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       จากที่ ได้รับฟังผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
ทบทวนการวิจัย นั้น 
          ได้เล่าถึงว่า การทบทวนการวิจัย ดังนี ้
         การวิจัย (Research) คือ  การค้นหาความจริงหรือความรู้ใหม่ 
โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ เช่ือถือได้ เช่น วิธีการทางวิทยาศาสตร ์เป็นต้น 
 
         ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  

   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ( Experiment  Research  
Methodology) เป็นการวิจัยที่ต้องท าในห้องทดลองหรือห้อง 
ปฏิบัติการ 

   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ( Descriptive  Research  
Methodology) เป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วโดยมีผูส้ ารวจ
ไว้แล้ว หรือผู้วิจัยท าการส ารวจเอง หรือ จะเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
 
          ประเภทของการวิจัย (Type of Research) 

    การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการ
วิจัยที่มีการควบคมุลักษณะบางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หนึง่ไว้
เพื่อดูผลวา่จะเป็นอย่างไร  

    การวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการ
วิจัยที่ต้องอาศัย การรวบรวมข้อมลู   เพื่อน ามาอธิบายหรือสรุปผล
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้น 

    การวิจัยประวัติศาสตร์ (Historical  Research) เป็นการวิจยั
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งจะเน้นหนักในการตรวจสอบ เป็นอะไร
ในอดีต 

    การวิจัยปัจจุบัน (Current  Research) เป็นการวิจัยเพื่อ
ค้นหาความจริง/สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน เป็นอะไรใน
ปัจจุบัน 

    ขั้นตอนการท าวิจัย 
1. เลือกประเด็น หรือ เรื่องท่ีจะท าวจิัย 
2. ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ก าหนดวัตถุประสงค ์
4. ตั้งสมมตุิฐาน 
5. ก าหนดตัวแปรและวิธีวัด 
6. สร้างเครื่องมือ ทดลองใช้ ปรับปรงุ 
7. ก าหนดประชากร เลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
8. เก็บรวบรวมข้อมูล 

การทบทวนการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
     
    การวิจัย (Research) คือ  การคน้หาความ
จริงหรอืความรู้ใหม่ โดยใช้วธิีการทีเ่ป็นระบบ 
เชื่อถอืได้ เชน่ วธิีการทางวิทยาศาสตร ์เป็นต้น 
          
     ระเบยีบวิธวีิจยั(Research Methodology)  

   -ระเบียบวิธีวจิัยเชิงทดลอง  
   -ระเบียบวิธีวจิัยเชิงบรรยาย  

 
      ประเภทของการวิจัย  
          (Type of Research) 

    -การวิจยัแบบทดลอง    
    -การวิจยัแบบบรรยาย      
    -การวิจัยประวัติศาสตร์      
    -การวิจยัปัจจบุัน      

 
ขั้นตอนการท าวิจยั 

1. เลือกประเด็นวจิัย 
2. ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
3. ก าหนดวตัถุประสงค ์
4. ตั้งสมมุตฐิาน 
5. ก าหนดตวัแปรและวธิีวัด 
6. สร้างเครือ่งมอื ทดลองใช ้ 
7. ก าหนดประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
8. เก็บรวบรวมข้อมูล 
9. ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล 
10. แปลผล และเขียนรายงาน 
11. เผยแพร่ผลการวิจัย 

        สมมติฐานของการวิจยั ได้จาก การ
วิเคราะห์หรือคาดคะเนผลของการวิจัย ซึ่งจะเป็น
การคาดเดาผลงานวิจัย โดยในการคาดคะเนหรือ
การคาดเดานัน้จะต้องมีเหตุผลในการคาดเดา 
ผู้วิจัยจะตอ้งอธิบายได้ว่าท าไมต้องมีการคาดคะเน
หรือคาดเดาอย่างนัน้       
        การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Testing 
Hypothesis) 

 -ก าหนดสมมติฐานทางสถิต ิ
 -ก าหนดเกณฑ์ทีจ่ะใช้ในการทดสอบ 
 -เลือกวธิีการทดสอบทางสถิตทิี่เหมาะสม 
 -สร้างขอบเขตของการตัดสนิใจ 
 -ค านวณคา่สถิติจากขอ้มูลตัวอย่าง 
 -ตัดสินใจ ปฏิเสธ หรือ ยอมรับสมมตฐิาน 
 -สรุปผล 

