บทที่ 5

การออกแบบวิจยั
จากการกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมุตฐิ านการวิจยั ตลอดจนตัวแปร
ในการวิจ ัย ได้แ ล้ว ขัน้ ตอนต่ อ ไปเราควรจะมาออกแบบวิจ ัย เพื่อ ใช้เ ป็ น กรอบ และ
แนวทางในการทําวิจยั ต่อไป การออกแบบวิจยั เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน ซึง่ ก่อนลงมือ
สร้างก็จะต้องออกแบบหรือเขียนแปลนบ้านก่อนเพือ่ ใช้เป็ นกรอบของงานทีจ่ ะต้องทําให้ได้
ตามต้องการ การออกแบบการวิจยั ก็เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ตรงกับปญั หาการวิจยั นันเอง
่

โครงร่างเนื้ อหา
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ความหมายและจุดมุง่ หมายของการออกแบบวิจยั
เกณฑ์การประเมินแบบวิจยั
แบบวิจยั เชิงทดลอง
แบบวิจยั เชิงสํารวจ
แบบวิจยั เชิงความสัมพันธ์
แบบวิจยั เชิงคุณภาพ

สาระสําคัญ
1. การออกแบบวิจยั หมายถึง การกําหนดแผนหรือโครงสร้าง และวิธกี ารศึกษา
ค้นคว้าเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลของการวิจยั ตรงตามปญั หาการวิจยั โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้ได้
ผลการวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้ และเพือ่ ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจยั ผลของการ
ออกแบบวิจยั จะได้แบบวิจยั
2. เกณฑ์การประเมินแบบวิจยั เป็ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
แบบวิจยั โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ เป็ นแบบวิจยั ที่ทําให้ได้ผลการวิจยั ตรงตาม
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ปญั หาการวิจยั และเป็ นแบบวิจยั ที่สามารถควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจยั
ต่างๆได้
3. แบบวิจยั เชิงทดลอง เป็ นแบบการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องสร้างตัวแปรทดลองหรือตัว
แปรอิสระขึน้ มาแล้วนํ าไปใช้กบั หน่ วยทีจ่ ะทดลองหรือหน่ วยตัวอย่าง แล้วสังเกตผลทีจ่ ะ
เกิดตามมา ทีเ่ รียกว่า ตัวแปรตาม โดยผูว้ จิ ยั ต้องควบคุมตัวแปรเกินไม่ให้สง่ ผลต่อตัวแปร
ตาม ซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จะเป็ นคําตอบในเชิงสาเหตุและผล
4. แบบวิจยั เชิงสํารวจ เป็ นแบบวิจยั ทีผ่ ูว้ จิ ยั ไม่ได้จดั กระทํากับหน่ วยตัวอย่าง
และผลการวิจยั ไม่ได้เป็ นในเชิงสาเหตุ และผล เป็ นการวิจยั เพื่อบรรยายสภาพการณ์
เหตุการณ์ พฤติกรรม ความคิดเห็น เจตคติ เป็ นต้น
5. แบบวิจยั เชิงความสัมพันธ์ เป็ นแบบวิจยั เพือ่ หาความสัมพันธ์ หรือพยากรณ์
ระหว่างตัวแปรการวิจยั
6. แบบวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้ศกึ ษาปรากฏการณ์ทางสังคมจาก
สภาพแวดล้อม เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กบั สภาพแวดล้อมนัน้ ๆโดย
ใช้ขอ้ มูลด้านความรูส้ กึ นึกคิด หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือ่ ศึกษาบทนี้จบแล้วนักศึกษาจะสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
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บอกความหมายและจุดมุง่ หมายของการออกแบบการวิจยั ได้
อธิบายเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินแบบวิจยั ได้
ออกแบบการวิจยั สําหรับปญั หาการวิจยั ต่าง ๆ ได้
บอกข้อดี ข้อเสียของแบบวิจยั แต่ละแบบได้
ออกแบบวิจยั สําหรับปญั หาการวิจยั ต่างๆทีก่ าํ หนดให้ได้
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เนื้ อหา 5.1

ความหมายและจุดมุ่งหมายของการออกแบบวิจยั

การออกแบบวิ จยั หมายถึง การกําหนด แผน หรือโครงสร้างและวิธกี ารศึกษา
ค้นคว้า เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการแสวงหาคําตอบของปญั หาการวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้ การทํา
วิจยั เปรียบเสมือนการสร้างบ้านซึง่ ก่อนสร้างผูส้ ร้างก็จะต้องออกแบบบ้านก่อนผลจากการ
ออกแบบบ้านก็จะได้พมิ พ์เขียวของบ้าน การทําวิจยั ก็เหมือนกันเมือ่ ออกแบบวิจยั เสร็จ
แล้วผลทีไ่ ด้คอื แบบวิ จยั
แผนหรือโครงสร้าง จะระบุถงึ ตัวแปรการวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาการวิจยั
ว่ามีตวั แปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่านัน้ มีความสัมพันธ์ หรือเกีย่ วข้องกันอย่างไร
วิธกี ารศึกษาค้นคว้า จะระบุถึงวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจยั ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลและวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
บางท่านก็บอกว่าแบบวิจยั ก็คอื เค้าโครงการของการวิจยั นันเองซึ
่
ง่ ในเค้าโครงวิจยั
นัน้ ประกอบด้วย ปญั หาวิจยั สมมุตฐิ าน รายการตัวแปร การวัดตัวแปร และการวิเคราะห์
ข้อมูล ทัง้ สองความหมายนี้จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ เหมือนกันและมีจุดมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน คือเพือ่ ให้ได้คาํ ตอบหรือผลการวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้
จุดมุ่งหมายของการออกแบบวิ จยั การออกแบบการวิจยั มีจุดมุง่ หมายสําคัญ ๆ
ดังนี้
1. เพื่อให้ได้คําตอบของปญั หาวิจยั ทีเ่ ชื่อถือได้ นันคื
่ อ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
เป็ นปรนัยและประหยัด แบบวิจยั จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่
ศึกษา การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้ใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั
ต่อไป
2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนหรือความแตกต่างของตัวแปรในการวิจยั แบบของ
การวิจยั เป็ นตัวกําหนดให้ผูว้ จิ ยั ต้องทําอย่างนัน้ อย่างนี้ ซึ่งเท่ากับเป็ นการควบคุมตัวแปร
ต่าง ๆ ในการวิจยั กล่าวคือ แบบวิจยั ทีด่ จี ะต้องทําให้ความแปรปรวนหรือความแตกต่างของ
ตัวแปรทีศ่ กึ ษามีค่าสูงสุด และควบคุมตัวแปรอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาให้มคี วามแปรปรวนตํ่าสุด
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ซึ่งหลักในการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรเราเรียกย่อ ๆ ว่า Max
รายละเอียดมีดงั นี้

