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 จากการกําหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั และสมมุตฐิานการวจิยัตลอดจนตวัแปร

ในการวิจัยได้แล้ว   ข ัน้ตอนต่อไปเราควรจะมาออกแบบวิจัยเพื่อใช้เป็นกรอบ และ

แนวทางในการทําวจิยัต่อไป การออกแบบวจิยัเปรยีบเสมอืนการสรา้งบา้น ซึง่ก่อนลงมอื

สรา้งกจ็ะตอ้งออกแบบหรอืเขยีนแปลนบา้นก่อนเพือ่ใชเ้ป็นกรอบของงานทีจ่ะตอ้งทาํใหไ้ด้

ตามตอ้งการ การออกแบบการวจิยักเ็พือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัตรงกบัปญัหาการวจิยันัน่เอง 

 
โครงรา่งเน้ือหา 

5.1 ความหมายและจุดมุง่หมายของการออกแบบวจิยั 
5.2 เกณฑก์ารประเมนิแบบวจิยั 
5.3  แบบวจิยัเชงิทดลอง 
5.4 แบบวจิยัเชงิสาํรวจ 
5.5 แบบวจิยัเชงิความสมัพนัธ ์
5.6 แบบวจิยัเชงิคุณภาพ 

 
สาระสาํคญั 

1. การออกแบบวจิยัหมายถงึ การกําหนดแผนหรอืโครงสรา้ง และวธิกีารศกึษา

คน้ควา้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลของการวจิยัตรงตามปญัหาการวจิยั โดยมจุีดมุ่งหมายเพือ่ใหไ้ด้

ผลการวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได ้และเพือ่ควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรในการวจิยั ผลของการ

ออกแบบวจิยัจะไดแ้บบวจิยั 

2.  เกณฑก์ารประเมนิแบบวจิยั เป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบประสทิธภิาพของ

แบบวจิยั โดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาดงัน้ี เป็นแบบวจิยัที่ทําให้ไดผ้ลการวจิยัตรงตาม

บทท่ี 5 
การออกแบบวิจยั 
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ปญัหาการวจิยั และเป็นแบบวจิยัที่สามารถควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรการวจิยั

ต่างๆได ้

3.  แบบวจิยัเชงิทดลอง เป็นแบบการวจิยัทีผู่ว้จิยัตอ้งสรา้งตวัแปรทดลองหรอืตวั

แปรอสิระขึน้มาแลว้นําไปใชก้บัหน่วยทีจ่ะทดลองหรอืหน่วยตวัอย่าง แลว้สงัเกตผลทีจ่ะ

เกดิตามมา ทีเ่รยีกวา่ ตวัแปรตาม โดยผูว้จิยัตอ้งควบคุมตวัแปรเกนิไมใ่หส้ง่ผลต่อตวัแปร

ตาม  ซึง่ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะเป็นคาํตอบในเชงิสาเหตุและผล 

4. แบบวจิยัเชงิสาํรวจ  เป็นแบบวจิยัทีผู่ว้จิยัไม่ไดจ้ดักระทํากบัหน่วยตวัอย่าง 

และผลการวจิยัไม่ได้เป็นในเชงิสาเหตุและผล  เป็นการวจิยัเพื่อบรรยายสภาพการณ์ 

เหตุการณ์ พฤตกิรรม  ความคดิเหน็  เจตคต ิ เป็นตน้ 

5.  แบบวจิยัเชงิความสมัพนัธ ์เป็นแบบวจิยัเพือ่หาความสมัพนัธ ์หรอืพยากรณ์ 

ระหวา่งตวัแปรการวจิยั 

6. แบบวจิยัเชงิคุณภาพ เป็นแบบวจิยัทีใ่ชศ้กึษาปรากฏการณ์ทางสงัคมจาก

สภาพแวดลอ้ม เพื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้มนัน้ๆโดย

ใชข้อ้มลูดา้นความรูส้กึนึกคดิ หรอืขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้  เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้นกัศกึษาจะสามารถ 

1. บอกความหมายและจุดมุง่หมายของการออกแบบการวจิยัได ้
2. อธบิายเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิแบบวจิยัได ้
3. ออกแบบการวจิยัสาํหรบัปญัหาการวจิยัต่าง ๆ ได ้
4. บอกขอ้ด ีขอ้เสยีของแบบวจิยัแต่ละแบบได ้
5. ออกแบบวจิยัสาํหรบัปญัหาการวจิยัต่างๆทีก่าํหนดใหไ้ด ้
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   เน้ือหา  5.1                     ความหมายและจดุมุ่งหมายของการออกแบบวิจยั 

 

การออกแบบวิจยั หมายถงึ การกําหนด แผน หรอืโครงสรา้งและวธิกีารศกึษา

คน้ควา้ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการแสวงหาคาํตอบของปญัหาการวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได ้  การทาํ

วจิยัเปรยีบเสมอืนการสรา้งบา้นซึง่ก่อนสรา้งผูส้รา้งกจ็ะตอ้งออกแบบบา้นก่อนผลจากการ

ออกแบบบา้นกจ็ะไดพ้มิพเ์ขยีวของบา้น  การทาํวจิยักเ็หมอืนกนัเมือ่ออกแบบวจิยัเสรจ็

แลว้ผลทีไ่ดค้อื แบบวิจยั 

แผนหรอืโครงสรา้ง จะระบุถงึตวัแปรการวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาการวจิยั

วา่มตีวัแปรอะไรบา้ง  และตวัแปรเหลา่นัน้มคีวามสมัพนัธ ์หรอืเกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร 
วธิกีารศกึษาค้นคว้า จะระบุถึงวธิกีารสุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืวจิยัที่ใช้ในการเก็บ

ขอ้มลูและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู  
บางทา่นกบ็อกวา่แบบวจิยักค็อื เคา้โครงการของการวจิยันัน่เองซึง่ในเคา้โครงวจิยั

นัน้ประกอบดว้ย ปญัหาวจิยั สมมุตฐิาน รายการตวัแปร การวดัตวัแปร และการวเิคราะห์

ขอ้มูล ทัง้สองความหมายน้ีจะมสี่วนประกอบหลกั ๆ เหมอืนกนัและมจุีดมุ่งหมายอย่าง

เดยีวกนั คอืเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบหรอืผลการวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได ้
จดุมุ่งหมายของการออกแบบวิจยั การออกแบบการวจิยัมจุีดมุง่หมายสาํคญั ๆ 

ดงัน้ี 
1. เพื่อใหไ้ดค้ําตอบของปญัหาวจิยัทีเ่ชื่อถอืได ้นัน่คอื มคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้

เป็นปรนัยและประหยดั แบบวจิยัจะแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ที่

ศกึษา การจดัเกบ็ขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ผูว้จิยัจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั

ต่อไป 

2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนหรอืความแตกต่างของตวัแปรในการวจิยั แบบของ

การวจิยัเป็นตวักําหนดให้ผูว้จิยัต้องทําอย่างนัน้อย่างน้ี ซึ่งเท่ากบัเป็นการควบคุมตวัแปร

ต่าง ๆ ในการวจิยั กลา่วคอื แบบวจิยัทีด่จีะตอ้งทาํใหค้วามแปรปรวนหรอืความแตกต่างของ

ตวัแปรทีศ่กึษามคี่าสงูสุด และควบคุมตวัแปรอื่นๆ ทีไ่ม่ไดศ้กึษาใหม้คีวามแปรปรวนตํ่าสุด  
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ซึ่งหลกัในการควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรเราเรยีกย่อ ๆ ว่า Max Min Con 

รายละเอยีดมดีงัน้ี 

2.1 Max ย่อมาจาก Maximization of independent variable variance 

หมายถงึ การทาํใหค้วามแปรปรวนหรอืความแตกต่างของตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรทดลอง

มคี่าสูงสุด โดยการจดักระทําให้ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรทดลองแตกต่างกนัใหม้ากที่สุด

เท่าทีจ่ะทาํได ้เชน่วธิกีารสอนซึง่เป็นตวัแปรอสิระม ี2 วธิ ีคอืการสอนแบบทมีกบัการสอน

แบบปกต ิ ถ้าผูว้จิยัจดักระทําใหว้ธิสีอนสองวธิน้ีีแตกต่างกนัมาก ก็จะทําให้ตวัแปรตาม

ได้แก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนจะมโีอกาสแตกต่างกนัมากขึ้น เมื่อใช้สถิติ

ทดสอบกจ็ะพบวา่ตวัแปรตามสองกลุม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัดว้ย 

2.2  Min ย่อมาจาก Minimization of error variance หมายถงึ การทาํให้

ความแปรปรวนหรือความแตกต่างอันเน่ืองจากความคลาดเคลื่อนมีค่าตํ่ าสุด ซึ่ง

ความคลาดเคลื่อนน้ีเกดิจากความแตกต่างระหว่างหน่วยตวัอย่าง และความคลาดเคลื่อน

เกดิจากการวดั ซึง่เราสามารถทําใหค้่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมคี่าตํ่าสุด

ไดด้งัน้ี 
2.2.1   ควบคุมเงือ่นไขการทดลองต่างๆ ใหม้รีะบบและแน่นอน 

2.2.2 ทําให้เครื่องมือวดัมีความเชื่อมัน่สูง เช่น แบบทดสอบหรือ

แบบสอบถามกส็รา้งใหม้จีาํนวนขอ้มากกจ็ะสามารถเพิม่ความเชือ่มัน่ใหส้งูขึน้ได ้

2.3 Con ย่อมาจาก Control of extraneous variable หมายถงึ การควบคุม

อทิธพิลของตวัแปรเกนิไมใ่หม้ผีลต่อตวัแปรตามซึง่ทาํไดด้งัน้ี 

2.3.1 การสุ่ม (Randomization) การสุม่เป็นวธิกีารทีส่ามารถเฉลีย่

อทิธพิลของตวัแปรเกนิต่างๆ ระหว่างกลุ่มใหม้คี่าเท่าเทยีมกนั เช่น การสุ่มนักเรยีนเขา้