      
             



   
9. ประมวลผล และวเิคราะห์ข้อมลู 
10. แปลผล และเขียนรายงาน 
11. เผยแพรผ่ลการวิจัย 

            สมมติฐานของการวิจัย ได้จาก การวเิคราะห์หรือคาดคะเน
ผลของการวิจัย ซึ่งจะเป็นการคาดเดาผลงานวิจัย โดยในการคาดคะเน
หรือการคาดเดานั้นจะต้องมเีหตผุลในการคาดเดา ผู้วิจัยจะต้องอธิบาย
ได้ว่าท าไมต้องมีการคาดคะเนหรอืคาดเดาอยา่งนั้น สมมติฐานมี
ความส าคญัต่อการวิจัยมาก เพราะจะเป็นแนวทางในการที่จะหาค าตอบ
ของงานวิจัยนั้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคญัในการก าหนดแนวทาง
และขอบเขตของการเก็บข้อมูล ในงานวิจัยหนึ่งๆ อาจจะมีการก าหนด
สมมติฐานไว้หลายสมมติฐาน ผู้วิจยัแต่ละคนอาจจะก าหนดสมมติฐานไว้
แตกต่างกันถึงแม้นจะท าวิจัยเรื่องเดียวกันก็ตาม ท้ังนี้เพราะผู้วิจัยแต่ละ
คนจะมีประสบการณ์ ความเช่ือ ทัศนคติที่แตกต่างกัน  สมมติฐานอาจ
ก าหนดไว้หลายข้อ 
            
          การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Testing Hypothesis) 

     ก าหนดสมมติฐานทางสถิต ิ
     ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการทดสอบ 
     เลือกวิธีการทดสอบทางสถิติทีเ่หมาะสม 
     สร้างขอบเขตของการตัดสินใจ 
     ค านวณค่าสถิติจากข้อมลูตัวอย่าง 
     ตัดสินใจ ปฏิเสธ หรือ ยอมรับสมมติฐาน 
     สรุปผล 

 
           สถิติกับงานวิจัย 

     สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
     สถิติอนุมาน (Inference  Statistics) 

           สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิตเิบื้องตน้
(พ้ืนฐาน) 

      การน าเสนอข้อมูล ( Presentation ) 
      การแจกแจงความถี่ ( Frequencies ) 
      การวัดแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง ( Measure Central of 

Tendency) 
 การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
            การหาค่าฐานนิยม (Mode) 

การหาค่าแสดงต าแหน่งของข้อมูล Median, Quartiles, 
Deciles, Percentiles, N-Tiles 

การหาค่าการกระจายของข้อมูล ( Dispersion ) Range, 
Quartiles Deviation , 

Mean Deviation, Standard Deviation, Coefficient  
Variation 

 
       สถิติอนุมาน (Inference  Statistics) คือการน าข้อมูลทีไ่ด้จาก
ตัวอย่างหรือบางส่วนของประชากร มาศึกษาเพื่อหาค่าสถิติน าไปสรปุผล
ลักษณะของกลุม่ประชากรเป้าหมายทั้งหมด 
ค่า Statistics และ ค่า Parameter 

            สถิติกับงานวิจยั เช่น สถิติบรรยาย 
(Descriptive Statistics), สถิติอนุมาน (Inference  
Statistics), สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)  

       
      การน าเสนอข้อมูล ( Presentation )

เช่น การแจกแจงความถี่ ( Frequencies ), การวัด
แนวโน้มเข้าสู่สว่นกลาง, การหาค่าเฉลี่ย (Mean), 
การหาค่าฐานนิยม (Mode) , การหาค่าแสดง
ต าแหน่งของขอ้มูล และการหาค่าการกระจายของ
ข้อมูล เป็นต้น 
       สถิติอนุมาน (Inference  Statistics) คือ
การน าขอ้มูลที่ได้จากตวัอย่างหรอืบางส่วนของ
ประชากร มาศกึษาเพือ่หาค่าสถิตนิ าไปสรุปผล
ลักษณะของกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด 
ค่า Statistics และ ค่า Parameter 
       การอนุมานทางสถิติ คือ การศึกษาคา่สถิติ
เพื่อไปอธิบายค่าพารามเิตอร ์
      -การอนุมานแบบพาราเมตริก  
      -การอนุมานแบบน็อนพาราเมตริก  