Min

Con

2.1 Max ย่อมาจาก Maximization of independent variable variance
หมายถึง การทําให้ความแปรปรวนหรือความแตกต่างของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง
มีค่าสูงสุด โดยการจัดกระทําให้ตวั แปรอิสระหรือตัวแปรทดลองแตกต่างกันให้มากที่สุด
เท่าทีจ่ ะทําได้ เช่นวิธกี ารสอนซึง่ เป็ นตัวแปรอิสระมี 2 วิธี คือการสอนแบบทีมกับการสอน
แบบปกติ ถ้าผูว้ จิ ยั จัดกระทําให้วธิ สี อนสองวิธนี ้ีแตกต่างกันมาก ก็จะทําให้ตวั แปรตาม
ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนจะมีโอกาสแตกต่างกันมากขึ้น เมื่อใช้สถิติ
ทดสอบก็จะพบว่าตัวแปรตามสองกลุม่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญด้วย
2.2 Min ย่อมาจาก Minimization of error variance หมายถึง การทําให้
ความแปรปรวนหรือ ความแตกต่ า งอัน เนื่ อ งจากความคลาดเคลื่อ นมีค่ า ตํ่ า สุ ด ซึ่ ง
ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดจากความแตกต่างระหว่างหน่ วยตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อน
เกิดจากการวัด ซึง่ เราสามารถทําให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าตํ่าสุด
ได้ดงั นี้
2.2.1 ควบคุมเงือ่ นไขการทดลองต่างๆ ให้มรี ะบบและแน่นอน
2.2.2 ทํา ให้เ ครื่อ งมือ วัด มีค วามเชื่อ มันสู
่ ง เช่น แบบทดสอบหรือ
แบบสอบถามก็สร้างให้มจี าํ นวนข้อมากก็จะสามารถเพิม่ ความเชือ่ มันให้
่ สงู ขึน้ ได้
2.3 Con ย่อมาจาก Control of extraneous variable หมายถึง การควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรเกินไม่ให้มผี ลต่อตัวแปรตามซึง่ ทําได้ดงั นี้
2.3.1 การสุ่ม (Randomization) การสุม่ เป็ นวิธกี ารทีส่ ามารถเฉลีย่
อิทธิพลของตัวแปรเกินต่างๆ ระหว่างกลุ่มให้มคี ่าเท่าเทียมกัน เช่น การสุ่มนักเรียนเข้า
กลุ่มทดลองสอนแบบทีมกับกลุ่มทีส่ อนแบบปกติ เป็ นการทําให้ สติปญั ญา พืน้ ฐานความรู้
ของนักเรียน สภาพนักเรียนและตัวแปรเกินอื่น ๆ มีคา่ เท่าเทียมกัน
2.3.2 ทําให้ตวั แปรเกินมีค่าคงทีห่ รือให้มคี ่าเท่ากัน คือทําให้ค่าของตัว
แปรเกินต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มมีค่าเท่า ๆ กัน เช่น เลือกนักเรียนทัง้ สองกลุ่มมี สติปญั ญา
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พอๆกัน เช่นมีสติปญั ญาอยู่ในช่วง 100 – 110 เท่ากัน และพืน้ ฐานความรูท้ งั ้ สองกลุ่ม
เท่ากัน เป็ นต้น
2.3.3 ทําให้เป็ นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่งในการวิจยั หรือใช้แบบวิจยั
ควบคุมตัวแปรเกิน เช่นแบบวิจยั การจัดบล็อก (Randomize block design) โดย
กําหนดให้ตวั แปรเกินเป็ นตัวแปรบล๊อก
2.3.4 ใช้วธิ กี ารทางสถิตคิ วบคุมตัวแปรเกิน เช่นใช้สถิติ Ancova
หลัก Max Min Con ทัง้ 3 นี้บางคนก็บอกว่าเป็ นหลักในการออกแบบการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั
จะต้องนําไปใช้ทุกครัง้ ในการคิดออกแบบการวิจยั เพือ่ ให้ผลการวิจยั ออกมามีความเชือ่ ถือได้
มากขึน้
กิ จกรรม 5.1
1. แบบวิจยั คืออะไร
2. Max Min Con หมายถึงอะไร
3. จากปญั หาการวิจยั ทีว่ า่ “การอบรมเลีย้ งดูเด็กแบบประชาธิปไตยกับแบบ
เข้มงวดจะมีผลต่อความรับผิดชอบต่างกันหรือไม่” จากปญั หานี้จงใช้ Max Min Con
อธิบายการทําวิจยั เรือ่ งนี้
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เนื้ อหา 5.2

เกณฑ์การประเมินแบบวิจยั

การประเมินแบบวิจยั ว่าแบบวิจยั ใดจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการ
พิจารณาตัดสินแบบวิจยั ดังนี้
1. ต้องเป็ นแบบวิจยั ทีม่ งุ่ หาคําตอบของปญั หาการวิจยั ทีก่ าํ ลังทําวิจยั อยู่
2. ต้องเป็ นแบบวิจยั ทีม่ กี ารควบคุมความแปรปรวนได้โดยใช้หลักของ Max Min
Con
3. ต้องเป็ นแบบวิจยั ทีม่ คี วามเทีย่ งตรงภายใน (Internal validity) คือ ผลการวิจยั
หรือผลการทดลองเกิดจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง (Treatment) เพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ ปราศจากตัวแปรอื่น ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิจยั ซึง่ ตัวแปรทีม่ ี
ผลต่อความเทีย่ งตรงภายในของผลการวิจยั มีดงั นี้
3.1. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างการทดลองและมีผลต่อตัวแปรทีก่ ําลังวิจยั
(History) เช่น ระหว่างการทดลองสอนแบบอภิปรายเพื่อปลูกฝงั ความเป็ นประชาธิปไตย
ปรากฏว่าในขณะนัน้ เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยกันมากและมีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยกันอย่างกว้างขวาง ซึง่ เหตุการณ์
อย่างนี้จะมีผลต่อความสนใจของนักเรียนเป็ นอย่างมากและมีผลกระทบต่อการทดลองสอน
เพือ่ ปลูกฝงั ความเป็ นประชาธิปไตยให้กบั นักเรียน
3.2. วุฒภิ าวะ (Maturation) เป็ นตัวแปรทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงภายใน
ตัวของผูเ้ ข้ารับการทดลองหรือหน่ วยตัวอย่างเมื่อระยะเวลาของการทดลองผ่านไป เช่น
ความเหนื่อยล้า ความอ่อนเพลีย ความรูส้ กึ เป็ นผูใ้ หญ่ขน้ึ ความคิดเห็นต่างๆเปลีย่ นแปลง
ไปตามเวลา เป็ นต้น
3.3. การทดสอบ (Testing) เป็ นผลจากการทําแบบทดสอบครัง้ แรกซึง่ จะมี
ผลต่ อ การทํ า แบบทดสอบครัง้ หลัง กรณี ใ ช้แ บบทดสอบฉบับ เดีย วกัน เพราะการทํ า
แบบทดสอบครัง้ หลังคะแนนทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ อาจจะเกิดจากการเรียนรูจ้ ากการทําแบบทดสอบ
ครัง้ แรก หรือจําข้อสอบได้ ซึง่ มิใช่เกิดจากผลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง
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3.4. เครื่องมือ (Instrumentation) เป็ นผลจากการเปลีย่ นเครื่องมือวัด
ระหว่างการทดลองซึ่งจะมีผลทําให้คะแนนที่เพิม่ ขึน้ หรือลดลงนัน้ ไม่ได้เกิดจากตัวแปร
ทดลองอย่างเดียวแต่เกิดจากการเปลีย่ นเครือ่ งมือวัด
3.5. การถดถอยทางสถิติ (Statistical regression) เป็ นเหตุการณ์ทผ่ี สู้ อบ
บางคนได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมากในการวัดครัง้ แรก เมื่อวัดครัง้ ที่สองจะมี
แนวโน้มได้คะแนนตํ่ากว่าการวัดครัง้ แรก ส่วนบางคนได้คะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม
มากในการวัดครัง้ แรก เมื่อวัดครัง้ ที่สองจะมีแนวโน้ มได้คะแนนมากขึน้ กว่าการวัดครัง้
แรก
3.6. การคัดเลือก (Selection) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างบางครัง้ จะมีผลทํา
ให้ตวั แปรเกินของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่เท่าเทียมกัน และผูว้ จิ ยั เองก็ไม่ได้ใส่ใจที่
จะขจัดอิทธิพลของตัวแปรเกินเหล่านัน้ ก่อนทีจ่ ะดําเนินการทดลองหรือทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิจยั
3.7. การสูญหายของหน่วยตัวอย่างในการวิจยั (Mortality) ในขณะทําวิจยั
หรือทดลองปรากฏว่าหน่ วยตัวอย่างได้สูญหายไปก็มผี ลทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การวิจยั ได้
3.8.
อิทธิพลร่วมกัน(Interaction) ของตัวแปรทีก่ ่อให้เกิดความคลาด
เคลื่อนทีก่ ล่าวมา เช่น History กับ Maturation หรือ Maturation กับ Testing เป็ นต้น ซึง่
ตัว แปรเหล่ า นี้ จ ะมีอิท ธิพ ลร่ ว มกัน ไปยัง ตัว แปรตาม ทํ า ให้ ผ ลการของการทดลอง
คลาดเคลือ่ นได้
4. ต้องเป็ นแบบวิจยั ทีม่ คี วามเทีย่ งตรงภายนอก (External validity) กล่าวคือ
เป็ นแบบวิจยั ทีผ่ ลการวิจยั สามารถสรุปพาดพิงไปยังประชากรเป้าหมายได้ ซึง่ ผลการวิจยั
ทีไ่ ด้จะต้องเป็ นอิสระจากตัวแปรทีท่ ําให้แบบวิจยั ขาดความเทีย่ งตรงภายนอก ซึง่ ตัวแปร
เหล่านี้จะทําให้ผลการวิจยั มีประโยชน์เฉพาะกลุ่มทีท่ ดลองเท่านัน้ ไม่สามารถนํ าไปใช้กบั
ประชากรเป้าหมายทีว่ จิ ยั ได้ ตัวแปรทีท่ าํ ให้แบบวิจยั ขาดความเทีย่ งตรงภายนอกมีดงั นี้
4.1.
(Treatment : TX)
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4.2.
(Treatment : SX)

อิทธิพลร่วมกันระหว่างการคัดเลือก (Selection)กับตัวแปรทดลอง

4.3. การกระตุน้ เตือน (Reactive arrangement :R) เป็ นการกระทํากับกลุ่ม
ตัว อย่ า งแบบเข้ม งวด หรือ การกระตุ้น กลุ่ ม ตัว อย่ า งเกิน จากขัน้ ตอนการทดลองที่ไ ด้
ออกแบบไว้
4.4. การให้ตวั แปรทดลอง (Treatment) หลายตัวติดต่อกัน
วิ ธีการออกแบบวิ จยั ก่อนจะออกแบบวิจยั ผูว้ จิ ยั ควรทําความเข้าใจเกีย่ วกับ
ปญั หาการวิจยั ในประเด็นต่างๆให้ชดั เจนก่อนดังนี้
1. ปญั หาการวิจยั หรือชือ่ เรือ่ งทีจ่ ะวิจยั นี้ วิจยั กับใครหรือประชากรเป็ นใคร
2. ตัวแปรการวิจยั มีอะไรบ้าง และมีกต่ี วั แปร
3. ตัวแปรการวิจยั ต่างๆนัน้ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันอย่างไร หรือไม่
3.1. กรณีการวิจยั ตัวแปรตัวเดียว จะบรรยายลักษณะของตัวแปรแต่ละตัว
ว่าเป็ นอย่างไร
3.2. กรณีการวิจยั ตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัว ซึง่ อาจจะเกีย่ วข้องกันในลักษณะ
เชิงเปรียบเทียบกัน หรือหาความสัมพันธ์กนั เป็ นต้น
4.