กลุ่มทดลองสอนแบบทมีกบักลุ่มทีส่อนแบบปกต ิเป็นการทาํให ้สตปิญัญา พืน้ฐานความรู้

ของนกัเรยีน สภาพนกัเรยีนและตวัแปรเกนิอื่น ๆ มคีา่เทา่เทยีมกนั 

2.3.2 ทาํใหต้วัแปรเกนิมคี่าคงทีห่รอืใหม้คี่าเท่ากนั คอืทาํใหค้่าของตวั

แปรเกนิต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มมคี่าเท่า ๆ กนั เช่น เลอืกนักเรยีนทัง้สองกลุ่มม ีสตปิญัญา
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พอๆกนั เชน่มสีตปิญัญาอยู่ในช่วง 100 – 110 เท่ากนั และพืน้ฐานความรูท้ ัง้สองกลุ่ม

เทา่กนั เป็นตน้ 

2.3.3 ทําใหเ้ป็นตวัแปรอสิระอกีตวัหน่ึงในการวจิยั หรอืใชแ้บบวจิยั

ควบคุมตวัแปรเกนิ เช่นแบบวจิยัการจดับลอ็ก (Randomize block design) โดย

กาํหนดใหต้วัแปรเกนิเป็นตวัแปรบล๊อก 

2.3.4 ใชว้ธิกีารทางสถติคิวบคุมตวัแปรเกนิ เชน่ใชส้ถติ ิAncova 

 หลกั Max Min Con ทัง้ 3 น้ีบางคนกบ็อกวา่เป็นหลกัในการออกแบบการวจิยัทีผู่ว้จิยั

จะตอ้งนําไปใชทุ้กครัง้ในการคดิออกแบบการวจิยั เพือ่ใหผ้ลการวจิยัออกมามคีวามเชือ่ถอืได้

มากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 5.1 

1. แบบวจิยัคอือะไร 

2. Max Min Con หมายถงึอะไร 

3. จากปญัหาการวจิยัทีว่า่ “การอบรมเลีย้งดเูดก็แบบประชาธปิไตยกบัแบบ

เขม้งวดจะมผีลต่อความรบัผดิชอบต่างกนัหรอืไม”่ จากปญัหาน้ีจงใช ้Max Min Con 

อธบิายการทาํวจิยัเรือ่งน้ี 
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   เน้ือหา 5.2                  เกณฑก์ารประเมินแบบวิจยั 

 
การประเมนิแบบวจิยัวา่แบบวจิยัใดจะมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่มเีกณฑท์ีใ่ชใ้นการ

พจิารณาตดัสนิแบบวจิยัดงัน้ี 

1. ตอ้งเป็นแบบวจิยัทีมุ่ง่หาคาํตอบของปญัหาการวจิยัทีก่าํลงัทาํวจิยัอยู ่

2.  ตอ้งเป็นแบบวจิยัทีม่กีารควบคุมความแปรปรวนไดโ้ดยใชห้ลกัของ Max Min 

Con  

3. ตอ้งเป็นแบบวจิยัทีม่คีวามเทีย่งตรงภายใน (Internal validity) คอื ผลการวจิยั

หรอืผลการทดลองเกดิจากตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรทดลอง (Treatment) เพยีงอย่างเดยีว

เท่านัน้ ปราศจากตวัแปรอื่น ๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนในการวจิยั ซึง่ตวัแปรทีม่ี

ผลต่อความเทีย่งตรงภายในของผลการวจิยัมดีงัน้ี 

3.1. เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการทดลองและมผีลต่อตวัแปรทีก่ําลงัวจิยั 

(History) เช่น ระหวา่งการทดลองสอนแบบอภปิรายเพื่อปลูกฝงัความเป็นประชาธปิไตย 

ปรากฏวา่ในขณะนัน้เกดิการเรยีกรอ้งประชาธปิไตยกนัมากและมกีารอภปิรายแสดงความ

คดิเหน็เกี่ยวกบัการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยกนัอย่างกวา้งขวาง ซึง่เหตุการณ์

อยา่งน้ีจะมผีลต่อความสนใจของนกัเรยีนเป็นอยา่งมากและมผีลกระทบต่อการทดลองสอน

เพือ่ปลกูฝงัความเป็นประชาธปิไตยใหก้บันกัเรยีน 

3.2. วุฒภิาวะ (Maturation) เป็นตวัแปรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายใน

ตวัของผูเ้ขา้รบัการทดลองหรอืหน่วยตวัอย่างเมื่อระยะเวลาของการทดลองผ่านไป เช่น 

ความเหน่ือยลา้ ความอ่อนเพลยี ความรูส้กึเป็นผูใ้หญ่ขึน้ ความคดิเหน็ต่างๆเปลีย่นแปลง

ไปตามเวลา เป็นตน้ 

3.3. การทดสอบ (Testing) เป็นผลจากการทาํแบบทดสอบครัง้แรกซึง่จะมี

ผลต่อการทําแบบทดสอบครัง้หลังกรณีใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันเพราะการทํา

แบบทดสอบครัง้หลงัคะแนนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อาจจะเกดิจากการเรยีนรูจ้ากการทาํแบบทดสอบ

ครัง้แรก หรอืจาํขอ้สอบได ้ซึง่มใิชเ่กดิจากผลของตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรทดลอง 
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3.4.  เครื่องมอื (Instrumentation) เป็นผลจากการเปลีย่นเครื่องมอืวดั

ระหว่างการทดลองซึ่งจะมผีลทําให้คะแนนที่เพิม่ขึน้หรอืลดลงนัน้ไม่ได้เกดิจากตวัแปร

ทดลองอยา่งเดยีวแต่เกดิจากการเปลีย่นเครือ่งมอืวดั 

3.5.  การถดถอยทางสถติ ิ(Statistical regression) เป็นเหตุการณ์ทีผู่ส้อบ

บางคนได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมากในการวดัครัง้แรก  เมื่อวดัครัง้ที่สองจะมี

แนวโน้มไดค้ะแนนตํ่ากว่าการวดัครัง้แรก  สว่นบางคนไดค้ะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

มากในการวดัครัง้แรก  เมื่อวดัครัง้ที่สองจะมแีนวโน้มได้คะแนนมากขึน้กว่าการวดัครัง้

แรก 

3.6.  การคดัเลอืก (Selection) การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างบางครัง้จะมผีลทาํ

ใหต้วัแปรเกนิของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไมเ่ท่าเทยีมกนั และผูว้จิยัเองกไ็มไ่ดใ้สใ่จที่

จะขจดัอทิธพิลของตวัแปรเกนิเหล่านัน้ก่อนทีจ่ะดําเนินการทดลองหรอืทดสอบสมมุตฐิาน

การวจิยั 

3.7.  การสญูหายของหน่วยตวัอย่างในการวจิยั (Mortality) ในขณะทาํวจิยั 

หรอืทดลองปรากฏว่าหน่วยตวัอย่างได้สูญหายไปก็มผีลทําใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนใน

การวจิยัได ้

3.8.  อทิธพิลร่วมกนั(Interaction) ของตวัแปรทีก่่อใหเ้กดิความคลาด

เคลื่อนทีก่ล่าวมา เชน่ History กบั Maturation หรอื Maturation กบั Testing เป็นตน้ ซึง่

ตัวแปรเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลร่วมกันไปยังตัวแปรตาม  ทําให้ผลการของการทดลอง

คลาดเคลือ่นได ้

4.  ตอ้งเป็นแบบวจิยัทีม่คีวามเทีย่งตรงภายนอก (External validity) กล่าวคอื

เป็นแบบวจิยัทีผ่ลการวจิยัสามารถสรุปพาดพงิไปยงัประชากรเป้าหมายได ้ซึง่ผลการวจิยั

ทีไ่ดจ้ะตอ้งเป็นอสิระจากตวัแปรทีท่ําใหแ้บบวจิยัขาดความเทีย่งตรงภายนอก ซึง่ตวัแปร

เหล่าน้ีจะทําใหผ้ลการวจิยัมปีระโยชน์เฉพาะกลุ่มทีท่ดลองเท่านัน้ไม่สามารถนําไปใชก้บั

ประชากรเป้าหมายทีว่จิยัได ้ ตวัแปรทีท่าํใหแ้บบวจิยัขาดความเทีย่งตรงภายนอกมดีงัน้ี 

4.1. อิทธิพลร่วมกนัระหว่างการทดสอบ (Testing)กบัตวัแปรทดลอง

(Treatment : TX) 
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4.2.  อทิธพิลร่วมกนัระหว่างการคดัเลอืก (Selection)กบัตวัแปรทดลอง

(Treatment : SX) 

4.3.  การกระตุน้เตอืน (Reactive arrangement :R) เป็นการกระทาํกบักลุ่ม

ตัวอย่างแบบเข้มงวด หรือการกระตุ้นกลุ่มตัวอย่างเกินจากขัน้ตอนการทดลองที่ได้

ออกแบบไว ้ 

4.4. การใหต้วัแปรทดลอง (Treatment) หลายตวัตดิต่อกนั 

 

