีจ ำนวนเหมำะสม คือ มีจ ำนวนมำกพอที่จะทดสอบควำม

เชื่อถือโดยวิธีกำรทำงสถิติได้ 
การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) หมำยถึง กำรเลือกตัวอย่ำงขึ้นมำเป็น

ตัวแทนในกำรศึกษำโดยสมำชิกของกลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกขึ้นมำนั้นมีโอกำสได้รับกำรเลือกเท่ำ  ๆ 

กัน หรือถูกเลือกขึ้นมำโดยปรำศจำกควำมล ำเอียง (Unbiased) เพ่ือที่ ค่ำสถิติ (Statistic) ที่
ค ำนวณได้จำกกลุ่มตัวอย่ำงจะมีค่ำใกล้เคียงหรือเกือบเท่ำค่ำพำรำเมเตอร์  (Parameter) ของ
ประชำกร ควำมหมำยของค ำว่ำ ใกล้เคียงหรือเกือบเท่ำ ในที่นี้หมำยถึง อำจสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำ 

เล็กน้อย ถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกขึ้นมำนั้นให้ค่ำสถิติเท่ำกับค่ำพำรำมิเตอร์ของประชำกรพอดี 
กล่ำวได้ว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงนั้นเป็นตัวแทนที่ดีที่สุด ซ่ึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องกำรมำกที่สุด กำรที่

กลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกมำนั้น จะเป็นตัวแทนที่ดีได้มำกน้อยเพียงใดนั้น จะต้องอำศัยเทคนิคกำร
สุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสม  

การสุ่มตัวอย่างที่ดี หมำยถึง วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่จะส่งผลให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น

ตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชำกร ดังนั้นกำรรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นตัวแทนที่ดีของ
กลุ่มประชำกรจะช่วยผู้วิจัยประหยัดงบประมำณและเวลำ เนื่องจำกผู้วิจัยสำมำรถที่จะสรุป



 

 ๑๓๗ 

ข้อมูลต่ำง ๆ ของกลุ่มประชำกรได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงควำมเป็นจริงจำกกำรศึกษำจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

 

๗.๒ ขั้นตอนของการส ุ่มต ัวอย่าง 
(๑) วิเคราะหจ์ดุมุ่งหมายของการวิจัยให้ละเอียด  เพ่ือให้ทรำบว่ำประชำกรคือใคร 

และคุณลักษณะที่จะศึกษำคืออะไร ถ้ำผู้วิจัยไม่วิเครำะห์จุดมุ่งหมำยให้ละเอียดแล้วมักจะมี
ปัญหำตอนหลัง เช่น เลือกกลุ่มตัวอย่ำงไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นต้น 

(๒) ให้ค  าจ ากัดความของประชากร  หมำยถึง กำรระบุขอบเขตและลักษณะของ

ประชำกรที่ศึกษำ เพ่ือให้ทรำบว่ำประชำกรที่ต้องกำรศึกษำนั้นมีขอบเขตกว้ำงแค่ไหน และ
คุณลักษณะของประชำกรที่ ศึกษำคืออะไรบ้ำ ง เพ่ือให้สำมำรถเลือกกลุ่มตัวอย่ำงให้ไ ด้
ครอบคลุมลักษณะของประชำกรตำมที่ต้องกำร เช่น “รูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร” ผู้วิจัยจะต้องให้ค ำจ ำกัดควำมลงไปว่ำ สถำนศึกษำใด 
สังกัดหน่วยงำนใด พระธรรมวิทยำกรประเภทไหน สังกัดที่ไหน เป็นต้น 

(๓) ก าหนดหนว่ยของตวัอยา่ง (Sampling Unit) หน่วยตัวอย่ำง คือ หน่วยที่ผู้วิจัย
ใช้เป็นหลักในกำรสุ่ม หน่วยตัวอย่ำงในกำรสุ่มมีต้ังแต่หน่วยใหญ่ที่สุด มำจนถึงหน่วยที่เล็กที่ สุด 
เช่น หน่วยตัวอย่ำงอำจเป็นจังหวัดแต่ละจังหวัด โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ชั้นเรียนแต่ละชั้น 

ห้องเรียนแต่ละห้องเรียน จนถึงนักเรียนแต่ละคน ก็ได้กำรจะใช้หน่วยตัวอย่ำงเป็นอะไรนั้น 
ขึ้นอยู่กับขอบเขตของประชำกรว่ำมีขอบเขตกว้ำงแค่ไหน ถ้ำประชำกรมีขอบเขตกว้ำงมำก ใน

บำงครั้งอำจต้องใช้หน่วยตัวอย่ำงในกำรสุ่มหลำยหน่วยก็ได้ เช่น กำรวิจัยเรื่อง ““รูปแบบกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร”” ผู้วิจัยให้ค ำจ ำกัดควำมของ
ประชำกรไว้ว่ำ หมำยถึง “พระธรรมวิทยำกรในกรุงเทพมหำนคร” หน่วยตัวอย่ำงก็อำจ

ประกอบด้วย เขต แขวง สังกัดวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่ำมีควำมรู้ในรำยละเอียดของประชำกร
นั้นมำกน้อยแค่ไหน แต่ที่ส ำคัญ คือ ต้องพยำยำมสุ่มให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นตัวแทนได้อย่ำงดี

ที่สุด  
(๔) ก าหนดขอบข่ายของประชากร  (Population frame) ในขั้นนี้ผู้วิจัยต้องท ำ

กำรรวบรวมรำยชื่อหรือท ำบัญชีรำยชื่อหน่วยตัวอย่ำงทั้งหมดของประชำกรให้ได้อย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วนซ่ึงจะท ำให้ทรำบขนำดของประชำกร 
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(๕) ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) และก ำหนดระดับควำม
ถูกต้องแม่นย ำ (Precision) ในขั้นนี้ผู้วิจัยต้องพิจำรณำว่ำเรื่องที่วิจัยนั้นควรใช้กลุ่ มตัวอย่ำง

ขนำดเท่ำใดในกำรศึกษำจึงจะมีควำมเหมำะสม กำรพิจำรณำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงต้อง
ค ำนึงถึงองค์ประกอบส ำคัญ ๒ ประกำร คือ ขนำดของประชำกร (Population size) และ

ระดับควำมถูกต้องแม่นย ำ (Precision) กล่ำวคือ ถ้ำประชำกรมีขอบเขตกว้ำงมำกหรือมีขนำด
ใหญ่มำก และต้องกำรให้มีระดับควำมถูกต้องแม่นย ำสูงก็ต้องใช้กลุ่มตัวอย่ำงขนำดใหญ่ ถ้ ำ
ประชำกรขนำดเล็กและต้องกำรให้มีระดับควำมถูกต้องแม่นย ำไม่สูงนัก ก็ใช้กลุ่มตัวอย่ำงไม่

ใหญ่นัก กำรก ำหนดควำมถูกต้องแม่นย ำนี้จะน ำไปสู่ควำมเชื่อม่ันในผลวิจัยที่ได้ และกำร
ก ำหนดระดับควำมถูกต้องแม่นย ำนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องที่วิจัยและกำรน ำผลกำรวิจัยนั้น

ไปใช้และยังขึ้นอยู่คุณธรรมของผู้น ำไปใช้ด้วย เช่น งำนวิจัยทำงกำรแพทย์ ทำงคดีต่ำง  ๆ ซ่ึง
เก่ียวข้องกับควำมเป็นควำมตำยของมนุษย์ งำนวิจัยลักษณะเช่นนี้ต้องกำรควำมถูกต้องแ ม่นย ำ
ในระดับสูงมำก ส ำหรับงำนวิจัยทำงด้ำนพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซ่ึงเป็นกำรศึกษำ

เก่ียวกับพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์ ผลวิจัยที่ได้ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตมนุษย์มำกนัก ก็
อำจก ำหนดควำ มถูกต้องแม่นย ำไม่สูงมำกนัก หรือกล่ ำวอีกนั ยหนึ่งคือยอมให้มีควำ ม

คลำดเคลื่อนเกิดขึ้นได้มำกขึ้น กำรก ำหนดควำมถูกต้องแม่นย ำนี้ มักก ำหนดในรูปของระดับ
นัยส ำคัญทำงสถิติ เช่น ก ำหนดเป็น .๐๑ .๐๕ .๑๐ เป็นต้น ผลวิจัยที่ระดับนัยส ำคัญ .๐๑ 
หมำยควำมว่ำผลวิจัยนั้นเชื่อถือได้ ๙๙ % หรือมีควำมคลำดเคลื่อน ๑ % งำนวิจัยทำง

กำรแพทย์ มักก ำหนดที่ระดับ .๐๐๑ งำนวิจัยทำงด้ำนพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ นิยม
ก ำหนดระดับนัยส ำคัญไว้ท่ีระดับ .๐๑ และ .๐๕ กล่ำวโดยสรุปในกำรประมำณขนำด ๓ ของ
กลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยจะต้องทรำบขนำดของประชำกร และต้องก ำหนดระดับควำมถู กต้อง

แม่นย ำด้วย ซ่ึงทำงปฏิบัติผู้วิจัยสำมำรถประมำณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงได้โดยอำศัยตำรำง
ของ Krejcie and Morgan ซ่ึงได้ประมำณค่ำไว้เรียบร้อยแล้วว่ำ ประชำกรขนำดเท่ำใด ที่

ระดับควำมถูกต้องแม่นย ำเท่ำใด ควรใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนเท่ำใด 
(๖) ก าหนดวธิเีลอืกกลุม่ตัวอยา่ง และวางแผนในการสุ่ม ในขั้นนี้เป็นกำรพิจำรณำ

ตัดสินใจว่ำควรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีใด ซ่ึงควรเป็นกำรเลือกโดยวิธีสุ่มและวิธีสุ่มก็มีได้หลำย

วิธีกำรดังจะได้กล่ำวต่อไป นอกจำกนี้ในขั้นนี้ผู้วิจัยต้องวำงแผนเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำย ก ำหนดเวลำ 
และตระเตรียมก ำลังคนที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล เพ่ือกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงด้วย 

(๗) ลงมือปฏ ิบัติจร ิงเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
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๗.๓ วิธ ีส ุ่มกล ุ่มต ัวอย่าง 
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือเป็นตัวแทนของประชำกรนั้นมีหลักกำรส ำคัญ คือ ๑) กำร

เลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยอำศัยหลักควำมน่ำจะเป็น (Probability Sampling) หรือกำรเลือกอย่ำง

สุ่ม (Random Selection) ซ่ึงเป็นหลักกำรที่สมำชิกของประชำกรแต่ละหน่วยมีควำมน่ำจะ
เป็นในกำรถูกเลือกเท่ำ ๆ กันและทรำบควำมน่ำจะเป็นนั้น และ ๒) กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดย

ไม่ใช้หลักกำรควำมน่ำจะเป็น (Non-probability Sampling) เป็นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่
ควำมน่ำจะเป็นในกำรถูกเลือกของแต่ละหน่วยตัวอย่ำงไม่เท่ำกัน หรือบำงหน่วยมีโอกำสที่จะ
ไม่ถูกเลือก ซ่ึงมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. การสุ่มทีค่  านึงถึงความนา่จะเปน็ในการสุ่ม (Probability Sampling) เป็นกำร
สุ่มตัวอย่ำงที่ค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็น หรือโอกำสของสมำชิกแต่ละหน่วยที่จะได้รับเลือก ซ่ึง
สมำชิกทุก ๆ หน่วยของกลุ่มประชำกรจะมีควำมน่ำจะเป็น หรือโอกำสที่จะได้รับเลือกคงที่ 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับกำรสุ่มแบบนี้จะเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยได้ดีกว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่สุ่มแบบไม่ค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็นในกำรสุ่ม กำรสุ่มตัวอย่ำงที่ค ำนึงถึงควำมน่ำจะ

เป็นในกำรสุ่ม ได้แก่ 
๑ .๑ การ สุ่มตัวอย่างแ บบง่าย  (Simple Random Sampling) กำรสุ่ม

ตัวอย่ำงโดยวิธีนี้สมำชิกของกลุ่มประชำกรทุก ๆ หน่วยมีโอกำสเท่ำ ๆ กัน และเป็นอิสระต่อกัน

ในกำรที่จะได้รับเลือกมำเป็นสมำชิกของกลุ่มตัวอย่ำง กำรเป็นอิสระต่อกัน หมำยควำมว่ำกำร
เลือกสมำชิกแต่ละหน่วยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรเลือกสมำชิกหน่วยอ่ืน  ๆ กำรสุ่มวิธีนี้

อำจจะท ำได้โดยกำรจับสลำกหรือใช้ตำรำงเลขสุ่ม (Table of random number) โดยปกติ
ตำรำงเลขสุ่มนี้จะสร้ำงขึ้นจำกกำรสุ่มโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย
เป็นเทคนิควิธีพ้ืนฐำนของกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยทั่วไป แ ต่วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยนั้นจะใช้

ไม่ได้หรือไม่เหมำะสมถ้ำรำยชื่อของสมำชิกทุกหน่วยในกลุ่มประชำกรไม่มีหรือมีไม่ครบ 
นอกจำกนั้นถ้ำหำกว่ำกลุ่มประชำกรมีลักษณะเป็นวิวิธพันธ์ คือมีลักษณะควำมหลำกหลำยของ

สมำชิกในประชำกร กำรใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยอำจจะได้กลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ดี
ของกลุ่ม ประชำกร อำจจะได้ลักษณะต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของกลุ่มประชำกรไม่ควบถ้วน กำรสุ่ม
ตัวอย่ำง แบบง่ำยในทำงปฏิบัติเหมำะสมที่จะใช้กับกลุ่มประชำกรที่มีลักษณะเป็นเอกพันธ์ 

๑.๒ การสุ่มตัวอย่างแบบมีร ะบบ (Systematic Sampling) เป็นเทคนิคกำร
สุ่มตัวอย่ำงที่ง่ำยกว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย ซ่ึงกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบนี้สำมำรถที่จะใช้ในกรณีที่
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รำยชื่อของสมำชิกทุกคนในกลุ่มประชำกรจัดเรียงไว้แบบสุ่ม กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบมีระบบ 
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ หาช ่วงห่างระหว่างสมาช ิกที่ถูกสุ่ม (k) โดยน ำจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดใน

กลุ่มประชำกรหำรด้วยจ ำนวนสมำชิกในกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้อกำรสุ่ม (k = N  n) เช่น มีสมำชิก
ในกลุ่มประชำกรทั้งหมดจ ำนวน ๕๐๐ คน และต้องกำรกลุ่มตัวอย่ำงมีขนำด ๕๐ คน ดังนั้น k 

มีค่ำ เท่ำกับ ๕๐๐  ๕๐ k = ๑๐) 
๑.๒.๒ หาต าแหน่งเร ิม่ของสมาชกิทีถ่กูสุ่ม โดยผู้วิจัยสุ่มหมำยเลขระหว่ำง ๑ ถึง 

k ขึ้นมำหมำยเลขหนึ่ง หมำยเลขนั้นก ำหนดให้เป็น T สมมติหมำยเลขนั้นคือ ๕ (r = ๕) 

๑.๒.๓ สมำชิกหมำยเลข r จะได้รับเลือกมำเป็นสมำชิกเริ่มแรกในกลุ่มตัวอย่ำง 
สมำชิกที่ได้รับเลือกต่อไปคือสมำชิกหมำยเลข r+k, r+๒k, r+๓k, … ตำมล ำดับจนครบจ ำนวน

ทีต้่องกำร ถ้ำผู้วิจัยสุ่มได้หมำยเลข ๕ สมำชิกหมำยเลข ๕ จะได้รับเลือกมำเป็นสมำชิกในกลุ่ม
ตัวอย่ำง คนที่ได้รับเลือกต่อไปคือสมำชิกหมำยเลข ๑๕ , ๒๕, ๓๕, ฯลฯ ตำมลำดับจน ครบ 
๕๐ คน 

กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบมีระบบนี้ต่ำงจำกกำรสุ่มแบบง่ำยที่ว่ำ สมำชิกแต่ละหน่วยที่ได้รับ
เลือกไม่ได้เป็นอิสระต่อกันอย่ำงแท้จริงเหมือนกับกำรสุ่มแบบง่ำย หลังจำกสมำชิกคนแรก 

ได้รับเลือกแล้วคนต่อ ๆ ไปก็เท่ำกับได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบนี้จะใช้ได้ผลดี 
เม่ือรำยชื่อของสมำชิกไม่ได้จัดอยู่ในลักษณะที่เป็นแนวโน้ม (Trend) เรียงจำกมำกไปหำน้อย 
หรือน้อยไปหำมำกหรือจัดอยู่ในลักษณะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงวัฏจักร (Periodic Fluctuation) 

รำยชื่อสมำชิกในกลุ่มประชำกรนั้นจะต้องจัดเรียงล ำดับโดยกำรสุ่ม 
จุดเด่นของการสุ่มตัวอย่างแบบมีร ะบบ  
๑. วิธีกำรสุ่มสะดวก ง่ำยต่อกำรปฏิบัติ  

๒. สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกับวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบอ่ืน ๆ ได้  
๓. สะดวกต่อกำรได้กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นสัดส่วนต่อกลุ่มประชำกร 

จุดด้อยของการสุ่มตัวอย่างแบบมีร ะบบ  มีดังนี้ 
๑. ในแต่ละช่วงของกำรสุ่ม สมำชิกเพียง ๑ หน่วยเท่ำนั้นที่ได้รับเลือกมำเป็นสมำชิก

ในกลุ่มตัวอย่ำงและสมำชิกแต่ละหน่วยนั้นก็ไม่ได้เป็นอิสระ ต่อกันอย่ำงแท้จริงจำกกำร ที่
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สมำชิกเพียง ๑ หน่วยเท่ำนั้น ที่ได้รับเลือกมำเป็นสมำชิกในกลุ่มตัวอย่ำงท ำให้ผู้วิจัยไม่สำมำรถ
ค ำนวณค่ำควำมแปรปรวนของข้อมูลแต่ละช่วงของกำรสุ่มได้ 

๒. ถ้ำรำยชื่อของสมำชิกในกลุ่มประชำกรจัดอยู่ในลักษณะที่เป็นแนวโน้ม เช่น เรียงค่ำ
ของข้อมูลจำกมำกไปหำน้อย หรือน้อยไปหำมำกบนพ้ืนฐำนของค่ำตัวแปรตำมที่ก ำลังศึกษำ

กลุ่มตัวอย่ำงที่สุ่มมำได้แต่ละครั้งจะมีควำมแตกต่ำงกัน และไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่ม
ประชำกร 

๓. ถ้ำรำยชื่อของสมำชิกในกลุ่มประชำกรจัดอยู่ในลักษณะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำของ

ข้อมูลเป็นวัฏจักร เช่น จ ำนวนผู้ไปใช้บริกำรห้องสมุดในแต่ละวัน วันอำทิตย์จะเป็นวันที่ มี ผู้ไป
ใช้บริกำรน้อยที่สุด หรือจ ำนวนคนไข้ตำมสถำนพยำบำลของรัฐในแต่ละวัน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่ำง

ที่ได้มำจำกกำรสุ่มแบบมีระบบจำกข้อมูลที่มีกำรจัดในลักษณะดังกล่ำวจะประกอบด้วย ข้อมูล
ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน เช่น ผู้วิจัยต้องกำรทรำบจ ำนวนผู้ไปใช้บริกำรห้องสมุดในแต่ละวัน
โดยไปรวบรวมข้อมูลทุก ๆ วันอำทิตย์ ข้อมูลที่ได้มำในแต่ละสัปดำห์มักจะมีลักษณะเหมือน  ๆ 

กัน คือมีผู้ไปใช้บริกำรน้อย 
วิธีกำรแก้ปัญหำในลักษณะของข้อ ๒ และ ๓ ท ำได้โดยจัดเรียงล ำดับข้อมูลใหม่ ไม่ให้

มีระบบหรือสุ่มหมำยเลขใหม่ทุก ๆ ครั้งในแต่ละช่วงของกำรสุ่ม 
๑.๓ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช ั้นภูมิ (Stratified Sampling) คือ กำรสุ่มตัวอย่ำง

ชนิดที่แบ่งกลุ่มประชำกรออกเป็นชั้นย่อย ๆ (Strata) เสียก่อนบนพ้ืนฐำนของระดับของตัวแปร

ที่ส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตำม โดยมีหลักในกำรจัดแบ่งชั้นภูมิให้ภำยในชั้นภูมิ แต่ละชั้น
มีควำมเป็นเอกพันธ์ (Homogeneous) หรือมีลักษณะที่เหมือนกันให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
แต่ระหว่ำงชั้นภูมิให้มีควำมเป็นวิวิธพันธ์ (Heterogeneous) หรือมีควำมแตกต่ำงกันให้มำก

ที่สุดเท่ำที่จะท ำได้และหลังจำกที่จัดแบ่งชั้นภูมิเรียบร้อยแล้วจึงสุ่มตัวอย่ำงจำกแต่ละชั้นภูมิ 
ลักษณะกำรจัดชั้นภูมิอำจจะแสดงโดยใช้แผนภำพประกอบ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น 

ดังนี้ 



 

 ๑๔๒ 

 
แผนภาพที่ ๖ แสดงลักษณะกำรจัดชั้นภูมิที่ถูกต้องในกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ 

วัตถุประสงคห์ลักของการสุม่ตัวอยา่งแบบแบ่งเปน็ช ัน้ภมูิ คือ เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่ำง

ที่มีองค์ประกอบของลักษณะต่ำง ๆ ใกล้เคียงกับกลุ่มประชำกร และให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่
สำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยได้ 

จุดเด่นของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช ั้นภูมิ 
๑. กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ จะช่วยลดควำมคลำดเคลื่อนในกำรประเมิน

ค่ำพำรำมิเตอร์ของกลุ่มประชำกรได้มำกกว่ำใช้กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรสุ่มแบบอย่ำงง่ำย  

๒. กำรสุ่มตัวอย่ำงจำกชั้นภูมิโนแต่ละชั้น ผู้วิจัยสำมำรถใช้วิธีต่ำงกันได้ไม่จ ำเป็นต้อง
ใช้วิธีเดียวกัน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติมำก เพรำะในบำงครั้งชั้นภูมิแต่ละชั้นภูมิมี

ลักษณะที่แตกต่ำงกันมำก ผู้วิจัยสำมำรถที่จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมได้ในแต่ละชั้นภูมิ 
๓. ช่วยให้ผู้วิจัยม่ันใจได้ว่ำจะได้กลุ่มตัวอย่ำงที่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือตอบ 

ค ำถำมหรือวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงแน่นอน 

๑.๔ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) คือวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ หน่วย
ของกลุ่มคือกลุ่มของสมำชิกของกลุ่มประชำกร ไม่ใช่สมำชิกรำยหน่วยเหมือนกับกำรสุ่ม  ทั้ง ๓ 

วิธีดังกล่ำวข้ำงต้น จุดเด่นของกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่มก็คือช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำ รสุ่ม แต่จุด
ด้อยของกำรสุ่มแบบกลุ่ม ก็คือควำมคลำดเคลื่อนในกำรประเมินค่ำพำรำมิเตอร์ของกลุ่ม
ประชำกรจะสูงกว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย และกำรค ำนวณค่ำควำมแปรปรวนของ ข้อมูลจะ

ยุ่งยำกกว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่มนั้นเหมำะสมที่จะใช้ในกรณีที่



 

 ๑๔๓ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสุ่มตัวอย่ำงเป็นรำยหน่วยมีค่ำสูงมำก  จึงต้องใช้กำรสุ่มแบบกลุ่มเพ่ือลด
ค่ำใช้จ่ำย  

หลักในการจัดกลุ่ม (Cluster) มีหลักการจัด ค ือ 
๑.๔.๑ ให้สมำชิกภำยในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีลักษณะของควำมเป็นวิวิธพันธ์ หรือ มี

ลักษณะหลำกหลำยโดยรวมลักษณะต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของประชำกรไว้ครบถ้วนภำยในกลุ่มแต่ละ
กลุ่มถ้ำรวมลักษณะส ำคัญไว้ได้มำกเท่ำไรจะยิ่งท ำให้ควำมคลำดเคลื่อนในกำรประมำณค่ำของ
กลุ่มประชำกรลดน้อยลง 

๑.๔.๒ ให้ระหว่ำงกลุ่มมีลั กษณะ เป็นเอกพันธ์  คือ มีลักษณะที่เหมือน กันหรื อ
คล้ำยคลึงกันให้มำกที่สุดทุก ๆ กลุ่ม 

ลักษณะกำรจัดกลุ่มสำมำรถแสดงได้โดยใช้แผนภำพประกอบดังนี้ 

 
 

แผนภาพที่ ๗  แสดงลักษณะกำรจัดกลุ่มที่ถูกต้องในกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม 
 

๑.๕ การสุ่มตัวอยา่งแบบหลายขั้น (Multistage Sampling) เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงที่
ประกอบด้วยหลำยขั้นตอน โดยเริ่มจำกกลุ่มประชำกรมำจนถึงขั้นของกำรเลือกสมำชิ กเข้ำสู่

กลุ่มตัวอย่ำง เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนนั้นอำจจะเหมือนกันหรือต่ำงกันก็ได้
แล้วแต่ควำมเหมำะสม เช่น ต้องกำรสุ่มพระสังฆำธิกำรจำกทั่ว ประเทศใช้กำรสุ่มแบบหลำย
ขั้นตอนดังนี้ 



 

 ๑๔๔ 

ขั้นที่ ๑ ใช ้การสุ่มแบบแบ่งเป็นช ั้นภูมิผสมกับการ สุ่มแ บบกลุ่ม (Stratified 
Cluster Sampling) โดยกำรแบ่งจังหวัดทั้งหมดออกตำมภำคภูมิศำสตร์แล้วสุ่มมจังหวัดจำก

แต่ละภำค ในขั้นนี้ภำคเป็นชั้นภูมิและจังหวัดเป็นกลุ่ม 
ขั้นที่ ๒ ในแต่ละจงัหวดั ใชก้ารสุม่แบบแบ่งช ัน้ภ ูมผิสมผสานกับการสุ่มแบบกลุ่ม  

โดยกำรแบ่งวัดในแต่ละจังหวัดเป็น ๒ ชั้นภูมิ คือ พระอำรำมหลวง และวัดรำษฎร์ แล้วสุ่มวัด
มำจำกแต่ละชั้นภูมิ ในขั้นนี้ตัวแปรที่ใช้ในกำรแบ่งเป็นชั้นภูมิคือ ประเภทของวัด และวัดคือ
กลุ่มของพระสังฆำธิกำร 

ขั้นที่ ๓ ในแต่ละประเภทของวัดสุ่มพระสังฆาธ ิการ  โดยวิธ ีสุ่มแบบง่าย  
 

๒. การสุ่มทีไ่มค่  านึงถงึความน่าจะเปน็ในการสุ่ม (Non-probability Sampling) 
กำรสุ่มแบบไม่ค ำนึงถึงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับเลือกมำนั้นจะมีควำมน่ำจะเป็นหรือโอกำสที่จะ
ได้รับเลือกมำนั้นเป็นเท่ำใด เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ขึ้นอยู่ กับกำรควบคุมหรือกำรตัดสินใจของ

ผู้วิจัยเป็นอย่ำงมำก กำรสุ่มแบบนี้ไม่สำมำรถประกันได้ว่ำสมำชิกทุกหน่วยจำกกลุ่มประชำกร
นั้นจะมีโอกำสได้รับเลือกมำเป็นสมำชิกในกลุ่มตัวอย่ำง กำรสุ่มแบบนี้จะท ำให้เกิดควำม

ล ำเอียงในกำรสุ่มตัวอย่ำงได้ง่ำย  
กำรสุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็นในกำรสุ่มได้แก่ 
๒.๑ การสุ่มโดยความบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นกำรสุ่มจำกสมำชิก

ของกลุ่ มประชำกรเป้ำหมำ ยเท่ำ ที่จะหำ ได้ เช่น กลุ่ มประ ชำกร เป้ำหมำย คือ นิสิ ต
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
โดยกำรน ำแบบสอบถำมไปแจกให้แก่นิสิตที่ขึ้นหอฉัน บริเวณหอฉันฉัน ๒ และนิสิตผู้นั้นมีเวลำ

ที่จะกรอกแบบสอบถำมให้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จะประกอบด้วย นิสิตที่ขึ้นหอฉันและมีเวลำ
ที่จะตอบแบบสอบถำมให้ในช่วงเวลำที่นักวิจัยไปเก็บข้อมูลเท่ำนั้น 

๒.๒ การสุ่มแบบโควต้าหรอืการสุม่โดยก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เป็น
กลุ่มตัวอย่ำงโดยจ ำแนกประชำกรออกเป็นส่วน ๆ ตำมระดับของตัวแปรที่จะรวบรวม หรือ 
ระดับตัวแปรที่สนใจโดยสมำชิกที่อยู่แต่ละส่วน (ระดับ) จะมีลักษณะที่เป็นเอกพันธ์ หลังจำก

นั้นเลือกสมำชิกแต่ละส่วน (ระดับ) ตำมโควต้ำที่ก ำหนดไว้โดยไม่มีกำรสุ่ม 
๒.๓ การสุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำง โดย

ใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัยในกำรก ำหนดสมำชิกของกลุ่มประชำกรที่จะมำเป็นสมำชิกในกลุ่ม



 

 ๑๔๕ 

ตัวอย่ำง เช่น ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำปัญหำอำชญำกรรม ผู้วิจัยอำจจะก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงในกำร
วิจัยให้อยู่ในท้องที่ท่ีมีปัญหำอำชญำกรรมสูง 

๒.๔ การสุ่มแบบใช ้ความสะดวก (Accessible Sampling) เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำง 
โดยถือเอำควำมสะดวกหรือง่ำยต่อกำรรวบรวมข้อมูลเป็นส ำคัญ เช่น ถ้ำประชำกร คือ นินิ

ตในมหำวิทยำลัยของตน อำจำรย์ที่ท ำกำรวิจัยจะก ำหนดนิสิตในชั้นที่ตนสอนเป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
เพรำะง่ำยและสะดวกดี กำรสุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็นในกำรสุ่มนั้น สะดวกใน
กรณีที่กลุ่มตัวอย่ำงที่จะเลือกมำนั้นมีขนำดเล็กและผู้วิจัยต้องกำรข้อมูลลักษณะต่ำง  ๆ ของ

กลุ่มประชำกรในระยะเวลำอันจ ำกัด 
ข้อจ ากัดของการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม  

๑. ผลกำรวิจัยที่ได้ไม่สำมำรถสรุปอ้ำงอิงไปสู่กลุ่มประชำกรทั้งหมดได้อย่ำงสมบูรณ์ 
ข้อสรุปนั้นจะสรุปกลับไปหำกลุ่มประชำกรได้ต่อเม่ือกลุ่มตัวอย่ำงมีลักษณะต่ำง  ๆ ที่ส ำ คัญ ๆ 
เหมือนกับลักษณะของกลุ่มประชำกร 

๒. กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของผู้วิจัย และองค์ประกอบบำงตัว ที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้ และไม่มีวิธีกำรทำงสถิติโดที่จะมำค ำนวณค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดจำก

กำรสุ่ม (Sampling error) โดยกำรสุ่มลักษณะนี้ได้ 
 

๗.๔ ขนาดของกล ุ่มต ัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือจ ำนวนสมำชิกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยที่จะศึกษำกับกลุ่ม

ตัวอย่ำง ผู้วิจัยจะต้องก ำหนดจ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงว่ำจะใช้จ ำนวนเท่ำใด กำรใช้กลุ่ม
ตัวอย่ำงจ ำนวนน้อยจะท ำให้โอกำสที่จะเกิดควำมคลำดเคลื่อนมีมำก กำรใช้กลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวนมำก จะท ำให้โอกำสที่จะเกิดควำมคลำดเคลื่อนมีน้อย ดังภำพที่แสดงควำมสัมพันธ์ 

ระหว่ำงจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงกับขนำดของควำมคลำดเคลื่อน 
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แผนภาพที่ ๘  แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงกับขนำดของควำมคลำดเคลื่อน 

จำกภำพที่ ๘ จะเห็นว่ำเม่ือกลุ่มตัวอย่ำงมีจ ำนวนน้อย ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจะมีมำก 
ค่ำสถิติที่ค ำนวณจำกลุ่มตัวอย่ำงจะแตกต่ำงไปจำกค ำพำรำมิเตอร์ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของ
ประชำกร แต่เม่ือกลุ่มตัวอย่ำเพ่ิมขึ้น ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจะลดลง ค่ำสถิติที่ค ำนวณจำกลุ่ม

ตัวอย่ำงจะใกล้เคียงกับค่ำพำรำมิเตอร์ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว ถ้ำใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนมำกจะดีกว่ำ
กำรใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนน้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนมำกย่อมจะ

สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย เวลำ และแรงงำนมำก จึงพยำยำมเลือกจ ำนวนน้อยที่สุด แต่ให้ได้ผล
เชื่อถือได้มำกที่สุด นั่นคือ มีควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด ในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
ควรพิจำรณำถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๑. ธร รมชาติของประชากร  (Nature of Population) ถ้ำประชำกรมีควำมเป็น
เอกพันธ์มำกควำมแตกต่ำงกันของสมำชิกมีน้อย นั้นคือมีควำมแปรปรวนน้อยก็ใช้กลุ่มตัวอย่ำง
น้อยได้ แต่ถ้ำประชำกรมีลักษณะเป็นวิวิธพันธ์ ควำมแตกต่ำงกันของสมำชิกมีมำกควำม

แปรปรวนมีมำกก็ควรใช้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงมำก 
๒. ลักษณะของเร ื่องที่จะวิจัย  กำรวิจัยบำงประเภทไม่จ ำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่ำง

จ ำนวนมำก เช่น กำรวิจัยเชิงทดลอง กำรใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนมำกจะก่อให้เกิดผลเสีย
มำกกว่ำผลดี เพรำะยำกต่อกำรควบคุมสภำพของกำรทดลอง กำรวิจัยโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์
รำยบุคคลจะใช้กลุ่มตัวอย่ำงน้อยกว่ำกำรส่งแบบสอบถำมให้ตอบ เป็นต้น 



 

 ๑๔๗ 

ส่วน ฟิสิกซ์ ลิเบรโร ได้เสนอแนะเก่ียวกับกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ผู้วิจัย
ควรน ำประกอบพิจำรณำ ๔ ประกำรคือ 

๑. ความเหมือนกัน (Homogeneity) ถ้ำประชำกรที่ศึกษำมีคุณลักษณะเหมือนกัน
มำก เช่น เลือด สีผม สูตร ส่วนผสมต่ำง ๆ หรืออ่ืน ๆ ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงก็สำมำรถใช้

จ ำนวนน้อย ๆ ได้ 
๒. ขนาดของประชากร  (Size of Population) ถ้ำประกรมีขนำดใหญ่มำกที่มี

ควำมจ ำเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ถ้ำประชำกรไม่ใหญ่พอที่จะศึกษำจำกประชำกร ก็สำมำรถ

ศึกษำจำกประชำกรได้ด้วย 
๓. ต้นทุน (Cost) น ำมำพิจำรณำประกอบกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จะใช้กลุ่ม

ตัวอย่ำงขนำดเท่ำใด จึงจะเป็นตัวแทนของประชำกรที่เพียงพอเหมำะสม และเป็นตัวแทน
ประชำกรที่ดีด้วย 

๔. ความแม่นย า (Precision) ถ้ำต้องกำรควำมแม่นย ำมำกในเรื่องที่ศึกษำก็ควรจะ

ใช้ กลุ่มตัวอย่ำงขนำดใหญ่ 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

๑. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้เกณฑ ์ 
๑.๑ จ ำนวนประชำกรหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่ำง ๑๕ – ๓๐%  
๑.๒ จ ำนวนประชำกรหลักพันใช้กลุ่มตัวอย่ำง ๑๐-๑๕%  

๑.๓ จ ำนวนประชำกรหลักหม่ืนใช้กลุ่มตัวอย่ำง ๕-๑๐% 
๒. ใช ้สูตรค  านวณ 
๒.๑ กรณไีม่ทราบคา่พารามิเตอร ์ไม่ทราบจ านวนประชากร  ทราบเพียงแต่ว ่ามี

จ านวนมากใช ้สูตรของ W .G. Cochran 

n =  
P (๑ − P)Z๒

d๒  

เม่ือ  n คือ จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
P คือ สัดส่วนของประชำกรที่ผู้วิจัยต้องกำรสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน ๓๐% 

หรือ ๐.๓๐) 
Z คือ ระดับควำมม่ันใจที่ก ำหนด หรือระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ เช่น 

Z ที่ระดับนัยส ำคัญ ๐.๑๐ เท่ำกับ ๑.๖๕ (ควำมเชื่อม่ัน๙๐%) Z = ๑.๖๕  
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Z ที่ระดับนัยส ำคัญ ๐.๐๕ เท่ำกับ ๑.๙๖ (ควำมเชื่อม่ัน๙๕%) Z = ๑.๙๖ 
Z ที่ระดับนัยส ำคัญ ๐.๐๑ เท่ำกับ ๒.๕๘ (ควำมเชื่อม่ัน๙๙๖) Z = ๒.๕๘ 

d คือ สัดส่วนควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่ำ ๒ ที่
ระดับควำมเชื่อม่ันนั้น ๆ ) เช่น ระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๐% สัดส่วนควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ 

๐.๑๐ ระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๕% สัดส่วนควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ ๐.๐๕ ระดับควำมเชื่อม่ัน 
๙๙% สัดส่วนควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ ๐.๐๑ 

๒.๒ กรณีที่ทร าบจ านวนประชากรและมีจ านวนไม่มาก สูตรที่ใช ้  

 

n =  
P (๑ − P)

E๒

Z๒ + 
P (๑ − P)

N

 

เม่ือ  n คือ จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
N คือ ขนำดประชำกร 
P คือ สัดส่วนของประชำกรที่ผู้วิจัยต้องกำรสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน ๓๐% 

หรือ ๐.๓๐) 
Z คือ ระดับควำมม่ันใจที่ก ำหนด หรือระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ เช่น 
Z ที่ระดับนัยส ำคัญ ๐.๑๐ เท่ำกับ ๑.๖๕ (ควำมเชื่อม่ัน ๙๐%) z = ๑.๖๕ 

Z ที่ระดับนัยส ำคัญ ๐.๐๕ เท่ำกับ ๑.๙๖ (ควำมเชื่อม่ัน ๙๕%) Z = ๑.๙๖ (ปกติ 
นิยมระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๕%) 

Z ที่ระดับนัยส ำคัญ ๐.๐๑ เท่ำกับ ๒.๕๘ (ควำมเชื่อม่ัน ๙๙%) Z = ๒.๕๘  
E คือ คลำดคลำดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่ำง เช่น 
ระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๐% สัดส่วนควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ ๐.๑๐ 

ระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๕% สัดส่วนควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ ๐.๐๕ (ปกตินิยม 
ระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๕๖) 

ระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๙% สัดส่วนควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ ๐.๐๑ 
๓. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้ตารางส าเร ็จร ูป 
ในกำรส ำรวจหรือกำรวิจัยบำงครั้งต้องกำรควำมรวดเร็ว อีกทั้งกำรค ำนวณหำ

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมยุ่งยำกซับซ้อน หรือผู้วิจัยที่ไม่มีควำมถนัดจะใช้สูตรค ำนวณหำขนำด
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กลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือป้องกันข้อผิดพลำดจึงอำจใช้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยประมำณจำกตำรำง
ส ำเร็จรูปที่มีนักสถิตได้จัดท ำขึ้น ซ่ึงมีอยู่หลำยตำรำง แต่ละตำรำงย่อมมีเง่ือนไข และวิธีกำรใช้ 

แตกต่ำงกันไป ดังนี้ 
๓.๑ การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan เป็น

ตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ ง่ำยเพียงพิจำรณำขนำดประชำกรจะได้ขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำง ในตำรำงมีขนำดขนำดประชำกรต้ังแต่ ๑๐-๑๐๐,๐๐๐ หน่วย กำรใช้ตำรำงก ำหนด
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ของ Krejcie & Morgan มีเง่ือนไขและหลักกำรใช้ดังนี้ 

๑) เป็นกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงสูงสุด โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแปรปรวนที่
แท้จริงของประชำกร หรือเป็นกำรก ำหนดสมมติฐำนหลักในกำรใช้สถิติว่ำสัดส่วนในประชำกร

เป็น ๐.๕ 
๒) ถ้ำำหนดให้โอกำสของควำมเชื่อถือได้ หรือระดับควำมเชื่อม่ันในกำรประมำณค่ำ

เป็น ๙๕% รวมทั้งควำมคลำดเคลื่อนเป็น ๕% เท่ำนั้น ในกรณีที่นักวิจัยต้องกำรก ำหนดเป็นค่ำ

ขึ้นตำมลักษณะงำนวิจัยที่อำจจะใช้ระดับของควำมเชื่อม่ันและควำมคลำดเคลื่อนที่แตกต่ำง
ออกไป จะใช้ตำรำงส ำเร็จรูปนี้ไม่ได้ 

ถ้ำประชำกรมีขนำดเป็นแสน ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจะเป็นประมำณ ๑-๕% ของ ขนำด
ประชำกร 

 

จ านวน 

ประชากร  

จ านวน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 

ประชากร  

จ านวน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 

ประชากร  

จ านวน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

๑๐ ๑๐ ๒๒๐ ๑๔๐ ๑๒๐๐ ๒๙๑ 

๑๕ ๑๔ ๒๓๐ ๑๔๔ ๑๓๐๐ ๒๙๗ 

๒๐ ๑๙ ๒๔๐ ๑๔๘ ๑๔๐๐ ๓๐๒ 

๒๕ ๒๔ ๒๕๐ ๑๕๒ ๑๕๐๐ ๓๐๖ 

๓๐ ๒๘ ๒๖๐ ๑๕๕ ๑๖๐๐ ๓๑๐ 

๓๕ ๓๒ ๒๗๐ ๑๕๙ ๑๗๐๐ ๓๑๓ 

๔๐ ๓๖ ๒๘๐ ๑๖๒ ๑๘๐๐ ๓๑๗ 



 

 ๑๕๐ 

จ านวน 
ประชากร  

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร  

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร  

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

๔๕ ๔๐ ๒๙๐ ๑๖๕ ๑๙๐๐ ๓๒๐ 

๕๐ ๔๔ ๓๐๐ ๑๖๙ ๒๐๐๐ ๓๒๒ 

๕๕ ๔๘ ๓๒๐ ๑๗๕ ๒๒๐๐ ๓๒๗ 

๖๐ ๕๒ ๓๔๐ ๑๘๑ ๒๔๐๐ ๓๓๑ 

๖๕ ๕๖ ๓๖๐ ๑๘๖ ๒๖๐๐ ๓๓๕ 

๗๐ ๕๙ ๓๘๐ ๑๙๑ ๒๘๐๐ ๓๓๘ 

๗๕ ๖๓ ๔๐๐ ๑๙๖ ๓๐๐๐ ๓๔๑ 

๘๐ ๖๖ ๔๒๐ ๒๐๑ ๓๕๐๐ ๓๔๖ 

๘๕ ๗๐ ๔๔๐ ๒๐๕ ๔๐๐๐ ๓๕๑ 

๙๐ ๗๓ ๔๖๐ ๒๑๐ ๔๕๐๐ ๓๕๔ 

๙๕ ๗๖ ๔๘๐ ๒๑๔ ๕๐๐๐ ๓๕๗ 

๑๐๐ ๘๐ ๕๐๐ ๒๑๗ ๖๐๐๐ ๓๖๑ 

๑๑๐ ๘๖ ๕๕๐ ๒๒๖ ๗๐๐๐ ๓๖๔ 

๑๒๐ ๙๒ ๖๐๐ ๒๓๔ ๘๐๐๐ ๓๖๗ 

๑๓๐ ๙๗ ๖๕๐ ๒๔๒ ๙๐๐๐ ๓๖๘ 

๑๔๐ ๑๐๓ ๗๐๐ ๒๔๘ ๑๐๐๐๐ ๓๗๐ 

๑๕๐ ๑๐๘ ๗๕๐ ๒๕๔ ๑๕๐๐๐ ๓๗๕ 

๑๖๐ ๑๑๓ ๘๐๐ ๒๖๐ ๒๐๐๐๐ ๓๗๗ 

๑๗๐ ๑๑๘ ๘๕๐ ๒๖๕ ๒๕๐๐๐ ๓๗๙ 

๑๘๐ ๑๒๓ ๙๐๐ ๒๖๙ ๓๐๐๐๐ ๓๘๐ 

๑๙๐ ๑๒๗ ๙๕๐ ๒๗๔ ๕๐๐๐๐ ๓๘๑ 

๒๐๐ ๑๓๒ ๑๐๐๐ ๒๗๘ ๗๕๐๐๐ ๓๘๒ 

๒๑๐ ๑๓๖ ๑๑๐๐ ๒๘๕ ๑๐๐๐๐๐ ๓๘๔ 

 



 

 ๑๕๑ 

หำกปรำกฎว่ำประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยไม่ตรงกับเลขในตำรำงให้ค ำนวณหำ โดยวิธี
เทียบบัญญัติไตรยำงค์ ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ถ้ำสมมติประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยมีจ ำนวน ๑๔๓ คน จำกประชำกร ๑๔๐ คน ไปเป็น 
๑๕๐ คน เพ่ิม ๑๐ คน กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ิมจำก ๑๐๓ เป็น ๑๐๘ ก็เท่ำกับกำรเพ่ิม ๑๐๘-๑๐๓ = 

๕ 
วิธ ีการค  านวณ 
ประชำกร ๑๔๐ คน กลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ ๑๐๓ คน และถ้ำประชำกรเป็น ๑๔๓ คน 

โดยเพ่ิมเป็น ๓ คน ประชำกรเพ่ิม ๑๐ คน กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ิม ๕ คน 

ประชำกรเพ่ิม ๑ คน กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ิม 
๕

๑๐
 คน ประชำกรเพ่ิม ๓ คน (จำก ๑๔๐ เป็น 

๑๔๓) กลุ่มตัวอย่ำง 
๕𝑥๓

๑๐
 = ๑.๕ คน หรือ ๒ คน ดังนั้น ถ้ำประชำกรเท่ำกับ ๑๔๓ คน จ ำนวน

กลุ่มตัวอย่ำง = ๑๐๓ + ๒ = ๑๐๕ คน 
๓.๒ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้ตารางของ Taro Yamane  
ตำรำงก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ของ Taro Yamane ได้ก ำหนดระดับควำม

เชื่อม่ันไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับควำมเชื่อม่ันที่ ๙๕% และระดับควำมเชื่อม่ันที่ ๙๙ % ในกำรใช้
ตำรำงนี้ผู้ใช้ต้องประมำณขนำดของประชำกร(N) และค่ำควำมคลำดเคลื่อนก่อน๓๖ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                 
๓๖วรรณณี แกมเกตุ, วิธวี ิทยาการวจิยัทางสังค มศ าสตร ์, พิมพ์ค ร ั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร : 

ส ำนักพิมพ์ปห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๑), หน้ำ ๒๘๓. 



 

 ๑๕๒ 

ตารางขนาดของตวัอยา่งประชากรของ Yamane ที่ร ะดับความมีนัยส าค ัญ .๐๕ 
ค ิดขนาดของ ความคลาดเคลื่อน (e) เป็นร ้อยละ 

ขนาด

ประชากร  
(N) 

ขนาดของตัวอย่าง (n) ส าหร ับความคลาดเคลื่อนที่ 

ก าหนด (e) ค ิดเป็นร ้อยละ 

 + ๑% + ๒% + ๓% + ๔% + ๕% + ๑๐% 

๕๐๐ - - - - ๒๒๒ ๘๓ 

๑,๐๐๐ - - - ๓๘๕ ๒๘๖ ๙๑ 

๑,๕๐๐ - - ๖๓๘ ๔๔๑ ๓๑๖ ๙๔ 

๒,๐๐๐ - - ๗๑๔ ๔๗๖ ๓๓๓ ๙๕ 

๒,๕๐๐ - ๑๒๕๐ ๗๖๙ ๕๐๐ ๓๔๕ ๙๖ 

๓,๐๐๐ - ๑๓๖๔ ๘๑๑ ๕๑๗ ๓๕๓ ๙๗ 

๓,๕๐๐ - ๑๔๕๘ ๘๔๓ ๕๓๐ ๓๕๙ ๙๗ 

๔,๐๐๐ - ๑๕๓๘ ๘๗๐ ๕๔๑ ๓๖๔ ๙๘ 

๔,๕๐๐ - ๑๖๐๗ ๘๙๑ ๕๔๙ ๓๖๗ ๙๘ 

๕,๐๐๐ - ๑๖๖๗ ๙๐๙ ๕๕๖ ๓๗๐ ๙๘ 

๖,๐๐๐ - ๑๗๖๕ ๙๓๘ ๕๖๖ ๓๗๕ ๙๘ 

๗,๐๐๐ - ๑๘๔๒ ๙๕๙ ๕๗๔ ๓๗๘ ๙๙ 

 
วิธ ีการค  านวณด้วยสูตรทาโร ่ ยามาเน่ Taro Yamane 

จากสูตร  n = 
𝐍

𝟏+𝐍 (𝐞)𝟐 

n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

N = จ ำนวนประชำกร 

e = ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในกำรวิจัยครั้งนี้ เท่ำกับ ๐.๐๕ 

 



 

 ๑๕๓ 

แทนค ่าในสูตร   n = 
𝟓𝟎𝟎

𝟏+𝟓𝟎𝟎 (𝟎.𝟎𝟓)𝟐 

 

 = 
𝟓𝟎𝟎

𝟏+(𝟓𝟎𝟎𝐱𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓)
 

 

 = 
𝟓𝟎𝟎

𝟏+(𝟓𝟎𝟎𝐱𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓)
 

 

 = 
𝟓𝟎𝟎

𝟏+(𝟏.𝟐𝟓)
 

 

 = 
𝟓𝟎𝟎

𝟐.𝟐𝟓
 

     

     = ๒๒๒.๒๒๒ 

ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๒๒ คน 

 
๗.๕ ลักษ ณะของกล ุ่มต ัวอย่างที่ด ี 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑. เป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่ มีคุณลักษณะต่ำง ๆ สอดคล้องครอบคลุมคุณลักษณะทุก

ประกำรของประชำกร ซ่ึงหมำยถึงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงนั้นต้องเลือกมำจำกประชำกรโดยปรำศจำก
ควำมล ำเอียงคือเลือกมำโดยกำรสุ่มนั่นเอง 

๒. มีขนำดพอเหมำะที่จะสำมำรถทดสอบควำมเชื่อม่ันทำงสถิติได้ เพ่ือที่ว่ำผลที่ได้จะ

ได้สำมำรถ อ้ำงอิงไปสู่ประชำกรอย่ำงเชื่อถือได้ 

 
 
 



 

 ๑๕๔ 

 
ประชากร (Population) คือ 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เช่น พระสงฆ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒,๕๐๐ รูป 

 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ตัวแทนของ

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๔๕ รูป ซ่ึงเป็น
ตัวแทนของพระสงฆ์ ๒,๕๐๐ รูป ได้จาก

การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณ
สูตรทาโร่ ยามาเน่ 

 
การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) 
คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วย

วิธีการต่างๆ เช่น สุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) สุ่มแบบมีระบบ 

(Systematic Sampling) สุ่มแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) หรือสุ่มแบบ
หลายขั้น (Multistage Sampling) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๕๕ 

บทท่ี   
๘ 

เครื่องมือท่ีใชูในวจิัยและการเก็บ
รวบรวมขูอม้ล 

 
หลังจำกผู้วิจัยก ำหนดประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่

จะต้องกระท ำต่อนั้นก็คือกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิจัย
ทำงสังคมศำสตร์มีหลักและวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยเป็นขั้นตอนตำมวิธีทำงวิทยำศำสตร์ กำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส ำคัญของกำรด ำเนินกำรวิจัย กำรจะเลือกเทคนิคและวิธีกำร
รวบรวมข้อมูลวิธีใดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องกระท ำด้วยควำมรอบคอบให้มีควำมถูกต้องและเหมำะสม 
และให้อยู่ภำยในขอบเขตของเรื่องที่จะท ำกำรวิจัย เพรำะข้อมูลเหล่ำนี้จะต้องใช้เป็นหลักฐำน

ในกำรอ้ำงอิง ถ้ำข้อมูลที่ได้มำมีควำมเที่ยงตรง (Validity) และมีควำมตำมเกณฑ์ที่ ต้องกำร
เชื่อถือได้ (Reliability) ผลวิจัยที่ได้ย่อมถูกต้องเชื่อถือได้ ข้อมูลทำงสังคมศำสตร์สำมำรถ

จ ำแนกได้หลำย ๆ ลักษณะโดยเม่ือจ ำแนกตำมเกณฑ์ใดแล้ว เกณฑ์อ่ืนได้อีกในแต่ละประเภทที่
จ ำแนกได้นั้นยังสำมำรถจ ำแนกตำม 
 

๘.๑ เคร ื่องมือที่ใช้ในการ วิจ ัย 
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรวิจัยนั้น จะใช้เครื่องมือชนิดใดย่อมขึ้นอยู่ กั บลักษณะ

ของเรื่องที่จะวิจัยว่ำเป็นเรื่องแบบใด ต้องกำรข้อมูลชนิดใด เพรำะข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัยมีอยู่
หลำยลักษณะดังกล่ำวแล้ว และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลก็แบ่งออกเป็นหลำย

ชนิด แต่ละชนิดก็เหมำะกับข้อมูลแต่ลักษณะ ผู้วิจัยจึงจ ำเป็นต้อศึกษำเครื่องมือแต่ละชนิดทั้ง
ในแง่ของลักษณะเครื่องมือ วิธีกำรสร้ำงและข้อดีข้อเสียเพ่ือที่จะได้สำมำรถเลือกใช้ได้ เหมำะสม

กับข้อมูลแต่ละลักษณะอีกทั้งสำมำรถสร้ำงได้เองด้วย 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธนั้น 

ผู้เขียนขอน ำเสนอ ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

๑) เครื่องมือเชิงปริมำณ 



 

 ๑๕๖ 

๒) เครื่องมือเชิงคุณภำพ 
๑) เคร ื่องมือเช ิงปร ิมาณ 

เครื่อ งมือที่ ใช้ ส ำ หรั บงำ นวิ จัย เชิ งปริมำณ ไ ด้แ ก่  แบบทดสอบ ( Test)  และ
แบบสอบถำม (Questionnaire) 

(๑) แบบทดสอบ (Test) 
ก. ความหมาย แบบทดสอบคือชุดของสิ่งเร้ำที่น ำไปใช้กระ ตุ้นบุคคลตอบสนอง

ออกมำชุดของสิ่งเร้ำนี้มักจะอยู่ในรูปของข้อค ำถำม ซ่ึงอำจให้เขียนตอบให้แสดงพฤติกรรม ให้

พูดออกทำงวำจำก็ได้ ท ำให้สำมำรถวัดได้ สังเกตได้ และน ำไปสู่ก ำรแปลควำมหมำยได้ 
แบบทดสอบนี้สำมำรถใช้ได้กับข้อมูลทำงพุทธิปัญญำ ด้ำนจิตอำรมณ์ และด้ำนทักษะ แต่นิยม

ใช้วัดทำงด้ำนพุทธิปัญญำเป็นส่วนใหญ่ 
ข. ชนิดของแบบทดสอบ แบ่งเป็น ๓ ชนิด ดังนี้ 

(๑) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ ิ์ทางการ เร ียน (Achievement test) เป็น

แบบทดสอบที่ใช้วัดควำมรู้  ทักษะ และสมรรถภำพสมองด้ำนต่ำง  ๆ ที่ผู้ เรียนได้รับจำก
ประสบกำรณ์ทั้งปวงทั้งจำกทำงบ้ำนและสถำบันกำรศึกษำ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนี้ยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
แบบทดสอบที่ครู สร้ำงขึ้นเอง (Teacher-made test) และแบบทดสอบที่เป็นมำตรฐำน 
(Standardized test) แบบทดสอบทั้ง ๒ ประเภทนี้ จะถำมเนื้อหำเหมือนกัน คือ ถำมสิ่งที่

ผู้เรียนได้รับจำกกำรเรียนกำรสอนซ่ึงจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ ๖ ประเภท คือ 
- ควำมรู้ควำมจ ำ  
- ควำมเข้ำใจ  

- กำรน ำไปใช้  
- กำรวิเครำะห์ 

- กำรสังเครำะห์  
- กำรประเมินค่ำ  

รูปแบบของกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีนิยมใช้มี ๓ รูปแบบ คือ 

๑) แบบปากเปล่า (Oral test) เป็นกำรทดสอบที่อำศัยกำรชักถำมเป็นรำยบุคคล ใช้
ได้ผลดีถ้ำมีผู้เข้ำสอบจ ำนวนน้อย เพรำะต้องใช้เวลำมำก ถำมได้ละเอียด เพรำะสำมำรถโต้ตอบ

กันได้ 



 

 ๑๕๗ 

๒) แบบเขียนตอบ (Paper - pencil test) เป็นกำรทดสอบที่เปลี่ยนแปลงมำจำก
กำรสอบแบบ ปำกเปล่ำ เนื่องจำกจ ำนวนผู้เข้ำสอบมำกและมีจ ำนวนจ ำกัดแบ่งได้เป็น ๒ แบบ 

คือ 
ก. แบบความเร ียง (Essay type) เป็นกำรสอบที่ให้ผู้ตอบได้รวบรวมเรียบ

เรียงค ำพูดของตนเอง แสดงทัศนคติ และควำมรู้สึก ควำมคิดได้อย่ำงอิสระภำยใต้หัวเรื่องที่
ก ำหนดให้ เป็นข้อสอบที่สำมำรถวัดพฤติกรรม ด้ำนกำรสังเครำะห์ ได้อย่ำงดี แต่มีข้อเสีย
เพรำะ กำรให้คะแนนท ำให้มีควำมเป็นปรนัยได้ยำก 

ข. แบบจ ากัดค  าตอบ (Fixed response type) เป็นข้อสอบ ที่ มีค ำตอบถูก
ภำยใต้เง่ือนไข ที่ก ำหนดให้อย่ำงจ ำกัด ข้อสอบแบบนี้ยังแบ่งออกเป็น ๔ แบบ คือ 

- แบบถูกผิด (True - false)  
- แบบเติมค ำ (Completion)  
- แบบจับคู่ (Matching) 

- แบบเลือกตอบ (Multiple choice) 
๓) แบบปฏ ิบัติ (Performance test) เป็นกำรทดสอบที่ผู้สอบได้แสดงพฤติกรรม

ออกมำโดยกำรกระท ำหรือลงมือปฏิบัติจริง ๆ เช่น กำรทดสอบทำงดนตรี ช่ำงกล พลศึกษำ 
เป็นต้น 

(๒) แบบทดสอบวดัความถนดัหรอืตัวปัญญา (Aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่

ใช้วัดศักยภำพระดับสูงสุดของบุคคลว่ำสมรรถภำพในกำรเรียนรู้มำกน้อยเพียงใด และควร
เรียนด้ำนใดหรือท ำงำนด้ำนใด จึงจะประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดี แบบทดสอบประเภทนี้อำจ
แบ่งย่อยได้เป็น ๒ ประเภท คือ แบบทดสอบควำมถนัดในกำรเรียน (Scholastic aptitude 

test) และแบบทดสอบควำมถนัดจ ำเพำะ (Specific aptitude test) นักวัดผลแบ่ง กลุ่มควำม
ถนัดเป็น ๗ ด้ำน คือ 

๑. ควำมถนัดด้ำนภำษำ (Verbal Factor)  
๒. ควำมถนัดด้ำนกำรใช้ค ำ (Word fluency Factor)  
๓. ควำมถนัดด้ำนตัวเลข (Number Factor)  

๔. ควำมถนัดด้ำนมิติสัมพันธ์ (Space Factor)  
๕. ควำมถนัดด้ำนควำมจ ำ (Memory Factor)  

๖. ควำมถนัดด้ำนกำรสังเกตรับรู้ (Perception Factor) 



 

 ๑๕๘ 

๗. ควำมถนัดด้ำนกำรใช้เหตุผล (Reasoning Factor) 
(๓) แบบทดสอบวดัความสัมพนัธข์องบคุคลต่อสังคม แบบทดสอบประเภทนี้ จะวัด

เก่ียวกับบุคลิกภำ พหรือกำรปรับตน เองของบุคคลในสังคม วัดควำมสนใจต่อสิ่งต่ำง  ๆ 
แบบทดสอบประเภทนี้ มักอยู่ในรูปแบบทดสอบถำมวัดลักษณะบุคคล เช่น แบบทดสอบควำม

เกรงใจ แบบทดสอบควำมคิดสร้ำงสรรค์ แบบส ำรวจ ควำมสนใจต่ำง ๆ เป็นต้น 
ค. การวางแผนการสร ้างแบบทดสอบ  ในกำรสร้ำงแบบทดสอบผู้วิจัยควรก ำหนด

แผนกำรสร้ำงซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้ คือ 

(๑) ก าหนดวัตถุประสงคใ์นการศกึษา ขั้นนี้เป็นกำรวำงโครงกำรล่วงหน้ำว่ำ
กำรวิจัยนั้น ต้องกำรศึกษำอะไร กับใคร และศึกษำเพ่ืออะไร 

(๒) ก าหนดลักษณะของแบบทดสอบที่จะใช ้ ขั้นนี้เป็นกำรก ำหนดรูปแบบ
ของแบบทดสอบทีจ่ะใช้ในกำรวิจัย โดยก ำหนดว่ำจะใช้แบบทดสอบประเภทใดจึงจะสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่ต้องกำรศึกษำ จ ำนวนข้อควำมมีเท่ำใด และเวลำที่ใช้ควรเป็นเท่ำใดจึงจะ

เหมำะสม 
(๓) การสร ้างแบบทดสอบ ขั้นนี้เป็นกำรพิจำรณำว่ำคุณลักษณะที่ต้องกำร

ศึกษำนั้น มีองค์ประกอบของพฤติกรรมใดบ้ำงโดยต้องค ำนึงว่ำตัวข้อสอบหรือแบบทดสอบนั้น
เป็นเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องใช้วิจำรณญำณอย่ำงดีในกำรพิจำรณำ
เลือกตัวแทนพฤติกรรม แต่ละองค์ประกอบที่น ำมำสร้ำงแบบทดสอบ ซ่ึงอำจต้องใช้เทคนิคกำร

สุ่มตัวอย่ำงเนื้อหำ (Content sampling) โดยอำศัยตำรำงวิเครำะห์หลักสูตร เป็นแนวทำงใน 
กำรสร้ำง (ในกรณีที่เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์) 

(๔) การสร ้างตัวค  าถาม ยึดหลักใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน และมีควำม

เป็นปรนัย ถ้ำข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบแบบปรนัย กำรสร้ำงตัวเลือกต้องให้เป็นอิสระจำกกัน มี
ควำมชัดเจน ไม่แนะค ำตอบ (ควรศึกษำเทคนิคกำรเขียนข้อค ำถำมและตัวเลือกจำกหนังสื อ

เทคนิคกำรเขียนข้อสอบประกอบด้วยจะได้สำมำรถสร้ำงได้ถูกตำมหลักเกณฑ์) 
(๕) การประเมินค ุณภาพของแบบทดสอบ  ขั้นนี้เป็นกำรตรวจสอบดูว่ำ

เนื้อหำและพฤติกรรมต่ำง  ๆ ที่น ำมำสร้ำ งเป็นแบบทดสอบนั้นเป็น ตัวแทนที่ ดีหรือไ ม่ 

ครอบคลุมเนื้อหำและพฤติกรรมทั้งหมดหรือไม่ โดยตรวจสอบคุณภำพที่ส ำคัญ ๆ ต่อไปนี้ 
๑) ความเที่ยงตรง (Validity) เป็นกำรตรวจสอบว่ำแบบทดสอบนั้น 

วัดตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ 
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๒) ความเช ื่อมั่น (Reliability) เป็นกำรตรวจสอบดูว่ำผลของกำรวัด
จำกแบบทดสอบนั้นมี ควำมคงที่แน่นอนมำกน้อยเพียงใด 

๓) ความเป็นปรนัย (Objective) เป็นกำรตรวจสอบดูว่ำค ำถำม หรือ
สิ่งที่ถำมในแบบ ทดสอบมีควำมชัดเจนดีพอหรือไม่ ระบบกำรให้คะแนนและกำรแปล

ควำมหมำยคะแนน น ำไปใช้ได้ตรงกันทั่วไปได้ หรือไม่ 
(๒) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ก. ความหมาย แบบสอบถำมเป็นชุดของค ำถำมเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สร้ำงขึ้น

เพ่ือใช้รวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรจ ำนวนมำก ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริง ควำม
คิดเห็น ควำมรู้สึก ควำมเชื่อ และควำมสนใจต่ำง ๆ  

แบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้กับข้อมูลด้ำนจิตอำรมณ์ (Affective domain)  
ข. ชนิดของแบบสอบถาม แบบสอบถำมมีได้หลำยลักษณะ ดังนี้ 
(๑) Schedule เป็นแบบสอบถำมที่ผู้ท ำกำรศึกษำน ำไปสอบถำมบุคคลโดยตรงด้วย

ตนเอง ลงมือกรอกแบบสอบถำมด้วยตัวเอง หรือในกำรที่ผู้วิจัยไปปรำกฎตัวในกำรนั้นด้วย มี
โอกำ สเร้ำ ควำมสนใจสร้ำงควำมเป็นกันเอง  อธิบ ำยควำมมุ่งหมำยของกำรที่ใ ห้ตอบ