ตัวแปรแต่ละตัวจะวัดค่าออกมาเป็ นอย่างไรบ้าง เป็ นเชิงปริมาณ หรือเชิง

คุณภาพ
5. เป็ นการวิจยั ประเภทใด เช่น ประเภทเชิงทดลอง หรือเชิงสํารวจ
6. จะวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ตอบแต่ละประเด็นปญั หาของการวิจยั หรือวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ด้วยวิธใี ดบ้าง
7. ทําการออกแบบวิจยั จากประเด็นต่างๆทัง้ 6 ข้อทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั
จะต้อ งมากําหนดแบบวิจยั ที่มปี ระสิทธิภ าพที่จ ะทํา ให้ไ ด้ผลการวิจ ยั หรือ คํา ตอบของ
ปญั หาการวิจยั ทีเ่ ชื่อถือได้ ซึ่งจะมีแบบวิจยั ต่างๆให้ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ให้เหมาะสมกับปญั หา
การวิจยั ในเนื้อหา 5.3
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กิ จกรรม 5.2
1. แหล่งความคลาดเคลือ่ นทีท่ าํ ให้แบบวิจยั ขาดประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง
2. Internal validity กับ External validity ต่างกันอย่างไร
3. ปญั หาการวิจยั มีดงั นี้ อยากทราบว่าการสอน 2 วิธี คือการสอนด้วยชุดการ
สอนกับ การสอนตามปกติ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ส ัง คมศึก ษาจะทํ า ให้ นั ก เรีย นมี
ั หาการวิจ ยั นี้
ผลสัม ฤทธิท์ างเรีย นแตกต่ า งกัน หรือ ไม่ ท่ า นมีค วามเข้า ใจเกี่ย วป ญ
อย่างไรบ้างก่อนทีจ่ ะออกแบบวิจยั
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แบบวิจยั เชิงทดลอง

เนื้ อหา 5.3

แบบวิ จยั เชิ งทดลอง (Experimental designs) เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้สาํ หรับหา
ความรู้ ความจริง หรือผลการวิจยั ในเชิงสาเหตุและผล (Cause and effect) โดยการ
ควบคุ ม ตัว แปรอื่น ๆทัง้ หมดที่จ ะมีผ ลต่ อ ตัว แปรตาม ยกเว้น ตัว แปรอิส ระหรือ ตัว แปร
ทดลองทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่ตอ้ งควบคุม
คําว่าสาเหตุกค็ อื ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น(Independent variables) ส่วนคํา
ว่าผลก็คอื ตัวแปรตาม (Dependent variables) นันคื
่ อผูว้ จิ ยั อยากจะรูว้ า่ ตัวแปรอิสระเป็ น
สาเหตุให้เกิดตัวแปรตามหรือไม่ ส่วนตัวแปรอื่นๆทีต่ อ้ งควบคุมไม่ให้สง่ ผลต่อตัวแปรตาม
คือตัวแปรเกิน(Extraneous variables)
การวิจยั เชิงทดลอง เป็ นการวิจยั ทีผ่ ูว้ จิ ยั จัดกระทํากับตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ทดลองโดยควบคุมตัวแปรเกินไม่ให้สง่ ผลต่อตัวแปรตาม ถ้าผูว้ จิ ยั สามารถควบคุมตัวแปร
เกินได้ทงั ้ หมดจะเรียกว่าการวิจยั เชิงทดลองอย่างแท้จริง(True experimental research)
หรือการวิจยั เชิงทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร(Laboratory experimental research) แต่ถา้
ผู้วจิ ยั สามารถควบคุ มตัวแปรเกินได้เป็ น บางตัวก็จ ะเรีย กว่า การวิจยั กึ่งทดลอง(Quasi
experimental research) มีนกั วิจยั ทางด้านการศึกษาบางท่านได้จําแนกความแตกต่าง
ระหว่างการวิจยั 2 ประเภทนี้ไว้ว่า อยู่ทก่ี ารจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง ถ้ามีการสุม่
(Random)เข้ากลุ่มทดลองจะเรียกว่า การวิจยั เชิงทดลองอย่างแท้จริง(True experimental
research)แต่ถ้าไม่ม ีการสุ่มหรือ ใช้ก ารเลือก(Selection)ก็จ ะเรีย กว่า การวิจยั กึ่ง ทดลอง
(Quasi experimental research)
เพื่อความสะดวกในการนํ าเสนอแบบวิจยั เชิงทดลองจะขอกําหนดสัญลักษณ์
ต่างๆทีใ่ ช้ในแบบวิจยั ดังนี้
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Rex

= การสุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ ทดลอง

Rcon

= การสุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ ควบคุม
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Sex

= การคัดเลือกตัวอย่างเข้ากลุม่ ทดลอง

Scon

= การคัดเลือกตัวอย่างเข้ากลุม่ ควบคุม

X

= มีการจัดกระทําหรือการปฏิบตั ิ (Treatment) ด้วยวิธี X

∼ X = ไม่มกี ารจัดกระทําหรือการปฏิบตั ิ (Treatment) ด้วยวิธี X
O

= การวัดผลตัวแปรทีศ่ กึ ษา

ประเภทของแบบวิ จ ยั เชิ ง ทดลอง การวิจ ัย เชิง ทดลองจัด แบ่ ง ออกเป็ น
ประเภทต่างๆได้ดงั นี้
1. แบบวิจยั เชิงทดลอง 1 กลุ่ม เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้กรณีตวั แปรอิสระ 1 ตัว แปร
ค่า 2 ค่า หรือ 2 กลุ่ม ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มนี้ไม่เป็ นอิสระกัน โดยมีตวั แปรตาม 1 ตัว มีรูปแบบ
การทดลองดังนี้
1.1 แบบวิจยั เชิงทดลองที่มกี ารวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Pretest
and posttest experimental design) มีรปู แบบการทดลองดังภาพ
Rex หรือ Sex O1 X O2
แบบวิจยั เชิงทดลองนี้เป็ นการทดลอง 1 กลุ่ม มีการวัดผลก่อนทดลอง (O1) และ
วัดผลหลังทดลอง (O2) จะเป็ น True experiment หรือ Quasi experiment ก็ได้ขน้ึ อยู่กบั
การจัดตัวอย่างเข้ากลุม่ ทดลอง ตัวแปรอิสระคือ X มี 2 ค่าคือ ก่อนให้ X และหลังให้ X
ตัว อย่ า ง ผู้ ว ิจ ัย ต้ อ งการทราบว่ า ชุ ด การสอนที่ ส ร้ า งขึ้น มาสอนจะทํ า ให้
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังสอนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนสอนหรือไม่ ปญั หาการวิจยั
์
อย่างนี้ต้องทําวิจยั เชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว ตัวแปรอิสระได้แก่ วิธกี ารสอนซึง่ มี 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ไม่ได้สอนด้วยชุดการสอน และกลุ่มที่สอนด้วยชุดการสอน ตัวแปรตามได้แก่
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน มีการวัดตัวแปร
์
ตาม 2 ครัง้ คือ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนสอนและหลังสอน ดังนัน้ ผลการวัดทัง้ 2 ครัง้
์
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จึงมีความสัมพันธ์กนั หรือไม่เป็ นอิสระกัน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั จะใช้สถิติ t-test
แบบ dependent

2 กลุ่ม

1.2 แบบวิจยั เชิงทดลองทีม่ กี ารวัดผลหลังทดลองอย่างเดียว (Posttest only
experimental design) มีรปู แบบการวิจยั ดังภาพ
Rex หรือ Sex X