วิธีการออกแบบวิจยั  ก่อนจะออกแบบวจิยัผูว้จิยัควรทาํความเขา้ใจเกีย่วกบั

ปญัหาการวจิยัในประเดน็ต่างๆใหช้ดัเจนก่อนดงัน้ี 

1. ปญัหาการวจิยัหรอืชือ่เรือ่งทีจ่ะวจิยัน้ี   วจิยักบัใครหรอืประชากรเป็นใคร 

2.  ตวัแปรการวจิยัมอีะไรบา้ง และมกีีต่วัแปร 

3.  ตวัแปรการวจิยัต่างๆนัน้มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัอยา่งไร หรอืไม ่

3.1. กรณีการวจิยัตวัแปรตวัเดยีว จะบรรยายลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั

วา่เป็นอยา่งไร 

3.2. กรณีการวจิยัตวัแปรมากกวา่หน่ึงตวั  ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกนัในลกัษณะ

เชงิเปรยีบเทยีบกนั หรอืหาความสมัพนัธก์นั เป็นตน้ 

4.  ตวัแปรแต่ละตวัจะวดัค่าออกมาเป็นอย่างไรบา้ง เป็นเชงิปรมิาณ หรอืเชงิ

คุณภาพ 

5.  เป็นการวจิยัประเภทใด เชน่ ประเภทเชงิทดลอง หรอืเชงิสาํรวจ 

6. จะวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ตอบแต่ละประเดน็ปญัหาของการวจิยัหรอืวตัถุประสงค์

ของการวจิยัดว้ยวธิใีดบา้ง 

7. ทําการออกแบบวจิยั จากประเดน็ต่างๆทัง้ 6 ขอ้ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยั

จะต้องมากําหนดแบบวิจยัที่มปีระสทิธิภาพที่จะทําให้ได้ผลการวจิยั หรอืคําตอบของ

ปญัหาการวจิยัทีเ่ชื่อถอืได ้ซึ่งจะมแีบบวจิยัต่างๆใหผู้ว้จิยัเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัปญัหา

การวจิยั ในเน้ือหา 5.3 
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กิจกรรม 5.2 

1.  แหลง่ความคลาดเคลือ่นทีท่าํใหแ้บบวจิยัขาดประสทิธภิาพมอีะไรบา้ง 

2. Internal validity กบั External validity ต่างกนัอย่างไร 

3. ปญัหาการวจิยัมดีงัน้ี  อยากทราบวา่การสอน 2 วธิ ีคอืการสอนดว้ยชดุการ 

สอนกับการสอนตามปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษาจะทําให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิท์างเรียนแตกต่างกันหรือไม่ ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวปญัหาการวิจยัน้ี

อยา่งไรบา้งก่อนทีจ่ะออกแบบวจิยั 
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     เน้ือหา  5.3                  แบบวิจยัเชิงทดลอง 

 
แบบวิจยัเชิงทดลอง (Experimental designs) เป็นแบบวจิยัทีใ่ชส้าํหรบัหา

ความรู ้ความจรงิ หรอืผลการวจิยัในเชงิสาเหตุและผล (Cause and effect) โดยการ

ควบคุมตัวแปรอื่นๆทัง้หมดที่จะมีผลต่อตัวแปรตาม ยกเว้นตวัแปรอิสระหรือตัวแปร

ทดลองทีผู่ว้จิยัไมต่อ้งควบคุม 

คาํวา่สาเหตุกค็อืตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้(Independent variables) สว่นคํา

วา่ผลกค็อืตวัแปรตาม (Dependent variables) นัน่คอืผูว้จิยัอยากจะรูว้า่ตวัแปรอสิระเป็น

สาเหตุใหเ้กดิตวัแปรตามหรอืไม ่ สว่นตวัแปรอื่นๆทีต่อ้งควบคุมไมใ่หส้ง่ผลต่อตวัแปรตาม 

คอืตวัแปรเกนิ(Extraneous  variables)  

การวจิยัเชงิทดลอง  เป็นการวจิยัทีผู่ว้จิยัจดักระทํากบัตวัแปรอสิระหรอืตวัแปร

ทดลองโดยควบคุมตวัแปรเกนิไมใ่หส้ง่ผลต่อตวัแปรตาม  ถา้ผูว้จิยัสามารถควบคุมตวัแปร

เกนิไดท้ัง้หมดจะเรยีกวา่การวจิยัเชงิทดลองอย่างแทจ้รงิ(True experimental research) 

หรอืการวจิยัเชงิทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร(Laboratory experimental research) แต่ถา้

ผู้วจิยัสามารถควบคุมตวัแปรเกินได้เป็นบางตวัก็จะเรียกว่าการวจิยักึ่งทดลอง(Quasi 

experimental research) มนีกัวจิยัทางดา้นการศกึษาบางท่านไดจ้ําแนกความแตกต่าง

ระหว่างการวจิยั 2 ประเภทน้ีไวว้่า อยู่ทีก่ารจดักลุ่มตวัอย่างเขา้กลุ่มทดลอง  ถา้มกีารสุม่

(Random)เขา้กลุ่มทดลองจะเรยีกวา่ การวจิยัเชงิทดลองอย่างแทจ้รงิ(True experimental 

research)แต่ถ้าไม่มีการสุ่มหรอืใช้การเลือก(Selection)ก็จะเรยีกว่าการวิจยักึ่งทดลอง

(Quasi experimental research) 

เพื่อความสะดวกในการนําเสนอแบบวจิยัเชงิทดลองจะขอกําหนดสญัลกัษณ์

ต่างๆทีใ่ชใ้นแบบวจิยัดงัน้ี  

         Rex      =  การสุม่ตวัอยา่งเขา้กลุม่ทดลอง 

Rcon       =   การสุม่ตวัอยา่งเขา้กลุม่ควบคุม 
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Sex         =   การคดัเลอืกตวัอยา่งเขา้กลุม่ทดลอง   

Scon      =  การคดัเลอืกตวัอยา่งเขา้กลุม่ควบคุม      

X        =   มกีารจดักระทาํหรอืการปฏบิตั ิ(Treatment) ดว้ยวธิ ี X 

∼ X    =   ไมม่กีารจดักระทาํหรอืการปฏบิตั ิ(Treatment) ดว้ยวธิ ี X 

O       =   การวดัผลตวัแปรทีศ่กึษา 

             ประเภทของแบบวิจยัเชิงทดลอง   การวิจัยเชิงทดลองจัดแบ่งออกเป็น

ประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 

1.  แบบวจิยัเชงิทดลอง 1 กลุ่ม  เป็นแบบวจิยัทีใ่ชก้รณีตวัแปรอสิระ 1 ตวั แปร

ค่า 2 ค่า หรอื 2 กลุ่ม ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มน้ีไม่เป็นอสิระกนั โดยมตีวัแปรตาม 1 ตวั มรีูปแบบ

การทดลองดงัน้ี 
         1.1  แบบวจิยัเชงิทดลองที่มกีารวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (Pretest 

and posttest experimental design) มรีปูแบบการทดลองดงัภาพ  

 

                             Rex หรอื  Sex  O1  X  O2   

 
 แบบวจิยัเชงิทดลองน้ีเป็นการทดลอง 1 กลุ่ม มกีารวดัผลก่อนทดลอง (O1) และ

วดัผลหลงัทดลอง (O2) จะเป็น True experiment หรอื Quasi experiment กไ็ดข้ึน้อยู่กบั

การจดัตวัอยา่งเขา้กลุม่ทดลอง ตวัแปรอสิระคอื X ม ี2 คา่คอื ก่อนให ้X และหลงัให ้X  

           ตัวอย่าง ผู้วิจ ัยต้องการทราบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมาสอนจะทําให้

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัสอนดว้ยชุดการสอนสงูกว่าก่อนสอนหรอืไม่ ปญัหาการวจิยั

อย่างน้ีต้องทําวจิยัเชงิทดลองแบบกลุ่มเดยีว ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ วธิกีารสอนซึง่ม ี2 กลุ่ม

คอื กลุ่มที่ไม่ได้สอนด้วยชุดการสอน และกลุ่มที่สอนด้วยชุดการสอน ตวัแปรตามได้แก่

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีวกนั  มกีารวดัตวัแปร

ตาม 2 ครัง้คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนสอนและหลงัสอน ดงันัน้ผลการวดัทัง้ 2  ครัง้
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จงึมคีวามสมัพนัธก์นั หรอืไม่เป็นอสิระกนั สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัจะใชส้ถติ ิt-test  2 กลุ่ม 

แบบ dependent 

 1.2  แบบวจิยัเชงิทดลองทีม่กีารวดัผลหลงัทดลองอย่างเดยีว (Posttest only 

experimental design)  มรีปูแบบการวจิยัดงัภาพ 

   Rex  หรอื   Sex    X     O2   

  
แบบวจิยัเชงิทดลองแบบน้ีเป็นการทดลอง 1 กลุ่มจะเป็น True experiment หรอื 

Quasi experiment กไ็ดข้ึน้อยู่กบัการจดัตวัอย่างเขา้กลุ่มทดลองวา่ผูว้จิยัจดัแบบใด เป็น

แบบวจิยัเชงิทดลองทีไ่มม่กีารวดัผลก่อนทดลอง แต่มกีารวดัผลหลงัทดลองอยา่งเดยีว 

ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการทราบว่า ชุดการสอนทีส่รา้งขึน้มาสอนจะทาํใหน้กัเรยีน

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบัเกณฑท์ีก่ําหนดหรอืไม่ ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีจะตอ้งทํา

วจิยัเชงิทดลองกลุม่เดยีว ไมม่กีารวดัผลก่อนทดลอง เมือ่ทดลองสอนดว้ยชุดการสอนเสรจ็

แลว้วดัผลหลงัทดลอง (O2) แลว้นําผลการวดัหลงัทดลองไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีผู่ว้จิยั