แบบสอบถำม ชี้แจงกำรตอบค ำถำม ผู้ตอบกรอกแบบสอบถำมนั้น ได้ทันที มักเป็นแบบที่มี
ผู้ตอบจ ำนวนมำกอยู่พร้อม ๆ กัน เช่น นักเรียน คนงำน เป็นต้น เป็นกำรสะดวก ประหยัด 
และได้รับแบบสอบถำมครบจ ำนวนคืน 

(๒) Questionnaire เป็นแบบสอบถำมที่ส่งไปให้ผู้ตอบทำงไปรษณีย์ หรือวิธี อ่ืน 
แล้วผู้ตอบส่งคืนภำยหลัง  

(๓) Check list เป็นแบบสอบถำมอีกลักษณะหนึ่งที่กำรตอบให้ผู้ตอบเลือกค ำตอบใด

ค ำตอบหนึ่งจำกสอง ค ำตอบ เช่น 
ค  าช ี้แจง ให้ท่ำนเขียนเครื่องหมำย / ในช่องสี่ เหลี่ยมที่ท่ำนคิดว่ ำเป็นจริงหรือ

สอดคล้องกับควำมคิดของท่ำน 
๑. ท่ำนเคยไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมำชิกผู้แทนหรือไม่ 
 เคย    ไม่เคย  

๒. ท่ำนเห็นด้วยกับกำรเลือกต้ังครั้งต่อไปหรือไม่ 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
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(๔) Rating scale เป็นแบบสอบถำมที่ลักษณะกำรตอบเป็นกำรประเมินควำมมำก
น้อย โดยวัดดูว่ำผู้ตอบมีคุณลักษณะในสิ่งที่ต้องกำรศึกษำหรือมีควำมคิดเห็นเก่ียวข้องกับสิ่งที่

จะถำมอยู่ในระดับใดโดยมำกมักจะมี ๕ ระดับ หรือ ๕ อันดับ Rating scale ตรงกับค ำ
ภำษำไทยว่ำ มำตรำส่วนประเมินค่ำ หรือมำตรำจัดอันดับ 

มำตรำส่วนประเมินค่ำ หรือมำตรำจัดอันดับนี้  แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ มำตรำส่วน
ประเมินค่ำแบบจัดประเภท (Category rating scale) มำตรำส่วนประเมินค่ำแบบก ำหนดเป็น
ตัวเลข (Numerical rating scale) และ มำตรำส่วนประเมินค่ำเป็นกรำฟ (Graphic rating 

Scale) 
ก. มาตราส่วนประเมินค ่าแบบจัดประเภท  (Category rating scale) ก ำหนดให้

ผู้ตอบเลือกคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้ตรงกับตนตำมที่เป็นจริง เช่น 
ท่ำนเป็นคนคล่องแคล่วปำนใด 
 คล่องแคล่วมำกที่สุด  

 คล่องแคล่วมำก  
 คล่องแคล่วปำนกลำง  

 คล่องแคล่วน้อย  
 ไม่คล่องแคล่วเลย 
ข. มาตราส่วนประเมินคา่แบบก าหนดตัวเลขแทนคณุลักษณะตรง ๆ (Numerical 

rating scale) แล้วให้ผู้ตอบท ำตำมค ำสั่งลงบนตัวเลขที่ก ำหนดให้เท่ำนั้น โดยผู้สร้ำงมีเกณฑ์ใน
กำรแปลควำมหมำยตัวเลขนั้นอยู่แล้ว เช่น 

ค ำสั่ง ให้ท่ำนเขียน           วงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ตรงตำมควำมเป็นจริงในเรื่องต่ำง 

ๆ เก่ียวกับตัวท่ำน  
๑. ท่ำนไปวัดบ่อยมำกน้อยปำนใด 

  ๑   ๒   ๓   ๔  
๑ = ไม่เคยเลย  
๒ = ปีละครั้ง  

๓ = เดือนละครั้ง  
๔ = สัปดำห์ละครั้ง 
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ค. มาตราส่วนประเมินค ่าแบบกราฟ  ก ำหนดให้ผู้ตอบท ำเครื่องหมำยอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ตำมลักษณะพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ตรงตำมที่บุคคลเป็นอยู่บนเส้นกรำฟ เช่น 

 
ท่ำนเป็นคนช่ำงพูดปำนใด 

     

พูดมำกที่สุด พูดมำก พูดปำนกลำง พูดน้อย ไม่พูดเลย 

 
ค. ร ูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถำมที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 

๒ รูปแบบ คือ 

(๑) แบบสอบถามปลายปิด (Closed form) แบบสอบถำมรูปแบบนี้ มีลักษณะ
เหมือนข้อสอบ แบบเลือกตอบคือจะมีข้อควำมซ่ึงเป็นค ำถำมและมีค ำตอบที่ก ำหนดไว้

เรียบร้อยแล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งที่ตรงตำมที่เป็นจริงเ ก่ียวกับผู้ตอบ จ ำนวน
ตัวเลือกที่ให้เลือกตอบมีหลำยลักษณะ อำจเป็นแบบ ๒ ตัวเลือก แบบ Check list หรือให้
ผู้ตอบจัดอันดับควำมส ำคัญของค ำตอบแบบ Rating scale หรือให้ผู้ตอบเลือกตอบได้มำกกว่ำ 

๑ ตัวเลือกขึ้นไปก็ได้ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
๑. บ้ำนท่ำนรับหนังสือพิมพ์หรือไม่  

   รับ   ไม่รับ  
๒. ท่ำนอ่ำนหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ้ำง 
 ไทยรัฐ  

 สยำมรัฐ  
 เดลินิวส์  

 บ้ำนเมือง  
 รวมข่ำว 
 มติชน 

 เดลิมิเรอร์ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุชื่อ...  

๓. ท่ำนให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์มำกน้อยปำนใด 
๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
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๑ = ส ำคัญมำกที่สุด  
๒ = ส ำคัญมำก  

๓ = ส ำคัญปำนกลำง  
๔ = ส ำคัญน้อย 

๕ = ไม่ส ำคัญเลย  
๔. ท่ำนอ่ำนหนังสือพิมพ์โดยวิธีใด  
 ซ้ืออ่ำน  

 หยิบยืมคนอ่ืน 
 อ่ำนตำมร้ำนอำหำร  

 อ่ำนที่ร้ำนขำยหนังสือ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ........  

๕. ท่ำนชอบอ่ำนคอลัมน์ใดบ้ำง ลงหมำยเลขตำมล ำดับควำมส ำคัญ ๑ = ส ำคัญ

ที่สดุ แล้วรองลงไปตำมล ำดับ 
 กีฬำ  

 กำรเมือง  
 สังคมทั่วไป  
 กำรศึกษำ  

 ภำพยนต์ 
 ผู้หญิง  
 สัมภำษณ์บุคคล  

 บทบรรณำธิกำร  
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...... 

(๒) แบบสอบถามปลายเปิด (Opened form) แบบสอบถำมรูปแบบนี้ไม่ก ำหนด
ค ำตอบไว้แน่นอน แต่เปิดโอกำสให้ผู้ตอบ ตอบได้อย่ำงอิสระด้วยค ำพูดของตนเอง ตัวอย่ำงเช่น  

จงให้เหตุผลท่ีส ำคัญว่ำท ำไมท่ำนจึงเลือกเรียนมหำวิทยำลัยแห่งนี้............................... 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  



 

 ๑๖๓ 

นอกจำกแบบสอบถำมทั้ง ๒ รูปแบบนี้แล้ว ยังมีแบบสอบถำมอีกรูปหนึ่ง คือ 
แบบถอบถำมแบบรูปภำพ (Pictorial form) เป็นแบบที่ใช้รูปภำพแทนภำษำ มีลักษณะคล้ำย

แบบสอบถำมปลำยปิด แบบสอบถำมรูปภำพควำม ส ำคัญอยู่ที่ต้องสร้ำงภำพให้ชัดเจนเป็นที่
เข้ำใจตรงกัน อำจเป็นภำพวำดหรือภำพถ่ำยก็ได้ เหมำะส ำหรับผู้ตอบที่ เป็นเด็กหรือผู้ที่ มี

ควำมรู้ทำงภำษำเขียนน้อย 
ง. โคร งการสร ้างแบบสอบถาม แบบสอบถำมที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิจัยมี

โครงสร้ำงที่ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 

ส่วนแรก ค  าช ี้แ จง เป็นกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรต้องกำรข้อมูลจำก
แบบสอบถำม โดยผู้วิจัยจะต้องชี้แจงให้ผู้ตอบเข้ำใจว่ำต้องกำรข้อมูลไปท ำอะไร ค ำตอบนั้นจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง มี ควำมส ำคัญแก่ผู้วิจัยอย่ำงไร โดยทั่วไปก็มักจะให้เหตุผลว่ำ
เป็นประโยชน์ทำงวิชำกำร ที่ส ำคัญอีกอย่ำงคือต้องชี้แจง ว่ำค ำตอบของเขำจะไม่เกิดผลเสีย
หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด เพรำะผู้ตอบไม่ต้องลงชื่อรวมทั้งต้องชี้แจง เก่ียวกับ

วิธีกำรตอบด้วย 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 ๑๖๔ 

 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร ื่อง 

ร ูปแบบการส่งเสร ิมค ุณธรรมจร ิยธรรมในสถานศ ึกษาของพระธรรมวิทยากร  

 

ค  าช ี้แจง 

แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำ รูปแบบกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกรอันจะเป็นประโยชน์ใน

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ ทั้งยังสำมำรถใช้เป็นแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ อุปสรรค และพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนคุณธรรมจริยธรรม ต่อไป 

ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภำพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่ำนเป็น

ควำมลับ และใช้ประโยชน์เฉพำะกำรวิจัยเท่ำนั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่ำนหรือหน่วยงำนของ
ท่ำนแต่อย่ำงใด 

แบบสอบถำมนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับสถำนภำพส่วนบุ คคลของผู้ตอบ

แบบสอบถำม 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับรูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร 

ตอนที่ ๓   เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกับรูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร 

ผู้วิจั ย หวัง เป็น อย่ำ งยิ่ งว่ำ  คงจะ ได้รั บควำมอนุ เคร ำะห์ ในกำรตอบ

แบบสอบถำมเป็นอย่ำงดี จึงขอกรำบขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ 

นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 ๑๖๕ 

ส่วนที่สอง ข้อมูลส่วนตัว  ส่วนนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวผู้ตอบ ซ่ึงก็คือตัวแปร
อิสระที่จะศึกษำนั่นเอง เช่น เพศ อำยุ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพทำงสังคม เป็นต้น 

กำรก ำหนดจ ำนวนตัวเลือกของตัวแปรบำงตัวแล้วแต่เรื่องที่วิจัยของแต่ละคน 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เร ื่อง ร ูปแบบการสง่เสรมิคณุธรรมจร ิยธรรมในสถานศ ึกษาของพระธรรมวิทยากร  
 

ตอนที่ ๑  สถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบ 

ค  าช ี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงใน [ ] และเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงที่ก ำหนดไว้ให้ 

ตำมควำมเป็นจริง 
๑. เพศ  

[ ] ชำย 

[ ] หญิง 
๒. อายุ 

[ ] ๑๖ – ๑๘ ปี 
[ ] ๑๙ – ๒๑ ปี 
[ ] ๒๑ ปี ขึ้นไป 

๓ . ระดับการศกึษา 
[ ] ปวช. 

[ ] ปวส. 
[ ] ปริญญำตรี 

๔. จ านวนคร ัง้ทีเ่ข้าอบรมโครงการคลินกิคณุธรรม 

[ ] ๑ – ๕ ครั้ง 
[ ] ๕ – ๑๐ ครั้ง 

[ ] ๑๑ ครั้งขึ้นไป 
  

 

 
 



 

 ๑๖๖ 

ส่วนที่สาม ข้อมูลเกี่ยวกับเร ื่องที่ต้องการศ ึกษา ซ่ึงอำจเป็นควำมคิดเห็นหรือควำม
สนใจหรือควำมต้องกำรหรือปัญหำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงก็คือตัวแปรตำมที่ต้ องกำรศึกษำ

นั่นเอง รูปแบบค ำถำมก็อำจเป็นแบบปลำยปิด ปลำยเปิด หรือทั้ง ๒ อย่ำงผสมกันก็ได้ ในส่วน
ที่สำมนี้อำจแบบเป็นตอน ๆ ก็ได้ แล้วแต่ว่ำเรื่องที่ศึกษำจะถำมเรื่องย่อย ๆ ก่ีเรื่อง 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ตอนที่ ๒   แบบสอบถำมเก่ียวกับรูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระ
ธรรมวิทยำกร 

ค  าช ี้แจง   โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ

ของพระธรรมวิทยำกร ว่ำท่ำนปฏิบัติในระดับใด ที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง โดย

ก ำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมำยถึง  มีผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมำกที่สุด 
๔  หมำยถึง  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมำก 

๓  หมำยถึง  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปำนกลำง 
๒  หมำยถึง  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อย 

๑  หมำยถึง  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 

ข้อ 
การส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในสถานศ ึกษา 

ของพระธรรมวิทยากร  

ระดับความค ิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๑. การ ให้ค  าปร ึก ษาหร ือ ปัญหาต่าง ๆ 

โดยเฉพาะปัญหาเร ื่องการ ขาดค ุณธ ร ร ม
จร ิ ย ธ ร ร มขอ งนัก ศ ึ กษ า  นัก ศ ึ กษ าใ น

สถานศ ึกษานั้น ๆ  

     

๑. พระธรรมวิทยำกรเข้ำใจและทรำบปัญหำของ
นักศึกษำ เป็นอย่ำงดี 

     

๒. พระธรรมวิทยำกรเป็นกัลยำณมิตรที่ดีในกำรให้
ค ำปรึกษำต่ำง ๆ แก่นักศึกษำ 

     

๓. พระธรรมวิทยำกรสำมำรถหำทำงแก้ไขปัญหำ

ให้กับนักศึกษำได้ ตรงประเด็น และสำมำรถ
อธิบำยถึงสำเหตุของปัญหำได้ 

     

 

 



 

 ๑๖๗ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ตอนที่ ๓ สภำพทั่วไปในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรม

วิทยำกร 
๑) ปัญหำและอุปสรรคในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรม
วิทยำกรเป็นอย่ำงไร 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................ 
๒) แนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของ
พระธรรมวิทยำกรมีอะไรบ้ำง 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................ 
๓) กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร มีรูปแบบอย่ำงไร
บ้ำง 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................ 
ขอขอบค ุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ 

นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 



 

 ๑๖๘ 

จ. ขั้นตอนในการสร ้างแบบสอบถาม ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ต้องพิจำรณำหัวข้อวิจัยและจุดมุ่งหมำย เพ่ือทรำบว่ำต้องกำรข้อมูลชนิดใด 
อะไรบ้ำง เช่น หัวข้อวิจัย “ศึกษำควำมคิดเห็นของนักศึกษำเก่ียวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถำนศึกษำของพระธรรมวิทยำกร” ข้อมูลที่ต้องกำรคือ ควำมคิดเห็น ซ่ึงถือว่ำเป็น
ข้อมูลด้ำนจิตอำรมณ์ (Affective domain) ดังนั้นก็ต้องใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็น ขั้นตอน
ต่อไปต้องดูว่ำต้องกำรถำมด้ำนใดบ้ำง (ตำมตัวแปรตำม) เช่น ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำหรือปัญหำ

ต่ำง ๆ โดยเฉพำะปัญหำเรื่องกำรขำดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำ นักศึกษำในสถำนศึกษำ
นั้น ๆ เป็นต้น 

๒) ต้องพิจำรณำเก่ียวกับรูปแบบที่จะใช้ว่ำจะใช้แบบปลำยปิดหรือปลำยเปิด หรือ
แบบผสม 

๓) ร่ำงแบบสอบถำม ขั้นนี้เป็นกำรลงมือปฏิบัติจริงโดยเขียนข้ อค ำถำมต่ำง ๆ ให้ 

สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและจุดมุ่งหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ จ ำนวนข้อค ำถำมในขั้นนี้ควรมีให้มำก
ข้อ และอำจมีค ำถำมเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบควำมคงที่ของค ำตอบในบำงเรื่องก็ได้ 

๔) ตรวจสอบแบบสอบถำมฉบับร่ำงเพ่ือปรับปรุงแก้ไข กำรตรวจสอบท ำได้ ๒ ระดับ 
คือ 

๔.๑) ตรวจสอบโดยผู้ร่ำงเอง  

๔.๒) ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
การตรวจสอบโดยผู้ร ่างเอง เป็นกำรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ 

ก. ถ้อยค  าและประโยค  โดยดูว่ำ ใช้ถ้อยค ำและใช้ประโยคชัดเจนหรือไม่ จะ

ท ำให้ผู้ตอบเข้ำใจไขว้เขวหรือไม่ ค ำถำมหรือข้อควำมใดไม่จ ำเป็นต้องมี เป็นต้น 
ข. การ เร ียงล าดับข้อค  าถาม ดูว่ำกำรเอำค ำถำมใดขึ้นก่อน ค ำถำมใดไว้หลัง 

จึงจะก่อให้เกิด ควำมสะดวกและผู้ตอบสำมำรถคิดค ำตอบติดต่อกันไปเป็นเรื่อง  ๆ ไม่ต้องคิด
กลับไปกลับมำซ่ึงท ำให้เสียเวลำและสับสน 

การตรวจสอบโดยผู้ทรงคณุวุฒ ิ เป็นกำรให้ช่วยดูอีกครั้งหนึ่ง แต่จะเน้นกำรพิจำรณำ

เก่ียวกับควำมเที่ยงตรง (Validity) ของข้อค ำถำม โดยดูว่ำค ำถำมต่ำง ๆ สอดคล้องกับหัวข้อ
วิจัยและจุดมุ่งหมำยที่ศึกษำหรือไม่ และประเด็นต่ำง  ๆ ที่ถำมครอบคลุมหรือไม่ เป็นกำร



 

 ๑๖๙ 

ตรวจสอบที่เรียกว่ำ Face validity เม่ือตรวจสอบแล้ว ก็น ำมำปรับปรุงแก้ไขตำมที่ได้รับ
ค ำแนะน ำ 

๕) ท ำกำรทดลองแบบสอบถำม (Tryout) โดยกำรน ำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ในขั้นต้นแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะเช่น เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่ำงจริงที่จะ

ศึกษำ เพ่ือน ำผลท่ีได้มำวิเครำะห์หำคุณภำพของแบบสอบถำม และปรับปรุงให้มีคุณภำพดี
ยิ่งขึ้น 

๖) ท ำกำรปรับปรุงครั้งที่ ๒ โดยดูจำกผลท่ีวิเครำะห์ได้จำกกำรทดลอง 

๗) สร้ำงแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ โดยมีกำรพิจำรณำเก่ียวกับวรรคตอน กำรสะกด
กำรันต์ว่ำถูกต้องหรือไม่ กำรจัดวำงข้อควำมให้เหมำะสมกับหน้ำกระดำษ สิ่งเหล่ำนี้แม้จะเป็น

เรื่องเล็กน้อย แต่ก็มีควำมส ำคัญมำกส ำหรับงำนวิจัย ซ่ึงต้องกำรควำมละเอียดและประณีต
อย่ำงมำก 

แบบสอบถำมที่สมบูรณ์ในที่นี้ หมำยถึงมีควำมสมบูรณ์ในด้ำนค ำชี้แจง เนื้อหำค ำถำม 

ภำษำที่ใช้ และควำมถูกต้องในกำรใช้ค ำ ตัวสะกดต่ำง ๆ กำรจัดวำงข้อควำมและรูปเล่ม 
เม่ือตรวจดูเรียบร้อยแล้ว จึงน ำส่งพิมพ์ พิสูจน์อักษร และอัดส ำเน ำพร้อมที่จะไปเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงจริงได้ 
ฉ. เทคนิคการ เขียนข้อค  าถาม 
กำรเขียนข้อค ำถำมในแบบสอบถำมมิใช่เป็นของง่ำย ต้องอำศัยศิลปะ และควำม

ช ำนำญประกอบด้วยผู้วิจัยจ ำเป็นต้องศึกษำและฝึกฝน ในที่นี้ขอเสนอแนวทำงกำรเขียนข้อ
ค ำถำมดังต่อไปนี้ 

๑. ใช้ค ำง่ำย ๆ ชัด ตรง ไม่แปลผิดง่ำย ๆ ไม่มีควำมหมำยได้หลำยด้ำน 

๒. ไม่ใช้ค ำคุณศัพท์ท่ีตีค่ำได้ต่ำงกัน ควรหำค ำที่แน่ชัด ค ำว่ำเสมอ ทั้งหมด ไม่มีเลย ไม่
เคย มักจะคลุมเครือ ต้องหลีกเลี่ยง 

ตัวอย่าง ท่ำนดูภำพยนต์ บ่อย บำงครั้ง แทบไม่ ควรแก้เป็น ๕ ครั้งต่อสัปดำห์ ๓ ครั้ง
ต่อเดือน ๑ ครั้งต่อเดือน 

๓. ไม่ใช่ปฏิเสธซ้อน เช่น ท่ำนถูกห้ำมไม่ให้อนุญำตให้นักเรียนอำบน้ ำทันทีหลังกำร

ออกก ำลังกำย  
๔. ระวังอย่ำให้มีตัวเลือกตอบน้อย ควรให้ครอบคลุมมำกพอ  
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๕. หลีกเลี่ยงค ำถำมที่มีสองใจควำม เช่น ท่ำนคิดว่ำเด็กที่ฉลำดควรได้รับกำรคัดเลือก
ไปเข้ำกลุ่มพิเศษและจัดสอนพิเศษหรือ 

๖. ขีดเส้นใต้ค ำที่ ต้องกำรเน้น เช่น โรงเรียนทั้งหมดควรสอนภำษำต่ำงประเทศ
สมัยใหม่หรือไม่ 

๗. หลีกเลี่ยงค ำถำมที่มีค ำตอบอยู่แล้ว หรือเห็นแล้วว่ำผู้ตอบจะตอบรับหรือตอบ
ปฏิเสธ  

๘. ข้อค ำถำมแต่ละข้อควรจะสั้น แต่ได้ใจควำม  

๙. ควรหลีกเลี่ยงค ำที่เก่ียวกับคุณภำพ เช่น ดี เลว มำก น้อย เป็นต้น  
๑๐. ไม่ควรใช้ค ำถำมชนิดที่จะท ำให้ผู้ตอบมีควำมเอนเอียงไปในทำงใดทำงหนึ่ง เช่น 

ถำมว่ำ “ท่ำนมีรำยได้พอแก่ครอบชีพหรือไม่” 
๑๑. ข้อค ำถำมหนึ่ง ๆ ควรถำมเพียงประเด็นเดียว อย่ำให้มีหลำยประเด็น เพรำะจะ

ท ำให้ผู้ตอบ ตอบไม่ถูก เช่น ถำมว่ำ “ท่ำนมีงำนอดิเรกหรือไม่ อะไรบ้ำง” ค ำถำมควรแยกเป็น 

๒ ค ำถำม คือ “ท่ำนมีงำนอดิเรกหรือไม่” และ “ท่ำนท ำงำนอดิเรกอะไรบ้ำง” เป็นต้น 
๑๒. ควรต้ังค ำถำมชนิดที่จะน ำตัวเลขมำสรุปวิเครำะห์ทำงสถิติได้ง่ำย ค ำถำมปลำย

ปิดจะมีควำม เหมำะสมมำก ควรมีให้มำก ส่วนปลำยเปิดก็มีบ้ำง เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ตอบแสดง
ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมจำกที่จ ำกัดไว้ 
 

ข. เคร ื่องมือเช ิงค ุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ ( Interview Form) 

แบบสั งเกตกำร ณ์ (Observation Form)  แบบสนทนำกลุ่ม เฉพำ ะ  ( Focus Group 

Discussion Form) 
(๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) 

ก. ความหมาย กำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ มีลักษณะ
เหมือนกำรสอบปำกเปล่ำ ต้องอำศัยกำรโต้ตอบทำงวำจำเป็นหลัก ใช้ได้ดีส ำหรับกำรเก็บข้อมูล
เก่ียวกับควำมรู้สึก ควำมสนใจ ควำมคิดเห็น และทัศนคติ ในเรื่องต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นข้อมูลทำงด้ำน

จิตอำรมณ์ (Affective domain) และบำงโอกำสก็ใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับควำมรู้ ควำมคิดต่ำง ๆ 
ซ่ึงเป็นข้อมูลทำงด้ำนพุทธิปัญญำ (Cognitive domain) ได้ด้วย 

ข. ประเภทของการสัมภาษณ์ กำรสัมภำษณ์แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
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(๑) การสัมภาษณ์ที่มี โ ค ร งสร ้างแ น่นอน (Structured interview) เป็นกำร
สัมภำษณ์ที่ได้ก ำหนดตัวค ำถำมและค ำตอบไว้เรียบร้อยแล้ว ค ำตอบมักเป็นแบบให้ผู้ตอบ

เลือกตอบอย่ ำงใดอย่ำงหนึ่งในค ำตอบแบบ Check หรือ เป็นแบบให้ผู้ ตอบจั ดอันดับ
ควำมส ำคัญของค ำตอบแบบ Rating scale กำรสัมภำษณ์แบบนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในกำรส ำรวจ 

เช่น กำรส ำรวจส ำมะโนประชำกร เป็นต้น 
(๒) การสัมภาษณท์ีไ่ม่มี โครงสรา้งแน่นอน (Unstructured interview) เป็นกำร

สัมภำษณ์ที่ไม่ มีกำรก ำหนดค ำตอบไว้ แน่นอนตำย ตัว ค ำถำมที่ใช้และล ำ ดับค ำถำมจึ ง

เปลี่ยนแปลงยึดหยุ่นได้ ผู้สัมภำษณ์มีอิสระในกำรดัดแปลงค ำถำมได้เหมำะสม แต่ก็ให้เป็นไป
ตำมที่ได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ และผู้ตอบก็มีอิสระในกำรตอบ กำรใช้กำรสัมภำษณ์แบบนี้ส่วนใหญ่

เป็นกำรสัมภำษณ์ของนักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ นักจิตแพทย์ เป็นต้น  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย (Research Interviews Form) 

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ 
ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” 

 
ค าชี้แจง :  แบบสั มภาษณ์เพ่ือการ วิจัย  (Research Interviews Form) ฉบับนี้

พัฒนาขึ้นแจกแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับ การพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิ ง
สร้างสรรค์ เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับสภาพชุมชนกระบวนการในการ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ และการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น ๔ 
ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ชื่อ 
นามสกุล ต าแหน่ง อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน ตอนที่ ๒ เป็นประเด็นข้อค าถาม
เก่ียวกับสภาพชุมชนในปัจจุบัน จ านวน ๒ ข้อ มีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตอนที่ ๓ 
เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์  จ านวน 
๔ ข้อ มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความ
คิดเห็น ได้อย่า งอิสระ ตอนที่ ๔ เป็นประเด็นข้ อค าถา มเก่ียว กับกา ร
ออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๒ ข้อ มีลักษณะเป็นข้อ
ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
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ตอนท่ี ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ชื่อ-นามสกุล.............................................................................................. 
 ต าแหน่ง........................................................ ....................................... ........ 
 อาชีพ............................................................ ............................................. 
 ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................................... 
 วันเดือนปีท่ีให้ข้อมูลส าคัญ...................................................................... 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกเสียง , การบันทึกภาพนิ่ง , การ

บันทึกวีดีโอ และการจดบันทึก 
 
ตอนท่ี ๒  เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับสภาพชุมชนในปัจจุบัน จ านวน ๒ ข้อ 

๒.๑ ท่านคิดว่า ลักษณะทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 
จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร (ลักษณะทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
การศึกษา สังคม) 

๒.๒ ท่านคิดว่า สภาพปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัด
ปทุมธานี มีอะไรบ้าง  (ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม) 
 
ตอนท่ี ๓  เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและ

โอกาสของคนรุ่นใ หม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรร ค์ 
จ านวน ๓ ข้อ 
๓.๑ ท่านคิดว่า เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัด

ปทุมธานี มีลักษณะเป็นอย่างไร (ด้านความรู้  ด้านทักษะความสามารถ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ ด้านการท างานเป็นทีม) 

๓.๒ ท่านคิดว่า เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัด
ปทุมธานี มีศักยภาพแต่ละด้านเป็นอย่างไร  (ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านการท างานเป็นทีม) 

๓.๓ ท่านคิดว่า ผู้บริหารเทศบาลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานีอย่างไรบ้าง  (ด้านการพัฒนาด้าน
ความคิดและการจัดการ (Head) ด้านการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ และการดูแล 
(Heart) ด้านการพัฒนาด้านการท างาน และการเป็นผู้ให้ (Hand) ด้านการพัฒนาด้าน
การด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Health)  



 

 ๑๗๔ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ตอนท่ี ๔  เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ จ านวน ๒ ข้อ 
๔.๑ ท่านคิดว่า กิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ

คนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ควรเป็นอย่างไร (ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาตนเอง) 

๔.๒ ในความคิดของท่าน “ชุมชนเชิงสร้างสรรค์” ควรมีลักษณะเป็น
อย่างไร (๑. พ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Local Community) ๒. ท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ๓.ความปลอดภัยสร้างสรรค์ (Creative Safety) 

 
 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
คณะนักวิจัย 

เมษายน ๒๕๖๓ 
 



 

 ๑๗๕ 

(๒) แบบสังเกตการณ์ (Observation Form) 
ก. ความหมาย กำรสังเกตเป็นเครื่องมือเก็บรวมรวบข้อมูลที่ต้องอำศัยประสำทสัมผัส

หลำยอย่ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประสำทสัมผัสทำงตำและหูเป็นส ำคัญ กำรสังเกตใช้ได้ดีส ำหรับ
กำรศึกษำคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล รวมถึงปรำกฎกำรณ์และพิธีกำรต่ำง ๆ ใช้เป็น

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลได้ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ กำยภำพและทำงด้ำนพฤติกรรมศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

ข. ประเภทของการสังเกต แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

๑. การสังเกตทางตรง (Director observation) เป็นกำรสังเกตที่ผู้สังเกตต้องเฝ้ำดู
เหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโดยอำศัยประสำทสัมผัสทำงตำเป็นส่วนใหญ่ 

รองลงมำคือหู 
๒. การสังเกตทางอ้อม (Indirect observation) เป็นกำรสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เห็น

เหตุกำรณ์หรือ พฤติกรรมที่เกิดด้วยตนเอง แต่อำศัยกำรถ่ำยทอดด้วยเครื่องมืออย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง เช่น สังเกตจำกกำรถ่ำยท ำเป็นภำพยนต์ ถ่ำยภำพไว้ เป็นต้น  
กำรสังเกตทำงตรงสำมำรถแบ่งย่อยได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 

ก. การสังเกตแบบมีส่วนร ่วม (Participant observation) เป็นกำรสังเกตที่ผู้
สังเกตเข้ำไปมีส่วนร่วมในเหตุกำรณ์หรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย ผู้ถูกสังเกตอำจจะรู้ ตัวหรือไม่รู้ ตัว
ก็ได้ แต่ในกรณีที่ต้องกำรพฤติกรรมที่เป็นไปตำมธรรมชำติและควำมเป็นจริง ก็ไม่ควรให้ผู้ถูก

สังเกตรู้ตัว กำรสังเกตในลักษณะนี้ จะท ำให้ได้เห็นพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์อย่ำงละเอียดทุก
แง่ทุกมุม 

ข. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร ่วม (Nonparticipant observation) เป็นกำรสังเกต

อยู่นอกวงกระท ำตนเป็นผู้ดูอย่ำงเดียว ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวว่ำมีคนคอยสังเกตอยู่  กำรสังเกตแบบ
นี้มีข้อเสียคือ ไม่สำมำรถติดตำมดูพฤติกรรมทุกอย่ำงได้ 

นอกจำกนี้กำรสังเกตยังสำมำรถแบ่งได้อีกหลำยลักษณะ เช่น แบ่งเป็นกำรสังเกตโดย
ผู้ถูกสังเกตรู้ ตัว (Known observation) กับกำรสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ ตัว (Unknown 
observation) เป็นต้น หรือแบ่งเป็นกำรสังเกตแบบมีเค้ำโครงก ำหนดไว้ลวงหน้ำ (Structured 

observation) กับกำรสังเกตแบบไม่มีเค้ำโครงก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ (Unstructured interview) 



 

 ๑๗๖ 

 
ตัวอย่างแบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส ่วนร ่วม 

เ ร ื่อง “กลไกการบร ิหารจ ัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิต ิศาสนา  
 จ ังหวัดพระนครศร ีอยุธยา” 

 
ผู้ส ังเกตการณช์ื่อ.................................................................................................. 
สถานที่ทีเ่ข้าไปสงัเกต.......................................................................................... 
สังเกตเมือ่วันที่............................................................เวลา................................. 
อ ุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสงัเกต (เพ ิม่เตมิ).................................................................... 
 