O2

แบบวิจยั เชิงทดลองแบบนี้เป็ นการทดลอง 1 กลุ่มจะเป็ น True experiment หรือ
Quasi experiment ก็ได้ขน้ึ อยู่กบั การจัดตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองว่าผูว้ จิ ยั จัดแบบใด เป็ น
แบบวิจยั เชิงทดลองทีไ่ ม่มกี ารวัดผลก่อนทดลอง แต่มกี ารวัดผลหลังทดลองอย่างเดียว
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบว่า ชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ มาสอนจะทําให้นกั เรียน
มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเท่ากับเกณฑ์ทก่ี ําหนดหรือไม่ ปญั หาการวิจยั อย่างนี้จะต้องทํา
์
วิจยั เชิงทดลองกลุม่ เดียว ไม่มกี ารวัดผลก่อนทดลอง เมือ่ ทดลองสอนด้วยชุดการสอนเสร็จ
แล้ววัดผลหลังทดลอง (O2) แล้วนําผลการวัดหลังทดลองไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทผ่ี วู้ จิ ยั
กําหนดไว้ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั จะใช้สถิติ t-test แบบกลุม่ เดียว (One sample t-test)
1.3 แบบวิจยั เชิงทดลองตามลําดับเวลา (Time series experimental design) มี
รูปแบบการวิจยั ดังภาพ
แบบแรก Rex หรือ Sex O1 O2 O3 X O4 O5 O6
หรือรูปแบบวิจยั อาจจะเป็ นอย่างนี้กไ็ ด้
แบบสอง Rex หรือ Sex O1 X O2 X O3 X O4
แบบแรก แบบวิ จ ั ย เชิ ง ทดลองนี้ เ ป็ นการทดลอง 1 กลุ่ ม จะเป็ นTrue
experimental หรือ Quasi experiment ก็ได้ขน้ึ อยู่กบั ผูว้ จิ ยั ได้จดั ตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง
แบบใด แบบแรกจะมีการวัดผลก่อนทดลองหลายครัง้ (O1
O2 O3) เพื่อเป็ นการ
เปรีย บเทีย บว่ า แต่ ล ะครัง้ แตกต่ า งกัน หรือ ไม่ ซึ่ง ตามหลัก แล้ว จะต้อ งไม่ แ ตกต่ า งกัน
หลังจากนัน้ ทําการทดลองด้วย X ตามวิธกี ารทดลองทีส่ ร้างขึน้ มา เมือ่ จบการทดลองแล้ว
มีการวัดผลหลังการทดลองหลายครัง้ (O4 O5 O6) เพือ่ ดูความคงทนของผลการทดลอง
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ว่ายังจะคงมีค่าเท่าครัง้ แรกที่วดั หลังการทดลองหรือไม่ (O4) ผลการวัดทัง้ ก่อนและหลัง
การทดลองด้วย X อาจเขียนภาพกราฟได้ดงั นี้
คะแนน

1





O1



O2




O3







O4

 2
 3



O5



O6

การวัดผล

จากกราฟ ถ้าผลการทดลองได้ดงั กราฟเส้นที่ 1 หรือ 2 แสดงว่า การทดลองด้วย
X ทําให้ผลการทดลองหรือตัวแปรตามมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองและยังมีความคงทน นันคื
่ อ
ไม่ตอ้ งมีการทดลองด้วย X ผลก็ยงั มีค่าสูงอยู่ แสดงว่า X ทีส่ ร้างขึน้ มามีประสิทธิภาพ แต่
ถ้ากราฟเป็ นแบบเส้นที่ 3 แสดงว่าการทดลองด้วย X ไม่ทําให้ผลการทดลองสูงขึน้ อย่าง
คงทนได้ ถ้าจะให้สงู ขึน้ มากกว่าก่อนทดลองก็จะต้องทดลองด้วย X ตลอดเวลา ดังนัน้
การทดลองด้วย X ไม่มปี ระสิทธิภาพ
แบบสอง เป็ นแบบวิจยั เชิงทดลองโดยการวัดผลครัง้ แรก (O1) และทดลอง (X)
วัดผลครัง้ สอง (O2) และทดลอง (X) วัดผลครัง้ ทีส่ าม (O3) และทดลอง (X) และวัดผลครัง้
สี่ (O4) ซึ่งการวัดผลแต่ละครัง้ จะใช้เครื่องมือเหมือนเดิม และการทดลองแต่ละครัง้ ก็จะ
ทดลองด้วยวิธเี ดิม
รูปแบบการทดลองตามลําดับเวลาทัง้ แบบแรกและแบบสองเหมาะสมกับการ
ทดลองทีต่ อ้ งการพัฒนาตัวแปรด้านจิตพิสยั หรือทักษะพิสยั ให้กบั ประชากรทีว่ จิ ยั
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ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเทคนิคการปลูกฝงั ความรับผิดชอบในการเรียนให้กบั
นักเรียนด้วยเทคนิคหนึ่งอยากจะทราบว่า เทคนิคนี้สามารถที่จะทําให้นักเรียนมีความ
รับ ผิด ชอบสูงกว่า เดิมหรือ ไม่ และหลังจากเลิก ใช้เ ทคนิ คนี้ แล้ว นัก เรียนยัง คงมีค วาม
รับผิดชอบสูงเหมือนเดิมหรือสูงกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ปญั หาการวิจยั อย่างนี้ต้อง
ทําวิจยั เชิงทดลองโดยใช้รปู แบบการทดลอง Time series experimental design จะทําให้
ได้คาํ ตอบตรงตามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการหรือตรงตามปญั หาการวิจยั
1.4 แบบวิจยั เชิงทดลองแบบทดลองซํ้าและวัดซํ้า (Repeated measures
experimental design) เป็ นแบบการวิจยั เชิงทดลอง 1 กลุ่ม คล้ายๆ กับแบบวิจยั เชิง
ทดลองตามลําดับเวลา แตกต่างกันตรงที่วธิ กี ารทดลอง (X) จะต้องทดลองหลายๆ ครัง้
(X1 , X2 , X3 ...) ในแต่ละช่วงของลําดับเวลา ซึง่ แต่ละครัง้ จะใช้วธิ กี ารทดลองทีไ่ ม่
เหมือนกัน แต่มกี ารวัดผลแต่ละครัง้ ด้วยแบบวัดเหมือนกันดังภาพ
Rex หรือ Sex O1 X1 O2 X2 O3 X3 O4
ตัวอย่าง ผู้วจิ ยั ได้สร้างเทคนิคหรือกิจกรรมปลูกฝงั ความรับผิดชอบในการ
เรียนให้กบั นักเรียนโดยมีเทคนิค 3 อย่าง (X1 , X2 และ X3) อยากทราบว่าเทคนิคทัง้ 3
สามารถทําให้นกั เรียนมีความรับผิดชอบสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ปญั หาการวิจยั แบบนี้
จะต้องทําวิจยั เชิงทดลองกลุ่มเดียวแบบ Repeated measures experimental design
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
2. แบบวิจยั เชิงทดลอง 2 กลุ่ม เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้กรณีมตี วั แปรอิสระ 1 ตัว แปร
ค่า 2 ค่าหรือมี 2 กลุม่ และตัวแปรตาม 1 ตัว มีรปู แบบการทดลองดังนี้
2.1 แบบวิจยั เชิงทดลอง 2 กลุ่ม มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1
กลุม่ ทัง้ 2 กลุม่ มีการวัดผลก่อนทดลอง (O1) และมีการวัดผลหลังทดลอง (O2) ดังภาพ
Rex หรือ Sex O1

X O2

Rcon หรือ Scon O1 ~ X O2
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แบบวิจยั เชิงทดลองแบบนี้เรียกว่า Pretest and posttest experimental
design มีขนั ้ ตอนดังนี้
1) การจัดกลุ่มตัวอย่าง เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะใช้วธิ กี ารสุม่
(Randomization) หรือการคัดเลือก (Selection) ขึน้ อยู่กบั ผูว้ จิ ยั ว่าสามารถจะทําวิจยั แบบ
True experiment หรือ Quasi experiment
2) ก่อนทดลองมีการวัดผลก่อน(O1) เพื่อทดสอบว่าทัง้ 2 กลุ่ม เริม่ ต้น
ก่อนทดลองเท่ากันหรือไม่ โดยใช้วกี ารทางสถิตทิ ดสอบ เช่น t-test แบบ Independent ถ้า
ผลการทดสอบพบว่าทัง้ 2 กลุ่มเท่ากันก็เริม่ ทดลองทัง้ สองกลุ่มพร้อมกันแต่ถ้าผลการ
ทดสอบทัง้ สองกลุม่ ไม่เท่ากันผูว้ จิ ยั มีทางเลือก 2 ทางคือ
ทางเลือกแรก เปลีย่ นกลุ่มตัวอย่างใหม่และทําการวัดผลก่อนทดลองใหม่
เหมือนเดิมจนกว่าจะได้ผลการทดสอบหรือการเปรียบเทียบว่าทัง้ สองกลุ่มเท่ากันก่อนทีจ่ ะ
เริม่ ทดลอง
ทางเลือกที่สอง ถ้าเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างใหม่ไม่ได้เนื่องจากมีขอ้ จํากัด
เช่นไม่มกี ลุ่มตัวอย่างใหม่ให้เปลีย่ น ก็ให้เริม่ ทดลองแต่ละกลุ่มเลย เมื่อทดลองเสร็จจะใช้
สถิตทิ ดสอบเช่น t-test แบบ Gain scores หรือ Growth scores
3) เริม่ ทดลองด้วยตัวแปรอิสระ โดยกลุ่มทดลองจะปฏิบตั ดิ ว้ ย X ส่วน
กลุม่ ควบคุมจะปฏิบตั ดิ ว้ ย ~X ส่วนตัวแปรเกิน ผูว้ จิ ยั จะต้องควบคุมไม่ให้สง่ ผลต่อตัวแปร
ตาม ซึ่ง แบบวิจ ัย นี้ ส ามารถควบคุ ม ตัว แปรเกิน ที่ม ีอิท ธิพ ลภายในและภายนอกของ
ผลการวิจยั ได้หมดจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบวิจยั เชิงทดลองแบบอื่นๆ
4) ทดลองทัง้ 2 กลุ่ม จบแล้วจะมีการวัดผลหลังการทดลอง (O2) ด้วย
เครือ่ งมือวัดทีเ่ หมือนกัน
5) ทดสอบผลการวัดหลังการทดลองตามสมมุตฐิ านการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
ตัง้ ไว้โดยใช้สถิตทิ ดสอบ เช่น t-test แบบ Independent
2.2 แบบวิจยั เชิงทดลอง 2 กลุ่ม มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 1
กลุม่ แต่ไม่มกี ารวัดผลก่อนทดลอง มีแต่การวัดผลหลังทดลองอย่างเดียว(O2) ดังภาพ
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Rex หรือ