กาํหนดไว ้สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัจะใชส้ถติ ิt-test แบบกลุม่เดยีว (One sample t-test) 

 1.3  แบบวจิยัเชงิทดลองตามลาํดบัเวลา (Time series experimental design) มี

รปูแบบการวจิยัดงัภาพ 

 แบบแรก   Rex  หรอื  Sex   O1   O2   O3   X   O4   O5   O6   

หรอืรปูแบบวจิยัอาจจะเป็นอยา่งน้ีกไ็ด ้

 แบบสอง   Rex  หรอื  Sex   O1   X    O2   X    O3   X    O4  

 แบบแรก  แบบวิจัย เชิงทดลอง น้ี เ ป็นการทดลอง 1 กลุ่มจะเ ป็นTrue 

experimental หรอื Quasi experiment กไ็ดข้ึน้อยู่กบัผูว้จิยัไดจ้ดัตวัอย่างเขา้กลุ่มทดลอง

แบบใด แบบแรกจะมกีารวดัผลก่อนทดลองหลายครัง้ (O1  O2  O3) เพื่อเป็นการ

เปรียบเทียบว่าแต่ละครัง้แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งตามหลักแล้วจะต้องไม่แตกต่างกัน 

หลงัจากนัน้ทาํการทดลองดว้ย X  ตามวธิกีารทดลองทีส่รา้งขึน้มา เมือ่จบการทดลองแลว้

มกีารวดัผลหลงัการทดลองหลายครัง้ (O4  O5  O6) เพือ่ดคูวามคงทนของผลการทดลอง
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O1   O2   O3   O4   O5   O6 

   
 

 

 

คะแนน 

ว่ายงัจะคงมคี่าเท่าครัง้แรกที่วดัหลงัการทดลองหรอืไม่ (O4) ผลการวดัทัง้ก่อนและหลงั

การทดลองดว้ย  X  อาจเขยีนภาพกราฟไดด้งัน้ี  

 
 
         1 
              
          2 
        
           3 
 
                 การวดัผล 

  
 จากกราฟ ถา้ผลการทดลองไดด้งักราฟเสน้ที ่1 หรอื 2 แสดงวา่ การทดลองดว้ย 

X ทาํใหผ้ลการทดลองหรอืตวัแปรตามมคี่าสงูกวา่ก่อนทดลองและยงัมคีวามคงทน นัน่คอื 

ไมต่อ้งมกีารทดลองดว้ย X ผลกย็งัมคี่าสงูอยู่ แสดงวา่ X ทีส่รา้งขึน้มามปีระสทิธภิาพ แต่

ถา้กราฟเป็นแบบเสน้ที ่3 แสดงวา่การทดลองดว้ย X ไม่ทําใหผ้ลการทดลองสงูขึน้อย่าง

คงทนได ้ถา้จะใหส้งูขึน้มากกว่าก่อนทดลองกจ็ะตอ้งทดลองดว้ย  X  ตลอดเวลา ดงันัน้ 

การทดลองดว้ย X ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

แบบสอง  เป็นแบบวจิยัเชงิทดลองโดยการวดัผลครัง้แรก (O1) และทดลอง (X) 

วดัผลครัง้สอง (O2) และทดลอง (X)  วดัผลครัง้ทีส่าม (O3) และทดลอง (X)  และวดัผลครัง้

สี ่(O4)  ซึ่งการวดัผลแต่ละครัง้จะใชเ้ครื่องมอืเหมอืนเดมิ และการทดลองแต่ละครัง้ก็จะ

ทดลองดว้ยวธิเีดมิ 

รูปแบบการทดลองตามลําดบัเวลาทัง้แบบแรกและแบบสองเหมาะสมกบัการ

ทดลองทีต่อ้งการพฒันาตวัแปรดา้นจติพสิยัหรอืทกัษะพสิยัใหก้บัประชากรทีว่จิยั 
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ตวัอย่าง  ผูว้จิยัได้สรา้งเทคนิคการปลูกฝงัความรบัผดิชอบในการเรยีนให้กบั

นักเรยีนด้วยเทคนิคหน่ึงอยากจะทราบว่า  เทคนิคน้ีสามารถที่จะทําให้นักเรยีนมคีวาม

รบัผิดชอบสูงกว่าเดิมหรือไม่ และหลงัจากเลิกใช้เทคนิคน้ีแล้ว นักเรียนยงัคงมีความ

รบัผดิชอบสูงเหมอืนเดมิหรอืสูงกว่าเดมิอย่างต่อเน่ืองหรอืไม่ ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีต้อง

ทาํวจิยัเชงิทดลองโดยใชร้ปูแบบการทดลอง Time series experimental design จะทาํให้

ไดค้าํตอบตรงตามทีผู่ว้จิยัตอ้งการหรอืตรงตามปญัหาการวจิยั  

1.4  แบบวจิยัเชงิทดลองแบบทดลองซํ้าและวดัซํ้า (Repeated measures 

experimental design) เป็นแบบการวจิยัเชงิทดลอง 1 กลุ่ม คล้ายๆ กบัแบบวจิยัเชงิ

ทดลองตามลําดบัเวลา แตกต่างกนัตรงที่วธิกีารทดลอง (X) จะต้องทดลองหลายๆ ครัง้  

(X1 , X2 , X3 ...)  ในแต่ละช่วงของลําดบัเวลา  ซึง่แต่ละครัง้จะใชว้ธิกีารทดลองทีไ่ม่

เหมอืนกนั แต่มกีารวดัผลแต่ละครัง้ดว้ยแบบวดัเหมอืนกนัดงัภาพ 

Rex  หรอื  Sex   O1   X1   O2    X2   O3   X3   O4  

                ตวัอย่าง  ผู้วจิยัได้สร้างเทคนิคหรอืกจิกรรมปลูกฝงัความรบัผดิชอบในการ

เรยีนใหก้บันกัเรยีนโดยมเีทคนิค 3 อย่าง (X1 , X2 และ X3) อยากทราบวา่เทคนิคทัง้ 3 

สามารถทาํใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองหรอืไม ่ปญัหาการวจิยัแบบน้ี

จะตอ้งทาํวจิยัเชงิทดลองกลุ่มเดยีวแบบ Repeated  measures experimental design 

ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ 

2.  แบบวจิยัเชงิทดลอง 2 กลุ่ม เป็นแบบวจิยัทีใ่ชก้รณีมตีวัแปรอสิระ 1 ตวั แปร

คา่ 2 คา่หรอืม ี2 กลุม่และตวัแปรตาม 1 ตวั มรีปูแบบการทดลองดงัน้ี 

        2.1  แบบวจิยัเชงิทดลอง 2 กลุ่ม มกีลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 

กลุม่ ทัง้ 2 กลุม่มกีารวดัผลก่อนทดลอง (O1) และมกีารวดัผลหลงัทดลอง (O2) ดงัภาพ 

 

  Rex  หรอื  Sex   O1        X    O2 

  Rcon  หรอื  Scon   O1   ~   X    O2 
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แบบวจิยัเชงิทดลองแบบน้ีเรยีกวา่ Pretest and posttest experimental 

design มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1)  การจดักลุ่มตวัอย่าง เขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะใชว้ธิกีารสุม่ 

(Randomization) หรอืการคดัเลอืก (Selection) ขึน้อยู่กบัผูว้จิยัว่าสามารถจะทําวจิยัแบบ

True experiment หรอื Quasi experiment  

2)  ก่อนทดลองมกีารวดัผลก่อน(O1) เพื่อทดสอบว่าทัง้ 2 กลุ่ม เริม่ต้น

ก่อนทดลองเทา่กนัหรอืไม ่โดยใชว้กีารทางสถติทิดสอบ เชน่ t-test แบบ Independent ถา้

ผลการทดสอบพบว่าทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนัก็เริม่ทดลองทัง้สองกลุ่มพร้อมกนัแต่ถ้าผลการ

ทดสอบทัง้สองกลุม่ไมเ่ทา่กนัผูว้จิยัมทีางเลอืก 2 ทางคอื  

ทางเลอืกแรก เปลีย่นกลุ่มตวัอย่างใหมแ่ละทาํการวดัผลก่อนทดลองใหม่

เหมอืนเดมิจนกวา่จะไดผ้ลการทดสอบหรอืการเปรยีบเทยีบวา่ทัง้สองกลุ่มเท่ากนัก่อนทีจ่ะ

เริม่ทดลอง 

ทางเลอืกที่สอง ถ้าเปลี่ยนกลุ่มตวัอย่างใหม่ไม่ได้เน่ืองจากมขีอ้จํากดั 

เช่นไม่มกีลุ่มตวัอย่างใหม่ใหเ้ปลีย่น กใ็หเ้ริม่ทดลองแต่ละกลุ่มเลย เมื่อทดลองเสรจ็จะใช้

สถติทิดสอบเชน่ t-test แบบ Gain scores หรอื Growth scores   

3)  เริม่ทดลองดว้ยตวัแปรอสิระ โดยกลุ่มทดลองจะปฏบิตัดิว้ย X สว่น

กลุม่ควบคุมจะปฏบิตัดิว้ย ~X  สว่นตวัแปรเกนิ ผูว้จิยัจะตอ้งควบคุมไมใ่หส้ง่ผลต่อตวัแปร