ที ่ รายการ  
สิ่งที่สงัเกตเหน็ 

สิ่งที่ค ้นพบเพิ่มเต ิม 
มี ไม่มี 

๑. ด้านสถานที่    
  สะอำด ไม่มีขยะ     
  สว่ำง ไฟฟ้ำเข้ำถึง ปลอดภัย    
  สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่ำน    
  สุขลักษณ์ ปรำศจำกสิ่งปฏิกูล    
  คนในชุมชนสุขภำพดี มีวินัย    
๒. ด้านคนในชมุชน    
  ขยันท ำงำน    
  มีควำมสำมัคคี    
  แบ่งงำนกันท ำ    



 

 ๑๗๗ 

ที ่ รายการ  
สิ่งที่สงัเกตเหน็ 

สิ่งที่ค ้นพบเพิ่มเต ิม 
ม  ี ไม่มี 

  รู้หน้ำที่    
  มีควำมรู้เรื่องของชุมชน    
  มีทักษะสูง    
๓. ด้านกิจกรรม    
  กิจกรรมด้ำนกำย    
  กิจกรรมด้ำนจิต    
  กิจกรรมด้ำนสังคม    
  กิจกรรมด้ำนศีล    
๔. ด้านสิ่งแวดลอ้ม    
  จัดสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำง

เหมำะสม 
   

  นักท่องเที่ยวไม่เยอะเกินไป    
  กำรสัญจรไปมำสะดวก    
  กำรต้อนรับดี    
  คนในชุมชนเป็นกันเอง    
  มีอำหำร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก 

เพียงพอ  
   

  อำกำศสบำย ไม่ร้อนหรือเย็น
เกินไป 

   

  มีที่ให้พักผ่อน    
  กำรเดินชมสถำนที่สะดวก    

 

 



 

 ๑๗๘ 

(๓) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) 
แบบสนทนำกลุ่มเฉพำะ เป็นอีกเครื่องมือเชิงคุณภำพที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มี

ลักษณะคล้ำยกับแบบสัมภำษณ์ ต่ำงกันเพียงกกลุ่มผู้ให้ข้อมูส ำคัญที่ใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
จ ำนวนหลำย ๆ คน และสัมภำษณ์ข้อมูลในเวลำเดียวกัน มีลักษณะเป็นกำรประชุมกลุ่มนั่นเอง  

การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus Group Discussion) หมำยถึงกำรรวบรวม
ข้อมูลจำกกำรนั่งสนทนำกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล (Key informant) โดยผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม
จะถูกคัดเลือกจำกผู้มีประสบกำรณ์ตรง หรือเป็นผู้สำมำรถให้ข้อมูลที่ต้องกำรได้ 

ดังนั้นผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มจึงจะเป็นที่มีคุณลักษณะหลำย ๆ ประกำรที่คล้ำยคลึงกัน 
(Homogeneity) โดยกลุ่มคนเหล่ำนี้จะถูกเชิญให้มำร่วมวงสนทนำกันอย่ำงเป็นธรรมชำติ ใน

บรรยำกำศที่เหมำะสม โดยจ ำนวนสมำชิกอยู่ระหว่ำง ๘-๑๐ คน 
องค ์ประกอบของการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ 
๑) ประเด็นที่ต้องกำรสนทนำ ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถรับทรำบควำมคิดเห็นในแง่มุมต่ำง ๆ  

๒) แนวค ำถำม ที่จะต้องก ำหนดไวล้่วงหน้ำ แบละจะต้องมีกำรจัดเป็นหมวดหมู่ และ
ล ำดับก่อนหลัง เพ่ือป้องกันควำมสับสนในกำรสนทนำ 

๓) คัดเลือกผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม โดยคัดเลือกผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง และมีภูมิหลัง
คล้ำย ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน เพ่ือประโยชน์ในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงสมำชิกใน
กลุ่ม 

๔) บุคคลที่จะด ำเนินกำรสนทนำ ประกอบด้วย 
(๑) พิธกีร ที่จะท ำหน้ำที่ถำมค ำถำมและน ำกำรพูดคุย รวบทั้งควบคุมกำร  

สนทนำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้สมำชิกได้แสดงควำมคิดเห็น อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม

กัน 

(๒) ผู้จดบันทึกกำรสนทนำ ซ่ึงขะขดทั้งค ำพูด อำกัปกริยำท่ำทำง อำรมณ์ 

รวมทั้งกำรบันทึกผังกำรนั่งของสมำชิกผู้เข้ำร่วมสนทนำด้วย 

(๓) ผู้ช่วยด ำเนินกำร เป็นผู้คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่กลุ่มสนทนำทุก
ด้ำน อำทิ กำรบริกำรน้ ำ อำหำรว่ำง รวมทั้งคอยควบคุมไม่ให้กลุ่มผู้สนทนำได้รับกำรรบกวน

จำกภำยนอก 
 
 
 



 

 ๑๗๙ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวค  าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

หัวข้อ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดที่มีคุณภำพ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
ด  าเนินการสนทนากลุม่เฉพาะ เมื่อวันท่ี......เดือน........พ.ศ...... 
พิธ ีกร  พระมหำกฤษฎำ กตฺติโสภโณ 
ผู้จดบนัทกึ .................................... 
ผู้ชว่ยด  าเนินการ ....................... 
รายช ื่อผ ู้เข ้าร ่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มเจ้าส านักปฏ ิบัต ิธ รรม พระวิปัสสนาจารย์ 
๑) พระ......................... 
๒) พระ........................ 
๓) พระ........................ 
๔) พระ........................ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มนกัวชิาการ ผ ูเ้ช ีย่วชาญดา้นพระพทุธศาสนา 
๕) พระ......................... 
๖) ศ.ดร......................... 
๗) รศ.ดร........................ 
๘) ดร........................ 

กลุ่มที่ ๓ ผ ูท้รงคณุวฒุภิายนอกที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการส านกัปฏบิตัธิรรม / กลุ่ม
ผ ู้ใชบ้รกิาร  

๙) นำย......................... 
๑๐) ดร........................... 
๑๑) ผศ.ดร........................ 
๑๒) พระ............................. 

ส่วนที่ ๒ แนวค ำถำมในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  
๑) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดท่ีมีคุณภำพ ควรเป็น

อย่ำงไร 
๒) ท่ำนเห็นด้วยกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดท่ีมี

คุณภำพ ของ พระ.....นักวิจัย หรือไม่อย่ำงไร 
 

ข ้อสังเกต ๑) รำยช่ือผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะ ควรเป็นคนละกลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

  ๒) ผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะควรมีประมำณ ๘-๑๒ คนและควรมีไม่น้อยกว่ำ ๓ กลุ่มท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญในเร่ืองนั้น ๆ ไม่นับรวมอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 



 

 ๑๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

หัวข้อ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดที่มีคุณภำพ 

ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ เม่ือวันที่......เดือน........พ.ศ...... 
 

กลุ่มเจ้าส านักปฏ ิบัติธร รม พระวิปัสสนาจารย์ 

 

ค  าถาม คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓  คนที่ ๔ สร ุป 

รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักปฏิบัติ
ธรรมประจ ำจังหวัด
ท่ีมีคุณภำพ ควรเป็น
อย่ำงไร 

.... .... .... .... 

 

ท่ ำ น เ ห็ น ด้ว ย กั บ
รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักปฏิบัติ
ธรรมประจ ำจังหวัด
ท่ีมี คุณภำพ  ขอ ง 
พ ระ . . . . . นั ก วิจั ย 
หรือไม่อย่ำงไร 

.... .... .... .... 

 

 



 

 ๑๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

หัวข้อ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดที่มีคุณภำพ 

ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ เม่ือวันที่......เดือน........พ.ศ...... 
 

กลุ่มนักวิชาการ  ผู้เช ี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 

 

ค  าถาม คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓  คนที่ ๔ สร ุป 

รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักปฏิบัติ
ธรรมประจ ำจังหวัด
ท่ีมีคุณภำพ ควรเป็น
อย่ำงไร 

.... .... .... .... 

 

ท่ ำ น เ ห็ น ด้ว ย กั บ
รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักปฏิบัติ
ธรรมประจ ำจังหวัด
ท่ีมี คุณภำพ  ขอ ง 
พ ระ . . . . . นั ก วิจั ย 
หรือไม่อย่ำงไร 

.... .... .... .... 

 

 



 

 ๑๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

หัวข้อ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดที่มีคุณภำพ 

ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ เม่ือวันที่......เดือน........พ.ศ...... 
 

กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุภิายนอกทีเ่กีย่วข้องกับการบร ิหารจัดการส านักปฏ ิบัติธร รม / กลุ่ม
ผู้ใช ้บร ิการ  

 
 

ค  าถาม คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓  คนที่ ๔ สร ุป 

รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักปฏิบัติ
ธรรมประจ ำจังหวัด
ท่ีมีคุณภำพ ควรเป็น
อย่ำงไร 

.... .... .... .... 

 

ท่ ำ น เ ห็ น ด้ว ย กั บ
รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักปฏิบัติ
ธรรมประจ ำจังหวัด
ท่ีมี คุณภำพ  ขอ ง 
พ ระ . . . . . นั ก วิจั ย 
หรือไม่อย่ำงไร 

.... .... .... .... 

 

 



 

 ๑๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

หัวข้อ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดที่มีคุณภำพ 

 
ด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ เม่ือวันที่......เดือน........พ.ศ...... 

 
 

ค  าถาม 
ข้อสร ุปของ

กลุ่มที่ ๑ 

ข้อสร ุปของ

กลุ่มที่ ๒ 

ข้อสร ุปของ

กลุ่มที่ ๓  
สร ุป 

รู ปแ บบ กำ ร บ ริ หำ ร
จัดกำรส ำนักปฏิบัติธรรม
ป ร ะ จ ำ จั ง ห วั ด ท่ี มี
คุ ณ ภ ำ พ  ค ว ร เ ป็ น
อย่ำงไร 

   

 

ท่ำนเห็นด้วยกับรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรส ำนัก
ป ฏิ บั ติธร รม ป ระ จ ำ
จังหวัดท่ีมีคุณภำพ ของ 
พระ.....นักวิจัย หรือไม่
อย่ำงไร 

   

 

 



 

 ๑๘๔ 

๘.๒ การ เก็บรวบรวมข้อมูล   
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมสำมำรถกระท ำได้ ๒ วิธี คือ 
๑) การ เกบ็รวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ (By mailing method) เป็นกำรส่ง

แบบสอบถำมไปให้กลุ่มตัวอย่ำงโดยทำงไปรษณีย์ เหมำะสมส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่กระจัด
กระจำยกัน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนี้ ต้องมีจดหมำยน ำแบบไปด้วย โดยในจดหมำยน ำ

จะต้องชี้แจงเก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ 
๑. แนะน ำตัวผู้วิจัยและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
๒. ชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัยและเหตุผลที่ต้องขอควำมร่วมมือ

จำกผู้ตอบ คุณค่ำของค ำตอบ  
๓. ชี้แจงวิธีกำรตอบและกำรส่งแบบสอบถำมคืน  
๔. ให้ค ำสัญญำในกำรรักษำควำมลับของค ำตอบ  

๕. ให้ค ำสัญญำในกำรส่งผลวิจัยมำให้ทรำบเม่ือท ำวิจัยเสร็จแล้ว 
กำรให้ผู้ตอบส่งแบบสอบถำมคืน ควรแนบซองเปล่ำที่จ่ำหน้ำซองถึงผู้วิจัย พร้อม

ปิดแสตมป์ให้ เรี ยบร้ อย เพ่ืออ ำ นวยควำ มสะดวกแก่ผู้ตอบในกำ รส่ง ด้วย และถ้ ำส่ ง
แบบสอบถำมไปแล้ว ๒-๓ สัปดำห์ ยังไม่รับคืนควรมีกำรติดตำมผลด้วย โดยส่งแบบสอบถำม
ฉบับใหม่ไปให้ พร้อมซองส่งคืนด้วย โดยอ้ำงเหตุผลว่ำที่ส่งไปครั้งแรกอำจสูญหำยจึงขอควำม

กรุณำให้ตอบใหม่อีกครั้ง บำงครั้งอำจจะใช้วิธีให้แก่ผู้อ่ืนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มตัวอย่ำงช่วยติดตำม
ทวงถำมให้ ถ้ำมีโทรศัพท์ก็อำจใช้ติดต่อสอบถำมทำงโทรศัพท์ก็ได้ และถ้ำไม่ไกลกันนักก็อำจไป

ติดตำมด้วยตนเองก็ได้ เพ่ือ ให้ได้แบบสอบถำมคืนมำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
๒) การ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โ ดยมีการ อธ ิบายปร ะกอบ (By 

administering method) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมไปให้กลุ่ม

ตัวอย่ำงซ่ึงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วในแห่งใดแห่งหนึ่ง หรืออำจนัดหมำยให้มำรวมกันใน
สถำนที่แห่งหนึ่งที่จัดขึ้น และผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยถึงวัตถุประสงค์ตลอดจนวิธีกำรตอบให้ฟัง

ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันก่อนที่จะลงมือตอบ ผู้วิจัยมีโอกำสสร้ำง
สัมพันธภำพกับผู้ ตอบได้เป็นอย่ำงดี ผู้ตอบตอบค ำถำมพร้อมกัน และเม่ือท ำเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยก็จะเก็บรวบรวมแบบสอบถำมคืนด้วยตนเองอีกเช่นกัน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

วิธีนี้เหมำะส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วและมีโอกำสได้ข้อมูลคืนอย่ำง
ครบถ้วน 



 

 ๑๘๕ 

ข้อสังเกต กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี ข. มีน้อยกว่ำวิธี ก. เพรำะส่วนใหญ่เรื่อง
ที่วิจัยกลุ่ม ตัวอย่ำงมักจะอยู่อย่ำงกระจัดกระจำย 

ซ . ข้อดี ข้อเสียของการ เก็บข้อมูลโดยใช ้แบบสอบถาม  
ข้อดี สรุปที่ส ำคัญได้ดังนี้  

๑. ประหยัดเวลำ แรงงำน และสำมำรถรวบรวมข้อมูลได้จ ำนวนมำก 
๒. ผู้ตอบมีโอกำสหำเวลำตอบด้วยตนเองในเวลำที่สะดวก และมีอิสระในกำรตอบ 

เป็นตัวของตัวเอง และกำรตอบก็ไม่ต้องรีบร้อนมีเวลำคิด 

๓. ได้ข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกัน สะดวกในกำรวิเครำะห์  
ข้อเสีย สรุปที่ส ำคัญได้ดังนี้ 

๑. กำรใช้แบบสอบถำมท ำให้ขำดกำรติดต่อระหว่ำงผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล ถ้ำค ำถำม
ไม่กระจ่ำง ผู้ตอบก็ไม่มีโอกำสซักถำมได้ ผู้ตอบก็อำจคำดคะเนเอำเอง ท ำให้ผลกำรตอบมี
โอกำสคลำดเคลื่อนได้ 

๒. กำรขำดกำรติดต่อของผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่ำงท ำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในกำรตอบ
ของผู้ตอบได้ และมีผลไปถึงกำรไม่ส่งคืน ท ำให้ได้รับแบบสอบถำมส่งคืนไม่ครบถ้ วนตำมที่

ต้องกำร 
 การ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช ้แบบสัมภาษณ์ สามารถท าได้ดังนี้ 

ก. หลักของการสัมภาษณ์ 

กำรสัมภำษณ์ที่ดี ควรมีหลักดังต่อไปนี้ 
๑. กำรสัมภำษณ์ต้องมีจุดมุ่งหมำยแน่นอน ผู้สัมภำษณ์ต้องทรำบแน่นอนว่ำ กำร

สัมภำษณ์เรื่องนั้น ๆ ต้องกำรข้อมูลเก่ียวกับเรื่องใดบ้ำง 

๒. ผู้สัมภำษณ์ต้องเตรียมค ำถำมไว้ล่วงหน้ำ และเรียงล ำดับค ำถำมไว้อย่ำงเป็นระบบ
ไม่ให้เกิดควำมสับสน 

๓. ควรมีกำรฝึกหรือทดลองสัมภำษณ์ก่อนที่จะสัมภำษณ์จริง เพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญ 
๔. ในกำรสัมภำษณ์ต้องมีกำรสร้ำงบรรยำกำศให้เป็นกันเอง ผู้ถูกสัมภำษณ์จะได้สบำย

ใจและให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุด 

๕. ผู้สัมภำษณ์ต้องมีพ้ืนควำมรู้ในเรื่องจะสัมภำษณ์เป็นอย่ำงดี ซ่ึงจะท ำให้กำรสนทนำ
เป็นที่เขข้ำใจกัน สำมำรถแปลและสรุปค ำตอบได้ถูกต้อง 

๖. ผู้สัมภำษณ์ควรใช้วำจำสุภำพ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 



 

 ๑๘๖ 

๗. กำรสัมภำษณ์ที่ดีต้องกำรยั่วยุหรือเร้ำให้ผู้ถูกสัมภำษณ์อยำกให้ค ำตอบ อยำกแสดง
ควำมเห็น โดยไม่มีกำรแนะค ำตอบ 

๘. กำรสัมภำษณ์ต้องมีกำรจดบันทึกผลกำรสัมภำษณ์ กำรจดบันทึกต้องกระท ำอย่ำง
รอบคอบระวังอย่ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน อำจใช้เครื่องมืออ่ืนช่วย เช่น เทป โดยต้องขอ

อนุญำตผู้ถูกสัมภำษณ์ด้วย 
๙. ผู้สัมภำษณ์ต้องมีมำรยำทดีในกำรสัมภำษณ์ อย่ำให้ผู้ถูกสัมภำษณ์คิดว่ำค ำตอบ

ไม่ได้รับควำมสนใจ 

ข. เทคนิคการสัมภาษณ์ 
ในกำรสัมภำษณ์สิ่งที่จ ำเป็นที่สุด คือกำรท ำให้ผู้ถูกสัมภำษณ์มีควำมรู้สึกเป็นตัวของ

ตัวเองมำกที่สุด และมีควำมยินดีที่จะให้ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์นั่นคือ ผู้สัมภำษณ์จะต้องแ สดง
ควำมเป็นมิตร ควำมจริงใจกับผู้ถูกสัมภำษณ์ให้มำกเท่ำที่จะท ำได้ หลังจำกนั้นจึงเริ่มท ำกำร
สัมภำษณ์ ซ่ึงในกำรสัมภำษณ์ ควรปฏิบัติดังนี้ 

๑) สัมภำษณ์ทีละค ำถำม  
๒) ควรเริ่มจำกค ำถำมง่ำย ๆ  

๓) ใช้ถ้อยค ำที่เข้ำใจง่ำย ค ำถำมชัดเจน  
๔) ทบทวนค ำถำมถ้ำจ ำเป็น  
๕) ฟังค ำตอบจำกผู้ถูกสัมภำษณ์ด้วยควำมต้ังใจเพ่ือให้ได้ค ำตอบที่ถูกต้อง 

๖) ให้เวลำผู้ถูกสัมภำษณ์ในกำรตอบค ำถำมอย่ำงเพียงพอ แต่ก็ไม่ปล่อยให้กำร
สัมภำษณ์หยุดชะงัก และพยำยำมให้เสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด 

๗) หลีกเลี่ยงกำรแนะค ำตอบ และถำมออกนอกเรื่อง  

๘) ใช้กลวิธีและทักษะในกำรควบคุมไม่ให้ถูกสัมภำษณ์ตอบออกนอกเรื่อง  
๙) หลีกเลี่ยงค ำถำมที่จะกระทบกระเทือนต่อควำมรู้สึกของผู้ถูกสัมภำษณ์  

๑๐) อย่ำใช้ค ำพูดที่แสดงว่ำเป็นกำรสอนผู้ถูกสัมภำษณ์ 
๑๑) เม่ือกำรสัมภำษณ์ได้สิ้นสุดลง ผู้สัมภำษณ์ควรตรวจดูควำมสมบูรณ์ของค ำตอบ 

ถ้ำข้อใดยังได้ค ำตอบไม่ชัดก็ถำมใหม่ให้ทรำบแน่ชัด หรือข้อใดยังไม่ได้ถำมก็ถำมเสียให้

ครบถ้วน 
๑๒) ทุกครั้งที่จบกำรสัมภำษณ์ ควรต้องแสดงควำมขอบคุณผู้ให้สัมภำษณ์ 



 

 ๑๘๗ 

๑๓) ในกำรสัมภำษณ์ จะต้องท ำกำรจดบันทึกค ำตอบไว้อย่ำงชัดเจน ไม่ควรใช้ค ำย่อ 
อำจใช้เครื่องมืออ่ืนช่วย เช่น เทปบันทึกเสียงก็ได้ 

ค. ข้อดี ข้อเสีย ของการ เก็บข้อมูลโดยใช ้การสัมภาษณ์  
ข้อดี สรุปที่ส ำคัญได้ดังนี้  

๑. กำรสัมภำษณ์ใช้ได้ดีกับบุคคลทุกประเภท ทุกระดับกำรศึกษำ 
๒. กำรสัมภำษณ์ มีลักษณะยืดหยุ่นได้มำกกว่ำกำรใช้แบบสอบถำมสำมำรถดัดแปลง 

แก้ไข ข้อค ำถำมจนกว่ำผู้ตอบจะเข้ำใจค ำถำมได้ 

๓. กำรสัมภำษณ์ ช่วยให้ผู้สัมภำษณ์สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้ 
เพรำะผู้สัมภำษณ์ทรำบได้ว่ำ ผู้ตอบมีควำมขัดแย้งในค ำตอบแต่ละค ำถำมหรือไม่ นอกจำกนี้ยัง

ทรำบว่ำผู้ตอบ ตอบด้วยควำมต้ังใจหรือด้วยควำมจริงใจหรือไม่ 
๔. กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เป็นเรื่องของกำรแสวงหำควำมจริง ทำงด้ ำนพฤติกรรม

ของมนุษย์ที่เก่ียวกับควำมรู้สึกนึกคิด อำรมณ์ จิตใจ ควำมคิดเห็นและทัศนคติ ดังนั้นกำร

รวบรวมข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์จึงนับว่ำเหมำะสมที่สุด 
ข้อเสีย แม้ว่ำกำรสัมภำษณ์จะมีข้อได้เปรียบหลำยประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น แต่มี

ข้อจ ำกัดหลำยอย่ำงเช่นกัน ดังนี้ 
๑. กำรสัมภำษณ์ขึ้นอยู่ กับประสบกำรณ์ ควำมรอบรู้  และควำมช ำนำญของผู้

สัมภำษณ์ ดังนั้น หำกผู้สัมภำษณ์ขำดคุณสมบัติดังกล่ำวข้อมูลที่ได้ก็ขำดควำมเชื่อถือ 

๒. ข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับควำมร่วมมือของผู้ถูกสัมภำษณ์ ถ้ำผู้ถูกสัมภำษณ์ไม่ให้ข้อมูล
ตำมควำมเป็นจริง ข้อมูลที่ได้ขำดควำมเชื่อถือ 

๓. ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์บำงครั้ง ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ ในกำรตีควำมหมำย

ของผู้สัมภำษณ์ ซ่ึงอำจตีควำมหมำยผิด ท ำให้ข้อมูลที่ได้ขำดควำมเป็นปรนัยได้ 
๔. ในกำรสัมภำษณ์ ถ้ำสิ่งอ่ืน ๆ มำรบกวน เช่น ควำมเครียด ควำมเหนื่อย ควำมวิตก 

กังวลในบำงอย่ำง ท ำให้ผู้ตอบ ตอบอย่ำงไม่เต็มที่ ตอบอย่ำงเสียไม่ได้ ก็จะท ำให้ได้ข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ และไม่ตรงตำมเป็นจริงได้ 

๕. กำรสัมภำษณ์ต้องใช้เวลำ แรงงำน และเงินจ ำนวนมำก 
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 การ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช ้แบบสังเกตการณ์ สามารถท าได้ดังนี้ 
 ก. หลักการสังเกต กำรสังเกตมีหลักดังนี้ 

๑. ในกำรสังเกตต้องก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่จะสังเกตไว้ให้แน่นอน โดยอำจท ำเป็น
รำยกำรพฤติกรรมที่ จะสังเกตไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน พร้อมกับก ำหนดไว้ว่ำจะบันทึกกำร

สังเกตอย่ำงไร 
๒. กำรสังเกต ต้องศึกษำเรื่องที่จะสังเกตไว้ให้มีพ้ืนที่ควำมรู้  
๓. กำรสังเกตต้องนิยำมสิ่งที่สังเกตให้แจ่มชัดว่ำ หมำยถึงอะไร มีขอบเขตแค่ไหน 

๔. กำรสังเกตต้องกระท ำอย่ำงมีระบบ เช่น ก ำหนดไว้ว่ำจะสังเกตพฤติกรรมนั้น  ๆ 
ภำยในเวลำก่ีนำที หรือก่ีวินำที เป็นต้น 

๕. กำรสังเกต ต้องให้ได้ข้อมูลเชิงปริมำณเพ่ือน ำไปวิเครำะห์ผลได้  
๖. กำรสังเกต ผู้สังเกตต้องไม่มีอคติ  
๗. กำรสังเกต ผู้สังเกตต้องได้รับกำรฝึกฝนในเรื่องที่จะสังเกตมำเป็นอย่ำงดี  

๘. กำรสังเกต ต้องสังเกตอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน  
๙. กำรสังเกต ต้องมีกำรบันทึกผลโดยทันที 

๑๐. ในกำรสังเกตควรใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ประกอบด้วย เพ่ือใช้ช่วยในกำรบันทึกกำร
สังเกต ซ่ึงอำจเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check list) หรือมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating 
Scale) หรือทั้ง ๒ อย่ำง 

ข. ลักษณะของผู้สังเกต 
กำรสังเกตจะได้ผลดี ผู้สังเกตต้องมีลักษณะ ๓ ประกำร คือ 
๑) ต้องมีความตั้งใจ (Attention) ผู้สังเกตต้องมีจุดมุ่งหมำยที่แน่นอน และมีจิตใจ

จดจ่อต่อเรื่องที่จะ สังเกต 
๒) ต้องมีประสาทสัมผัส (Sensation) ที่ดี คือ ประสำทสัมผัสต้องปกติและรับรู้ได้

ไวประสำทสัมผัส ในที่นี้ ได้แก่ ตำและหู ตำต้องไม่บอดหูไม่หนวก และรับรู้ได้ไว 
๓) ต้องมีการ ร ับร ู้ (Perception) ได้ดี ผู้สังเกตต้องพร้อมที่จะรับรู้และสำมำรถแปล

ควำมหมำยสิ่งที่รับ รู้นั้นได้ถูกต้อง นั่นคือกำรสังเกตขึ้นกับองค์ประกอบต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ 

- อำรมณ์ (Emotion) คือผู้สังเกตต้องมีอำรมณ์อันม่ันคง จิตใจไม่วอกแวก 
- แรงจูงใจ (Motivation) คือผู้สังเกตต้องมีควำมรู้สึกอยำกสังเกตในสิ่งที่จะสังเกต

อย่ำงเต็มใจ และมีควำมรู้สึกเห็นคุณค่ำในสิ่งที่จะสังเกตกำร 
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- ควำมรังเกียจ (Prejudice) ผู้สังเกตต้องไม่มีควำมรังเกียจกลุ่มตัวอย่ำง โดยทำงใด
ทำงหนึ่ง ต้องท ำจิตใจให้ยุติธรรม ไม่ใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวเข้ำไปเก่ียวข้อง ต้องสังเกตและบันทึก

ไปตำมพฤติกรรมที่เกิด 
- ปัญญำ (Mental set) ผู้สังเกตต้องมีควำมรู้ในเรื่องที่สังเกต เป็นอย่ำงดีสำมำรถแปล

ควำม หมำยพฤติกรรมที่สังเกตได้ถูกต้อง 
- สภำพทำงกำย (Physical condition) ผู้สังเกตต้องมีสุขภำพเป็นปกติ ไม่เจ็บป่วย 

หรือ อยู่ในสภำพที่หิว ง่วงนอน เป็นต้น 

ค. ข้อดี ข้อเสียของการสังเกต  
ข้อดี สรุปที่ส ำคัญได้ดังนี้  

๑) กำรสังเกตทำงตรงท ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงได้มำก เพรำะเป็นกำรเก็บข้อมูล
จำกแหล่งปฐมภูมิ 

๒) กำรสังเกตช่วยให้ได้ข้อมูลที่ผู้ถูกสังเกตไม่เต็มใจที่จะเล่ำออกมำเป็นค ำพูด อำจ

เพรำะไม่แน่ใจข้อ เท็จจริงหรือกลัวว่ำบอกแล้วจะเป็นภัยแก่ตัวเองหรืออเป็นกำรเสื่อมเสีย
บุคลิกลักษณะของตนไป 

๓) กำรสังเกตช่วยในกำรเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจำกกำรใช้วิธีกำรอ่ืน  ๆ ทั้งยังใช้เป็นวิธี
ตรวจสอบควำม เที่ยงตรงและควำมเชื่อม่ันของข้อมูลที่ใช้วิธีกำรอ่ืน ๆ อีกด้วย 

ข้อเสีย หรือข้อจ ำกัด สรุปที่ส ำคัญได้ดังนี้ 

๑) กำรสังเกต มักจะบำดควำมเป็นปรนัย เพรำะข้อมูลที่ได้ส่ วนใหญ่ เป็นข้อมูลเชิง
คุณภำพต้อง เปลี่ยนเป็นเชิงปริมำณ เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ทำงสถิติ ท ำให้แปลควำมหมำยไม่
ตรงกันได้ 

๒) กำรสังเกตไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมเพรำะผู้สังเกตเฉพำะบำงเรื่อง
ที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น ดังนั้นจึงอำจพลำดในพฤติกรรมบำงอย่ำงที่ควรสังเกตไปได้ 

๓) กำรสังเกต ถ้ำผู้สังเกตไม่มีควำมรู้ในเรื่องที่สังเกต และขำดกำรฝึกฝน ข้อมูลที่ได้
อำจคลำดเคลื่อนได้  

๔) กำรสังเกต อำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ อันเนื่องจำกควำมอคติ 

๕) กำรสังเกต ต้องอำศัยกำรจดบันทึกผลท่ีรวดเร็วและแม่นย ำ ถ้ำกำรจดบันทึกไม่ดี 
ผลก็คลำด เคลื่อนได้ 
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 การ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช ้แบบสนทนากลุ่ม สามารถท าได้ดังนี้ 
ก. อุปกรณ์ที่ใช ้ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ๑) เครื่องบันทึกเสียง ๒) สถำนที่

ส ำหรับกำรสนทนำ ๓) ของที่ระลึก ๔) อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม เอกสำรประกอบ ๕) ระยะเวลำที่
เหมำะสม 

ข. ขั้นตอนการด าเนนิการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๑) เชิญสมำชิกเข้ำห้องที่จัดเตรียมไว้ หำกเป็นห้องที่มีขนำดใหญ่ และสมำชิกนั่งห่ำง

กัน อำจต้องมีระบบเครื่องเสียงเข้ำช่วยให้กำรสนทนำเป็นไปอย่ำงรำบรื่นชัดเจน 

๒) ควรมีป้ำยชื่อ อำจเป็นชื่อจริงหรือชื่อสมมติก็ได้ ส ำหรับสมำชิกทุกคน โดยวำงป้ำย
ชื่อไว้ด้ำนหน้ำ เพ่ืให้สมำชิกเรียกชื่อกันได้ 

๓) เริ่มต้นด้วยกำรแนะน ำตนเอง และทีมงำนโดยพิธีกรจะชี้แจงวัตถุประสงค์กำร
สนทนำ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ำจะมีกำรบันทึกเสียงไว้  

๔) สร้ำงบรรยำกำศ สร้ำงควำมคุ้นเคย และเริ่มค ำถำมตำมล ำดับที่เตรียมไว้ 

๕) เปิดโอกำสให้สมำชิกมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยพิธีกรต้องคอยกระตุ้นให้
สมำชิกได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งคอยจ ำกัดเวลำ ส ำหรับสมำชิกบำงรำยที่ใช้

เวลำมำกเกินไปในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือบครอบง ำควมคิดผู้ อ่ืน 
๖) เม่ือได้พูดคุยจนครบทุกประเด็นและถึงเวลำที่ต้องยุติ (ไม่ควรเกิน ๒ ชั่วโมง) พิธีกร

ควรกล่ำวยุติกำรสนทนำ กล่ำวขอบคุณ และแจกของที่ระลึกแก่ผู้เข้ำร่วมสนมนำกลุ่ม 
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บทท่ี   
๙ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย 

 
กำรวิจัยคือกำรค้นหำควำมรู้ควำมจริงที่เชื่อถือได้ และอุปกรณ์ส ำคัญส ำหรับกำร

ท ำวิจัยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย
จึงส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นมำก ก่อนที่ผู้วิจัยจะน ำเครื่องมือวิจัยไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

จะต้องท ำกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ค่ำคุณภำพเครื่องมือก่อนทุกครั้งไป เพ่ือให้แน่ใจว่ำ
เครื่องมือวิจัยนั้นมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์สูง เม่ือน ำไปใช้เก็บข้อมูลจริงแล้วจะน ำไปสู่กำรได้ผล
วิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มำกที่สุด 