Sex

X O2

Rcon หรือ Scon

~ X O2

แบบวิจยั ทดลองแบบนี้เรียกว่า Posttest only experimental design มี
ขัน้ ตอนดังนี้
1) การจัด กลุ่ม ตัว อย่า งจะใช้ว ิธีก ารสุ่ม (Randomization) หรือ การ
คัดเลือก (Selection) ก็ได้ขน้ึ อยู่กบั ผูว้ จิ ยั ว่าจะทําวิจยั เชิงทดลองแบบ True experiment
หรือ Quasi experiment
2) ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้ว ให้เริม่ ทดลอง
ด้วยตัวแปรอิสระพร้อมกันทัง้ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองปฏิบตั ดิ ว้ ย X ส่วนกลุ่มควบคุม
ปฏิบตั ดิ ว้ ย ~X ส่วนตัวแปรเกิน ผูว้ จิ ยั จะต้องควบคุมไม่ให้สง่ ผลต่อตัวแปรตาม ซึง่ แบบ
วิจยั แบบนี้มปี ระสิทธิภาพน้อยกว่าแบบวิจยั 2.1 เพราะไม่สามารถควบคุมตัวแปรเกินทีม่ ี
อิทธิพลต่อความเทีย่ งตรงภายใน และความเทีย่ งตรงภายนอกของผลการวิจยั ได้มากเท่า
แบบ 2.1
3) ทดลองทัง้ 2 กลุ่มจบแล้วจะมีการวัดผลหลังการทดลอง (O2) ด้วย
เครือ่ งมือวัดทีเ่ หมือนกัน
4) ทดสอบผลการวัดหลังการทดลองตามสมมุติฐานการวิจยั ที่
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ โดยใช้สถิตทิ ดสอบเช่น t-test แบบ Independent
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบว่าวิธกี ารสอน 2 วิธคี อื การสอนด้วยชุดการ
สอนกับการสอนตามปกติจะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนแตกต่างกันหรือไม่
์
อย่างไร ปญั หาการวิจยั อย่างนี้ตอ้ งทําการวิจยั เชิงทดลอง ตัวแปรอิสระคือวิธกี ารสอน ตัว
แปรตามคือ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รูปแบบวิจยั เชิง
์
ทดลองเป็ นแบบ 2 กลุ่ม จะใช้แบบ Pretest and posttest experimental design หรือ
Posttest only experimental design ก็ได้
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3. แบบวิจยั เชิงทดลองมากกว่า 2 กลุ่ม แบบวิจยั เชิงทดลองมากกว่า 2 กลุ่ม
กรณีตวั แปรอิส ระ 1 ตัว แปรค่า มากกว่า 2 ค่า หรือ มากกว่า 2 กลุ่ม รูป แบบวิจ ยั ก็จ ะ
คล้ายๆ กับแบบวิจยั เชิงทดลอง 2 กลุ่มทีก่ ล่าวมาในแบบวิจยั 2.1และ 2.2 คือ Pretest
and Posttest experimental design หรือ Posttest only experimental design หรือ
อาจจะมีตวั แปรอิสระมากกว่า 1 ตัวก็ได้ ซึง่ จะมีแบบวิจยั ทีเ่ รียกชือ่ ต่างๆ ดังนี้
3.1. แบบวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
randomized
experimental design) เป็ นแบบวิจยั เชิงทดลองทีต่ อ้ งการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
1 ตัวทีแ่ ปรค่าตัง้ แต่ 3 ค่าขึน้ ไปหรือมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไปว่าจะมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม 1
ตัวหรือไม่ รูปแบบการวิจยั มีดงั นี้
ตัวแปรอิสระ A
A1

A2

A3

……….

X

X

X

.

X

X

X

.

X

X

X

.

X

X

X

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ตัวแปรอิสระมี 1 ตัวคือ A ซึง่ มีค่าตัง้ แต่ 3 ค่าขึน้ ไปคือ A1 , A2 , A3 , …....
ตัวแปรตาม 1 ตัว (X)
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบว่าวิธกี ารสอนซึง่ แตกต่างกัน 3 วิธคี อื สอนด้วย
ชุดการสอน สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และสอนตามปกติ จะทําให้
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนแตกต่างกันหรือไม่ หรือวิธกี ารสอนแบบไหนจะดีกว่า
์
กัน
ปญั หาการวิจยั อย่างนี้ตอ้ งทําวิจยั เชิงทดลองโดยใช้แบบวิจยั ทีเ่ รียกว่า แบบวิจยั
เชิงทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ดงั ที่กล่าวมา ตัวแปรอิสระคือวิธกี ารสอน (A) ซึ่งมี 3 วิธคี อื
สอนด้วยชุดการสอน (A1) สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (A2) และสอนตามปกติ
ยน
(A3) ตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิทางการเรี
์
รูป แบบการวิจ ัย แบบนี้ จ ะใช้ว ิธีก ารทางสถิติใ นการวิจ ัย ที่เ รีย กว่ า One-way
analysis of varience หรือ One-way ANOVA
3.2 แบบวิจยั เชิงทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized completely
block experimental design) เป็ นแบบวิจยั เชิงทดลองทีต่ อ้ งการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
อิสระ 1 ตัวทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม 1 ตัว และควบคุมตัวแปรเกินโดยทําให้ตวั แปรเกินเป็ นตัว
แปรอิส ระอีก ตัว หนึ่ ง ที่เ รีย กว่ า ตัว แปรบล็อ ก ซึ่ง ผู้ว ิจ ัย ได้ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั มาก่อนนี้แล้วว่า ตัวแปรบล็อกมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม รูปแบบวิจยั มีดงั นี้
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ตัวแปรอิสระ 1 ตัวคือ A ซึง่ มีค่าตัง้ แต่ 2 ค่าขึน้ ไปคือ A1 , A2 , A3 , ……..
ตัวแปรเกินหรือตัวแปรบล็อก 1 ตัวมีค่าตัง้ แต่ 2 ค่าขึน้ ไปคือ B1, B2, B3, ……. ตัวแปร
ตาม 1 ตัว (X)
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบว่าการสอนซึง่ แตกต่างกัน 3 วิธคี อื สอนด้วยชุด
การสอน สอนด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอนและสอนตามปกติ กับ นัก เรีย นที่ม ี
สติปญั ญาต่างกัน 3 กลุ่มคือ สติปญั ญาสูง ปานกลาง และตํ่า วิธกี ารสอนแบบใดทีจ่ ะทําให้
นักเรียนทีม่ สี ติปญั ญาต่างกันมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนมากกว่ากัน หรือวิธสี อนแบบไหน
์
ใน 3 วิธจี ะเหมาะสมกับนักเรียนทีม่ สี ติปญั ญาแตกต่างกัน 3 ระดับ
ปญั หาการวิจยั อย่างนี้ตอ้ งทําวิจยั เชิงทดลองโดยใช้แบบวิจยั ทีเ่ รียกว่า การวิจยั
เชิงทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ โดยมีตวั แปรอิสระได้แก่วธิ กี ารสอนซึ่งมี 3 วิธแี ละตัวแปร
บล็อกคือ สติปญั ญา เพราะจากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ พบตรงกันว่าตัวแปรสติปญั ญาซึง่
เป็ นตัวแปรเกินตัวหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกวิชาซึ่ง
เป็ นตัวแปรตาม ดังนัน้ การควบคุมตัวแปรเกินตัวนี้จงึ ใช้วธิ กี ารทําให้เป็ นตัวแปรอิสระอีก
ตัวหนึ่งซึง่ เรียกว่าตัวแปรบล็อก
รูป แบบการวิจ ัย แบบนี้ จ ะใช้ว ิธีก ารทางสถิติใ นการวิจ ัย ที่เ รีย กว่ า Two-way
analysis of variance หรือ Two-way ANOVA
3.3 แบบวิจยั เชิงทดลองแบบแฟคเตอร์เรียล (Factorial experimental
design) เป็ นวิจยั เชิงทดลองทีต่ อ้ งการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไป ที่
มีต่อตัวแปรตาม 1 ตัว รูปแบบวิจยั กรณีตวั แปรอิสระ 2 ตัว หรือมี 2 Factors คือตัวแปร
อิสระ A และ B ดังภาพ
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ตัวแปรอิสระ A แปรค่าตัง้ แต่ 2 ค่าขึน้ ไปและตัวแปรอิสระ B ก็แปรค่าตัง้ แต่ 2
ค่าขึน้ ไป รูปแบบวิจยั อย่างนี้เรียกว่า A X B Factorial experimental design หรือถ้าตัว
แปรอิสระ A แปรค่า 3 ค่าและตัวแปรอิสระ B แปรค่า 3 ค่า ก็อาจเรียกว่า 3 X 3
Factorial experimental design และกรณีมตี วั แปรอิสระ 3 ตัวคือ A ,B และ C จะเรียกว่า
A X B X C Factorial experimental design ถ้าตัวแปรอิสระ A มี 3 ค่า B มี 3 ค่า และ C
มี 2 ค่า ก็อาจเรียกว่า 3 X 3 X 2 Factorial experimental design
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบว่าวิธกี ารสอนซึง่ มี 3 วิธคี อื สอนด้วยชุดการสอน
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนตามปกติ กับรูปแบบการจัด
ห้องเรียนซึง่ มี 2 วิธคี อื นักเรียนนังรวมกั
่
นเป็ นกลุ่มโดยมีตวิ เตอร์ประจํากลุ่ม และนักเรียน
นัง่ เรีย นแบบปกติ วิธีก ารสอนกับ รูป แบบการจัด ห้อ งเรีย นจะมีอิท ธิพ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนหรือไม่
ปญั หาการวิจยั อย่างนี้ตอ้ งทําวิจยั เชิงทดลองโดยใช้แบบวิจยั ทีเ่ รียกว่า Factorial
experimental design ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั คือ สถิตกิ ารวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of variance) ซึง่ จะเป็ นแบบ 2 ทางหรือ 3 ทางขึน้ อยู่กบั
จํานวนตัวแปรอิสระว่ามีกต่ี วั
กิ จกรรม 5.3
1. การวิจยั เชิงทดลองมีลกั ษณะอย่างไร
2. แบบวิจยั เชิงทดลองทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีลกั ษณะอย่างไร
3. ถ้าต้องการจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางเรี
ยนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คม
์
ศึกษาก่อนกับหลังการใช้ชดุ การสอน จะออกแบบวิจยั อย่างไร จงอธิบาย
4. ถ้าต้องการจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุม่ สาระการเรียนรู้
์
วิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนด้วยชุดการสอนกับการสอนตามคูม่ อื ครูของ สสวท.
จะออกแบบวิจยั อย่างไร จงอธิบาย
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แบบวิ จยั เชิ งสํารวจ