ตาม ซึ่งแบบวิจัยน้ีสามารถควบคุมตัวแปรเกินที่มีอิทธิพลภายในและภายนอกของ

ผลการวจิยัไดห้มดจงึมปีระสทิธภิาพสงูกวา่แบบวจิยัเชงิทดลองแบบอื่นๆ  

4)  ทดลองทัง้ 2 กลุ่ม จบแลว้จะมกีารวดัผลหลงัการทดลอง (O2) ดว้ย

เครือ่งมอืวดัทีเ่หมอืนกนั 

5)  ทดสอบผลการวดัหลงัการทดลองตามสมมุตฐิานการวจิยัทีผู่ว้จิยัได้

ตัง้ไวโ้ดยใชส้ถติทิดสอบ เชน่ t-test แบบ Independent   

2.2   แบบวจิยัเชงิทดลอง 2 กลุ่ม มกีลุ่มทดลอง 1 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 1 

กลุม่ แต่ไมม่กีารวดัผลก่อนทดลอง มแีต่การวดัผลหลงัทดลองอยา่งเดยีว(O2) ดงัภาพ 
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   Rex   หรอื     Sex           X    O2 

   Rcon  หรอื    Scon     ~   X    O2 

 

แบบวจิยัทดลองแบบน้ีเรยีกวา่ Posttest only experimental design มี

ข ัน้ตอนดงัน้ี 

1)  การจดักลุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการสุ่ม (Randomization) หรือการ

คดัเลอืก (Selection) กไ็ดข้ึน้อยู่กบัผูว้จิยัว่าจะทําวจิยัเชงิทดลองแบบ True experiment 

หรอื Quasi experiment  

2)  ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแลว้ ใหเ้ริม่ทดลอง

ดว้ยตวัแปรอสิระพรอ้มกนัทัง้ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองปฏบิตัดิว้ย X ส่วนกลุ่มควบคุม

ปฏบิตัดิว้ย ~X  สว่นตวัแปรเกนิ ผูว้จิยัจะตอ้งควบคุมไมใ่หส้ง่ผลต่อตวัแปรตาม ซึง่แบบ

วจิยัแบบน้ีมปีระสทิธภิาพน้อยกวา่แบบวจิยั 2.1 เพราะไมส่ามารถควบคุมตวัแปรเกนิทีม่ ี

อทิธพิลต่อความเทีย่งตรงภายใน และความเทีย่งตรงภายนอกของผลการวจิยัไดม้ากเท่า

แบบ 2.1 

3)  ทดลองทัง้ 2 กลุ่มจบแลว้จะมกีารวดัผลหลงัการทดลอง (O2) ดว้ย

เครือ่งมอืวดัทีเ่หมอืนกนั 

 4)  ทดสอบผลการวดัหลงัการทดลองตามสมมุติฐานการวจิยัที่

ผูว้จิยัไดต้ัง้ไว ้โดยใชส้ถติทิดสอบเชน่ t-test แบบ Independent  

                 ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการทราบว่าวธิกีารสอน 2 วธิคีอื การสอนดว้ยชุดการ

สอนกบัการสอนตามปกตจิะทําให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัหรอืไม่

อย่างไร ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีตอ้งทําการวจิยัเชงิทดลอง ตวัแปรอสิระคอืวธิกีารสอน ตวั

แปรตามคอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ลุ่มใดกลุ่มหน่ึง รปูแบบวจิยัเชงิ

ทดลองเป็นแบบ 2 กลุ่ม จะใชแ้บบ Pretest and posttest experimental design หรอื 

Posttest only experimental design กไ็ด ้
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3.  แบบวจิยัเชงิทดลองมากกว่า 2 กลุ่ม  แบบวจิยัเชงิทดลองมากกว่า 2 กลุ่ม

กรณีตวัแปรอิสระ 1 ตวั แปรค่ามากกว่า 2 ค่า หรือมากกว่า 2 กลุ่มรูปแบบวิจยัก็จะ

คลา้ยๆ กบัแบบวจิยัเชงิทดลอง 2 กลุ่มทีก่ล่าวมาในแบบวจิยั 2.1และ 2.2 คอื Pretest 

and Posttest experimental design หรอื Posttest only experimental design หรอื

อาจจะมตีวัแปรอสิระมากกวา่ 1 ตวักไ็ด ้ซึง่จะมแีบบวจิยัทีเ่รยีกชือ่ต่างๆ ดงัน้ี 

         3.1. แบบวจิยัเชงิทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(Completely randomized 

experimental design) เป็นแบบวจิยัเชงิทดลองทีต่อ้งการศกึษาอทิธพิลของตวัแปรอสิระ 

1 ตวัทีแ่ปรค่าตัง้แต่ 3 ค่าขึน้ไปหรอืมากกวา่ 2 กลุ่มขึน้ไปวา่จะมอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม 1 

ตวัหรอืไม ่รปูแบบการวจิยัมดีงัน้ี 

ตวัแปรอสิระ A 

A1 A2 A3 ………. 

X 

X 

X 

X 

. 

. 

. 

. 

X 

X 

X 

X 

. 

. 

. 

. 

X 

X 

X 

X 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

ตวัแปรอสิระม ี1 ตวัคอื A ซึง่มคี่าตัง้แต่ 3 ค่าขึน้ไปคอื A1 , A2 , A3  , …....    

ตวัแปรตาม 1 ตวั (X)  

ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการทราบว่าวธิกีารสอนซึง่แตกต่างกนั 3 วธิคีอื สอนดว้ย

ชุดการสอน สอนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) และสอนตามปกต ิจะทําให้



 98  MR 393(s) 

นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัหรอืไม่ หรอืวธิกีารสอนแบบไหนจะดกีว่า

กนั 

ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีตอ้งทําวจิยัเชงิทดลองโดยใชแ้บบวจิยัทีเ่รยีกว่า แบบวจิยั

เชงิทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ดงัที่กล่าวมา ตวัแปรอสิระคอืวธิกีารสอน (A) ซึ่งม ี3 วธิคีอื 

สอนดว้ยชุดการสอน (A1) สอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (A2) และสอนตามปกต ิ

(A3)  ตวัแปรตามคอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

รูปแบบการวิจัยแบบน้ีจะใช้วิธีการทางสถิติในการวิจัยที่เรียกว่า One-way 

analysis of varience หรอื One-way ANOVA  

        3.2 แบบวจิยัเชงิทดลองแบบบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized completely 

block experimental design) เป็นแบบวจิยัเชงิทดลองทีต่อ้งการศกึษาอทิธพิลของตวัแปร

อสิระ 1 ตวัทีม่ต่ีอตวัแปรตาม 1 ตวั และควบคุมตวัแปรเกนิโดยทําใหต้วัแปรเกนิเป็นตวั

แปรอิสระอีกตัวหน่ึงที่เรียกว่าตัวแปรบล็อก ซึ่งผู้วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิยัมาก่อนน้ีแลว้วา่ ตวัแปรบลอ็กมอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม รปูแบบวจิยัมดีงัน้ี 
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ตวัแปร A 

ตวัแปร                
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ตวัแปรอสิระ 1 ตวัคอื A ซึง่มคี่าตัง้แต่ 2 ค่าขึน้ไปคอื A1 , A2 , A3  , ……..    

ตวัแปรเกนิหรอืตวัแปรบลอ็ก 1 ตวัมคี่าตัง้แต่ 2 ค่าขึน้ไปคอื B1,  B2,  B3,  …….  ตวัแปร

ตาม 1 ตวั (X) 

ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการทราบว่าการสอนซึง่แตกต่างกนั 3 วธิคีอื สอนดว้ยชุด

การสอน สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสอนตามปกติ กับนักเรียนที่มี

สตปิญัญาต่างกนั 3 กลุ่มคอื สตปิญัญาสงู ปานกลาง และตํ่า วธิกีารสอนแบบใดทีจ่ะทาํให้

นกัเรยีนทีม่สีตปิญัญาต่างกนัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากกวา่กนั หรอืวธิสีอนแบบไหน

ใน 3 วธิจีะเหมาะสมกบันกัเรยีนทีม่สีตปิญัญาแตกต่างกนั 3 ระดบั 

ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีตอ้งทําวจิยัเชงิทดลองโดยใชแ้บบวจิยัทีเ่รยีกว่า การวจิยั

เชงิทดลองแบบบลอ็กสมบูรณ์ โดยมตีวัแปรอสิระไดแ้ก่วธิกีารสอนซึ่งม ี3 วธิแีละตวัแปร

บลอ็กคอื สตปิญัญา เพราะจากการศกึษางานวจิยัต่างๆ พบตรงกนัวา่ตวัแปรสตปิญัญาซึง่

เป็นตวัแปรเกนิตวัหน่ึงที่มอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนในทุกวชิาซึ่ง

เป็นตวัแปรตาม ดงันัน้การควบคุมตวัแปรเกนิตวัน้ีจงึใชว้ธิกีารทําใหเ้ป็นตวัแปรอสิระอกี

ตวัหน่ึงซึง่เรยีกวา่ตวัแปรบลอ็ก 

รูปแบบการวิจัยแบบน้ีจะใช้วิธีการทางสถิติในการวิจัยที่เรียกว่า Two-way 

analysis of variance หรอื Two-way ANOVA 

                3.3 แบบวจิยัเชงิทดลองแบบแฟคเตอรเ์รยีล (Factorial experimental 

design) เป็นวจิยัเชงิทดลองทีต่อ้งการศกึษาอทิธพิลของตวัแปรอสิระ ตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป ที่

มต่ีอตวัแปรตาม 1 ตวั รปูแบบวจิยั กรณีตวัแปรอสิระ 2 ตวั หรอืม ี2 Factors คอืตวัแปร

อสิระ A และ B  ดงัภาพ 
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ตวัแปรอสิระ A แปรค่าตัง้แต่ 2 ค่าขึน้ไปและตวัแปรอสิระ B กแ็ปรค่าตัง้แต่ 2 