 

๙.๑ ประโยชน์ของการตรวจสอบคุณภาพของเคร ื่องมือ  

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัยนั้นเป็นลักษณะของกำรตรวจสอบก่อนที่จะ
น ำเครื่องมือไปใช้จริงและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้เครื่องมือดังกล่ำวมีประสิทธิภำพสูงสุดจึง

ท ำให้สรุปได้ว่ำกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือมีประโยชน์ ดังนี้ 
๑. ลดความค ลาดเค ลื่อน  กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ช่วยลดควำม

คลำดเคลื่อนของผลกำรวิจัยที่จะเกิดขึ้นในกำรวิจัยที่เกิดจำกคุณภำพเครื่องมือวิจัยที่จะใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูล เพรำะได้ทดสอบควำมเชื่อถือได้ด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น ควำมเที่ยงตรง ควำมเชื่อม่ัน
และอ ำนำจจ ำแนกของข้อมูลและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. ความชัดเจนของการ ใช ้ภาษา ทรำบควำมชัดเจนของกำรใช้ภำษำ ต้ังแต่ค ำชี้แจง
ของเครื่องมือ เนื่องจำกเครื่องมือบำงประเภทต้องเก็บข้อมูลหลำยด้ำน จึงท ำให้มีรูปแบบของ
ค ำถำมที่แตกต่ำงกัน ท ำให้มีควำมซับซ้อนของข้อควำมที่ต้องชี้แจงให้ผู้ให้ข้อมูลเข้ำใจก่อนที่จะ

ตอบค ำถำม และควำมชัดเจนของกำรใช้ภำษำของเครื่องมือวิจัยว่ำใช้ภำษำคลุมเครืออยู่ในข้อ
ใดบ้ำง หรือบำงครั้งผู้วิจัยอำจใช้ภำษำที่เป็นทำงกำรมำกเกินไปอำจจ ะไม่เหมำะกับกลุ่ม

ตัวอย่ำงบำงกลุ่ม 



 

 ๑๙๒ 

๓. ก าหนดระยะเวลาในการ เก็บข้อมูลได้ดีขึ้น ท ำให้ทรำบว่ำในกำรเก็บข้อมูลแต่ละ
ครั้งนั้นควรจะใช้เวลำในกำรเก็บข้อมูลมำกน้อยแค่ไหนจึงจะเหมำะสม 

๔. ลดความซ ้ าซอ้นของข้อค  าถาม ท ำให้ทรำบว่ำเครื่องมือมีควำมซ้ ำซ้อนในประเด็น
ใดบ้ำง เนื่องจำกเครื่องมือที่มีข้อค ำถำมซ้ ำซ้อนจะท ำให้เสียเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ท ำให้ผู้ตอบรู้สึกเบื่อไม่อยำกตอบ 
๖. ช ่วยประหยดัคา่ใช ้จ่าย ในกรณีที่เป็นแบบสอบถำมจะท ำให้ทรำบว่ำช่องว่ำงที่เว้น

ไว้เพียงพอต่อค ำตอบที่จะได้รับหรือไม่ เนื่องจำกถ้ำเว้นช่องว่ำงไว้มำกเกินไปจะท ำ ให้สิ้นเปลือง

กระดำษโดยใช่เหตุ เพรำะถ้ำหำกผู้วิจัยเก็บข้อมูลเป็นจ ำนวนมำก ๆ จะท ำให้เสียงบประมำณ
ในกำรจัดท ำแบบสอบถำม ในกรณีที่เป็นกำรสัมภำษณ์ก็สำมำรถวำงแผนที่จะวำงแผนกำร

สัมภำษณ์ได้ดีขึ้น รู้จุดบกพร่องของกำรสัมภำษณ์ในแต่ละประเด็น 
 

๙.๒ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเคร ื่องมือ  
ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ ผู้วิจัยต้องมีกระบวนกำรและขั้นตอนในกำร

ตรวจสอบคุณภำพอย่ำงมีระบบและด ำเนินกำรไปตำมขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ผู้ว ิจัยตรวจสอบด้วยตนเอง 
ผู้วิจัยควรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ กำรวิจัยด้วยตนเองก่อนที่จะน ำเครื่องมือ

กำรวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชำญได้ตรวจสอบในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ควำมครบถ้วนของข้อค ำถำมและควำมตรงประเด็นตำมวัตถุประสงค์ ตัว

แปรและสมมติฐำนกำรวิจัย 
๑.๒ กำรตรวจสอบควำ มถูกผิ ดของกำ รพิมพ์  กำ รจัดหน้ำ เรีย งหน้ ำ 

ตรวจสอบควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำชี้แจงต่ำง ๆ  

๒. การตรวจสอบโดยผู้เช ี่ยวชาญ  
ผู้วิจัยต้องวำงแผนกำรตรวจสอบในกำรน ำเครื่องมือไปให้ผู้ เชี่ยวชำญตรวจสอบ โดย

ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
๒.๑ กำรก ำหนดคุณลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยต้องก ำหนดคุณลักษณะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิให้ตรงกับลักษณะของเนื้อหำที่ต้องกำรจะให้ตรวจสอบเนื้อหำ ผู้ทรงคุณวุฒิ

จะเป็นผู้ที่ทรำบว่ำตัวแปรและสมมติฐำนที่ผู้วิจัยก ำหนดขึ้นนั้นควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ครอบคลุมเนื้อหำและโครงสร้ำงใดบ้ำง 



 

 ๑๙๓ 

๒.๒ กำรเตรียมกำร โดยกำรติดต่อผู้เชี่ยวชำญซ่ึงในกำรติดต่อผู้ เชี่ยวชำญถือ
ว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก ๆ เนื่องจำกผู้เชี่ยวชำญที่เลือกมำนั้น นักวิจัยก็มักจะเลือกผู้ที่ มีชื่อเสียง

เก่ียวกับเรื่องที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ บุคคลเหล่ำนี้จึงมักจะไม่มีเวลำเพียงพอให้กับผู้วิจัย ผู้วิจัย
จึงต้องติดต่อกับเลขำนุกำรให้ทรำบชัดเจนถึงเวลำช่วงเวลำที่ผู้ เชี่ยวชำญจะสำมำรถพิจำรณำ

เครื่องมือให้ได้ เพ่ือน ำผลท่ีได้จำกกำรเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญมำวำงแผนในปรับแก้เครื่องมือ
และเริ่มด ำเนินกำรเก็บข้อมูลต่อไป ทั้งนี้นักวิจัยควรจะไปติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง 

๒.๓ ส่งเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบพร้อมทั้งนัดเวลำรับคืน  

๒.๔ กำรเตรียมอุปกรณ์ที่จ ำเป็น เช่น กำรน ำเครื่องมือกำรวิจัยที่ตรวจสอบ
พิจำรณำใส่ซองให้เรียบร้อย ตลอดจนกำรตรวจเช็คโปรแกรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใน

กำรที่วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรตรวจสอบคุณภำพ 
๒.๕ กำรรวบรวมเครื่องมือที่ได้ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบกลับคืนมำ โดย

ควรจะไปรับเครื่องมือด้วยตนเอง แต่หำกไม่สำมำรถที่จะไปรับได้ด้วยตนเองควรติดต่อแจ้งให้

ผู้เชี่ยวชำญทรำบและหำวิธีในกำรให้ผู้เชี่ยวชำญส่งคืน เช่น ติดต่อเลขำนุกำรของผู้เชี่ยวชำญให้
ช่วยเหลือ เนื่องจำกกำรให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือเป็นกำรไปขอควำมช่วยเหลือ  

 ๒.๖ น ำเครื่องมือที่รวบรวมได้มำบรรณำธิกำรหรือตรวจสอบควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ในกำรตอบเพ่ือเตรียมที่จะวิเครำะห์ต่อไป 

 ๒.๗ วิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรน ำเครื่องมือที่บรรณำธิกรณ์แล้วมำบันทึก

ข้อมูลและวิเครำะห์คุณภำพของเครื่องมือตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญและน ำเครื่องมือ 
 ๒.๘ ปรับปรุงข้อค ำถำมตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 
 ๒.๙ จัดท ำต้นฉบับของเครื่องมือที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และต้องตรวจทำน 

เพ่ือพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่ง 
ลักษณะ ของแบบประเ มินเ พ่ือหำคุณภำพของ เครื่ อง มือ ซ่ึง ในที่ นี้ คื อ

แบบสอบถำมจำกผู้เชี่ยวชำญที่นิยมใช้มี ๒ วิธี คือ 
 
 

 
 

 



 

 ๑๙๔ 

วิธ ีแรก การค  านวณหาค ่าความเหมาะสมของเนื้อหาและส านวนภาษา  
ตัวอย่างเช ่น 

 
แบบฟอร ์มประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 

ชื่อเร ือ่ง  กำรพัฒนำศักยภำพและโอกำสของคนรุ่นใหม่ในกำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ 

ค  าช ี้แจง ข้อให้ท่ำนพิจำรณำข้อค ำถำมจำกแบบสอบถำมแล้วท ำเครื่องหมำย      ล้อมรอบ

ตัวเลือกที่ท่ำนพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและกรุณำกรอกข้อมูลสิ่ งที่ควรจะต้อง
ปรับปรุง/ข้อเสนอแนะในช่องว่ำงที่เว้นไว้ให้ 

ตอนที่ ๑  สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อค  าถาม 

ความเหมาะสมของ
เนื้อหา 

ความเหมาะสมของ
ส านวนภาษา สิ่งที่ควรจะต้อง

ปร ับปร ุง/
ข้อเสนอแนะ 

มาก 

 
๓  

ปาน

กลาง 
๒ 

น้อย 

 
๑ 

มาก 

 
๓  

ปาน

กลาง 
๒ 

น้อย 

 
๑ 

ข้อที่ ๑. ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  

ข้อที่ ๒. ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  

ข้อที่ ๓. ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  

ความคดิเห็นทีม่ีต่อการปรบัปรงุแบบสอบถามในตอนที ่๑ สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
๑. สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงตำมแบบสอบถำมของเดิม 
............................................................................. ........................................................................ 

๒. ข้อค ำถำมที่ควรมีเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหำ 
............................................................................................................................. ........................

ลงชื่อ............................................................... 
(.............................................................) 

ผู้เชี่ยวชำญ 



 

 ๑๙๕ 

วิธ ีที่สอง  วิธีค ำนวณหำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับเนื้อหำหรือ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC)  

ตัวอย่างเช ่น 

 
แบบฟอร ์มประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 

ชื่อเร ือ่ง  กำรพัฒนำศักยภำพและโอกำสของคนรุ่นใหม่ในกำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ 

ค  าช ี้แจง ข้อให้ท่ำนพิจำรณำข้อค ำถำมจำกแบบสอบถำมแล้วท ำเครื่องหมำย      ล้อมรอบ
ตัวเลือกที่ท่ำนพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและกรุณำกรอกข้อมูลสิ่งที่ควรจะต้อง

ปรับปรุง/ข้อเสนอแนะในช่องว่ำงที่เว้นไว้ให้ 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถำมเก่ียวกับสภำพทั่วไปในกำรบริหำรองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 

ข้อค  าถาม 
ใช ้ได้ 

๑ 

ไม่

แน่ใจ 
๐ 

ใช ้

ไม่ได้ 
-๑ 

สิ่งที่ควรจะต้องปร ับปร ุง/ข้อเสนอแนะ  

ข้อที่ ๑. ๑ ๐ -๑  

ข้อที่ ๒. ๑ ๐ -๑  

ข้อที่ ๓. ๑ ๐ -๑  

ความคดิเห็นทีม่ีต่อการปรบัปรงุแบบสอบถามใน ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ

ทั่วไปในการบร ิหารองค ์กรสงฆ์ในปัจจุบัน  
๑. สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงตำมแบบสอบถำมของเดิม 
..................................................................................................................................................... 

๒. ข้อค ำถำมที่ควรมีเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหำ 
..................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ............................................................... 
(.............................................................) 

ผู้เชี่ยวชำญ 

 



 

 ๑๙๖ 

 
แบบฟอร ์มประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 

ชื่อเร ือ่ง  กำรพัฒนำศักยภำพและโอกำสของคนรุ่นใหม่ในกำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ 

ค  าช ี้แจง จำกข้อค ำถำมในแต่ละข้อ โปรดพิจำรณำว่ำข้อค ำถำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์อยู่
ในระดับใด โดยท ำเครื่องหมำย   

+๑ หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อค ำถำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์/ใช้ได้ 
๐ หมำยถึง ไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์/ปรับแก้ไข 

-๑ หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อค ำถำมไม่สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์/ตัดทิ้ง 
 

ข้อค  าถาม รายการ  

ระดับการพิจารณา 

+๑ ๐ -๑ 

สิ่งที่ควรจะต้อง

ปร ับปร ุง/
ข้อเสนอแนะ 

ข้อที่ ๑. 
ท่ำ นมีควำมเ ช่ื อมั่ น ใ น
ตนเอง     

ข้อที่ ๒. ท่ำนเรียนหนังสือเก่ง     

ข้อที่ ๓. 
ท่ำนพร้อมจะช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนเสมอ     

 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(.............................................................) 
ผู้เชี่ยวชำญ 

 

 



 

 ๑๙๗ 

สูตร  IOC = 
∑ R

N
 

 
∑R คือ ผลรวมคะแนนผลกำรตัดสินใจในข้อค ำถำมนั้นจำกผู้เชี่ยวชำญ 

N คือ จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
เกณฑ์กำรตัดสินดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับเนื้อหำหรือจุดประสงค์ 

(IOC) 

ถ้ำ IOC  ๐.๕๐ ถือว่ำข้อค ำถำมนั้นวัดได้ สอดคล้องกับเนื้อหำหรือจุดประสงค์ 

ถ้ำ IOC  ๐.๕๐ ถือว่ำข้อค ำถำมนั้นวัดไม่ได้ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหำหรือ
จุดประสงค์ 

 
ผลการหาคา่ดัชนคีวามสอดคลอ้งตามวตัถปุร ะสงค ์เป็นร ายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เร ื่อง กำรพัฒนำศักยภำพและโอกำสของคนรุ่นใหม่ในกำรออกแบบอนำคตชุมชนเชิง

สร้ำงสรรค์ 
ผู้วิจัย พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ, ดร. 

หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

******************* 

 

ที่ 
 

(ช ื่อเร ื่อง) 

ผู้เช ี่ยวชาญคนที่ สร ุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค ่า IOC แปลผล 

๑. พ ร ะ ส ง ฆ์ มี ค ว ำ ม รู้ ใ น
พระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงดี 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๐ 
+
๑ 

๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒. พระสงฆ์มีทักษะในกำรท ำงำน
สูง สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 

 ๑๙๘ 

 
วิธีการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ท าได้โดย

หาค่าความสอดคล้องหรือดัชนีของความ

สอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ (Index of Item – Objective 

Congruence หรือ IOC) 

๙.๓ การน าเคร ื่องมือไปทดลองใช้ 
กำรน ำเครื่องมือไปทดลองใช้ มีวิธีในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. น ำเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่ม Try Out โดยกำรคัดเลือกสุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยต้อง

ด ำเนินกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับประชำกรที่ผู้วิจัยเลือกมำศึกษำ 
ทั้งนั้นเพ่ือให้แน่ใจว่ำบุคคลที่คัดเลือกมำเพ่ือ Try Out ข้อมูลกับประชำกรที่เรำศึกษำมี

คุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันและกลุ่มที่ถูกเลือกมำ Try Out ข้อมูลจะต้องไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นประชำกรส ำหรับกำรวิจัยอีกเนื่องจำกบุคคลเหล่ำนี้จะรู้ค ำตอบจำกกำร Try Out ไปแล้ว 
จ ำนวนที่เหมำะสมในกำรทดลองเครื่องมือจะอยู่ที่ ๒๐ – ๕๐ คน 

๒. บันทึกข้อบกพร่องของกำรใช้เครื่องมือ 
๓. วิเครำะห์หำคุณภำพของเครื่องมือ เช่น จัดท ำต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบ 
๔. ปรับปรุงแก้ไข เครื่องมืออีกรอบ 

๕. เตรียมเครื่องมือที่จะน ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงให้มำกกว่ำจ ำนวนขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้สักเล็กน้อย เนื่องจำกอำจจะมีเครื่องมือบำงส่วนที่สูญหำยไประหว่ำงกำร

เก็บข้อมูล 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๙๙ 

บทท่ี   
๑๐ การทดสอบสมมติฐาน 

 
ได้กล่ำวไว้แล้วในตอนต้นว่ำสมมติฐำนเป็นค ำตอบต่อปัญหำวิจัยที่ผู้วิจัยต้ังขึ้นไว้

ล่วงหน้ำ ซ่ึงค ำตอบนี้อำจถูกหรือผิดก็ได้จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทดสอบ เพ่ือจะได้สำมำรถสรุปได้
อย่ำงแน่นอนว่ำค ำตอบต่อปัญหำที่วิจัยนั้นคืออย่ำงไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐำนที่ได้

ต้ังไว้ ในกำรทดสอบสมมติฐำนนั้น ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องรู้ควำมหมำยของค ำบำงค ำ รู้ขั้นตอนใน
กำรทดสอบตลอดจนเทคนิคทำงสถิติแบบต่ำง ๆ ที่จะใช้ในกำรทดสอบเพ่ือจะได้สำมำรถท ำ
กำรทดสอบได้ และเลือกใช้สถิติได้เหมำะสมสอดคล้องกับสมมติฐำนนั้น ๆ ในบทนี้จะได้

กล่ำวถึงควำมหมำยของค ำต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนและขั้นตอนในกำรทดสอบ
สมมติฐำน  

 

๑๐.๑ ความหมายของการทดสอบสมมติฐาน 
กำรทดสอบสมมติฐำน (Hypothesis Testing) เป็น ขบวนกำรในกำรทดสอบ

สมมติฐำนทำงสถิติ (Statistical Hypothesis) เพ่ือที่จะน ำไปสู่กำรลงสรุปตัดสินใจ (Decision 

Making) ว่ำสมมติฐำนทำงวิจัย (Research Hypothesis) ทีต้ั่งไว้เก่ียวกับประชำกรที่ ศึกษำนั้น
ถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ ซ่ึงขบวนกำรตรวจสอบนี้ จะเริ่มจำกกำรแปลงสมมติฐำนทำงวิจัย 
(Research Hypothesis) ให้เป็นสมมติฐำนทำงสถิติ (Statistical Hypothesis) แล้วใช้เทคนิค

ทำงสถิติแบบใด แบบหนึ่งแล้วแต่กรณีมำทดสอบโดยอำศัยข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงถ้ำผลกำร
ทดสอบปรำกฎว่ำเป็นไปตำมที่ต้ังสมมติฐำนไว้ สมมติฐำนนั้น ก็จะเป็นจริงสำมำรถสรุปอ้ำงอิง 

(Generalization) ไปสู่ประชำกรได้ 
 
 

 



 

 ๒๐๐ 

๑๐.๒ ความคลาดเคล ื่อนในการตัดส ินใจ (Decision Errors) 
ได้กล่ำวไว้แ ล้วว่ำ สมมติฐำนทำงสถิตินั้นประกอบด้วยสมมติฐำน  ๒ ชนิด คือ 

สมมติฐำนเป็นกลำง (H๐) และสมมติฐำนไม่เป็นกลำง (H๑) ในกำรทดสอบสมมติฐำนจะเริ่มจำก

กำรทดสอบที่สมมติฐำนเป็นกลำง (H๐) ก่อนว่ำจะยอมรับ (Accept) หรือจะปฏิเสธ (Reject) 
กำรตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐำนเป็นกลำง (H๐) นี้ มีโอกำส เกิดควำมคลำด

เคลื่อนได้ ๒ ลักษณะ คือ 
(๑) ควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่ง (Type  error)  
(๒) ควำมคลำดเคลื่อนแบบสอง (Type  eror) 

(๑) ความคลาดเคลื่อนแบบหนึ่ง (Type  error) เป็นควำมคลำดเคลื่อนที่ผู้วิจัย
ปฏิเสธสมมติฐำนเป็นกลำง (Reject H๐) โดยที่สมมติฐำนนั้นเป็นจริง ควำมน่ำจะเป็นที่จ ะเกิด

ควำมคลำดเคลื่อนในลักษณะนี้ค่ำ =  (อ่ำนว่ำ แอลฟำ) ซ่ึงก็คือระดับนัยส ำคัญ (Level of 

significance) ที่ก ำหนดไว้ในกำรทดสอบสมมติฐำนนั่นเอง ควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่งนี้ เขียน

แทนด้วยสัญลักษณ์  จึงอำจเรียกได้อีกอย่ำงว่ำ  Error ควำมคลำดเคลื่อนแบบนี้ ท ำให้
กำรตัดสินใจในกำรสรุปผลกำรวิจัยผิดพลำดมำก เพรำะเป็นกำรสรุปผลท่ีปฏิเสธควำมจริง ซ่ึง

นักวิจัยต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้น 
(๒) ความคลาดเคลื่อนแบบสอง (Type  error) เป็นควำมคลำดเคลื่อนที่ผู้วิจัย

ยอมรับสมมติฐำนเป็นกลำง (Accept H๐) โดยที่สมมติฐำนนั้นเป็นเท็จ ควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิด

ควำมคลำดเคลื่อนแบบนี้มีค่ำ =  (อ่ำนว่ำเบตำ) ควำมคลำดเคลื่อนแบบสองนี้จึงเขียนแทน

ด้วยสัญลักษณ์  และเรียกชื่อได้อีกอย่ำงว่ำ  Error ในกำรวิจัยถือว่ำในกำรตัดสินใจที่เกิด
ควำมคลำดเคลื่อนแบบนี้มีควำมรุนแรงน้อยกว่ำแบบแรก 

ในกำรตัดสินใจลงสรุปผลนั้น มีกำรตัดสินใจไ ด้ถูกต้อง (Correct decision) อยู่  ๒ 
กรณี คือ  

ก. ถ้ำ H๐ เป็นจริง แล้วยอมรับ (Accept H๐) ซ่ึงควำมน่ำจะเป็นที่จะมีโอกำสเช่นนี้ มี

ค่ำ = ๑ -  
ข. ถ้ำ H๐ เป็นเท็จ แล้วปฏิเสธ (Reject H๐) ซ่ึงควำมน่ำจะเป็นที่จะมีโอกำสเช่นนี้  = 

๑ -  

กำรตัดสินใจถูกต้องทั้ง ๒ กรณี เขียนสรุปในตำรำงได้ ดังนี้  



 

 ๒๐๑ 

ตำรำงแสดงโอกำสกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนและกำรตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 

  สถำนกำรณ์ที่ถูกต้องของ H๐ 

H๐ เป็นจริง H๐ เป็นเท็จ 

กำรตัดสินใจ 

ยอมรับ H๐ ตัดสินใจถูกต้อง 

๑ -  

ควำมคลำดเคลื่อนแบบสอง 

 

ปฏิเสธ H๐ ควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่ง 

 

ตัดสินใจถูกต้อง 

๑-  

 
ความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 

๑) ระดับนัยส าค ัญ (Level of significance) ถ้ำผู้วิจัยต้ังระดับนัยส ำคัญไว้มีค่ำ
มำก เช่นต้ังไว้ท่ีระดับ .๐๕ หมำยควำมว่ำยอมเสี่ยงให้ควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่งเกิดได้ ๕ 
ครั้งใน ๑๐๐ ครั้ง แต่ถ้ำต้ังระดับนัยส ำคัญมีค่ำต่ ำลง เช่นต้ังไว้ท่ีระดับ .๐๑ หมำยควำมว่ำ ยอม

เสี่ยงให้ควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่งเกิดได้เพียง ๑ ครั้งใน ๑๐๐ ครั้ง และเม่ือลดโอกำสของ
ควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่งได้มำกเพียงใด โอกำสที่จะยอมรับ H๐ โดยที่ H๐ เป็นจริงก็จะมี

มำกขึ้น ดังนั้น ในกำรวิจัยจึงควรที่จะต้ัง  ไว้ท่ีค่ำต่ ำ ๆ เพ่ือที่ว่ำควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่ง
จะได้มีโอกำสเกิดได้น้อยที่สุด 

๒) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ถ้ำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงมีมำกในกำรทดสอบทำงสถิติ 

และใช้เทคนิคกำรสุ่มที่ถูกต้อง ผลท่ีศึกษำได้ก็จะมีควำมถูกต้องมำกหรือกล่ำวได้ว่ำมีค วำม
เชื่อม่ันสูง นั่นคือควำมคลำดเคลื่อนก็จะลดน้อยลงด้วย 

๓) ลักษณะความแปรปรวนของประชากร  ถ้ำประชำกรมีควำมแปรปรวนมำก กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่สุ่มมำก็จะมีควำมแปรปรวนมำกด้วย เม่ือกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมแปรปรวนมำก โอกำส
ที่จะเกิดควำมคลำดเคลื่อนก็จะมีมำกขึ้นด้วย 

๔) การ เลอืกใชก้ารทดสอบแบบทางเดียวหร ือสองทาง ถ้ำใช้กำรทดสอบแบบทำง

เดียว (One tailed test) ค่ำวิกฤติ (Critical value) ที่จะปฏิเสธสมมติฐำน H๐ จะมีค่ำน้อย
กว่ำแบบสองทำง (Two tailed test) เช่น ถ้ำก ำหนดระดับนัยส ำคัญ = ๐.๐๕ ค่ำวิกฤติของ

กำรแจกแจง แบบทำงเดียว = ๑.๖๔๕ แต่แบบสองทำงมีค่ำ = ๑.๙๖ เป็นต้น ถ้ำค่ำวิกฤติต่ ำ 



 

 ๒๐๒ 

โอกำสที่จะยอมรับ H๐ เม่ือ H๐ เป็นจริงก็จะมีมำกขึ้น ควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่งก็จะลด
น้อยลง (ในที่นี้หมำยถึงว่ำ กำรทดสอบแบบทำงเดียวจะให้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่งน้อย

กว่ำแบบสองทำง) 

มีข้อน่ำสังเกตว่ำ ถ้ำควำมน่ำจะเป็นของควำมคลำดเคลื่อนแบบหนึ่ง () มีค่ำมำก 

ควำมน่ำจะเป็นของควำมคลำดเคลื่อนแบบสอง () ก็จะมีน้อย และในทำงตรงข้ำมก็เป็น

ลักษณะกลับกัน ในกำรทดสอบสมมติฐำนมีอยู่ค ำหนึ่งที่ควรท ำควำมเข้ำใจคือค ำว่ำ “ก าลัง

ของการทดสอบ” (Power of Test) ซ่ึงก็หมำยถึง ๑ -  คือโอกำสที่จะปฏิเสธ H๐ เม่ือ H๐ 

เป็นเท็จ ถ้ำ ๑ -  มีค่ำมำก ก ำลังของกำรทดสอบก็จะ มีมำกด้วย 
 

๑๐.๓ ระดับนัยส  าค ัญ (Level of significance) 
ในกำรท ำวิจัยใด ๆ ควำมน่ำจะเป็นหรือโอกำสที่จะให้ได้ผลถูกต้อง ๑๐๐ เปอร์เซนต์ 

นั้น ย่อมเป็นไปได้ ยำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส ำหรับกำรวิจัยทำงด้ำน พฤติกรรมศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ด้วยแล้ว โอกำสที่จะเกิดควำม คลำดเคลื่อนหรือเกิดควำมผิดพลำดจะมีมำกกว่ำ

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพ จึงเป็นควำมจ ำเป็นที่ผู้วิจัยจะต้อง ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำ เรื่องที่
วิจัยนั้น ๆ จะยอมให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนได้สักเท่ำใด โอกำสของกำรเกิดควำมคลำดเคลื่อนนี้

ก็คือระดับนัยส ำคัญของกำรทดสอบ (Level of Significance) แทนด้วยสัญลักษณ์  ถ้ำ

ก ำหนดว่ำ  = ๐.๐๕ หมำยควำมว่ำ กำรวิจัยนั้น ผลวิจัยที่ได้ยอมเสี่ยงให้เกิดควำม
คลำดเคลื่อนได้ ๕ ครั้ง ใน ๑๐๐ ครั้ง และเป็นควำม คลำดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเท่ำนั้ น 

ในกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์มักก ำหนดค่ำ  ไว้ท่ีระดับ ๐.๐๕ และ ๐.๐๑ ค่ำ  นี้จะแสดงถึง

พ้ืนที่หรือขอบเขตของควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น พ้ืนที่ ดังกล่ำวมีชื่อเรียกว่ำ “เขต
วิกฤติ” (Critical region) ในการทดสอบสมมติฐาน ถ้าค ่าสถิติที่ค  านวณได้ตกอยู่ใ น เขต
วิกฤติก็สรปุผลไดว้า่ปฏเิสธ H๐ (Reject H๐) ซ ึ่งก็หมายถงึไปยอมรบั H๑ (Accept H๑) แต่

ถ้าค ่าสถิติทีค่  านวณไดไ้ม่ตกอยูใ่นเขตวกิฤติ แต่อยู่ในเขตยอมร ับ (Acceptant region) ก็
จะยอมร ับ H๐ (Accept H๐) 

ระดับนัยส ำคัญ อำจมองในแง่ของควำมเชื่อม่ัน (Level of confidence) ก็ได้ ที่ระดับ 

 = ๐.๐๑ หมำยควำมในแง่ของควำมเชื่อม่ันว่ำ ผลวิจัยที่ได้นั้น มีควำมเชื่อม่ันได้ ๙๙% 



 

 ๒๐๓ 

หมำยควำมว่ำ ถ้ำท ำกำรวิจัย ๑๐๐ ครั้ง จะได้ผลท่ีตรงกันอยู่ ๙๙ ครั้ง จะมีอยู่เพียง ๑ ครั้ง ที่
ได้ผลคลำดเคลื่อนไป 

ข้อสังเกตในการทดสอบสมมติฐาน เม่ือผู้วิจัยได้ผลกำรทดสอบออกมำแล้ว จะต้อง
แปลควำมหมำยโดยระบุให้ชัดเจนว่ำ ผลกำรทดสอบสมมติฐำนนั้น ๆ กระท ำที่ระดับนัยส ำคัญ

ทำงสถิติเท่ำใด เช่น ในกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรเข้ำวัดท ำบุญ ของผู้ชำยกับ
ผู้หญิงหญิง ผู้วิจัยต้ังสมมติฐำนไว้ว่ำ “ผู้ชำยกับผู้หญิงมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน” และผู้วิจัยก็

ทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติโดยก ำหนดระดับนัยส ำคัญ () ไว้ท่ีระดับ ๐.๐๕ ปรำกฎ ว่ำได้ผล

ว่ำแตกต่ำงกัน ผู้วิจัยก็ต้องแปลควำมหมำยว่ำ “ผู้ชายกับผู้หญิงมีความค ิดเห็นแ ตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าค ัญทางสถิติที่ร ะดับ ๐.๐๕” ในเรื่องของกำรหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรก็
เช่นเดียวกัน ผลทีศึกษำได้เม่ือแปลควำมหมำยต้องระบุระดับนัยส ำคัญไว้ด้วยเสมอทุกครั้งไป 

 

๑๑.๔ การทดสอบสมมติฐานแบบทางเด ียวและแบบสองทาง 
ในกำรทดสอบสมมติฐำน สำมำรถกระท ำได้ ๒ ลักษณะ คือ  
(๑) กำรทดสอบแบบทำงเดียว (One tailed test)  

(๒) กำรทดสอบแบบสองทำง (Two tailed test) 
(๑) การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว (One tailed test) เป็นกำรทดสอบที่

ก ำหนดเขตปฏิเสธสมมติฐำน H๐ (Reject H๐) ไว้ปลำยเดียว อำจเป็นปลำยทำงซ้ำย หรือ
ทำงขวำก็ได้ ดังภำพ (ก ำหนดระดับนัยส ำคัญที่ ระดับ ๐.๐๕) 

 

 
 

ภาพแสดงการทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว (ปลายทางขวา) 



 

 ๒๐๔ 

 
 

 
ภาพแสดงการทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว (ปลายทางขวา) 

กำรทดสอบสมมติฐำนแบบทำงเดียวจะกระท ำเม่ือผู้วิจัยต้ังสมมติฐำนทำงวิจัยไว้ เป็น
แบบ มีทิ ศทำ ง (Directional hypothesis) ไม่ว่ำ จะ เป็น กำ รเปรียบเที ยบหรือกำ รหำ

ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรก็ตำม เช่น ผู้วิจัยต้ัง สมมติฐำนทำงวิจัยไว้ ดังนี้ 
ก. พระป่ำนั่งสมำธิได้นำนกว่ำพระบ้ำน (กำรเปรียบเทียบ) 
สมมติฐำนทำงสถิติที่จะทดสอบจะต้ังว่ำ  

H๐  : µป   =  µบ 

H๑  : µป   >  µบ 

 
ข. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรปฏิบัติธรรมกับพละ ๕ มีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก (กำรหำ