แบบวิ จยั เชิ งสํารวจ (Survey research designs) เป็ นแบบวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่ได้จดั
กระทํากับหน่วยตัวอย่างและผลการวิจยั ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสาเหตุและผล(Cause and
effect) ผูว้ จิ ยั ต้องการบรรยายสภาพการณ์ เหตุการณ์ พฤติกรรม ความคิดเห็น ความเชือ่
เจตคติ ของประชากรวิจ ัย หรือ เป็ น การวิจ ยั ตัว แปรของประชากรที่เ กิด ขึ้น แล้ว ผู้ว ิจ ัย
เพียงแต่ยอ้ นไปเก็บรวบรวมมาเพือ่ นําไปใช้ตอบปญั หาการวิจยั ลักษณะปญั หาการวิจยั มี
ดังนี้
1. ปญั หาการวิจยั ตัวแปรเดียว ผลของการวิจยั จะบรรยายลักษณะตัวแปรของ
ประชากรว่าเป็ นอย่างไร มากน้อยแค่ไหน ถ้าเป็ นตัวแปรเชิงปริมาณจะใช้วธิ กี ารทางสถิติ
เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็ นต้น
2. ปญั หาการวิจยั มากกว่าหนึ่งตัวแปร ผลของการวิจยั จะบรรยายในลักษณะ
ความเกีย่ วข้องกันระหว่างตัวแปรในเชิงเปรียบเทียบกันว่ามากกว่า น้อยกว่า หรือแตกต่าง
กัน ถ้าตัวแปรเชิงปริมาณก็จะใช้วธิ กี ารทางสถิติ t-test และ ANOVA
ประเภทของแบบวิ จยั เชิ งสํารวจ มีดงั นี้
1. แบบวิจยั เชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross sectional survey design) เป็ นการ
วิจยั ทีใ่ ช้ขอ้ มูลในเวลาใดเวลาหนึ่งขณะนัน้ หรือใช้ขอ้ มูลภาคตัดขวาง อาจเป็ นการวิจยั ตัว
แปรเดีย ว หรือ มากกว่า สองตัวแปรในเชิง เปรีย บเทีย บกัน ว่า มากกว่า น้ อ ยกว่า หรือ
แตกต่างกัน
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการจะศึกษาพฤติกรรมการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานว่าเป็ นอย่างไร ครูท่มี เี พศ
ต่ า งกัน สอนในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ต่ า งกัน และในโรงเรีย นที่ม ีข นาดต่ า งกัน จะมี
พฤติกรรมการสอนแตกต่างกันหรือไม่
ปญั หาการวิจยั อย่างนี้จะต้องทําวิจยั เชิงสํารวจภาคตัดขวาง โดยเก็บข้อมูลใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้ครบทุกตัวแปรการวิจยั เพือ่ ตอบปญั หาการวิจยั ให้ครบทุกประเด็น
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2. แบบวิจยั เชิงสํารวจระยะยาว(Longitudinal survey design) เป็ นการวิจยั ที่
ต้องใช้ขอ้ มูลเป็ นระยะเวลายาวนาน เพือ่ ดูแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลตามเวลาที่
เปลีย่ นไป มีชอ่ื เรียกเฉพาะตามลักษณะของข้อมูลทีใ่ ช้ได้ดงั นี้
2.1. การศึกษาแนวโน้ม (Trend studies) เป็ นการศึกษาเหตุการณ์หรือเรือ่ ง
ใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึน้ ในอดีต จนถึงปจั จุบนั ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือมีแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างไร เพือ่ นําไปพยากรณ์เหตุการณ์เดียวกันหรือเรือ่ งเดียวกันทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคต
ตัวอย่าง การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของไทย ในการทําวิจยั ผูว้ จิ ยั จะต้องศึกษาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตัง้ แต่อดีตทีเ่ ริม่ มี
การปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ.2542
มาเรื่อยๆจนถึงปจั จุบนั และในอนาคตการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของไทยจะเป็ นอย่างไร
2.2. การศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Cohort studies) เป็ นการศึกษาเหตุการณ์หรือ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งของประชากรทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทีเ่ หมือนกัน
ตัวอย่าง การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูครูทม่ี อี ายุระหว่าง 55 ถึง 60
ปี และทําการสอนอยู่ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการทําวิจยั ผูว้ จิ ยั จะทําการศึกษา
พฤติกรรมการสอนของครูท่มี อี ายุอยู่ในช่วงดังกล่าวและสอนอยู่ในระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ซึง่ อาจจะเป็ นคนเดิมหรือเปลีย่ นคนก็ได้ในเวลาทีแ่ ตกต่างกันหลายๆครัง้ ก่อนที่
จะสรุปพฤติกรรมการสอนของครูวา่ เป็ นอย่างไร
2.3. การศึกษาต่อเนื่อง (Panel studies) เป็ นการศึกษาเหตุการณ์หรือเรือ่ ง
ใดเรื่องหนึ่งของประชากรกลุ่มเดียวกันในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน และมีการสรุปผลการศึกษา
เป็ นระยะๆตามช่วงเวลาที่ศกึ ษา ก่อนที่จะศึกษาในช่วงเวลาต่อไปจนครบตามช่วงของ
เวลาทีก่ าํ หนดในการศึกษาหรือวิจยั เรือ่ งนัน้
ตัวอย่าง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาจนจบการศึกษา ในการทําวิจยั ผูว้ จิ ยั จะต้องศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนตัง้ แต่ปีท่ี 1 จนถึงปีท่ี 6 และสรุปพฤติกรรมแต่ละปีวา่ เป็ นอย่างไร
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กิ จกรรม 5.4
จงยกตัวอย่างชือ่ เรือ่ งหรือปญั หาการวิจยั ทีใ่ ช้แบบวิจยั เชิงมาอย่างละ
1 เรือ่ งดังนี้
1.
2.
3.
4.