ค่าขึน้ไป รปูแบบวจิยัอย่างน้ีเรยีกวา่ A X B Factorial experimental design หรอืถา้ตวั

แปรอสิระ A แปรค่า 3 ค่าและตวัแปรอสิระ B แปรค่า 3 ค่า กอ็าจเรยีกว่า 3 X 3  

Factorial experimental design และกรณีมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัคอื A ,B และ C จะเรยีกวา่ 

A X B X C Factorial experimental design ถา้ตวัแปรอสิระ A ม ี3 ค่า B ม ี3 ค่า และ C 

ม ี2 คา่ กอ็าจเรยีกวา่ 3 X 3 X 2 Factorial experimental design 

ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการทราบว่าวธิกีารสอนซึง่ม ี3 วธิคีอื สอนดว้ยชุดการสอน 

สอนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) และการสอนตามปกต ิกบัรูปแบบการจดั

หอ้งเรยีนซึง่ม ี2 วธิคีอื นกัเรยีนนัง่รวมกนัเป็นกลุ่มโดยมตีวิเตอรป์ระจาํกลุ่ม และนกัเรยีน

นัง่เรียนแบบปกติ วิธีการสอนกับรูปแบบการจดัห้องเรียนจะมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหรอืไม ่

 ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีตอ้งทําวจิยัเชงิทดลองโดยใชแ้บบวจิยัทีเ่รยีกวา่ Factorial 

experimental design ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัคอื สถติกิารวเิคราะห์

ความแปรปรวน (Analysis of variance) ซึง่จะเป็นแบบ 2 ทางหรอื 3 ทางขึน้อยู่กบั

จาํนวนตวัแปรอสิระวา่มกีีต่วั 

        

  กิจกรรม 5.3 

1. การวจิยัเชงิทดลองมลีกัษณะอยา่งไร 

2. แบบวจิยัเชงิทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพมลีกัษณะอยา่งไร 

3. ถา้ตอ้งการจะเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคม

ศกึษาก่อนกบัหลงัการใชช้ดุการสอน จะออกแบบวจิยัอยา่งไร จงอธบิาย 

4. ถา้ตอ้งการจะเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรร์ะหวา่งการสอนดว้ยชุดการสอนกบัการสอนตามคูม่อืครขูอง สสวท.       

  จะออกแบบวจิยัอยา่งไร จงอธบิาย 
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   เน้ือหา 5.4.                                                                                แบบวิจยัเชิงสาํรวจ  

 

             แบบวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey research designs) เป็นแบบวจิยัทีผู่ว้จิยัไมไ่ดจ้ดั

กระทาํกบัหน่วยตวัอย่างและผลการวจิยัไมไ่ดอ้ยู่ในรปูแบบของสาเหตุและผล(Cause and 

effect) ผูว้จิยัตอ้งการบรรยายสภาพการณ์ เหตุการณ์ พฤตกิรรม ความคดิเหน็ ความเชือ่ 

เจตคติ ของประชากรวิจัยหรือเป็นการวิจยัตัวแปรของประชากรที่เกิดขึ้นแล้วผู้วิจ ัย

เพยีงแต่ยอ้นไปเกบ็รวบรวมมาเพือ่นําไปใชต้อบปญัหาการวจิยั  ลกัษณะปญัหาการวจิยัมี

ดงัน้ี  

1.  ปญัหาการวจิยัตวัแปรเดยีว ผลของการวจิยัจะบรรยายลกัษณะตวัแปรของ

ประชากรว่าเป็นอย่างไร มากน้อยแค่ไหน ถา้เป็นตวัแปรเชงิปรมิาณจะใชว้ธิกีารทางสถติิ

เชน่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เป็นตน้ 

2. ปญัหาการวจิยัมากกว่าหน่ึงตวัแปร ผลของการวจิยัจะบรรยายในลกัษณะ

ความเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งตวัแปรในเชงิเปรยีบเทยีบกนัวา่มากกวา่ น้อยกวา่ หรอืแตกต่าง

กนั ถา้ตวัแปรเชงิปรมิาณกจ็ะใชว้ธิกีารทางสถติ ิt-test และ ANOVA 

ประเภทของแบบวิจยัเชิงสาํรวจ มดีงัน้ี 

1. แบบวจิยัเชงิสาํรวจภาคตดัขวาง (Cross sectional survey design) เป็นการ

วจิยัทีใ่ชข้อ้มลูในเวลาใดเวลาหน่ึงขณะนัน้ หรอืใชข้อ้มลูภาคตดัขวาง อาจเป็นการวจิยัตวั

แปรเดียว หรือมากกว่าสองตวัแปรในเชิงเปรียบเทียบกนัว่า มากกว่า น้อยกว่า หรือ

แตกต่างกนั 

 ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการจะศกึษาพฤตกิรรมการสอนตามแนวปฏริูปการศกึษา

ของครูสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานว่าเป็นอย่างไร  ครูที่มเีพศ

ต่างกัน สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน และในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน จะมี

พฤตกิรรมการสอนแตกต่างกนัหรอืไม ่

ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีจะต้องทําวจิยัเชงิสํารวจภาคตดัขวาง โดยเก็บขอ้มูลใน

ชว่งเวลาใดเวลาหน่ึงใหค้รบทุกตวัแปรการวจิยั เพือ่ตอบปญัหาการวจิยัใหค้รบทุกประเดน็ 
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2.  แบบวจิยัเชงิสาํรวจระยะยาว(Longitudinal survey design) เป็นการวจิยัที่

ตอ้งใชข้อ้มลูเป็นระยะเวลายาวนาน  เพือ่ดแูนวโน้มการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูตามเวลาที่

เปลีย่นไป มชีือ่เรยีกเฉพาะตามลกัษณะของขอ้มลูทีใ่ชไ้ดด้งัน้ี  

2.1.  การศกึษาแนวโน้ม (Trend studies) เป็นการศกึษาเหตุการณ์หรอืเรือ่ง

ใดเรื่องหน่ึงที่เกดิขึน้ในอดตี จนถงึปจัจุบนัว่ามกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรอืมแีนวโน้ม

การเปลีย่นแปลงเป็นอย่างไร เพือ่นําไปพยากรณ์เหตุการณ์เดยีวกนัหรอืเรือ่งเดยีวกนัทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคต   

         ตวัอย่าง  การศกึษาแนวโน้มการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ของไทย  ในการทําวจิยัผูว้จิยัจะตอ้งศกึษาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตัง้แต่อดตีทีเ่ริม่มี

การปฏริูปการศกึษาในปี พ.ศ.2542 มาเรื่อยๆจนถึงปจัจุบนั และในอนาคตการจดั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยจะเป็นอยา่งไร 

2.2.  การศกึษาเฉพาะกลุ่ม (Cohort studies) เป็นการศกึษาเหตุการณ์หรอื

เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงของประชากรทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งทีเ่หมอืนกนั  

       ตวัอย่าง การศกึษาพฤตกิรรมการสอนของครคูรทูีม่อีายุระหวา่ง 55 ถงึ 60 

ปี และทําการสอนอยู่ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ในการทําวจิยัผูว้จิยัจะทําการศกึษา

พฤติกรรมการสอนของครูที่มอีายุอยู่ในช่วงดงักล่าวและสอนอยู่ในระดบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ซึง่อาจจะเป็นคนเดมิหรอืเปลีย่นคนกไ็ดใ้นเวลาทีแ่ตกต่างกนัหลายๆครัง้ ก่อนที่

จะสรปุพฤตกิรรมการสอนของครวูา่เป็นอยา่งไร 

2.3.  การศกึษาต่อเน่ือง (Panel studies) เป็นการศกึษาเหตุการณ์หรอืเรือ่ง

ใดเรื่องหน่ึงของประชากรกลุ่มเดยีวกนัในเวลาทีแ่ตกต่างกนั และมกีารสรุปผลการศกึษา

เป็นระยะๆตามช่วงเวลาที่ศกึษา ก่อนที่จะศกึษาในช่วงเวลาต่อไปจนครบตามช่วงของ

เวลาทีก่าํหนดในการศกึษาหรอืวจิยัเรือ่งนัน้   

                     ตวัอย่าง  การศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนในระดบัชัน้

มธัยมศกึษาจนจบการศกึษา ในการทําวจิยัผูว้จิยัจะตอ้งศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของ

นกัเรยีนตัง้แต่ปีที ่ 1 จนถงึปีที ่6 และสรปุพฤตกิรรมแต่ละปีวา่เป็นอยา่งไร 
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   กิจกรรม 5.4 

จงยกตวัอยา่งชือ่เรือ่งหรอืปญัหาการวจิยัทีใ่ชแ้บบวจิยัเชงิมาอยา่งละ       

   1 เรือ่งดงัน้ี 

1. แบบวจิยัเชงิสาํรวจภาคตดัขวาง   

2. แบบวจิยัเชงิสาํรวจแนวโน้ม   

3. แบบวจิยัเชงิสาํรวจเฉพาะกลุม่ 

4. แบบวจิยัเชงิสาํรวจต่อเน่ือง 
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   เน้ือหา 5.5                                                            แบบวิจยัเชิงความสมัพนัธ ์ 

 

แบบวิจยัเชิงความสมัพนัธ ์(Correlation research designs) เป็นแบบวจิยัที่

ใช้ศึกษาเพื่อหาความสมัพนัธ์ (สหสมัพนัธ์) ระหว่างตวัแปร หรอืเพื่อใช้การพยากรณ์    

ตวัแปร หรอืเพือ่ศกึษาการมอีทิธพิลของตวัแปรตวัหน่ึงหรอืหลายตวัทีม่ต่ีอตวัแปรตวัหน่ึง  

ถา้ตวัแปรการวจิยัเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ วธิกีารทางสถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ Simple correlation, 

Multiple regression, Partial correlation  Part correlation และ Path analysis  เป็นตน้ 

ประเภทของแบบวจิยัเชงิความสมัพนัธ ์มดีงัน้ี 

5.1. แบบวจิยัเชงิบรรยายความสมัพนัธ ์ (Explanatory research design) เป็น

แบบวจิยัทีใ่ชส้ําหรบับรรยายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรการวจิยัสองตวั หรอืมากกว่า

สองตวัวา่เป็นอยา่งไร  

ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษา รายไดข้อง

ครอบครวั  สภาพสงัคมที่บ้าน สภาพสงัคมนอกบ้าน กบัคุณภาพชวีติของคนไทยว่ามี

ความสมัพนัธก์นัหรอืไม ่

ปญัหาการวจิยัอยา่งน้ีตอ้งทาํวจิยัเชงิความสมัพนัธแ์บบบรรยาย โดยสุม่ตวัอย่าง

คนไทยมาจํานวนหน่ึง แล้ววดัหรือสอบถามตวัแปรการวิจัยครบทุกตัวแปร ถ้าจะหา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสองตวักจ็ะใชว้ธิกีารทางสถติ ิ Simple correlation ถา้จะหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัเหมอืนกนัแต่ต้องขจดัความสมัพนัธ์ของตวัแปรอื่น

ออกไปก่อนกจ็ะใชว้ธิกีารทางสถติ ิPartial correlation หรอื Part correlation 

 5.2.  แบบวจิยัเชงิพยากรณ์ (Prediction research design) เป็นแบบวจิยั

สําหรบัพยากรณ์ค่าของตวัแปรเกณฑ์หรอืตวัแปรตามด้วยตวัแปรพยากรณ์หรอืตวัแปร

อสิระตวัเดยีวหรอืหลายตวัในประชากรกลุม่เดยีว   

 ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการทราบว่า ระดบัการศกึษา รายไดข้องครอบครวั สภาพ

สงัคมทีบ่า้น  และสภาพสงัคมนอกบา้น สามารถพยากรณ์หรอืมอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติ

ของคนไทยหรอืไม ่
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ปญัหาการวิจัยอย่างน้ีต้องทําวิจัยเชิงความสมัพนัธ์แบบพยากรณ์ โดยสุ่ม

ตวัอย่างคนไทยมาจํานวนหน่ึง แล้ววดัหรอืสอบถามตวัแปรการวจิยัให้ครบทุกตวั ถ้า

ตอ้งการศกึษาว่าตวัแปรพยากรณ์ต่างๆนัน้สามารถพยากรณ์ไดห้รอืไม่ จะใชว้ธิกีารทาง

สถติ ิMultiple regression  หรอืตอ้งการรูว้า่ตวัแปรใดมอีทิธพิลทางตรงและทางออ้ม กจ็ะ

ใชว้ธิกีารทางสถติ ิPath analysis 

 

   กิจกรรม 5.5 

1. จงยกตวัอยา่งปญัหาการวจิยัทีใ่ชแ้บบวจิยัเชงิบรรยายความสมัพนัธ ์

ระหวา่งตวัแปรทีว่จิยั 

2.  ถา้ตอ้งการจะรูว้า่มตีวัแปรการวจิยัอะไรบา้งมอีทิธพิลต่อผลการเรยีน        

   ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา  จะออกแบบวจิยัอยา่งไร จงอธบิาย                
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    เน้ือหา 5.6                                                                     แบบวิจยัเชิงคณุภาพ  

  

แบบวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative research designs) เป็นแบบวจิยัทีใ่ช้

บรรยายความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้ม โดยการใหค้วามหมายหรอืการ

ใหนิ้ยามสถานการณ์ต่างๆ การกําหนดค่านิยม และอุดมการณ์ของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ปรากฏการณ์นัน้ๆ  การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชว้ธิกีารตคีวาม และสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย

เป็นหลกั  มแีบบวจิยัต่างๆดงัน้ี 

1.  แบบวจิยัทีส่รา้งทฤษฎจีากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ (Grounded theory design) 

เป็นแบบวจิยัที่เริม่จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และผู้วจิยัได้นํา

ขอ้มลูต่างๆเหล่านัน้มาสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัทีเ่ราเรยีกว่า สมมุติฐาน เพื่อนําไปใชใ้นการ

อธบิายเหตุการณ์นัน้ๆ สมมตุฐิานทีก่าํหนดขึน้น้ีผูว้จิยัสามารถปรบัปรงุแกไ้ขไดต้ลอดเวลา

จนกว่าสมมุตฐิานจะน่ิงและสามารถอธบิายการเกดิเหตุการณ์ต่างๆได้ เราจงึจะเรยีกว่า 

Grounded theory design 

ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการทีจ่ะอธบิายการเกดิเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมอืงของ

ประเทศไทยในแต่ละครัง้วา่เกดิจากปจัจยัอะไรบา้งและปจัจยัต่างๆเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธ์

เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร 

ปญัหาการวจิยัอย่างน้ีจะต้องใช้แบบวจิยัเชงิคุณภาพ  เริม่แรกผู้วจิยัต้องเก็บ

รวบรวมขอ้มูลหรอืปจัจยัต่างๆจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมอืง และนําขอ้มูลต่างๆ

เหลา่นัน้มาสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัเป็นสมมุตฐิานการวจิยัขึน้  แลว้นําไปใชอ้ธบิายเหตุการณ์

ชุมนุมทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ ถ้ายงัไม่สามารถอธบิายได ้ ผูว้จิยักส็ามารถปรบัปรุงแก้ไข

สมมุติฐานได้ตลอดเวลาจนกว่าสมมุติฐานจะน่ิง  เราก็จะได้ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิด

เหตุการณ์ชมุนุมทางการเมอืง 

2.  แบบวจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณนา (Ethnographic research design) เป็นแบบ

ของการวจิยัที่ใช้สําหรบัการวจิยัเพื่อต้องการอธบิาย และการตคีวามหมายรูปแบบของ

วฒันธรรม ซึ่งเกี่ยวกบัพฤตกิรรม ความเชื่อ และภาษา ที่มกีารพฒันามาระยะเวลาหน่ึง  



 MR 393(s)  109 

คําว่าวฒันธรรมหมายถึงทุกๆ สิง่ที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมและความเชื่อของมนุษย์ใน   

แต่ละหมู่เหล่า ได้แก่ การใชภ้าษา  การหาอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั โครงสรา้งของสงัคม การ

ติดต่อสื่อสาร  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสมัภาษณ์ การสงัเกต การเก็บรวบรวม

เอกสาร 

ตวัอย่าง  ผูว้จิยัตอ้งการจะศกึษาวฒันธรรมการสรา้งทีอ่ยู่อาศยัของชาวไทยใน

เขตภาคกลาง  หรอืตอ้งการจะศกึษาวฒันธรรมการกนิของชาวนาในเขตภาคกลาง หรอื

ตอ้งการศกึษาลกัษณะครอบครวัชาวนาไทยในเขตภาคกลาง  จากตวัอย่างทัง้ 3 น้ีผูว้จิยั

ควรใชแ้บบวจิยัเชงิคุณภาพที่เรยีกว่า แบบวจิยัเชงิชาตพินัธ์วรรณนา และเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยการสงัเกตหรอืการสมัภาษณ์ หรอืใชท้ัง้สองวธิรีว่มกนั        

3.  แบบวจิยัเชงิชวีประวตับิุคคล (Narrative Research design) เป็นแบบวจิยั

เชงิคุณภาพ ที่ใช้ศกึษาประวตัชิวีติความเป็นอยู่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่น่าสนใจ การ

วจิยัจะเริม่ด้วยการเกบ็รวบรวมประสบการณ์ดา้นต่างๆเช่น การศกึษา การทํางาน และ

ผลงาน สรุปหรอืสงัเคราะหเ์ป็นแนวคดิ หลกัการ หรอืปรชัญาในการดํารงชวีติของบุคคล

นัน้     

   ตวัอย่าง  ผูว้จิยัต้องการจะศกึษาชวีประวตัขิองท่านพุทธทาสภกิขุ  กต็้องเกบ็

รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั ทัง้ทางดา้นการศกึษา การงาน และผลงานต่างๆ แลว้

นํามาสงัเคราะหเ์ป็นหลกัการ แนวคดิหรอืปรชัญาในการทาํงานหรอืการดาํรงชวีติ เป็นตน้ 

 

   กิจกรรม 5.6 

   จงยกตวัอยา่งปญัหาการวจิยัเชงิคุณภาพมา 1 ปญัหา พรอ้มทัง้อธบิาย 

   วธิกีารทาํวจิยัอยา่งยอ่ๆมาใหเ้ขา้ใจ                              
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สรปุบทท่ี 5 
 

เน้ือหา 5.1 ความหมายและจุดมุง่หมายของการออกแบบวจิยั 

 การออกแบบวจิยั หมายถงึ การจาํกดัขอบเขตและวางรปูแบบการทาํวจิยัเพือ่ให้

ไดค้าํตอบของปญัหาการวจิยั 

 แบบวจิยั หมายถึง แผน โครงสร้าง และวธิีการศกึษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง

คาํตอบของปญัหาการวจิยั 

 จุดมุง่หมายของการออกแบบวจิยั มดีงัน้ี 

 1.  เพือ่ใหไ้ดค้าํตอบของปญัหาวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได ้