ควำมสัมพันธ์ของตัวแปร) 
สมมติฐำนทำงสถิติที่จะทดสอบจะต้ังว่ำ  

H๐  :   = ๐ 

H๑  :   > ๐ 

หมายเหตุ กำรทดสอบสมมติฐำนแบบทำงเดียว (One tailed test) นี้ อำจใช้ชื่อว่ำ 
“กำรทดสอบแบบมีทิศทำง” (Directional test) ตำมลักษณะสมมติฐำนทำงวิจัยก็ได้ 

(๒) การทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง (Two tailed test) เป็นกำรทดสอบที่
ก ำหนดเขตวิกฤติหรือเขตปฏิเสธสมมติฐำน H๐ ไว้ปลำยโค้งทั้งสองข้ำง โดยแบ่งเขตวิกฤติ



 

 ๒๐๕ 

ออกเป็น ๒ ส่วน ปลำยละส่วน คือ เอำ ๒ หำรค่ำ ระดับนัยส ำคัญ เช่น ต้ังระดับนัยส ำคัญไว้ที่

ระดับ ๐.๐๕ เขตวิกฤติแต่ละปลำยจะเท่ำกับ 
๐.๐๕

๒
 = ๐.๐๒๕ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 
 

 
 
 

 
กำรทดสอบสมมติฐำนแบบสองทำง จะกระท ำเม่ือผู้วิจัยต้ังสมมติฐำนทำงวิจัยไว้เป็น

แบบไม่มีทิศทำง (Non directional hypothesis) ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปรียบเทียบหรือกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ของตัวแปร 

เช่น ผู้วิจัยต้ังสมมติฐำนทำงวิจัยไว้ ดังนี้  

ก. พระป่ำกับพระบ้ำนสำมำรถนั่งสมำธิได้นำนแตกต่ำงกัน  (กำรเปรียบเทียบ) 
สมมติฐำนทำงสถิติที่จะทดสอบจะต้ังว่ำ 

H๐  : µป   =  µบ 

H๑  : µป   ≠  µบ 

 

ข. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรปฏิบัติกับ พละ ๕ มีควำมสัมพันธ์กัน 
สมมติฐำนทำงสถิติที่จะทดสอบจะต้ังว่ำ  

H๐  :   = ๐ 

H๑  :   ≠ ๐ 

หมายเหตุ กำรทดสอบสมมติฐำนแบบสองทำง (Two tailed test) อำจใช้ชื่อว่ำ 

“กำรทดสอบแบบไม่มีทิศทำง” (Non directional test) ตำมลักษณะของสมมติฐำนทำงวิจัย 
ก็ได้ 



 

 ๒๐๖ 

กำรทดสอบสมมติฐำนแบบสองทำง (Two tailed test) หรือแบบไม่มีทิศทำง (Non 
directional test) นี้ ค่ำสถิติมีโอกำสตกอยู่ในเขตวิกฤติที่ปลำยโค้งทั้งสองข้ำง ถ้ำค่ำสถิติที่

ค ำนวณได้เป็นลบก็จะอยู่ทำงซ้ำยของรูป ถ้ำเป็น บวกก็จะอยู่ทำงขวำของรูป 

 
๑๐.๕ ขั้นตอนของการทดสอบสมมติฐาน 

กำรทดสอบสมมติฐำน ด ำเนินกำรเป็นขั้น ๆ ดังนี้  
(๑) ต้ังสมมติฐำนทำงสถิติ (Stating the statistical hypothesis) ขั้นนี้เป็นกำรแปลง

สมมติฐำนทำงวิจัยให้เป็นสมมติฐำนทำงสถิติ  
(๒) ก ำหนดระดับนัยส ำคัญ (Specifying level of significance) กำรวิจัยทำง

พฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ นิยมก ำหนดระดับนัยส ำคัญ () ไว้ที่ระดับ ๐.๐๑ และ 
๐.๐๕  

(๓) เลือกเทคนิ คทำงสถิติที่จะ ใช้ในกำรทดสอบ ( Selecting the statistical 

technique) เช่น อำจใช้ Z test หรือ t-test เป็นต้น  
(๔) ระบุเขตวิกฤติ หรือค่ำวิกฤติ (Specifying critical region or critical value) ขั้น

นี้สืบเนื่องมำจำก ๓ ขั้นข้ำงต้น กล่ำวคือ  

ประกำรแรก ต้องพิจำรณำว่ำ สมมติฐำน H๑  (ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐำนทำงวิจัย) 
ผู้วิจัยต้ังไว้ ที่เป็นแบบมีทิศทำงหรือไม่มีทิศทำง  

ประกำรที่สอง พิจำรณำว่ำ ผู้วิจัยก ำหนดระดับนัยส ำคัญ () ไว้ท่ีระดับใด และ  
ประกำรที่สำม ต้องพิจำรณำว่ำผู้วิจัยใช้สถิติแบบใดในกำรทดสอบ เม่ือพิจำรณำทั้ง ๓ 

ประกำรนี้แล้ว ผู้วิจัยก็จะไปอ่ำน ค่ำวิกฤติ (Critical value) จำกตำรำงกำรแจกแจงของ

ค่ำสถิติแบบใดแบบหนึ่งแล้วแต่กรณี เช่น  อำจเป็นตำร ำง Z, t, x๒ หรือ F เป็นต้น 
ตัวอย่ำงเช่น 

ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐำนเก่ียวกับกำรเปรียบเทียบ และเป็นกำรทดสอบแบบมีทิศทำง

ก ำหนด  = ๐.๐๕ และใช้สถิติ Z test ในกำรทดสอบ กำรอ่ำนค่ำวิกฤติจะอ่ำนจำกตำรำง

แจกแจงของค่ำ Z ซ่ึงจะได้ค่ำ = ± ๑.๖๔๕ แสดง ได้ด้วยภำพ ดังนี้ 
 



 

 ๒๐๗ 

 
(๕) ค ำนวณค่ำสถิติ (Computation the test statistic) ขั้นนี้  เป็นกำรค ำนวณ

ค่ำสถิติโดยค ำนึงให้ สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของเทคนิคทำงสถิตินั้น ๆ  

(๖) กำรตัดสินใจลงสรุปผล (Making a decision for conclusion) 
กำรตัดสินใจลงสรุปผลนี้ เป็นกำรสรุปผลจำกกำรค ำนวณค่ำสถิติที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำง 

เพ่ืออ้ำงอิง (Infer) ไปสู่ประชำกรที่ศึกษำโดยมีหลักในกำรตัดสินใจดังนี้  “ถ้ำค่ำสถิติที่ค ำนวณ
ได้ตกอยู่ในบริเวณหรือเขตวิกฤติ (หมำยถึงว่ำ ค่ำที่ค ำนวณได้มีค่ำมำกกว่ำค่ำวิกฤติ : Critical 
value) ก็จะสรุปว่ำ ปฏิเสธ H๐ และในทำงตรงข้ำม ถ้ำค่ำ สถิติที่ค ำนวณได้ตกอยู่ในบริเวณ

ยอมรับ H๐ (หมำยถึงว่ำ ค่ำที่ค ำนวณได้มีค่ำน้อยกว่ำค่ำวิกฤติ : Critical value) ก็ จะสรุปว่ำ
ยอมรับ H๐ 

ข้อสังเกต การปฏเิสธสมมตฐิาน H๐ ก็หมายถึงวา่ไปยอมรบัสมมติฐาน H๑ นั่นเอง 
ซ ึ่งสมมติฐาน H๑ นี้ ก็จะตรงกับสมมติฐานทางวิจัยที่ตั้งไว ้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว ่า ในการ
ทดสอบสมมตฐิานนัน้ ผู้ว ิจัยมกัจะมีความประสงค ์ที่จะให้มกีารปฏ ิเสธ สมมติฐาน H๐เพื่อ

ไปยอมร ับสมมติฐาน H๑ ซ ึ่งแสดงว่า ผลการทดสอบนั้น เป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๐๘ 

 
การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) เป็นขบวนการในการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ (Statistical 
Hypothesis) เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การลงสรุป

ตัดสินใจ (Decision Making) ว่า

สมมติฐานทางวิจัย (Research 
Hypothesis) ท่ีตั้งไว้เก่ียวกับประชากรท่ี

ศึกษาน้ันถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๐๙ 

บทท่ี   
๑๑ 

การวิเคราะห์ขูอม้ล 
และการแปลผล 

  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในบทนี้จักกล่ำวเพียงกำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณเท่ำนั้น 

ส่วนกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพกล่ำวในบทถัดไป กำรวิเครำะห์ข้อมูลในปัจจุบัน
ผู้วิจัยมีควำมโชคดี สะดวกสบำย เนื่องจำกมีกำรพัฒนำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสังคมศำสตร์ 
หลำกหลำยโปรแกรมมำช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณซ่ึงมีข้อมูลจ ำนวนมำก ใช้เวลำใน

กำรวิเครำะห์ไม่นำน และมีควำมแม่นย ำสูง ดังนั้นในบทนี้จะอธิบำยวิธีกำรวิเครำะห์ทั่วไปเพ่ือ
ช่วยให้ผู้วิจัยเข้ำใจ วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผลท่ีแม่นย ำต่อไป 

 

๑๑.๑ การ วิเคราะห ์ข้อมูล (Analysis of Data) 
ข้อมูลที่รวบรวมมำได้มักอยู่ในรูปของควำมถี่หรืออยู่ในรูปของคะแนนซ่ึงได้จำกกำรวัด 

ซ่ึงในตอนแรกที่รวบรวมมำนั้นยังอยู่กันอย่ำงไม่เป็นระเบียบอ่ำนเข้ำใจยำก กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เริ่มจำกกำรน ำข้อมูลนั้นมำจัดระเบียบ ด้วยกำรแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ให้อยู่ในรูปที่ อ่ำน
เข้ำใจง่ำย และสะดวกแก่กำรวิเครำะห์ในขั้นต่อไป กำรจัดระเบียบข้อมูลนี้อำจต้องอำศัย

ควำมรู้ทำงสถิติเบื้องต้นอยู่บ้ำง เม่ือจัดระเบียบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะต้องกระท ำต่อไป 
คือ กำรวิเครำะห์จริง ต้องอำศัยเทคนิคทำงสถิติอยู่มำก ควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์ข้อมูลอยู่
ที่กำรเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับระดับข้อมูลของสมมติฐำนแต่ละข้อ และควำมรอบคอบใน

กำรค ำนวณค่ำตัวเลข ไม่ว่ำผู้วิจัยจะท ำกำรวิเครำะห์ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย
ในกำรวิเครำะห์ก็ตำม จะต้องค ำนึงถึงเรื่องกำรเลือกใช้สถิติ ให้เหมำะสมและควำมถูกต้อง

แม่นย ำของตัวเลขที่ค ำนวณออกมำเป็นส ำคัญผลวิจัยจึงจะถูกต้อง ดังนั้นก่อนกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยต้องวำงแผนให้รอบคอบ 

๑๑.๑.๑ ขั้นตอนการวิเคร าะห์ข้อมูล 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับ ดังนี้ 



 

 ๒๑๐ 

๑) วิเครำะห์จุดมุ่งหมำยหรือสมมติฐำนกำรวิจัย เพ่ือให้ทรำบว่ำปัญหำวิจัยนั้นต้อง
กำรศึกษำตัวแปรอะไรบ้ำง และต้องกำรข้อมูลประเภทใดบ้ำง 

๒) ตรวจสอบข้อมูลโดยดูว่ำข้อมูลที่รวบรวมมำได้นั้นได้มำจำกแหล่งใด ตรงตำมที่
ต้องกำรหรือไม่ และมีควำมครบถ้วนครอบคลุมตำมตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำหรือไม่ 

๓) จัดแยกประเภทข้อมูล โดยดูว่ำจะจัดแยกประเภทข้อมูลอย่ำงไร จึงจะง่ำยและ
สะดวกต่อกำรวิเครำะห์ ซ่ึงอำจจัดแยกข้อมูลตำมจุดมุ่งหมำยกำรวิจัย หรือตำมสมมติฐำนกำร
วิจัยหรือตำมตัวแปรที่ศึกษำก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ค ำตอบต่อปัญหำกำรวิจัยอย่ำงครบถ้วนทุก

ประเด็นที่ก ำหนดไว้ โดยทั่วไปนิยมแยกตำมตัวแปรที่ศึกษำ โดยแยกตำมตัวแปรอิสระและจัด
ข้อมูลเป็นชุด ๆ ตำมล ำดับสมมติฐำนที่ต้องกำรทดสอบ งำนปฏิบัติจริงในขั้นนี้ ก็คือกำรคัดลอก

ข้อมูลตำมที่ได้วำงแผนจัดแยกไว้ลงในกระดำษบันทึกที่มีขนำดพอเหมำะที่ได้เตรียมไว้ 
ข้อสังเกต ข้อมูลที่คัดลอกมักเป็นข้อมูลของตัวแปรตำมที่จัดแยกตำมตัวแปรอิสระ  
๔) เลือกใช้สถิติในกำรวิเครำะห์หรือตรวจสอบสมมติฐำน ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องพิจำรณำ

ว่ำปัญหำวิจัยนั้น ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร เพ่ือหำค ำตอบเฉพำะกลุ่มที่ศึกษำ หรือเพ่ืออ้ ำงอิง
ผลไปสู่ประชำกร จะได้ตัดสินใจถูกต้องว่ำจะใช้สถิติประเภทใด สถิติบรรยำยหรือสถิติอ้ำงอิง 

ขณะเดียวกันก็พิจำรณำระดับข้อมูลด้วย เพรำะจุดมุ่งหมำยหรือสมมติฐำนแต่ละข้อ ระดับ
ข้อมูลอำจไม่เหมือนกันก็ได้ จึงอำจใช้สถิติไม่เหมือนกัน จึงต้องพิจำรณำให้ละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือจะได้เลือกใช้สถิติให้ถูกต้องอันจะน ำไปสู่กำรได้ผลวิจัยที่ถูกต้องด้วย 

๕) ค ำนวณค่ำสถิติ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ควำมละเอียดรอบคอบอีกขั้นตอนหนึ่ง ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรค ำนวณด้วยตนเองหรือค ำนวณโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตำม 

๖) วำงแผนในกำรน ำเสนอผลวิเครำะห์ ขั้นตอนนี้เป็นกำรคิดหำรูปแบบที่จะน ำเสนอ

ผลวิเครำะห์ ซ่ึงอำจเป็นกรำฟรูปต่ำง ๆ หรือเป็นตำรำง เป็นต้น โดยยึดหลักว่ำให้เป็นรูปแบบที่
ง่ำยและท ำให้เกิดควำมเข้ำใจได้กระจ่ำงที่สุด ปี โดยทั่วไป ถ้ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้นมีกำร

ทดสอบสมมติฐำน มักนิยมน ำ เสนอในรูปของตำรำง ส ำ หรับในกรณี ที่ไม่มีกำรทดสอบ
สมมติฐำน ก็อำจใช้แผนภูมิต่ำง ๆ ก็ได้ 

 

๑๑.๒.๒ การ เลือกใช ้สถิติในการวิเคร าะห์ข้อมูล 
ได้กล่ำวไว้แล้วว่ำกำรเลือกใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นเรื่องที่ มีควำมส ำคัญมำก 

กำรใช้สถิติผิด ข้อสรุปหรือผลวิจัยที่ได้จะไม่มีควำมหมำยแต่ประกำรใด จึงต้องร ะวังเรื่องนี้ให้



 

 ๒๑๑ 

มำก กำรพิจำรณำว่ำจะใช้สถิติตัวใดในกำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้น จะต้องพิจำรณำหลำยอย่ำง
ประกอบกัน คือ เริ่มต้ังแต่จุดมุ่งหมำยกำรวิจัย สมมติฐำนกำรวิจัย กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงใน

กำรวิ จัย ร ะดับข้ อมูล ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแ ต่ละ ชนิด และดูจำกแบบกำ รวิจั ย
ประกอบด้วย โดยจะต้องพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบเพรำะปัญหำในกำรวิจัยแต่ละเรื่อง

อำจใช้สถิติได้หลำยอย่ำง นอกจำกนี้ จุดมุ่งหมำยหรือสมมติฐำนแต่ละข้อก็อำจใช้สถิติไม่
เหมือนกันได้ สิ่งที่ควรระลึกไว้ คือ ควรใช้สถิติที่ง่ำย ไม่ยุ่งยำก แต่ให้ค ำตอบที่ถูกต้องเหมำะสม
กับจุดมุ่งหมำยหรือสมมติฐำนนั้น ๆ ในที่นี้จะข้อน ำเสนอ ๒ ประเด็นคือ ๑) กำรหำสำเหตุ ๒) 

กำรหำควำมสัมพันธ์  
๑) การหาสาเหตุ 

 (๑.๑) ตัวแปรต้นเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย ส่วนตัวแปรตำม
เป็นเชิงปริมำณ เช่น 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

สถิติทดสอบ คือ Independent t-test หรือ Paired t-test 
 

 
 
 

 
 

เพศ 
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อกลยุทธ์

การบริหารองค์กรสงฆ์ ด้านทรัพยากรบุคคล 

เพศชาย ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อกลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เท่ากับ 

๔.๕๐ เพศหญิง 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 



 

 ๒๑๒ 

 (๑.๒) ตัวแปรต้นเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อยมำกกว่ำ ๒ กลุ่ม 
ส่วนตัวแปรตำมเป็นเชิงปริมำณ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

สถิติทดสอบ คือ One-Way ANOVA 

 (๑.๓) ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม k ตัว (k ≥ ๒) ส่วนตัวแปรตำมเป็นตัว
แปรเชิงปริมำณ ๑ ตัว เช่น 

 
 
 

 
 
 

 
สถิติทดสอบ คือ k-Way ANOVA 

(๑.๔) ตัวแปรต้นและตัวแปรตำมเป็นเชิงปริมำณ 
 

 
 

 

 

อำชีพ 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกลยุทธ์

กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

ข้ำรำชกำร 

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกลยุทธ์

กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล เท่ำกับ 

๔.๕๐ 

ค้ำขำย 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 
 

รับจ้ำง 

อำชีพ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกลยุทธ์

กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล เท่ำกับ 

๔.๕๐ กำรศึกษำ 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 

คะแนนแนวโน้ม 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
คะแนนควำมคิดเห็น 



 

 ๒๑๓ 

สถิติทดสอบ คือ Sample Regression 
(๑.๕) ตัวแปรต้นมีมำกกว่ำ ๑ ตัวแปร และเป็นได้ทั้งตัวแปรเชิงกลุ่มและเชิง

ปริมำณ ส่วนตัวแปรตำมเป็นตัวแปรเชิงปริมำณ ๑ ตัว เช่น 
 

 
 

 

 
 

 
 
สถิติทดสอบ คือ Multiple Regression 

(๑.๖) ตัวแปรต้นเป็นเชิงกลุ่มและเชิงปริมำณ ส่วนตัวแปรตำมเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม 
เช่น 

 
 
 

 
 
 

 
 

สถิติทดสอบ คือ Logistic Regression หรือ Discriminant Analysis 
 
๒) การหาความสัมพันธ ์ 

 (๒.๑) ตัวแปรเชิงกลุ่ม ๒ ตัว 
 

 

คะแนนแนวโน้ม 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 

รำยได้ 

อำชีพ 

คะแนนควำมคิดเห็น 

สภำพหนี้ (หนี้ดี, หนี้เสีย) 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 
 

รำยได้ 

อำชีพ 

ปริมำณหนี้ 

อันดับควำมส ำคัญด้ำนกำรมีชื่อเสียง เพศ 



 

 ๒๑๔ 

 
เทคนิคที่ใช ้ คือ Chi-Square 

 
 (๒.๒) ตัวแปรเชิงปริมำณ ๒ ตัว 

 

 

 
สถิติที่ใช ้ คือ Pearson Correlation 
ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่ำงกำรพิจำรณำเลือกใช้สถิติโดยดูจำกสมมติฐำนกำรวิจัย  

สมมติฐานที่ ๑ ผู้ชำยและผู้หญิงมีแรงจูงใจในกำรนั่งสมำธิแตกต่ำงกัน  
สถิติที่ใช ้ : ใช้ Z-test หรือ t-test แบบ two samples ส่วนจะใช้อย่ำงใดนั้น 

ต้องดูขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงประกอบ  
เหตุผล : สมมติฐำนข้อนี้เป็นเรื่องของกำรเปรียบเทียบ ข้อมูลอยู่ในระดับอันตร

ภำค  

สมมติฐานที่ ๒ ผู้ปฏิบัติธรรมที่สำมำรถนั่งสมำธิได้นำน สำมำรถเดินจงกรมได้
นำนด้วย 

สถิติที่ใช ้ : สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
เหตุผล : สมมติฐำนข้อนี้เป็นเรื่องของกำรหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปร ๒ ตัว 

ข้อมูลอยู่ในระดับอันตรภำค  

สมมติฐานที่ ๓  จ ำนวนผู้ปฏิบัติธรรมที่เลือกปฏิบัติในแต่ละส ำนักปฏิบัติธรรม
แตกต่ำงกัน  

สถิติที่ใช ้ : X๒ one variable  
เหตุผล : สมมติฐำนข้อนี้มี ๑ ตัวแปร และข้อมูลอยู่ในระดับนำมบัญญัติ 
สมมติฐานที่ ๔ เจ้ำส ำนักปฏิบัติธรรม วิปัสสนำจำรย์ พระภิกษุ โยคีผู้ปฏิบัติธรรม 

มีควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมของส ำนักปฏิบัติธรรมแตกต่ำงกัน  
สถิติที่ใช ้ : ใช้ ANOVA one way  

เหตุผล : เป็นเรื่องของกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของ ๓ กลุ่ม และข้อมูลอยู่ใน
ระดับอันตรภำค  

คะแนนแนวโน้ม คะแนนความส าคัญด้านการมีชื่อเสียง 



 

 ๒๑๕ 

สมมติฐานที่ ๕ กำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติธรรมของโยคีผู้ปฏิบัติ
โดยเจ้ำส ำนักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนำจำรย์ มีควำมสอดคล้องกัน  

สถิติที่ใช ้ : สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน  
เหตุผล : เป็นกำรหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปร ๒ ตัว และข้อมูลอยู่ในระดับเรียง

อันดับ  
สมมติฐานที่ ๖ สัดส่วนของพระที่เรียนจบประโยค ๓ แล้วไปเรียนต่อ มจร สูง

กว่ำสัดส่วนของพระที่เรียนจบประโยค ๓ แล้วเรียนประโยค ๔ ต่อ 

สถิติที่ใช ้ : Z - test  
เหตุผล : เป็นกำรเปรียบเทียบในเรื่องของสัดส่วนของ ๒ กลุ่ม ข้อมูลอยู่ในระดับ

นำมบัญญัติ  
สมมติฐานที่ ๗  กำรบรรลุธรรมไม่ขึ้นกับเพศ  
สถิติที่ใช ้ : X๒ แบบ Test of independence  

เหตุผล : เป็นเรื่องของกำรทดสอบควำมเป็นอิสระของ ๒ ตัวแปร ข้อมูลอยู่ใน
ระดับนำมบัญญัติ (ควำมถี่)  

สมมติฐานที่ ๘  วิธีสอนกับจริยวัตรของพระวิปัสสนำจำรย์ ส่งผลร่วมกันต่อควำม
ศรัทธำของโยคีผู้ปฏิบัติ  

สถิติที่ใช ้ : ANOVA ๒ way 

เหตุผล : สมมติฐำนข้อนี้ เป็นกำรศึกษำปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ๒ ตัว 
(Interaction effect) ที่มีต่อตัวแปรตำม ข้อมูลอยู่ในระดับอันตรภำค  

สมมติฐานที่ ๙  ผลกำรปฏิบัติของโยคีขึ้นกับพละด้ำนศรัทธำและปัญญำ 

สถิติที่ใช ้ : สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  
เหตุผล : เป็นกำรศึกษำสัมพันธ์ของตัวแปรในแง่ของกำรพยำกรณ์ ซ่ึงในที่นี้  ผล

กำรปฏิบัติเป็นตัวเกณฑ์และพละทั้ง ๕ ด้ำน เป็นตัวพยำกรณ์ (ตัวพยำกรณ์เป็นตัวแปรอิสระมี 
๕ ตัว ตัวเกณฑ์เป็นตัวแปรตำมมี ๑ ตัว) ข้อมูลอยู่ในระดับอันตรภำค  

สมมติฐานที่ ๑๐ ควำมสูงกับน้ ำหนักของร่ำงกำย มีควำมสัมพันธ์กันทำงบวก  

สถิติที่ใช ้ : สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
เหตุผล : เป็นกำรหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปร ๒ ตัว ข้อมูลอยู่ในระดับอัตรำส่วน 



 

 ๒๑๖ 

ตัวอย่ำงที่ให้มำทั้งหมดเป็นแนวทำงกำรพิจำรณำเลือกใช้สถิติจำกสมมติฐำนพอ
เป็นสังเขปเท่ำนั้น ถ้ำ จะให้ถูกต้องแม่นย ำจริง จะต้องพิจำรณำจำกหลำยอย่ำงประกอบกัน

ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว อย่ำงไรก็ตำมสมมติฐำนก็ สำมำรถชี้แนะสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้
ดีพอสมควร ผู้วิจัยจึงควรฝึกหัดพิจำรณำกำรเลือกใช้สถิติจำกสมมติฐำน จะท ำให้ เกิดทักษะ

และเกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้นด้วย 
๑๑.๒.๓ ข้อควรระวังในการวิเคร าะห์ข้อมูล 
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลควรหลีกเลี่ยงในเรื่องต่อไปนี้  

๑) รวบรวมข้อมูลมำก่อนแล้วจึงคิดเทคนิคทำงสถิติที่หลัง 
๒) เลือกเทคนิคทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่เหมำะสม  

๓) ใช้สถิติโดยไม่ค ำนึงถึงระดับของข้อมูล  
๔) เลือกสถิติโดยไม่ค ำนึงถึงข้อตกลงเบื้องต้น  
๕) ใช้สถิติโดยลืมนึกถึงข้อจ ำกัดหรือขอบเขตของกำรวิจัย  

๖) กำรคิดค ำนวณค่ำสถิติผิดพลำด 
 

๑๑.๓ การแปลผลวิเคราะห ์ (Interpretation) 
กำรแปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีควำมส ำคัญมำก เพรำะเป็นขั้นตอนที่จะน ำไปสู่กำร

สรุปผล ในกำรแปลผลควรกระท ำดังนี้ 
๑) พิจำรณำตัวเลขและค่ำสถิติต่ำ ง ๆ ที่ค ำ นวณออกมำ ได้ว่ำแสดงถึงอะไร มี

ควำมหมำยแค่ไหน และเก่ียวกับอะไร ตอบค ำถำมข้อใด 
๒) กำรแปลควำมหมำย ต้องยึดหลักให้สอดคล้องกับข้อจ ำกัดของข้อมูลและเทคนิค

ทำงสถิติที่ใช้  

๓) แปลควำมหมำยให้อยู่ในขอบเขตของกำรวิจัย และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยกำร
วิจัย และประชำกร 

๔) กำรแปลควำมหมำยต้องพิจำรณำว่ำผลท่ีได้นั้นพำดพิงถึงสิ่งใด ควรจะแปลผลใน
ลักษณะอย่ำงใด จึงจะถูกต้อง 

๕) กำรแปลควำมหมำย ให้ใช้ภำษำที่กระจ่ำงแจ้ง กระทัดรัด และเข้ำใจได้ง่ำย  

๖) กำรแปลควำมหมำย ต้องพิจำรณำว่ำข้อมูลที่ได้มำนั้นมีควำมเชื่อถือได้มำกน้อย
เพียงใด  



 

 ๒๑๗ 

ในกำรแปลควำมหมำยผลวิเครำะห์ควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้  
๑) ระวังอย่ำแปลให้เกินขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมไว้  

๒) ระวังอย่ำแปลให้เกินขอบเขตของกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้  
๓) ระวังอย่ำให้เกิดควำมล ำเอียงโดยไม่รู้ตัว  

๔) ระวังกำรใช้เหตุผลผิด  
๕) ระวังในเรื่องกำรค ำนวณค่ำสถิติผิดพลำด เพรำะจะท ำให้กำรแปลผลผิดพลำดไป

ด้วย 

๖) กำรแปลผลจะต้องแปลตำมตัวเลข ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นใด  ๆ ทั้งสิ้น ถ้ำ
ต้องกำรแสดงควำม คิดเห็น ให้แสดงไว้ในกำรอภิปรำยผล 

ข้อสังเกต ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลนั้นมีอยู่ ๒ กรณี คือ 
๑. ผลวิเครำะห์ที่เป็นค่ำสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ และกำรจัดอันดับร้อยละ ค่ำ

ตัวกลำง ค่ำกำร กระจำย หรืออำจเป็นผลวิเครำะห์ที่น ำเสนอด้วยกรำฟ แผนภูมิต่ำง ๆ เป็นต้น 

๒. ผลวิเครำะห์ที่เป็นค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบสมมติฐำน 
กำรแปลควำมหมำยผลวิเครำะห์ทั้ง ๒ กรณีนี้  มีลักษณะต่ำงกันกล่ำวคือ ถ้ำผล

วิเครำะห์เป็นค่ำสถิติ พ้ืนฐำน กำรแปลควำมหมำยเป็นเพียงชี้ให้ผู้ อ่ำนทรำบว่ำเรื่องนั้น  ๆ  
มีคุณสมบัติเด่นหรือด้อยตำมค่ำสถิตินั้น  ๆ อย่ำงไร โดยหยิบยกมำกล่ำวเฉพำะที่ส ำ คัญ  ๆ 
เท่ำนั้น ส ำหรับผลวิเครำะห์ที่เป็นค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบสมมติฐำน ก็จะแปล ควำมหมำยให้

สอดคล้องกับวิธีกำรของสถิตินั้น ๆ  
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงกำรแปลควำมหมำยผลวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 ๒๑๘ 

ตาราง ๑ ค่ำสถิติพ้ืนฐำนของคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของกลุ่ม
ตัวอย่ำง ๔ กลุ่ม ก่อนกำรทดลอง 

 

กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S๒ S 

กลุ่มที่ ๑ ๒๕ ๓๙.๖๔ ๔๘.๘๔ ๖.๙๔ 

กลุ่มที่ ๒ ๒๕ ๓๙.๔๘ ๕๙.๖๗ ๗.๗๒ 
กลุ่มที่ ๓ ๒๕ ๓๙.๘๐ ๓๕.๓๘ ๕.๙๔ 
กลุ่มที่ ๔ ๒๕ ๓๙.๕๒ ๔๐.๔๗ ๖.๓๖ 

 
จำกตำรำง ๑ จะเห็นว่ำคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ

ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง ๔ กลุ่มก่อนกำรทดลองใกล้เคียงกันมำก โดยกลุ่มที่ ๒ มีกำรกระจำยของ
คะแนนมำกที่สุด รองลงมำคือกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๔ ส่วนกลุ่มที่ ๓ มีกำรกระจำยของคะแนน
น้อยที่สุด 

 
ตาราง ๒ ผลกำรเปรียบเทียบกำรใช้เวลำว่ำงของนิสิต ปี ๑ จ ำแนกตำมระบบเวลำ

เรียน 
 

การ ใช ้เวลาว่าง 
ของนักเร ียน 

นิสิตคณะพุทธ  

(N = ๑๔๖) 

นิสิตคณะสังคม 

(N = ๑๔๗) t 

�̅� S๒ �̅� S๒ 

กำรเรียน  ๙.๔๓ ๗.๓๒ ๙.๓๒ ๖.๖๘ ๐.๖๔ 
ช่วยงำนมหำวิทยำลัย  ๑๙.๐๐ ๖๓.๑๘ ๒๐.๘๙ ๔๔.๔๒ ๒.๒๐* 

กำรเล่นกีฬำ  ๒๒.๙๖ ๕๖.๕๕ ๒๑.๙๘ ๕๕.๔๓ ๑.๑๒ 
กำรอ่ำนหนังสือ ๒๒.๑๐ ๓๘.๑๐ ๒๒.๓๐ ๑๐.๐๖ ๐.๒๗ 

* มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .๐๕  

 



 

 ๒๑๙ 

จากตาราง ๒ จะเห็นว่ำคะแนนเฉลี่ยกำรใช้เวลำว่ำงของนิสิตแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .๐๕ เพียงด้ำนเดียวคือด้ำนกำรช่วยงำนมหำวิทยำลัย ส่วนด้ำนอ่ืน 

ๆ แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ แสดงว่ำ นิสิตทั้ง ๒ คณะใช้เวลำว่ำงต่ำงกันในเรื่อง
ช่วยงำนมหำวิทยำลัย ส่วนด้ำนอ่ืน ๆ นิสิตทั้ง ๒ กลุ่มใช้ เวลำว่ำงไม่ต่ำงกัน 

ตาราง ๓  ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อกลยุทธ์กำร
บริหำรองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกำภิวัตน์ของเจ้ำอำวำสที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร
ต่ำงกัน ๓ กลุ่ม คือ ๑-๕ ปี, ๖-๑๐ ปี และ ๑๐ ปีขึ้นไป 

 