MR 393(s)

แบบวิจยั เชิงสํารวจภาคตัดขวาง
แบบวิจยั เชิงสํารวจแนวโน้ม
แบบวิจยั เชิงสํารวจเฉพาะกลุม่
แบบวิจยั เชิงสํารวจต่อเนื่อง
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เนื้ อหา 5.5

แบบวิจยั เชิงความสัมพันธ์

แบบวิ จยั เชิ งความสัมพันธ์ (Correlation research designs) เป็ นแบบวิจยั ที่
ใช้ศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ (สหสัมพันธ์) ระหว่า งตัวแปร หรือเพื่อใช้การพยากรณ์
ตัวแปร หรือเพือ่ ศึกษาการมีอทิ ธิพลของตัวแปรตัวหนึ่งหรือหลายตัวทีม่ ตี ่อตัวแปรตัวหนึ่ง
ถ้าตัวแปรการวิจยั เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ วิธกี ารทางสถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ Simple correlation,
Multiple regression, Partial correlation Part correlation และ Path analysis เป็ นต้น
ประเภทของแบบวิจยั เชิงความสัมพันธ์ มีดงั นี้
5.1. แบบวิจยั เชิงบรรยายความสัมพันธ์ (Explanatory research design) เป็ น
แบบวิจยั ทีใ่ ช้สําหรับบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั สองตัว หรือมากกว่า
สองตัวว่าเป็ นอย่างไร
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา รายได้ของ
ครอบครัว สภาพสังคมที่บ้าน สภาพสังคมนอกบ้าน กับคุณภาพชีวติ ของคนไทยว่ามี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่
ปญั หาการวิจยั อย่างนี้ตอ้ งทําวิจยั เชิงความสัมพันธ์แบบบรรยาย โดยสุม่ ตัวอย่าง
คนไทยมาจํา นวนหนึ่ ง แล้ว วัด หรือ สอบถามตัว แปรการวิจ ัย ครบทุ ก ตัว แปร ถ้า จะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวก็จะใช้วธิ กี ารทางสถิติ Simple correlation ถ้าจะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวเหมือนกันแต่ต้องขจัดความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่น
ออกไปก่อนก็จะใช้วธิ กี ารทางสถิติ Partial correlation หรือ Part correlation
5.2. แบบวิจยั เชิงพยากรณ์ (Prediction research design) เป็ นแบบวิจยั
สําหรับพยากรณ์ค่าของตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตามด้วยตัวแปรพยากรณ์หรือตัวแปร
อิสระตัวเดียวหรือหลายตัวในประชากรกลุม่ เดียว
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบว่า ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว สภาพ
สังคมทีบ่ า้ น และสภาพสังคมนอกบ้าน สามารถพยากรณ์หรือมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ
ของคนไทยหรือไม่
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ั หาการวิจ ัย อย่ า งนี้ ต้อ งทํ า วิจ ัย เชิง ความสัม พัน ธ์ แ บบพยากรณ์ โดยสุ่ ม
ปญ
ตัวอย่างคนไทยมาจํานวนหนึ่ง แล้ววัดหรือสอบถามตัวแปรการวิจยั ให้ครบทุกตัว ถ้า
ต้องการศึกษาว่าตัวแปรพยากรณ์ต่างๆนัน้ สามารถพยากรณ์ได้หรือไม่ จะใช้วธิ กี ารทาง
สถิติ Multiple regression หรือต้องการรูว้ า่ ตัวแปรใดมีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อม ก็จะ
ใช้วธิ กี ารทางสถิติ Path analysis
กิ จกรรม 5.5
1. จงยกตัวอย่างปญั หาการวิจยั ทีใ่ ช้แบบวิจยั เชิงบรรยายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทีว่ จิ ยั
2. ถ้าต้องการจะรูว้ า่ มีตวั แปรการวิจยั อะไรบ้างมีอทิ ธิพลต่อผลการเรียน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จะออกแบบวิจยั อย่างไร จงอธิบาย
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เนื้ อหา 5.6

แบบวิจยั เชิงคุณภาพ

แบบวิ จยั เชิ งคุณภาพ(Qualitative research designs) เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้
บรรยายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กบั สภาพแวดล้อม โดยการให้ความหมายหรือการ
ให้นิยามสถานการณ์ต่างๆ การกําหนดค่านิยม และอุดมการณ์ของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์นัน้ ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้วธิ กี ารตีความ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
เป็ นหลัก มีแบบวิจยั ต่างๆดังนี้
1. แบบวิจยั ทีส่ ร้างทฤษฎีจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ (Grounded theory design)
เป็ นแบบวิจยั ที่เริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้น และผู้วจิ ยั ได้นํา
ข้อมูลต่างๆเหล่านัน้ มาสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันทีเ่ ราเรียกว่า สมมุติฐาน เพื่อนําไปใช้ในการ
อธิบายเหตุการณ์นนั ้ ๆ สมมุตฐิ านทีก่ าํ หนดขึน้ นี้ผวู้ จิ ยั สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา
จนกว่าสมมุตฐิ านจะนิ่งและสามารถอธิบายการเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ เราจึงจะเรียกว่า
Grounded theory design
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะอธิบายการเกิดเหตุการณ์ชุมนุ มทางการเมืองของ
ประเทศไทยในแต่ละครัง้ ว่าเกิดจากปจั จัยอะไรบ้างและปจั จัยต่างๆเหล่านัน้ มีความสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกันอย่างไร
ปญั หาการวิจยั อย่างนี้จะต้องใช้แบบวิจยั เชิงคุณภาพ เริม่ แรกผู้วจิ ยั ต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือปจั จัยต่างๆจากเหตุการณ์การชุมนุ มทางการเมือง และนํ าข้อมูลต่างๆ
เหล่านัน้ มาสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันเป็ นสมมุตฐิ านการวิจยั ขึน้ แล้วนําไปใช้อธิบายเหตุการณ์
ชุมนุ มทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ถ้ายังไม่สามารถอธิบายได้ ผูว้ จิ ยั ก็สามารถปรับปรุงแก้ไข
สมมุติฐานได้ตลอดเวลาจนกว่าสมมุติฐานจะนิ่ง เราก็จะได้ทฤษฎีท่ใี ช้อธิบายการเกิด
เหตุการณ์ชมุ นุมทางการเมือง
2. แบบวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnographic research design) เป็ นแบบ
ของการวิจยั ที่ใช้สําหรับการวิจยั เพื่อต้องการอธิบาย และการตีความหมายรูปแบบของ
วัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อ และภาษา ที่มกี ารพัฒนามาระยะเวลาหนึ่ง
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คําว่าวัฒนธรรมหมายถึงทุกๆ สิง่ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความเชื่อของมนุ ษย์ใน
แต่ละหมู่เหล่า ได้แก่ การใช้ภาษา การหาอาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย โครงสร้างของสังคม การ
ติด ต่ อ สื่อ สาร การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ใช้ก ารสัม ภาษณ์ การสัง เกต การเก็บ รวบรวม
เอกสาร
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการจะศึกษาวัฒนธรรมการสร้างทีอ่ ยู่อาศัยของชาวไทยใน
เขตภาคกลาง หรือต้องการจะศึกษาวัฒนธรรมการกินของชาวนาในเขตภาคกลาง หรือ
ต้องการศึกษาลักษณะครอบครัวชาวนาไทยในเขตภาคกลาง จากตัวอย่างทัง้ 3 นี้ผวู้ จิ ยั
ควรใช้แบบวิจยั เชิงคุณภาพที่เรียกว่า แบบวิจยั เชิงชาติพนั ธ์วรรณนา และเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตหรือการสัมภาษณ์ หรือใช้ทงั ้ สองวิธรี ว่ มกัน
3. แบบวิจยั เชิงชีวประวัตบิ ุคคล (Narrative Research design) เป็ นแบบวิจยั
เชิงคุณภาพ ที่ใช้ศกึ ษาประวัตชิ วี ติ ความเป็ นอยู่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจ การ
วิจยั จะเริม่ ด้วยการเก็บรวบรวมประสบการณ์ดา้ นต่างๆเช่น การศึกษา การทํางาน และ
ผลงาน สรุปหรือสังเคราะห์เป็ นแนวคิด หลักการ หรือปรัชญาในการดํารงชีวติ ของบุคคล
นัน้
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องการจะศึกษาชีวประวัตขิ องท่านพุทธทาสภิกขุ ก็ต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั ทัง้ ทางด้านการศึกษา การงาน และผลงานต่างๆ แล้ว
นํามาสังเคราะห์เป็ นหลักการ แนวคิดหรือปรัชญาในการทํางานหรือการดํารงชีวติ เป็ นต้น
กิ จกรรม 5.6
จงยกตัวอย่างปญั หาการวิจยั เชิงคุณภาพมา 1 ปญั หา พร้อมทัง้ อธิบาย
วิธกี ารทําวิจยั อย่างย่อๆมาให้เข้าใจ
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สรุปบทที่ 5
เนื้ อหา 5.1 ความหมายและจุดมุง่ หมายของการออกแบบวิจยั
การออกแบบวิจยั หมายถึง การจํากัดขอบเขตและวางรูปแบบการทําวิจยั เพือ่ ให้
ได้คาํ ตอบของปญั หาการวิจยั
แบบวิจยั หมายถึง แผน โครงสร้าง และวิธีการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คําตอบของปญั หาการวิจยั
จุดมุง่ หมายของการออกแบบวิจยั มีดงั นี้
1. เพือ่ ให้ได้คาํ ตอบของปญั หาวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้
2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจยั ซึง่ หลักในการควบคุม
ความแปรปรวนคือ Max Min Con
2.1. Max หมายถึง การทําให้ความแปรปรวนของตัวแปอิสระแตกต่างกัน
มากทีส่ ดุ
2.2. Min หมายถึง การทําให้ความแปรปรวนของตัวแปรอันเนื่องจากความ
คลาดเคลือ่ นมีคา่ ตํ่าสุด
2.3. Con หมายถึง การควบคุมอิทธิพลของตัวแปรเกิน โดยมีวธิ กี ารดังนี้
2.3.1. โดยการสุม่
2.3.2 . ทําให้มคี า่ คงที่
2.3.3. ทําให้เป็ นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง
2.2.4. ใช้วธิ กี ารทางสถิติ
เนื้ อหา 5.2 เกณฑ์การประเมินแบบวิจยั
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาตัดสินมีดงั นี้
1. เป็ นแบบวิจยั ทีม่ งุ่ หาคําตอบของปญั หาวิจยั
2. ควบคุมความแปรปรวนได้
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3. มีความเทีย่ งตรงภายใน ปราศจากตัวแปรทีก่ ่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน คือ
History Maturation Testing Instrumentation Statistical regression Selection Mortality
เป็ นต้น
4. มีความเทีย่ งตรงภายนอก คือ เป็ นแบบวิจยั ทีส่ ามารถสรุปผลการวิจยั พาดพิง
ไปยังประชากรเป้าหมายได้ ตัวแปรทีท่ ําให้ขาดความเทีย่ งตรงภายนอก ได้แก่ ปฏิกริ ยิ า
ร่วมระหว่างตัวแปรทีท่ าํ ให้ขาดความเทีย่ งตรงภายใน
เนื้ อหา 5.3 แบบวิจยั เชิงทดลอง มีดงั นี้
5.3.1. แบบวิจยั เชิงทดลอง 1 กลุม่
1.) แบบวิจยั เชิงทดลองทีม่ กี ารวัดผลก่อนทดลองและหลังทดลอง มี
รูปแบบดังนี้
X
O2
Rex หรือ Sex O1
2.) แบบวิจยั เชิงทดลองทีม่ กี ารวัดผลหลังทดลองอย่างเดียว มีรปู แบบ
ดังนี้
X
O2
Rex หรือ Sex
3.) แบบวิจยั เชิงทดลองตามลําดับเวลา มี 2 แบบดังนี้
X
O4 O5 O6
แบบแรก Rex หรือ Sex O1 O2 O3
แบบสอง Rex หรือ Sex O1 X O2 X O3 X O4 X O5 X O6
4.) แบบวิจยั เชิงทดลองแบบทดลองซํ้าและวัดซํ้า มีรปู แบบดังนี้
Rex หรือ Sex O1 X1 O2 X2 O3 X3 O4 X4 O5 X5 O6
5.3.2 แบบวิจยั เชิงทดลอง 2 กลุม่ มีดงั นี้
1.) แบบวิจยั เชิงทดลอง 2 กลุ่ม มีการวัดผลก่อนทดลอง (O1) และ
การวัดผลหลังทดลอง (O2) ทัง้ 2 กลุม่ มีรปู แบบดังนี้
X
O2
R ex หรือ Sex O1
Rcon หรือ Scon O1 ~ X
O2
2.) แบบวิจยั เชิงทดลอง 2 กลุ่ม มีการวัดผลหลังทดลอง (O2) อย่าง
เดียวทัง้ 2 กลุม่ มีรปู แบบดังนี้
X
O2
R ex หรือ Sex
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Rcon หรือ