 2.  เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรในการวจิยัซึง่หลกัในการควบคุม

ความแปรปรวนคอื Max Min Con 

2.1.  Max  หมายถงึ การทาํใหค้วามแปรปรวนของตวัแปอสิระแตกต่างกนั

มากทีส่ดุ 

2.2. Min หมายถงึ การทาํใหค้วามแปรปรวนของตวัแปรอนัเน่ืองจากความ

คลาดเคลือ่นมคีา่ตํ่าสดุ 

2.3.  Con หมายถงึ การควบคุมอทิธพิลของตวัแปรเกนิ โดยมวีธิกีารดงัน้ี 

 2.3.1.  โดยการสุม่ 

 2.3.2 . ทาํใหม้คีา่คงที ่

 2.3.3.  ทาํใหเ้ป็นตวัแปรอสิระอกีตวัหน่ึง 

                        2.2.4.  ใชว้ธิกีารทางสถติ ิ

 

เน้ือหา 5.2  เกณฑก์ารประเมนิแบบวจิยั 

 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาตดัสนิมดีงัน้ี 

 1. เป็นแบบวจิยัทีมุ่ง่หาคาํตอบของปญัหาวจิยั 

 2. ควบคุมความแปรปรวนได ้
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 3. มคีวามเทีย่งตรงภายใน ปราศจากตวัแปรทีก่่อใหเ้กดิความคลาดเคลื่อน คอื 

History Maturation Testing Instrumentation Statistical regression Selection Mortality 

เป็นตน้ 

4. มคีวามเทีย่งตรงภายนอก คอื เป็นแบบวจิยัทีส่ามารถสรุปผลการวจิยัพาดพงิ

ไปยงัประชากรเป้าหมายได ้ตวัแปรทีท่ําใหข้าดความเทีย่งตรงภายนอก ไดแ้ก่ ปฏกิริยิา

รว่มระหวา่งตวัแปรทีท่าํใหข้าดความเทีย่งตรงภายใน 

 

เน้ือหา  5.3  แบบวจิยัเชงิทดลอง  มดีงัน้ี 

 5.3.1. แบบวจิยัเชงิทดลอง 1 กลุม่ 

 1.)  แบบวจิยัเชงิทดลองทีม่กีารวดัผลก่อนทดลองและหลงัทดลอง มี

รปูแบบดงัน้ี 

                                     Rex  หรอื  Sex    O1        X         O2 

                                    2.)  แบบวจิยัเชงิทดลองทีม่กีารวดัผลหลงัทดลองอย่างเดยีว มรีปูแบบ

ดงัน้ี 

                                     Rex  หรอื  Sex                X         O2 

 3.)  แบบวจิยัเชงิทดลองตามลาํดบัเวลา ม ี2 แบบดงัน้ี 

            แบบแรก   Rex  หรอื   Sex    O1    O2     O3       X       O4      O5     O6 

            แบบสอง   Rex  หรอื   Sex    O1  X   O2   X    O3   X    O4    X    O5   X   O6 

 4.)  แบบวจิยัเชงิทดลองแบบทดลองซํ้าและวดัซํ้า มรีปูแบบดงัน้ี 

                           Rex  หรอื   Sex    O1   X1  O2  X2  O3   X3   O4   X4   O5   X5  O6 

5.3.2  แบบวจิยัเชงิทดลอง 2 กลุม่  มดีงัน้ี 

                          1.) แบบวจิยัเชงิทดลอง 2 กลุ่ม มกีารวดัผลก่อนทดลอง (O1) และ

การวดัผลหลงัทดลอง (O2) ทัง้ 2 กลุม่ มรีปูแบบดงัน้ี 

                                    R ex    หรอื     Sex     O1         X           O2 

                                    Rcon    หรอื    Scon     O1      ~ X           O2 

                          2.) แบบวจิยัเชงิทดลอง 2 กลุ่ม มกีารวดัผลหลงัทดลอง (O2) อย่าง

เดยีวทัง้ 2 กลุม่ มรีปูแบบดงัน้ี 

                                    R ex    หรอื     Sex             X           O2 
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                                    Rcon    หรอื     Scon         ~ X           O2         

 

5.3.3.  แบบวจิยัเชงิทดลองมากกวา่ 2 กลุม่ มรีปูแบบวจิยัดงัน้ี 

1.)  แบบวจิยัเชงิทดลองแบบสุม่สมบรูณ์  เป็นแบบวจิยัทีต่อ้งการศกึษา

อทิธพิลของตวัแปรอสิระ 1 ตวัทีแ่ปรค่ามากกวา่ 2 ค่าหรอืมากกวา่ 2 กลุ่ม ทีม่ต่ีอตวัแปร

ตาม 1 ตวั 

2.) แบบวจิยัเชงิทดลองแบบบลอ็กสมบูรณ์  เป็นแบบวจิยัทีต่อ้งการ

ศกึษาอทิธพิลของตวัแปรอสิระ 1 ตวัทีม่แีต่ตวัแปรตาม 1 ตวัโดยการควบคุมตวัแปรเกนิ

แบบใหเ้ป็นตวัแปรอสิระอกีตวัหน่ึง ทีเ่รยีกวา่ตวัแปรบลอ็ก 

3.) แบบวจิยัเชงิทดลองแบบแฟคเตอรเ์รยีล เป็นแบบวจิยัทีต่้องการ

ศกึษาอทิธพิลของตวัแปรอสิระตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปทีม่ต่ีอตวัแปรตาม 1 ตวั 

5.3.4  แบบวจิยัเชงิสาํรวจ  มรีปูแบบวจิยัดงัน้ี 

       1.)  แบบวจิยัเชงิสาํรวจภาคตดัขวาง  เป็นแบบวจิยัทีใ่ชข้อ้มลูในเวลาใด

เวลาหน่ึงในขณะนัน้ 

       2.)  แบบวจิยัเชงิสาํรวจระยะยาว  เป็นแบบวจิยัทีใ่ชข้อ้มูลระยะเวลา

ยาวนาน เพือ่ดกูารเปลีย่นแปลงของขอ้มลูตามระยะเวลาทีเ่ปลีย่นไป 

5.3.5  แบบวจิยัเชงิความสมัพนัธ ์ เป็นแบบวจิยัทีใ่ชส้าํหรบัหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร หรอืการพยากรณ์ตวัแปร มแีบบวจิยัดงัน้ี 

       1.) แบบวจิยัเชงิบรรยายความสมัพนัธ ์ เป็นแบบวจิยัทีใ่ชส้าํหรบับรรยาย

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัหรอืมากกวา่ 2 ตวั 

       2.)  แบบวจิยัเชงิพยากรณ์  เป็นแบบวจิยัทีใ่ชส้าํหรบัพยากรณ์ค่าของตวั

แปรตวัหน่ึง ดว้ยตวัแปรอกีตวัหน่ึงหรอืหลายตวั 

5.3.6 แบบวจิยัเชงิคุณภาพ  เป็นแบบวจิยัทีใ่ชส้าํหรบับรรยายความสมัพนัธข์อง

ปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้ม  มแีบบวจิยัดงัน้ี   

      1.)  แบบวจิยัทีส่รา้งทฤษฎจีากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  โดยการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากเหตุการณ์ที่เกดิขึน้  แล้วนําขอ้มูลเหล่านัน้มาเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนัเพื่อนําไป

อธบิายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อกี  
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      2.)  แบบวจิยัเชงิชาตพินัธว์รรณนา เป็นการวจิยัทีใ่ชส้าํหรบัการอธบิายเพือ่

ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมต่างๆของมนุษย ์

                  3.)  แบบวจิยัเชงิชวีประวตับิุคคล เป็นแบบวจิยัทีใ่ชศ้กึษาประวตัคิวาม

เป็นมาของบุคคลทีน่่าสนใจ หรอืเป็นบุคคลทีส่าํคญั เพื่อสรุปเป็นแนวคดิ หลกัการ ในการ

ดาํรงชวีติจนมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป 
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   แบบฝึกหดับทท่ี 5 

1.   การออกแบบวจิยัหมายถงึอะไร และมจุีดมุง่หมายเพือ่อะไร 

2.  ทา่นมหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิแบบวจิยัอยา่งไร วา่แบบวจิยัใดม ี     

   ประสทิธภิาพหรอืไมม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้

3.  จงออกแบบวจิยัสาํหรบัหวัขอ้การวจิยัดงัต่อไปน้ี 

     3.1. การเปรยีบเทยีบทกัษะการปฏบิตักิารทดลองวทิยาศาสตรร์ะหวา่งการ       

   สอนแบบโครงงานกบัการสอนตามคูม่อืของ สสวท. นกัเรยีนชัน้...................    

     3.2. การศกึษาอทิธพิลของเทคนิคการสอนทีแ่ตกต่างสามแบบกบัการจดั 

   บรรยากาศทีแ่ตกต่างกนัสองแบบทีม่ต่ีอกนัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 

   คณติศาสตร ์นกัเรยีนชัน้......................      

4.  จงยกตวัอย่างชื่อเรื่องหรอืหวัขอ้วจิยัทีใ่ชแ้บบวจิยัเชงิทดลองหรอืแบบวจิยั

เชงิสาํรวจกไ็ดท้ีเ่ป็นการวจิยัแบบ บลอ็กสมบรูณ์ และบอกดว้ยวา่มตีวัแปรอะไรบา้ง 

5.  จงยกตวัอย่างหวัขอ้การวจิยัเชงิคุณภาพมา 1 หวัขอ้ พรอ้มทัง้ออกแบบวจิยั

มาดว้ยวา่จะทาํวจิยัอยา่งไร  
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