Source df SS MS F 

between ๒ ๓๗๖๙.๕๓ ๑๘๘๔.๗๗ ๕.๔๐*** 

within ๑๘๗ ๖๕๒๗๕.๖๘ ๓๔๙.๐๗  

Total ๑๘๙ ๖๙๐๔๕.๒๒   

** ที่ระดับ .๐๑ 
จำกตำรำง ๓ จะเห็นว่ำผลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของกลุ่ม

เจ้ำอำวำสทั้ง ๓ กลุ่มแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .๐๑ แสดงว่ำ เจ้ำอำวำสทั้ง 
๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำร ๑ – ๕ ปี ๖-๑๐ ปี และ ๑๐ ปีขึ้นไป มีทัศนคติ

ต่อกลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ที่ เข้มแข็งในยุคโลกำภิวัตน์แตกต่ำงกัน ซ่ึงเป็นไป ตำม
สมมติฐำนที่ต้ังไว้ และเพ่ือให้ทรำบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเป็นรำยคู่ จึงได้ท ำ
กำรทดสอบต่อ โดยใช้วิธีกำรทำงสถิติ q-statistic 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 ๒๒๐ 

ตาราง ๔ กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อกลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกำภิวัตน์ของเจ้ำอำวำสที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรต่ำงกัน ๓ กลุ่ม เป็นรำย

คู่ 
 

กลุ่มตัวอย่าง  ๑๐ ปงขึ้นไป ๑-๕ ปง ๖-๑๐ ปง 

 �̅� ๒๙ .๑๙  ๓๘ .๔๐ ๓๙ .๙๐ 

๑๐ ปีขึ้นไป ๒๙.๑๙ - ๙.๒๑* ๑๐.๗๑* 
๑-๕ ปี ๓๘.๔๐  - ๑.๔๙ 
๖-๑๐ ปี ๓๙.๙๐   - 

r 
q.๙๕ (r, ๑๘๗) 

√MSerror
ñ⁄   q.๙๕ (r, 

๑๘๗) 

 ๒ 
๒.๗๗ 
๖.๖๑ 

๓ 
๓.๓๑ 
๗.๘๙ 

     
จากตาราง ๔ แสดงว่ำ กลุ่มเจ้ำอำวำสที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร ๑-๕ ปี กับ ๑๐ 

ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร ๖-๑๐ ปี กับ ๑๐ ปีขึ้นไป ทั้ง ๒ คู่มีทัศนคติ
ต่อกลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกำภิวัตน์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนกลุ่มเจ้ำอำวำสที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร  ๑-๕ ปี กับ ๕-๑๐ ปี มี

ทัศนคติต่อกลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกำภิวัตน์ไม่แตกต่ำงกัน 
 

๑๑.๔ การสร ุปผล (Conclusion) 
กำรสรุปผลเป็นกำรรวบรวมน ำผลวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้แปลควำมหมำยไว้แล้วมำเขียน

สรุปเป็นข้อ ๆ เพ่ือตอบค ำถำมต่อปัญหำวิจัย กำรเขียนสรุปผลนี้ควรเขียนให้มีล ำดับสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมำยกำรวิจัย หรือสมมติฐำนกำรวิจัย โดยเขียนให้รับกันเป็นข้อ  ๆ เพ่ือให้มีควำม

แน่ใจได้ว่ำได้ข้อสรุปผลท่ีตอบค ำถำมครบถ้วนทุกประเด็น ๒ ปี กำรสรุปผล ควรมีลักษณะ 
ดังนี้ 



 

 ๒๒๑ 

๑) กำรสรุปผล ถือว่ำเป็นกำรตอบค ำถำมต่อปัญหำที่วิจัย กล่ำวคือมีลักษณะเป็นกำร
ตอบค ำถำมต่อ ำ จัดมุ่งหมำยกำรวิจัยหรือพิสูจน์ข้อสมมติฐำนกำรวิจัยที่ต้ังไว้ 

๒) กำรสรุปผลต้องค ำนึงถึงข้อจ ำกัด ๒ กรณี คือ 
ก. สรุปให้อยู่ภำยในขอบเขตของข้อมูล 

ข. สรุปอ้ำงอิงไปสู่ประชำกร ภำยในขอบข่ำยเท่ำที่ ประชำกรนั้น ๆ ครอบคลุมถึง
เท่ำนั้น  

๓) ในกำรสรุปผลควรมีกำรเสนอแนะประกอบด้วย ซ่ึงเป็นกำรเสนอแนะในเรื่อง

ต่อไปนี้ 
ก. กำรเสนอแนะเก่ียวกับกำรน ำผลวิจัยไปใช้  

ข. กำรเสนอแนะเก่ียวกับกำรท ำวิจัยต่อไป 
หลักเกณฑ์ในกำรเขียนสรุปผล มีดังนี้ 
๑. เขียนให้เป็นประโยคบอกเล่ำที่ชัดเจน รัดกุม และชี้ เฉพำะ และอยู่ในลักษณะ

ข้อควำมที่เป็นกำร ตอบจุดมุ่งหมำยหรือข้อสมมติฐำนที่ต้ังไว้  
๒. กำรสรุปผลต้องต้ังอยู่บนฐำนของหลักฐำนต่ำง  ๆ ที่ได้จำกข้อมูลเท่ำนั้น ไม่ใช้

ควำมเห็นของผู้วิจัย เข้ำไปเก่ียวข้อง 
๓. กำรสรุปผลต้องสรุปภำยในขอบเขตของปัญหำที่ได้นิยำมไว้เท่ำนั้น 
๔. กำรสรุปผลต้องอำศัยเหตุผลท่ีผ่ำนกำรคิดใคร่ครวญอย่ำงรอบคอบ ซ่ึงก็คือกำรใช้

เหตุผลขั้นสูง ตำมวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
๕. กำรสรุปผลต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และหลักกำรต่ำง ๆ ของธรรมชำติ นั่นก็

คือ กำรสรุปผล ต้องค ำนึงถึงข้อตกลงของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจในข้อสรุปผล เม่ือสรุปผลไปแล้ว ควรตอบค ำถำมต่อไปนี้  
๑. ข้อสรุปนั้น สรุปตำมข้อมูลที่ได้มำหรือไม่  

๒. ข้อสรุปนั้นได้จำกข้อมูลที่มีควำมเชื่อม่ันและเที่ยงตรงมำกน้อยเพียงใด 
๓. ข้อมูลที่ได้มำนั้น มำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่มำกพอที่จะเป็นตัวแทนของมวลประชำกร 

ที่จะสรุปอ้ำงอิง ไปถึงหรือไม่ 

๔. กำรเขียนข้อสรุปผลนั้นยึดหลักเกณฑ์ของเหตุและผลหรือไม่  
๕. ข้อสรุปนั้นตอบค ำถำมต่อปัญหำที่ศึกษำได้ครบถ้วนทุกข้อหรือไม่ และตอบได้

กระจ่ำงชัดเจนเพียงใด  



 

 ๒๒๒ 

 
การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่จุดมุ่งหมายการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัย ระดับข้อมูล ข้อตกลงเบ้ืองต้น

ของสถิติแต่ละชนิด และดูจากแบบการ

วิจัยประกอบด้วย 

๖. ข้อสรุปนั้นแยกออกจำกควำมคิดเห็นส่วนตัวหรือไม่  
๗. ข้อสรุปนั้นเขียนในลักษณะตอบรับหรือตอบปฏิเสธสมมติฐำนหรือไม่  

๘. ข้อสรุปนั้นมีทำงตรวจสอบได้หรือไม่  
๙. ข้อสรุปนั้นเปิดโอกำสให้ผู้อ่ืนได้น ำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทำงให้ท ำกำรศึกษำ

ต่อไปหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๒๓ 

บทท่ี   
๑๒ งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 ก่อนหน้ำนี้ได้กล่ำวถึงกำรวิจัยเชิงปริมำณไว้เป็นส่วนมำก แต่ด้วยบริบทของสำขำวิชำ

กำรจัดกำรเชิงพุทธ ประกอบกับบุคลิกส่วนตัวของนิสิต และข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง ส่งผลให้กำร
วิจัยเชิงปริมำณมีควำมยำกส ำหรับนิสิตหลำยๆท่ำน ดังนั้นผู้เขียนจึงขอน ำเสนอรูปแบบกำร

วิจัยอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงมีควำมส ำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นั่นก็คือกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
นั่นเอง เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกส ำหรับนิสิตหลำยๆคนที่มีควำมสนใจ ใคร่เรียนรู้ ใช้เป็นหลัก
ในกำรวิจัยระดับปริญญำโท เอก ต่อไป 

 

๑๒.๑ ความหมายของการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ดร .ศลิปพร ศรจีัน่เพชร  กล่ำวว่ำ กำรวิจัยเชิงคุณภำพใช้�วิธีกำรวิจัยหลำยวิธีเพ่ือได้�มำ

ซ่ึงควำมเข้�ำใจแบบเจำะลึกต่�อปรำกฎกำรณ์�ที่เกิดขึ้น กำรวิจัยเชิงคุณภำพจะใช้�วิธีกำรต่�ำง ๆ เช่�
น กำรสังเกต กำรพูดคุย กำรมีส่�วนร่�วม และกำรตีควำม เพ่ือโน้�มน้�ำวและแสดงให้ �เห็นถึงควำม

จริงที่เกิดขึ้น ซ่ึงอำจรวมไปถึงกำรส ำรวจปรำกฏกำรณ์�ที่ถูกละเลยไปในปัจจุบัน กำรตีควำม

เหตุกำรณ์ที่ยังคงไม่�มีควำมชัดเจนในปัจจุบัน หรือกำรส ำรวจปรำกฏกำรณ์ �ในแง่�ของเนื้อหำ 

กระบวนกำร และผลลัพธ์ ผู้วิจัย อำจน ำเอำทฤษฎีหรือกระบวนทัศน์บำงประกำรมำอธิบำยร �วม

กับกำรตีควำมของผู้วิจัย หรือผู้วิจัยอำจท ำวิจัยโดยไม่มี กำรก ำหนดทฤษฎีหรือกระบวนทัศน์ใด 
ๆ ไว้ล่วงหน้ำ งำนวิจัยเชิงคุณภำพมักมีควำมซับซ้อน ไม่แน่นอน มีกำรบรรยำยบริบทอย่ำง

ละเอียดและมีขอบเขตกำรวิเครำะห์ที่กว้ำงขวำง๓๗
 

แววดาว พรมเสน กล่ำวว่ำ งำนวิจัยเชิงคุณภำพเป็นกำรวิจิยที่แสวงหำควำมจริงงใน

สภำพที่เป็นอยู่โดยธรรมชำติ (Naturalistic Inquiry) ซ่ึงเปนกำรศึกษำ โดยมองภำพรวมทุกมติ 
                                                                 

๓๗ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, “กำรวิจัยเชิงคุณภำพ”, วารสารวิช าช ีพบัญช ี, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๓๗, 
(มีนำคม ๒๕๖๐) : ๙๒. 



 

 ๒๒๔ 

(Holistic perspective) ด้วยตัวผูวิจัยเอง เพ่ือหำควำมสัมพันธ ของปรำกฏกำรณที่สนใจกับ
สภำพแวดลอมนั้น ใหควำมส ำคัญกับข อมูลที่เปนควำมรู สึกนึกคิด คุณคำของมนุษย และ 

ควำมหมำยที่มนุษยใหตอสิ่งแวดลอมตำง ๆ รอบตัว เนนกำรวิเครำะหขอมูลโดยกำรตีควำม
สร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Analysis) ใหเกิดควำมเขำใจ อยำงถองแท Insight) จำก

ภำพรวมของหลำยมิติซ่ึงควำมหมำยตรงกับกำรวิจัยเชิงธรรมชำติ (Naturalistic Research) 
เป็นกำรศึกษำโดยไม่มีกำรจัดกระท ำ ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนสภำพกำรณให เปลี่ยนไปอย ำงที่
เคยเปนอยู ปลอยใหสภำพทุกอยำงอยูในธรรมชำติ๓๘ 

การ วิจัย เช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีค้นหำควำมจริงจำก
เหตุกำรณ์ และสภำพแวดล้อมที่มีอยู่ตำมควำมเป็นจริง โดยพยำยำมวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์

ของเหตุกำรณ์กับสภำพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ ( Insight) จำกภำพรวม
ของหลำยมิติ  

 

๑๒.๒ ร ูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพมีระเบียบวิธีวิจัยหลำกหลำยรูปแบบหลำยมิติ ในที่นี้ขอน ำเสนอ 

๖ ประเภทคือ 
๑ . ก าร วิ จั ย เ ช ิ ง ช าติพั นธ ุ์ ว ร ร ณ น า/ม านุษ ย วิ ท ยา  (Ethnography/ 

Anthropological Research)  เป็ น วิ ธี ก ำ ร ศึก ษำ ข อง สำ ข ำ วิ ช ำ ม ำ นุ ษยวิ ทย ำ 
(Anthropological Method) ต่อมำนักวิจัยและนักวิชำกำรทำงกำรศึกษำในสำขำอ่ืน  ๆ เช่น 

ด้ำนสังคมศำสตร์ และด้ำนกำรศึกษำได้น ำวิธีกำรนี้มำใช้ในศำสตร์ของตนเอง กำรศึกษำชำติ
พันธุ์วรรณนำในยุคแรก ๆ ควำมสนใจจ ำกัดอยู่เฉพำะกำรศึกษำกลุ่มชนบำงกลุ่มในสังคม เช่น 
กลุ่มชนที่ล้ำหลัง และชนกลุ่มน้อย กลุ่มชำวนำ กลุ่มชนในชนบท ต่อมำเริ่มขยำยวงกว้ำงมำก

ยิ่งขึ้น ขยำยควำมสนใจศึกษำไปยังกลุ่มทำงสังคม วัฒนธรรม สถำบัน และองค์กรร่วมสมัย 
แทบทุกรูปแบบ เช่น สังคมเกษตรกรรม กลุ่มกรรมำชีพ กลุ่มสตรี พระสงฆ์ สถำบันวัด 

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนในเมือง ฯลฯ โดยได้ท ำกำรศึกษำวัฒนธรรม ควำมคิด ควำมเป็นอยู่
ของคนกลุ่มนั้ น  ๆ อย่ำงลึก ซ้ึง แต่ที่ ผ่ำนมำ กำร วิจัย เชิ งชำ ติพัน ธุ์วร รณนำไ ด้รับกำ ร

                                                                 
๓๘แวดดำว พรมเสน, “กำรวิจัยเชิงคุณภำพและกำรวิจัยเชิงปริมำณ”, วารสาร มทร.อสีาน, ปีท่ี ๔ 

ฉบับท่ี ๑, (มกรำคม – มิถุนำยน, ๒๕๕๔): ๙๖ 



 

 ๒๒๕ 

วิพำกษ์วิจำรณ์มำโดยตลอดจำกทั้งคนในวงกำรวิจัยเชิงคุณภำพและจำกภำยนอก ประเด็นที่
ภำยนอกวิพำกษ์กันมำกก็คือ เรื่องควำมไม่เข้มงวดของระเบียบวิธีวิจัย ทั้งประเด็นกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล และมีกำรตอบโต้ในประเด็นดังกล่ำวโดยพยำยำม
ปรับปรุงวิธีกำร แต่โดยภำพรวมแล้ววิธีกำรวิจัยเชิงชำติพันธุ์วรรณนำก็ยังคงควำ มเป็น “เชิง

คุณภำพ” อย่ำงเต็มรูปแบบ๓๙  
๒. การวิจยัที่เนน้ประวัตชิวีติบคุคล (Biographical Research) เป็นกำรเก็บข้อมูล

ประวัติชีวิต โดยกำรนึกย้อนหลังกลับไปในอดีตของผู้ให้ข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ได้เป็น

ข้อมูลที่ให้ควำมส ำคัญกับบริบททำงสังคม ร่วมกับบุคคลมีผลต่อกำรท ำพฤติกรรมต่ำง ๆ อีกทั้ง
เป็นข้อมูลที่เป็นพลวัต มำกกว่ำเป็นข้อมูล ณ.จุดใดจุดหนึ่งของชีวิต กำรใช้วิธีกำรนี่น่ำจะ

เหมำะสมกับกำรเก็บข้อมูลตำมโครงสร้ำงของ จิตวิญญำณ ที่เป็นนิยำมของงำนวิจัยนี้ที่ มีตัว
บ่งชี้จิตวิญญำณหลำยตัวและอำจเป็นสำเหตุ และผลซ่ึงกันและกัน 

๓ . การวิจัยแนวปรากฏการณ์ว ิทยา (Phenomenology Research) กำรศึกษำ

แนวคิดและกระบวนกำรในด้ำนควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ กำรสะท้อนควำมรู้สึก ควำมคิด 
และประสบกำรณ์ชีวิตที่ผ่ำนมำ เป็นกำรค้นหำพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมำโดยตรง กำร

วิจัยแบบนี้มุ่งท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยประสบกำรณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก   ซ่ึง
ปรำกฏกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่นักวิจัยแนวปรำกฏกำรณ์วิทยำศึกษำเป็นอะไรก็
ได้ที่นักวิจัยเห็นว่ำมีแง่มุมที่น่ำสนใจหรือมีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติกำรต่ำง ๆ เช่น กำรได้เป็นแม่  

กำรใช้ชีวิตเป็นนักบวช กำรประสบเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ผิดหวัง สูญเสีย หรือสมหวัง โดยสรุปคือ 
เป็นเรื่องธรรมดำหรือไม่ธรรมดำในชีวิตของคน อำจเป็นเรื่องที่สะเทือนอำรมณ์ (เศร้ำ เหงำ 
เสียใจ โกรธ) หรือเป็นเรื่องของควำมสัมพันธ์ แต่งงำน หย่ำ พลัดพรำก ฯลฯ 

๔. การวิจัย เช ิงค ุณภาพแ บบสร ้างทฤษฎ ีจากข้อมูล  (Grounded Theory 
Research) เป็นวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่ถูกพัฒนำขึ้นในสำขำสังคมวิทยำ โดย Barney 

Glaser กับ Anselm Strauss เพ่ือสร้ำงค ำอธิบำยเชิงทฤษฎีจำกข้อมูลโดยตรง วิธีวิทยำของ
กำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำกพัฒนำขึ้นมำจำกควำมเชื่อพ้ืนฐำนที่ว่ำ กำรจะท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมมนุษย์และกำรอยู่รวมกันของมนุษย์ จ ำเป็นต้องเข้ำใจถึงกระบวนกำรที่บุคคลได้

                                                                 
๓๙ชำย โพธิสิตำ, ศ าสตรแ์ละศลิปแ์หง่การวจิยัเชงิค ุณภาพ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหำนคร : 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๐), หน้ำ ๑๓. 



 

 ๒๒๖ 

สร้ำงควำมหมำยให้กับสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัว เพรำะควำมคิดและกำรกระท ำของมนุษย์มี
พ้ืนฐำนที่ส ำคัญอยู่ที่ควำมหมำยที่ตนมีต่อสิ่งต่ำง ๆ วิธีวิทยำแบบนี้จึงเน้นที่กำรศึกษำปรำกฏ

กำรทำงสังคม โดยยึดหลักของกำรท ำควำมเข้ำใจสิ่งต่ำง ๆ จำกนั้นจึงน ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงมโน
ทัศน์ หำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมโนทัศน์ ต่ำง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของปรำกฏกำรณ์

ทำงสังคมที่ต้องกำรหำค ำอธิบำย 
๕. การวิจัยเช ิงค ุณภาพแบบศ ึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Research) เป็น

กำรศึกษำกระบวนกำรของพฤติกรรม ประสบกำรณ์และควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ค้นหำ

และสร้ำงสมมติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรบำงตัวและแยกเอำตัวแปรที่ไม่เก่ียวข้องกับ
ขบวนกำร กำรเกิดพฤติกรรมที่ต้องศึกษำบุคคลนั้นออก ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่แท้จริง 

เทคนิควิธีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นสำมำรถท ำได้หลำยวิธีด้วยกัน ได้แก่ กำรศึกษำเอกสำร
ส่วนบุคคล กำรเจำะลึกในแง่มุมต่ำง ๆ ของสิ่งที่ศึกษำ กำรสัมภำษณ์เก่ียวกับเหตุกำรณืหรือ
ประสบกำรณ์ของบุคคล กำรเล่ำสู่กันฟังถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บรวบรวมประวัติบุคคล และ

กำรสังเกต ดังนั้นข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจับแบบกรณีศึกษำจึงมีควำมหลำกหลำยและลึกซ้ึงกว่ำ
กำรมุ่งศึกษำวิจัยแบบอ่ืน ๆ ที่มีกำรศึกษำเฉพำะขอบเขตที่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำเท่ำนั้น 

๖. การวิจัยแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Study) กำรสัมภำษณ์ในอีก
รูปแบบหนึ่งที่ร วบรวมข้อ มูลจำกกำ รสนทนำกับกลุ่มผู้ ให้ ข้อ มูลในปร ะ เด็นปัญหำ ที่
เฉพำะเจำะจง โดยมีผู้ด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในกำร

สนทนำ เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทำงกำร
สนทนำอย่ำงกว้ำงขวำงละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผู้เข้ำร่วมสนทนำในแต่ละกลุ่มประมำณ ๘-๑๒ คน 
ซ่ึงเลือกมำจำกประชำกรเป้ำหมำยที่ก ำหนดเอำไว้ 

 
๑๒.๓ การ เล ือกพื้นที่ศ ึกษ าและกล ุ่มผู้ให ้ข้อมูลส  าค ัญ 

กำรออกแบบวิจัยเชิงคุณภำพ มักจะไม่นิยมใช้ค ำว่ำ “ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง” 
เหมือนกับกำรวิจัยเชิงปริมำณ แต่มักจะเรียกว่ำ “พ้ืนที่ในกำรศึกษำ” หรือ “สนำม (Field)” 

ซ่ึงอำจเป็นชุมชน หมู่บ้ำน องค์กรหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ ต้องกำรศึกษำ เพ่ือให้ตอบ
ปัญหำที่เรำได้ต้ังเอำไว้ โดยเรียกคนกลุ่มนี้ว่ำ “ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant)” กำร
ก ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมักใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Criterion Based Selection) ซ่ึงเป็นผู้



 

 ๒๒๗ 

ทีมี่ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถให้ข้อมูลในเรื่องนั้นได้ลึกซ้ึงดีที่สุด เช่น ผู้น ำ ชุมชน ปรำชญ์
ชำวบ้ำน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยจะต้องมีกำรเตรียมตัวเข้ำ พ้ืนที่โดยเริ่มต้ังแต่กำรเตรียมภำษำ
ท้องถิ่น กำรแต่งกำย ที่ผสมกลมกลืนกับคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถอยู่ในที่

ตรงนั้นได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งมีกำรเตรียมอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น เช่น สมุดบันทึก ดินสอ กล้อง
ถ่ำยรูป เทปบันทึกเสียง เม่ือเข้ำพ้ืนที่ในระยะแรกอำจจะมีกำรแนะน ำตัวหรือไม่ก็ได้ว่ำผู้วิจัย
เป็นใคร เพรำะหำกคนในพ้ืนที่ทรำบว่ำเรำเป็นใครอำจท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ แต่

หำกจ ำเป็นต้องบอก วิธีดีที่สุด คือ กำรบอกควำมจริงว่ำเรำเป็นใคร มำท ำอะไร ทั้งนี้  อำจมี
จดหมำยแนะน ำตัวหรือให้คนในพ้ืนที่เป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำนให้ก็ได้ โดยผู้วิจัยจะต้อง

สร้ำง ควำมสัมพันธ์กับสมำชิกในชุมชนหรือสังคมนั้นเพ่ือให้เกิดควำมคุ้นเคย เช่น กำรเข้ำไป
เก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจำกนั้นเริ่มท ำงำนอำจเริ่มต้นด้วยกำรท ำแผนที่ 
(Mapping) ของชุมชน โดยกำรเดินส ำรวจ 

 
๑๒.๔ เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่ส ำคัญ คือ ตัวผู้วิจัยเอง ซ่ึงต่ำงจำกกำรวิจัยเชิง
ปริมำณ ที่เครื่องมือในกำรวิจัยมักจะเป็นแบบสอบถำมหรือแบบทดสอบ อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัย
จะต้องเตรียมเครื่องมือใน กำรวิจัยอย่ำงอ่ืนด้วย เช่น แบบสัมภำษณ์หรือแนวค ำถำมในกำร

สัมภำษณ์ เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ปำกกำ กล้องถ่ำยรูป หรือในบำงครั้งอำจใช้
แบบสอบถำมหรือแบบส ำรวจเพ่ิมเติมก็ได้ (ดูรำยละเอียดในบทท่ี ๘) 

 
๑๒.๕ การ เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

เม่ือลงพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ผู้วิจัยหยุดพักกำรใช้ แนวคิดหรือทฤษฎีที่

ได้ศึกษำมำไว้ชั่วครำว โดยน ำตัวเองเข้ำไปสัมผัสปรำกฏกำรณ์และพยำยำมเข้ำให้ถึงวิธีอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์แบบคนใน (Insider) โดยใช้วิธีกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์เป็นหลักในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล มีรำยละเอียดดังนี้ 
๑. การสังเกต (Observation) กำรสังเกตในวิจัยเชิงคุณภำพมี ๒ แบบ คือ 



 

 ๒๒๘ 

๑.๑ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร ่วม (Non-Participation Observation) คือ กำร
สังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เข้ำไปใช้ชีวิตหรือท ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนที่ก ำลังศึกษำ โดยไม่ต้องกำร

ให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกรบกวน เพรำะอำจท ำให้พฤติกรรมผิดไปจำกปกติได้ ซ่ึงอำจใช้ในระยะแรก
ของกำรวิจัยแล้วใช้กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมในระยะหลัง อย่ำงไรก็ตำมกำรสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม โดยปกติมีสิ่งที่ต้องท ำกำรสังเกตอยู่ ๖ ประกำร ได้แก่ 
๑) กำรกระท ำ คือ กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน กำรรับประทำนอำหำร กำรท ำมำหำกิน กำร

ปฏิบัติ ภำรกิจอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 

๒) แบบแผนกำรกระท ำ คือ กำรกระท ำหรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนกำร มีขั้นตอน
จนเป็นแบบแผน ชี้ให้เห็นสถำนภำพ บทบำทและหน้ำที่ของสมำชิก 

๓) ควำมหมำย คือ กำรให้ควำมหมำยของกำรกระท ำหรือแบบแผนพฤติกรรมนั้น  
๔) ควำมสัมพันธ์ คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในชุมชนหรือสังคมนั้น  
๕) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมำชิก คือ กำรที่บุคคลยอมร่วมมือในกิจกรรมนั้น ๆ  

๖) สภำพสังคม คือ ภำพรวมทุกแง่ทุกมุมที่สำมำรถประเมินหรือสังเกตเห็นได้ เช่น 
กำรต้ัง บ้ำนเรือน วัด โรงเรียน สถำนที่ส ำคัญในชุมชน 

๑.๒ การสังเกตแบบมีส่วนร ่วนร ่วม (Participation Observation) คือ กำร
สังเกตที่ผู้สังเกตเข้ำ ไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ศึกษำ มีกำรกระท ำกิจกรรมด้วยกันจนกระทั่ง
เข้ำใจควำมรู้สึกนึกคิดและควำมหมำย ที่คนเหล่ำนั้นให้ต่อปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่ผู้วิจัยก ำลัง

ศึกษำอยู่ ซ่ึงเม่ือสังเกตแล้วจะต้องมีกำรซักถำมและ กำรจดบันทึกข้อมูล (Note-Taking) ด้วย 
ซ่ึงอำจจดบันทึกในระหว่ำงกำรสังเกตหรือในภำยหลังก็ได้ 

๒. การสัมภาษณ์ (Interview) กำรสัมภำษณ์เป็นกำรเจำะลึกประเด็นต่ำง ๆ ที่ผู้วิจัย

สนใจ อำจใช้ สัมภำษณ์เป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้อำจแบ่งได้ดังนี้ 
๒.๑ กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร ( Informal Interview) มักจะใช้ควบคู่ไปกับ

กำรสังเกต แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เห็นภำพและเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมวัฒนธรรม โดย
กำรเตรียมค ำถำมแบบกว้ำง ๆ มำล่วงหน้ำแบบไม่จ ำกัดค ำตอบ กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็น
ทำงกำรนี้อำจใช้วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรตะล่อม กล่อมเกลำ (Probe) ซ่ึงเป็นกำรพูดคุยซักถำม

เพ่ือล้วงเอำส่วนลึกของควำมคิดออกมำ หรือกำรเง่ียหูฟัง ซ่ึงเป็นกำรฟังค ำสนทนำของผู้ อ่ืนโดย
ผู้วิจัยไม่ต้องต้ังค ำถำมเอง 



 

 ๒๒๙ 

๒.๒ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร (Formal Interview) หรือกำรสัมภำษณ์แบบมี
โครงสร้ำง เป็นกำรสัมภำษณ์ที่ผู้วิจัยได้เตรียมค ำถำมและข้อก ำหนดไว้แน่นอนตำยตัว โดยปก ติ

นักวิจัยเชิงคุณภำพมักจะ ไม่ใช้วิธีกำรนี้เป็นหลัก เพรำะไม่ได้ช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ลึกซ้ึงและ
ครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพำะในแง่ของ วัฒนธรรม ควำมหมำยและควำมรู้สึกนึกคิด แต่อำจ

เหมำะสมกับกำรสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนหรือผู้บริหำรองค์กร มำกกว่ำ 
๒.๓ กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview) เป็นกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูล

ส ำคัญ (Key Informant Interview) ซ่ึงเป็นผู้ที่มีควำมรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยก ำลังศึกษำ

ดีที่สุดหรือมีควำม เก่ียวข้องมำกที่สุด โดยก ำหนดตัวผู้ตอบบำงคนแบบเจำะจงเอำไว้ล่วงหน้ำ  
๒.๔ กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นกำรระดมสมองและกำร

อภิปรำยในเรื่อง ที่ผู้วิจัยก ำลังศึกษำ ซ่ึงผู้เข้ำร่วมสนทนำควรมีพ้ืนฐำนประสบกำรณ์ที่ใกล้เคียง
หรือคล้ำยคลึงกัน ในกำรจัดกลุ่ม สนทนำ จะใช้คนประมำณ ๘ - ๑๒ คน โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ด ำเนินกำรสนทนำและมีผู้ช่วยอีก ๑ - ๒ คน 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรสัมภำษณ์มีขั้นตอนที่ส ำคัญซ่ึงผู้วิจัยควรระลึกเอำไว้ด้วย คือ กำร
แนะน ำตัว กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรจดบันทึกค ำตอบ กำรใช้ภำษำ ตลอดจนเวลำและ

สถำนที่ท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์ 
๓. วิธ ีการอื่น ๆ นอกจำกกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ ซ่ึงเป็นวิธีกำรหลักในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพแล้ว ผู้วิจัยอำจใช้วิธีกำรอ่ืน  ๆ ได้ เช่น แบบส ำรวจ 

แบบสอบถำม กำรศึกษำจำกเอกสำร โดยปกติจ ำแนกเป็นเอกสำรชั้นต้นและเอกสำรชั้นรอง 
เอกสำรชั้นต้น คือ เอกสำรที่เป็นต้นฉบับ ส่วนเอกสำร ชั้นรอง คือ เอกสำรที่มีผู้รวบรวมเอำไว้
แล้ว 

 
๑๒.๖ การตรวจสอบและการ วิเคราะห ์ข้อมูล  

หลังจำกที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะต้องท ำกำรตรวจสอบข้อมูลและ
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ซ่ึงบำงครั้งอำจท ำไปพร้อมกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ กำรตรวจสอบ

ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพมักจะใช้วิธีกำรที่เรียกว่ำ กำรตรวจ สอบข้อมูลแบบสำมเส้ำ 
(Triangulation) 



 

 ๒๓๐ 

ควำมส ำคัญของกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพไว้ว่ำ ในกำร
วิจัยเชิงคุณภำพเรำมักจะได้ยินเสมอว่ำ มีผู้สงสัยในควำมแม่นตรงและควำมน่ำเชื่อถือของ

ข้อมูล เพร ำะแคลงใจ ในควำมล ำ เอีย งของนั กวิจั ยที่ อำจ เกิดขึ้น เม่ือ ได้ไปค ลุกคลีกับ
ปรำกฏกำรณ์และผู้ให้ข้อมูล นักวิจัยเชิงคุณภำพตระหนักดีถึงข้อสงสัยนี้ และได้วำงมำตรกำรที่

จะป้องกันควำมผิดพลำด นั่นคือ กำรตรวจสอบข้อมูลก่อนท ำกำรวิเครำะห์  กำรตรวจสอบ
ข้อ มูลที่ใ ช้ กั น มำ กในกำ ร วิ จั ยเชิ ง คุณภำ พ คือ  กำ รตร วจสอบข้ อ มูลแบบสำ มเส้ ำ 
(Triangulation) มีวิธีกำรตรวจสอบ ๔ วิธี คือ๔๐ 

๑. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ กำรพิสูจน์ว่ำ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มำนั้นถูกต้องหรือไม่ จำกแหล่งข้อมูล ๓ แหล่งคือ 

-แหล่งเวลำ หมำยถึง ถ้ำข้อมูลต่ำงเวลำกันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ถ้ำผู้วิจัยเคย
สังเกตผู้ป่วยโรคจิตเวลำเช้ำ ควรตรวจสอบโดยกำรสังเกตผู้ป่วยเวลำบ่ำยและเวลำอ่ืนด้วย 

-แหล่งสถำนที่ หมำยถึง ถ้ำข้อมูลต่ำงสถำนที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ผู้ป่วยโรค

จิตมีอำกำรคลุ้มคลั่งเม่ืออยู่ในบ้ำน ถ้ำหำกไปอยู่ที่อ่ืนจะยังมีอำกำรคลุ้มคลั่งหรือไม่ 
-แหล่งบุคคล หมำยถึง ถ้ำบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น 

เคยซักถำมบุตรชำยผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นซักถำมบุตรหญิง หรือพยำบำล หรือเปลี่ยนจำกปัจเจก
บุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

๒. การ ตร วจ สอบสามเส้าด้ านผู้ว ิจั ย  ( Investigator Triangulation) คือ 

ตรวจสอบว่ำ ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่ำงกันอย่ำงไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้
ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภำพของผู้รวบรวมข้อมูลภำคสนำม 
ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลำยคน 

๓. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎ ี(Theory Triangulation) คือ กำรตรวจสอบ
ว่ำ ถ้ำผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่ำงไปจำกเดิมจะท ำให้กำรตีควำมข้อมูลแตกต่ำงกันมำกน้อย

เพียงใด อำจท ำได้ง่ำยกว่ำในระดับสมมติฐำนชั่วครำว(working hypothesis) และแนวคิด
ขณะที่ลงมือตีควำมสร้ำงข้อสรุปเหตุกำรณ์แต่ละเหตุกำรณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสำมเส้ำ
ด้ำนทฤษฎีได้ยำกกว่ำตรวจสอบด้ำนอ่ืน 

                                                                 
๔๐สุภำงค์ จันทวำนิช, การวิเค ร าะ ห์ข ้อม ูลในการ วิจัย เ ช ิง ค ุณภาพ , (พิมพ์คร้ัง ท่ี ๙ ), 

(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ,๒๕๕๓), หน้ำ ๑๒๘-๑๓๐. 