Scon

~X

O2

5.3.3. แบบวิจยั เชิงทดลองมากกว่า 2 กลุม่ มีรปู แบบวิจยั ดังนี้
1.) แบบวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ เป็ นแบบวิจยั ทีต่ อ้ งการศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรอิสระ 1 ตัวทีแ่ ปรค่ามากกว่า 2 ค่าหรือมากกว่า 2 กลุ่ม ทีม่ ตี ่อตัวแปร
ตาม 1 ตัว
2.) แบบวิจยั เชิงทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ เป็ นแบบวิจยั ทีต่ อ้ งการ
ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ 1 ตัวทีม่ แี ต่ตวั แปรตาม 1 ตัวโดยการควบคุมตัวแปรเกิน
แบบให้เป็ นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง ทีเ่ รียกว่าตัวแปรบล็อก
3.) แบบวิจยั เชิงทดลองแบบแฟคเตอร์เรียล เป็ นแบบวิจยั ทีต่ ้องการ
ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไปทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม 1 ตัว
5.3.4 แบบวิจยั เชิงสํารวจ มีรปู แบบวิจยั ดังนี้
1.) แบบวิจยั เชิงสํารวจภาคตัดขวาง เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้ขอ้ มูลในเวลาใด
เวลาหนึ่งในขณะนัน้
2.)
แบบวิจยั เชิงสํารวจระยะยาว เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้ขอ้ มูลระยะเวลา
ยาวนาน เพือ่ ดูการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลตามระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป
5.3.5 แบบวิจยั เชิงความสัมพันธ์ เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้สาํ หรับหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร หรือการพยากรณ์ตวั แปร มีแบบวิจยั ดังนี้
1.) แบบวิจยั เชิงบรรยายความสัมพันธ์ เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้สาํ หรับบรรยาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัว
2.) แบบวิจยั เชิงพยากรณ์ เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้สาํ หรับพยากรณ์ค่าของตัว
แปรตัวหนึ่ง ด้วยตัวแปรอีกตัวหนึ่งหรือหลายตัว
5.3.6 แบบวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้สาํ หรับบรรยายความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์กบั สภาพแวดล้อม มีแบบวิจยั ดังนี้
1.) แบบวิจยั ทีส่ ร้างทฤษฎีจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเหตุการณ์ ท่เี กิดขึน้ แล้วนํ าข้อมูลเหล่านัน้ มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เพื่อนํ าไป
อธิบายเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อีก
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2.) แบบวิจยั เชิงชาติพนั ธ์วรรณนา เป็ นการวิจยั ทีใ่ ช้สาํ หรับการอธิบายเพือ่
ทําความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมต่างๆของมนุษย์
3.) แบบวิจยั เชิงชีวประวัตบิ ุคคล เป็ นแบบวิจยั ทีใ่ ช้ศกึ ษาประวัตคิ วาม
เป็ นมาของบุคคลทีน่ ่ าสนใจ หรือเป็ นบุคคลทีส่ าํ คัญ เพื่อสรุปเป็ นแนวคิด หลักการ ในการ
ดํารงชีวติ จนมีชอ่ื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไป
่
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แบบฝึ กหัดบทที่ 5
1. การออกแบบวิจยั หมายถึงอะไร และมีจุดมุง่ หมายเพือ่ อะไร
2. ท่านมีหลักเกณฑ์ในการประเมินแบบวิจยั อย่างไร ว่าแบบวิจยั ใดมี
ประสิทธิภาพหรือไม่มปี ระสิทธิภาพเป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้
3. จงออกแบบวิจยั สําหรับหัวข้อการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1. การเปรียบเทียบทักษะการปฏิบตั กิ ารทดลองวิทยาศาสตร์ระหว่างการ
สอนแบบโครงงานกับการสอนตามคูม่ อื ของ สสวท. นักเรียนชัน้ ...................
3.2. การศึกษาอิทธิพลของเทคนิคการสอนทีแ่ ตกต่างสามแบบกับการจัด
บรรยากาศทีแ่ ตกต่างกันสองแบบทีม่ ตี ่อกันผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกลุม่ สาระการเรียนรู้
์
คณิตศาสตร์ นักเรียนชัน้ ......................
4. จงยกตัวอย่างชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจยั ทีใ่ ช้แบบวิจยั เชิงทดลองหรือแบบวิจยั
เชิงสํารวจก็ได้ทเ่ี ป็ นการวิจยั แบบ บล็อกสมบูรณ์ และบอกด้วยว่ามีตวั แปรอะไรบ้าง
5. จงยกตัวอย่างหัวข้อการวิจยั เชิงคุณภาพมา 1 หัวข้อ พร้อมทัง้ ออกแบบวิจยั
มาด้วยว่าจะทําวิจยั อย่างไร
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