 

 ๒๓๑ 

๔.  ก าร ต ร วจ ส อ บส าม เส้ าด้ าน วิ ธ ี ร ว บ ร วมข้ อ มูล  ( Methodological 
Triangulation) คือ กำรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

เช่น ใช้วิธีกำรสังเกตควบคู่กับกำรซักถำม พร้อมกันนั้นก็ศึกษำข้อมูลจำกแหล่งเอกสำร
ประกอบด้วย 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพมักจะไม่ใช้สถิติช่วยในกำรวิเครำะห์ 
แต่จะใช้แนวคิด ทฤษฎีเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ โดยวิธีกำรหลักที่ใช้มี ๒ วิธี คือ วิธีแรก เป็น
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดย กำรตีควำม (Interpretation) ซ่ึงได้จำกกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ที่

ได้จดบันทึกไว้จำกสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือ ปรำกฏกำรณ์ที่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลำย  ๆ 
เหตุกำรณ์และได้ท ำกำรตรวจสอบข้อมูลแบบสำมเล้ำแล้ว ข้อมูลที่ไม่ต้องกำรจะถูกก ำจัด

ออกไปได้ หลังจำกนั้นท ำกำรสร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) โดยกำรเขียน เป็นประโยค
หรือข้อควำมตำมกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหำของกำรวิจัย วิธีที่สอง เป็นกำรวิเครำะห์ 
ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) ซ่ึงได้จำกกำรศึกษำเอกสำร (Document 

Research) ในกำรวิเครำะห์เอกสำรผู้วิจัยต้องค ำนึงถึงบริบท (Context) หรือสภำพแวดล้อม
ของข้อมูลเอกสำรที่น ำมำ วิเครำะห์ประกอบด้วยว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร กำรวิเครำะห์

ข้อมูลทั้งสองวิธีนี้จะเป็นข้อควำมแบบ บรรยำย (Descriptive) ไม่มีสูตรส ำเร็จตำยตัว ขึ้นอยู่
กับประเด็นหรือปัญหำที่จะวิเครำะห์และกำรเลือกของ นักวิจัย ดังนั้นกำรมีกรอบควำมคิดหรือ
ทฤษฎีที่หลำกหลำยจะมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยวิเครำะห์ข้อมูล ได้ลึกซ้ึงและสร้ำง

ข้อสรุปที่หนักแน่น 
อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยสำมำรถน ำเทคนิคของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ไปใช้เพ่ือเตรียมกำร

หรือช่วยในกำร สร้ำงแบบสอบถำมส ำหรับกำรวิจัยเชิงปริมำณได้ ในท ำนองเดียวกันอำจใช้

ข้อมูลตัวเลขจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ มำเสริมกำรวิจัยเชิงคุณภำพก็ได้ 

 
 
 
 
 



 

 ๒๓๒ 
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บทค ัดยอ่ 
งำนทะเบียนนิสิต เป็นงำนที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

เนื่ องจำ ก เป็ นคลังข้ อมูลนิ สิ ตของมหำ วิทยำ ลั ย ซ่ึงจัดกำร ศึกษำทั้ งร ะดับหลั กสู ตร
ประกำศนียบัตร หลักสูตรระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ปัญหำที่พบคือ กำร

จัดเก็บข้อมูลทั้งในส่วนของประวัตินิสิต กำรลงทะเบียนเรียน ประวัติกำรศึกษำ เป็นต้น กำร
วิจัยพัฒนำเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อน-หลัง กำรทดลองหลำยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนใหม่ของงำนทะเบียนนิสิต ด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่ น ำไปทดลอง

ที่ส ำนักทะเบียนและวัดผล มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำง ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 

ประชำกร คือ กำรด ำเนินงำนบริกำรลงทะเบียนเรียน รวม ๘ ครั้ง ใช้ประชำกรทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่ำง เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำง ก่อน กับ หลัง กำรน ำรูปแบบใหม่ที่
พัฒนำขึ้น มำด ำเนินกำร ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนลงทะเบียนเรียนดีขึ้น 

คือ นิสิตสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้เร็วขึ้น สำมำรถตรวจสอบกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้
เร็วขึ้น ช่วยคณะ สำขำวิชำ จัดรำยวิชำเรียนได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำมำกขึ้น ปัญหำกำร

ลงทะเบียนเรียนผิดพลำดของนิสิตลดน้อยลง ปัญหำกำรลงทะเบียนเรียนช้ำของนิสิตลดน้อยลง 
โดยที่ปัญหำกำรลงทะ เบี ยน เรี ยนของนิ สิตหลั กสู ตรนำ นำ ชำ ติไ ม่ลดลง ปัญหำ กำ ร
กระทบกระทั่งระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับนิสิตลดน้อยลง รูปแบบใหม่ที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วยระบบ
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ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สิ่งที่แตกต่ำงจำกรูปแบบเดิม คือ กำรลงทะเบียนเรียนอัตโนมัติโดย
เจ้ำหน้ำที่ สรุปได้ว่ำ รูปแบบใหม่ที่พัฒนำขึ้น เป็นรูปใหม่ที่ดี เหมำะสมกับบริบทส่วนทะเบียน

นิสิต ที่มีข้อจ ำกัดของทรัพยำกรและมีปริมำณงำนมำก เสนอแนะให้พัฒนำต่อไปจนเป็นตัว
แบบให้วิทยำเขต วิทยำลัยสงฆ์ และสถำบันสมทบในประเทศและต่ำงประเทศ 

 
Abstracts 

Student Registration is an important work of Mahachulalongkorn 

rajavidyalaya University. Because it is a University data-base which offers 
Diploma, Undergraduate, Master and Ph.D. courses. The storage of information 

in the student profile, enrollment, educational background, etc are the 
problem which are found. Research and development in a single trial. 
measurement before and after, this experiment many times aims to develop a 

new model of student enrollment with existing resources which experimented 
at office of registration and evaluation Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, during October ๑, 
๒๐๑๓, to September ๓๐, ๒๐๑๖. The population is ๘ services of enrollment, 
comparing the results before and after the new model developed with 

descriptive statistics, it is found that the result of the enrollment process is 
better, students can enroll faster. Staff can check the enrollment of students 
faster, help the faculty to manage the courses more accurately. The problem 

of student enrollment become less mistake, late student enrollment problems 
become lower, 

The problem of international students enrollment is not decreased, the 
problem of facing to each other between staff and students decreased. The 
new development model includes an online enrollment system, the difference 

from the original model is the automatic enrollment by staff. Concludes that 
the new development model is a good new image and suitable for student 

registration context with limited resources and a lot of works, suggested to 
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continue developing as a model for colleges, institutions, and affiliated 
domestic and foreign campus. 
ค  าส าค ัญ งำนทะเบียนนิสิต, กำรพัฒนำรูปแบบ, วิจัยพัฒนำเชิงทดลอง, งำนประจ ำสู่งำนวิจัย, 
วิจัยและพัฒนำ 

Abstract 
Key word: Student Registration, Model Development, Experimental 
Development Research, R๒R, R&D. 

 
หลักการและเหตุผล  

ภำระงำนส่วนทะเบียนนิสิตตำมประกำศมหำวิทยำลัย คือ มีอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเก่ียวกับงำนบริหำร งำนรับนิสิต งำนฐำนข้อมูลทะเบียนและสถิติ และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง นับเป็นงำนที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย เนื่องจำกเก่ียวข้องกับกำรผลิต

และพัฒนำบัณฑิตตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย ปัญหำที่พบ คือ ปัญหำกำรลงทะเบียน
เรียนผิดพลำดโดยเจ้ำหน้ำที่และตัวนิสิตเอง เนื่องจำกควำมไม่เข้ำใจในโครงสร้ำงหลักสูตรและ

กำรปฏิบัติผิดข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรวมถึงขำดกำรส ำรวจสถำนะของนิสิต โดยใช้วิธีกำร
ลงทะเบียนเรียนแบบเหมำรวม จึงเกิดข้อผิดพลำดได้ง่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำนลงทะเบียนเรียน ของส่วนทะเบียนนิสิตที่ผ่ำนมำ ยังไม่ดี เท่ำที่ผู้

ที่เก่ียวข้องคำดหวัง กล่ำวคือ สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้บริกำรที่เป็นเลิศตำมหลักธรร
มำภิบำล (ส ำนักทะเบียนและวัดผล, ๒๕๖๐ : ๑๔) และกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กร Intelligent 

Service กำรให้บริกำรแบบฉลำดในทศวรรษที่ ๒๑ เพ่ือรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยพุทธ
ศำสนำนำนำชำติ คณะผู้วิจัยจึงต้ังใจที่จะพัฒนำงำนนี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ด้วยแนวคิด หลักกำร และ
วิธีก ำรของ  R๒R (Routine to Research) และ  R&D for CSWI (Research and 

Development for Continuous and Sustainable Working Improvement) (รศ.นพ.

สมชำติ โตรักษำ ,๒๕๕๙ : ๒๓๐-๒๖๕) ที่มีกำรพิสูจน์แล้วว่ำ สำมำรถน ำมำประยุกต์ในกำรพัฒนำ

งำนต่ำง ๆ ทั้งในงำนกำรให้บริกำร มหำวิทยำลัย และองค์กรต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำรที่ไม่ยุ่งยำก 
สำมำรถปฏิบัติได้จริงในบริบทท่ีมีข้อจ ำกัดมำกด้ำนเวลำและทรัพยำกร 

 



 

 ๒๔๐ 

I. ผลการวิเคร าะห์ร ะบบงาน/วิธ ีการ เดิม ก่อนการทดลอง  
พบว่ำ ระบบงำน/วิธีกำรเดิม ก่อนกำรทดลอง มีจุดเด่น จุดด้อย และส่วนที่ควร

ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
๑. จุดเด่น คือ 

 ๑.๑ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้เลย 
๒. จุดด้อย คือ 
 ๒.๑ กำรลงทะเบียนรำยวิชำที่ไม่ถูกต้อง 

 ๒.๒ ไม่สำมำรถแยกประเภทนิสิตได้ 
 ๒.๓ ใช้เวลำนำน สิ้นเปลืองทรัพยำกร 

 ๒.๔ ไม่ทรำบสถำนะภำพของนิสิต 
๓. สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือ 
 ๓.๑ ลดขั้นตอนในกำรปะทะระหว่ำงนิสิตและเจ้ำหน้ำที่ 

 ๓.๒ กำรส ำรวจสถำนภำพปัจจุบันของนิสิต 
 ๓.๓ ลดกำรดินทำงและระยะเวลำในกำรลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

 ๓.๔ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเรียนให้แก่นิสิต 
II. ผลการสร ้างและพัฒนาร ูปแบบการด าเนินงานใหม่ 

 ผลกำรด ำเนินงำน ในแต่ละปีสรุปได้ดังนี้ 

 ระบบงาน/วิธ ีการ ใหม่เบื้องต้น ในปง ๒๕๕๖ 
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจำกระบบงำน/วิธีกำรเดิม ได้แก่ 
 ๑. พัฒนำระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

 ระบบงาน/วิธ ีการ  ในปง ๒๕๕๗  
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจำกระบบงำน/วิธีกำรในปี ๒๕๕๖ ได้แก่ 

 ๑. จัดท ำคู่มือให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 ๒. จัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์แก่นิสิต 
ระบบงาน/วิธ ีการ  ในปง ๒๕๕๘  

 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจำกระบบงำน/วิธีกำรในปี ๒๕๕๗ ได้แก่ 
 ๑. เน้นประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซด์ 

 ๒. พัฒนำระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้มีควำมเสถียรเพ่ิมมำกขึ้น 



 

 ๒๔๑ 

ระบบงาน/วิธ ีการ  ในปง ๒๕๕๙  
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจำกระบบงำน/วิธีกำรในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ 

 ๑. เน้นสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่นิสิตใหม่ 
 ๒. ขยำยกำรใช้ระบบนี้ไปยังส่วนงำนอ่ืน 

ระบบงาน/วิธ ีการ  ในปง ๒๕๖๐ 
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจำกระบบงำน/วิธีกำรในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ 
 ๑. พัฒนำระบบเป็นเวอร์ชั่นภำษำอังกฤษ 

ระบบงาน/วิธ ีการ  ใหม่ ที่เหมาะสม หลังการทดลองใช ้จร ิงแล้ว ๔ ปง 
หลังกำรทดลองใช้จริงแล้ว ๔ ปี สรุประบบงำน/วิธีกำรใหม่ ที่ปรับปรุ งแล้ว เป็น

ดังนี้ 
๑. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มงำน ท ำดังนี้ 
 ๑.๑ ติดต่อประสำนงำนไปยังสำขำวิชำ คณะ เพ่ือขอรำยวิชำที่จะลงทะเบียน

เรียน 
 ๑.๒ บันทึกรำยวิชำ พร้อมอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำในระบบจัดตำรำงเรียน

ออนไลน์ 
 ๑.๓ ตรวจสอบควำมถูกต้องของรหัสรำยวิชำและรำยวิชำ 
 ๑.๔ ปรับสถำนะของนิสิตที่ไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได้ 

 ๑.๕ ก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำ 
 ๑.๖ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซด์ของส่วนงำน 
๒. กำรให้บริกำรอย่ำงประทับใจ ท ำดังนี้ 

 ๒.๑ ก ำหนดวันเวลำในกำรลงทะเบียนเรียนอย่ำงชัดเจน 
๒.๒ ด ำเนินแก้ไขปัญหำให้นิสิตเฉพำะรำย 

๓. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ท ำดังนี้ 
 ๓.๑ บันทึกรำยวิชำลงในระบบ พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 ๓.๒ ปรับปฏิทินกำรศึกษำในระบบ และประชำสัมพันธ์ให้นิสิตทรำบ 

 ๓.๓ ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยนิสิตเอง 
 ๓.๔ แก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้แก่นิสิตเฉพำะรำย 

 ๓.๕ ลงสรุปผลกำรลงทะเบียนเรียนส่งให้คณะและอำจำรย์ประจ ำวิชำ 



 

 ๒๔๒ 

๔. กำรควบคุมและพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ท ำดังนี้ 
 ๔.๑ จัดประชุมคณะท ำงำน ก่อนและหลังกำรด ำเนินงำนทุกครั้ง 

 ๔.๒ ทบทวนสภำพปัญหำอุปสรรคของปีก่อน เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
 ๔.๓ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 

 ๔.๔ จัดอบรมควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
 ๔.๕ พัฒนำระบบร่วมกับส่วนงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๔.๖ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ ผู้บังคับบัญชำทรำบเป็นระยะ 

III. ร ูแปบการด าเนินงานใหม่ ที่พัฒนาขึ้น  
รูปแบบกำรด ำเนินงำนใหม่ ของงำนลงทะเบียนเรียนที่พัฒนำขึ้น และได้ผ่ำนกำร

ทดลองใช้จริงแล้ว ๔ ปี มีลักษณะโดดเด่นและดี สรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้ำนหลักกำรของรูปแบบ ได้แก่ 
 ๑.๑ เป็นกำรด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับนิสิต มีกำรตรวจสอบซ่ึงกันและ

กัน 
 ๑.๒ ใช้งำนง่ำย สะดวก และรวดเร็ว ประหยัดทรัพยำกร 

๒. ด้ำนโครงสร้ำงของรูปแบบ ได้แก่ 
 ๒.๑ ใช้ระบบออนไลน์ผ่ำนเว็บไซด์ สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกที่ ทุกเวลำ 
 ๒.๒ พัฒนำเป็น ๒ เวอร์ชั่น ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 ๒.๓ ใช้เวลำในกำรลงทะเบียนเรียนเพียง ๒ นำที  
 ๒.๔ ระบบใช้งำนง่ำย เหมำะกับนิสิตทุกเพศและวัย 
๓. ด้ำนวิธีกำรน ำรูปแบบไปด ำเนินกำร ได้แก่ 

 ๑.๑ ช่วยลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ เน้นกำรตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง 
 ๑.๒ รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยพุทธศำสนำนำนำชำติ และประเทศไทย 

๔.๐ ในอนำคต 
 



 

 ๒๔๓ 

 
ภำพที่ ๑ เว็บไซด์บริกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย http://regweb.mcu.ac.th 

 
ภำพที่ ๒ ระบบป้องกันกำรเข้ำใช้ระบบของบุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง 

 



 

 ๒๔๔ 

 
ภำพที่ ๓ ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์พร้อมค่ำใช้จ่ำย 

 

เปร ียบเทยีบความแตกต่าง ร ะหว่างร ูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นกับร ูปแบบเดิม  
รูปแบบใหม่ที่พัฒนำขึ้นหลังสิ้นปี ๒๕๕๙ กับรูปแบบเดิมเม่ือปี ๒๕๕๕ มีควำม

แตกต่ำง ที่ส ำคัญ ๒ ประกำร ดังนี้ 
 

ที่ ร ูปแบบเดิม ปง ๒๕๕๕ 
ร ูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น 

(หลังปง ๒๕๕๙) 
หมายเหตุ 

๑. ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดโดย

เจ้ำหน้ำที่ 

พัฒนำระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

ลงทะเบียนเรียนโดยนิสิตเอง 

 

๒. ลงทะเบียนผ่ำนโปรแกรม
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น 

ลงทะเบียนได้ทั้งสองช่องทำง คือ 
ผ่ำนโปรแกรมของเจ้ำหน้ำที่และผ่ำน

เว็บไซด์บริกำรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 

 

๓. นิสิตมำติดต่อลงทะเบียนกับ นิสิตสำมำรถลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุก  



 

 ๒๔๕ 

ที่ ร ูปแบบเดิม ปง ๒๕๕๕ 
ร ูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น 

(หลังปง ๒๕๕๙) 
หมายเหตุ 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีส ำนักงำน เวลำ 

๔. เจ้ำหน้ำที่ปริ้นใบลงทะเบียน

และใบช ำระเงินให้นิสิต 

นิ สิ ต ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ร

ลงทะ เบี ยนและ สำ มำรถปริ้ น ใบ
ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง 

 

๕. นิสิตขอเ พ่ิมถอนรำ ยวิช ำกับ
เจ้ำหน้ำที่ 

นิสิตสำมำรถเพ่ิมถอนรำยวิชำได้ด้วย
ตนเอง 

 

๖. มีหนี้สิ้น ค้ำงในระบบจ ำนวน

มำก 

นิสิตสำมำรถตร วจสอบหนี้สินของ

ตนเองได้ 

 

 

VI. ผลการ เปร ียบเทียบ ผลการด าเนินงานระหว่างก่อนกับหลังการทดลอง  

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำง ก่อนกำรท ำลอง (ปีงบประมำณ ๒๕๕๕) 
กับ หลังกำรทดลอง (ปีงบประมำณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙) เม่ือน ำรูปแบบใหม่ที่พัฒนำขึ้นไป
ด ำเนินกำรเป็นดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปงงบประมาณ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗  ๒๕๕๘  ๒๕๕๙  

จ ำนวนผลงำน ๑๔๑๒ ๑๖๖๓ ๑๙๕๐ ๑๙๗๖ ๒๓๙๘ 

คุณภำพผลงำน ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐% ๙๕% 

เวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร ๑๕ นำที ๕ นำที ๕ นำที ๕ นำที ๒ นำที 

แรงงำนที่ใช้ในกำรให้บริกำร ๓ คน ๒ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ปำนกลำง มำก มำก มำก มำกที่สุด 

ค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน ๑๐๐บำท/คน ๕๐บำท/คน ๒๐บำท/คน ๑๐บำท/คน ๕ บำท/คน 

ค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถประหยัดได้ - ๕๐บำท/คน ๘๐บำท/คน ๙๐บำท/คน ๙๕ บำท/คน 

  ด้ำนผู้รับบริกำร - ๓๐บำท/คน ๕๐บำท/คน ๖๐บำท/คน ๖๐ บำท/คน 

  ด้ำนหน่วยงำน/ผู้ให้บริกำร - ๒๐บำท/คน ๓๐บำท/คน ๓๐บำท/คน ๓๕ บำท/คน 

  ด้ำนชุมชน/ประเทศชำติ N/A ๒๐บำท/คน ๓๐บำท/คน ๓๐บำท/คน ๓๕ บำท/คน 



 

 ๒๔๖ 

N/A No data available 
ภำพ Graph แสดงและเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำน ระหว่ำง ก่อน (ปีงบประมำณ ๒๕๕๕) กับ

หลัง (ปีงบประมำณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙) กำรน ำรูปแบบใหม่ที่พัฒนำขึ้นไปด ำเนินกำร 
 

 
ภำพที่ ๔ เปรียบเทียบจ ำนวนผลงำนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
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สถติจิ  านวนนสิติลงทะเบยีนเรยีน ระหวา่งปกีารศกึษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
(หนว่ยนบั :  คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 



 

 ๒๔๗ 

 

 
ภำพที่ ๕ เปรียบเทียบคุณภำพงำนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 

 
ภำพที่ ๖ เปรียบเทียบระยะเวลำในกำรให้บริกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ 
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(หน่วยนบั :  ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ) 
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จ านวนผลงาน คุณภาพงาน เวลาที่ใช้ในการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บรกิาร ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน 

เปรยีบเทยีบระยะเวลาในการใหบ้รกิารระหวา่งปกีารศกึษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(หนว่ยนบั :  นาท)ี 

2555 2556 2557 2558 2559 



 

 ๒๔๘ 

 
ภำพที่ ๗ เปรียบเทียบเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนิสิตในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 

 
ภำพที่ ๘ เปรียบเทียบต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดได้ ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
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เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนสิติระหวา่งปกีารศกึษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(หนว่ยนบั :  ค่า เฉล ีย่) 
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เ ป รยีบเทยีบตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยท ีป่ระหยดัได ้ระหวา่งปกีารศกึษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(หนว่ยนบั :  ค่าเฉล ีย่) 

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 



 

 ๒๔๙ 

 สิ่งที่ได้จำกกำรวิจัยครั้งนี้ สำมำรถสรุปเป็น ๖ ประกำร ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและ
จุดเด่นที่พบจำกกำรวิจัย ได้แก่ 

 ๑. ได้รูปแบบ ระบบงำน และวิธีกำรใหม่ ของกำรด ำเนินงำนลงทะเบียนเรียนนิสิต ที่
ผ่ำนกำรน ำไปใช้จริงในพ้ืนที่แล้ว รวม ๔ ปี 

 ๒. ได้ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำงำนลงทะเบียนนิสิต อย่ำงต่อเนื่องรวม ๕ 
ปี 
 ๓.ได้ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน ในกำรพัฒนำงำน

ลงทะเบียนเรียนนิสิต อย่ำงต่อเนื่อง รวม ๕ ปี 
 ๔. ได้ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติจริง ที่เก่ียวข้องกับงำนลงทะเบียนเรียนนิสิต ทั้งในด้ำน

กำรวิเครำะห์ กำรก ำหนดตัวชี้วัด กำรสร้ำงเครื่องมือวัดและกำรวัดผลกำรด ำเนินง ำน กำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. ได้ควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ และประสบกำรณ์จริง ในกำรพัฒนำงำนด้วยทรัพยำกรที่มี

อยู่ 
 ๖. ได้ประสบกำรณ์ กำรท ำวิจัยเพ่ือกำรแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง ที่ได้ผลจริง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๕๐ 

เอกสารอา้งองิ 

รศ.นพ.สมชำติ โตรักษำ. การ พัฒ นางานตามภาร กิจหลักสู่งานวิจัย ”. ใ น  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ. ต าร าช ุดฝึกอบร มหลักสูตร  “นักวิจัย ”. .

กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ.๒๕๕๙.  
ส ำนักทะเบียนและวัดผล. แผนพฒันาส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐—๒๕๖๔. .กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๖๐.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 ๒๕๑ 

ประวัติผู้เขียน 
 
๑. ช ื่อ: พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๒. การศกึษา: 

 ๒๕๔๔ จบนักธรรมชั้นเอก ส ำนักเรียนวัดอินทำรำม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
 ๒๕๕๐ จบ ป.ธ.๖ ส ำนักเรียนวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 ๒๕๕๓ จบ พธ.บ. (กำรจัดกำรเชิงพุทธ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 ๒๕๕๕ จบ พธ.ม. (กำรจัดกำรเชิงพุทธ) 
 ๒๕๕๘ จบ พธ.ด. (กำรจัดกำรเชิงพุทธ) 

๓. ประสบการณท์ างาน/ต าแหนง่:  
๒๕๕๕-๒๕๕๘ เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนและวัดผล กองทะเบียนและวัดผล 

๒๕๕๙-๒๕๖๒ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส่วนทะเบียนนิสิต ส ำนักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๕๘-ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มจร 
๒๕๖๐ ได้รับกำรแต่งต้ังเป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  

๔. ผลงานทางวิชาการ  (งานวิจยั/บทความทางวชิาการ/หนงัสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

๔.๑.๑ พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๐). พุทธบูรณาการเพ่ือ
กา รบริ ห า ร จัดกา รศา สนสมบั ติของวัด ในพระ พุทธศา สนา  (ร ำ ย งำนกำ ร วิ จั ย ) . 
พระนครศรีอยุธยำ: สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.  

๔.๑.๒ พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๐). กลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (รำยงำนกำรวิจัย). 
พระนครศรีอยุธยำ: สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย .  

๔.๑.๓ พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน

โครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร  (รำยงำนกำรวิจัย). พระนครศรีอยุธยำ: 
สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-2560.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-2560.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-2560.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-2560.pdf


 

 ๒๕๒ 

๔.๑.๔ พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อน
ศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม  (รำยงำนกำรวิจัย). 

กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ.  
๔.๑.๕ พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๒). การวิจัยและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ต้ังในพุทธสถานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแล
ตนเอง (รำยงำนกำรวิจัย). กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ.  

๔.๑.๖ พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๒). กลไกการพัฒนา

ส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการ
เสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง  (รำยงำนกำรวิจัย). กรุงเทพฯ : 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ.  
 ๔.๒ บทความทางวชิาการ  

 ๔.๒.๑. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๙). กำรสร้ำงควำมปรองดอง

สมำนฉันท์ด้วยกำรขับเคลื่อนโครงกำร หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๕(๓), ๔๕-๖๑.  

๔.๒.๒. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๐). กำรพัฒนำวัดเพ่ือ
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของชุมชนใน จังห วัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,  
๖(ฉบับพิเศษ),  ๕๐๕- ๕๒๒.  

๔.๒.๓. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). กำรสื่อสำรเพ่ือกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของพระสงฆ์ในเขต หนองจอกกรุงเทพมหำนคร, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์,  ๗(๒ พิเศษ), ๔๐๕-๔๑๘.  

๔.๒.๔. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยใน
วัดของพระสังฆำธิกำรในอ ำเภอวัง น้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์,  ๗(๒ พิเศษ),  ๓๐๑-๓๐๙.  
๔.๒.๕. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). บทบำทของพระสังฆำธิกำรใน

กำรช่วยเหลือเก้ือกูลประชำชนอ ำเภอวังทรำยพูนจังหวัดพิจิตร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์. ๗(๒ พิเศษ), ๒๔๖-๒๕๕.  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf


 

 ๒๕๓ 

๔.๒.๖. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบกำรปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส ำหรับวัยรุ่นไทยยุค ใหม่ตำมหลักพุทธธรรม ผ่ำนกลไกกำรขับเคลื่อนโครงกำร

คลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยำกร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๘(๑), ๕๙-๗๐.  
๔.๒.๗. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภำวะผู้น ำในกำรปกครองคณะ

สงฆ์ของพระสังฆำธิกำรอ ำเภอ บำงบำลจังหวัด พระนครศรีอยุธยำ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์,  ๘(๑), ๘๔-๙๕.  

๔.๒.๘. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กำรพัฒนำบทบำทพระสงฆ์ใน

กำรส่งเสริมโครงกำรตลำดประชำรัฐเพ่ือประชำชน ในกรุงเทพมหำนคร. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๘(๑), ๑-๑๒.  

๔.๒.๙. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).  ถอดบทเรียนจำกพ้ืนที่ : กำร
ดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวพุทธในจังหวัด สมุทรปรำกำร. วารสารวิจยวิชาการ, ๒(๑),  ๑๔๖-๑๖๙.  

๔.๒.๑๐. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกกำรขับเคลื่อนศักยภำพ

ขีดควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุโดย บูรณำกำรหลักพุทธธรรม. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับ
บัณฑิตศึกษา, ๘(๑),  ๒๖-๓๒.  

๔.๒.๑๑. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอำยุต้นแบบตำมแนว
พุทธ: กรณีศึกษำหลวงพ่อวัดบำงเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนา
พระวิทยากร, ๑(๒), ๑-๑๗.  

๔.๒.๑๒. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) และคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบ
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสภำพระ นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ๘(๓),  ๘๙-๙๕.  

๔.๒.๑๓.พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๒). กลไกกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของพระ วินยำธิกำร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ๘(๔), ๔๙-๖๐.  
๔.๒.๑๔. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กำรวิจัยและพัฒนำศูนย์

พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุที่ต้ังในพุทธสถำน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถผู้สูงอำยุในกำรดูแลตัวเอง. 

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ๕(๒), ๑-๑๔.  



 

 ๒๕๔ 

๔.๒.๑๕. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). กำรพัฒนำกำร
เสริมสร้ำงควำมปรองดองเพ่ือสังคม สันติสุข โดยพระสังฆำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี. วารสาร 

มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ๙(๑), ๙๘-๑๐๙.  
๔.๒.๑๖. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบกำรบริหำร

จัดกำรของส ำนักปฏิบัติธรรม ประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพทำงปัญญำ. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ๘(๑), ๒๒๑-๒๓๒.  

๔.๒.๑๗. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบกำรบริหำร

วัดสร้ำงสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,  ๙(๑), 
๑๙๘- ๒๐๙.  

๔.๒.๑๘. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). กำรพัฒนำกำรมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในกำรพัฒนำ ชุมชนตำมแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงครำม. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๙(๑), ๒๓-๓๖.  

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

๔.๓.๑. พระมหำกฤษฎำ กิตติโสภโณ. (๒๕๕๙). เอกสำรประกอบกำรสอน กำร
จัดโครงกำรขั้นสูง : Advance Project Management (๖๑๔ ๒๐๘).  พระนครศรีอยุธยำ : 
โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.  

๔.๓.๓. พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร
เชิงพุทธ. พระนครศรีอยุธยำ : โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.  

๕. ประสบการณ์สอน 
๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 

๑ การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ บาลีไวยากรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Hight-Management-Project.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Hight-Management-Project.pdf


 

 ๒๕๕ 

๗ แต่งแปลบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการโครงการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ สัมมนาทางการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การและพฤติกรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ชั้นสูงทางการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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