   
      การตรวจสอบเคร่ืองมือและข้อมูล 
      การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 
      -ความเชื่อถือได้ หรอื ความเชือ่มัน่ 
      -ความแม่นย า หรือ ความตรง  
 
      การตรวจสอบ ข้อมูลท่ีผิดปกติ 
     -อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
      -ค่าที่แตกต่างจากค่าอืน่ๆมาก (Outlier) 
      -การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล  
      -การตรวจสอบว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติ
หรือไม ่ 
      ทั้งนีเ้ครือ่งมอืจะตอ้งมีประสิทธิภาพ มคีวามมี
ปรนัย ความยุติธรรม และความสะดวกในการใช้
ด้วย  เชน่ การใช้แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, การ
สัมภาษณ ์และการสังเกต เป็นต้น 
 
      การเลือกตัวอย่าง ( Sampling ) 
      -แบบใช้ความน่าจะเป็น เช่น  
 แบบสุ่มอย่างง่ายแบบ, แบ่งกลุ่ม, แบบ
มีระบบ, แบบกลุ่ม และแบบอืน่ๆ (Yamane) 
      -แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น เช่น 
แบบตามสะดวก, แบบใช้เกณฑ์ผูว้ิจัย, แบบก าหนด
โควต้า, แบบสโนว์บอล  
       
       การก าหนดขนาดตัวอย่าง ( Sampling ) 

-ใช้แนวทางของความน่าจะเป็น 
-ใช้แนวทางของการทดสอบสมมตฐิาน 
-ใช้แนวทางของการประมาณค่า 

 
      สิ่งท่ีต้องก าหนดไว้ก่อนการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง  
       -ก าหนดช่วงความเชื่อมัน่ของการประมาณค่า  
       -ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการ
ประมาณค่า  

 
      

 

 



   
       การอนุมานทางสถิติ คือ การศึกษาค่าสถิติเพื่อไปอธิบาย
ค่าพารามิเตอร ์
       การอนุมานแบบพาราเมตริก (Parametric) 

  ข้อมูลอยู่ในระดับ  Interval /Ratio 
  ทราบการแจกแจงของข้อมูล 
  ข้อมูลมีจ านวนมาก 
  การประมาณค่า(Estimation) ก าหนดขนาดตัวอยา่ง  
  การทดสอบสมมติฐาน ( Hypothesis Testing ) 
  การหาความสัมพันธ์ ( Correlation & Association ) 
  การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร ( Multivariate Analysis) 

       
      การอนุมานแบบน็อนพาราเมตริก (Non-Parametric) 

  ข้อมูลอยู่ในระดับ  Nominal / Ordinal 
  ไม่ทราบการแจกแจงของข้อมูล  
  ข้อมูลมีจ านวนน้อย 
 

      การตรวจสอบเคร่ืองมือและข้อมูล 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ความเชื่อถือได้ หรือ ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 
ความแม่นย า หรือ ความตรง (Validity) ของเครื่องมือ 

 การตรวจสอบ ข้อมูลที่ผิดปกต ิ
      อ านาจจ าแนก (Discrimination) 

ค่าที่แตกต่างจากค่าอื่นๆมาก (Outlier) 
 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล 

 การตรวจสอบว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติหรือไม ่ 
 
      ทั้งนี้เครื่องมือจะต้องมีประสทิธิภาพ มีความมีปรนัย ความยตุิธรรม 
และความสะดวกในการใช้ด้วย  เช่น การใช้แบบทดสอบ, 
แบบสอบถาม, การสัมภาษณ์ และการสังเกต เป็นต้น 
 
      การเลือกตัวอย่าง ( Sampling ) 

   แบบใช้ความน่าจะเป็น ( Probability Techniques )   
 แบบสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)   
            แบบแบ่งกลุ่ม (Stratified Sampling)  

แบบมีระบบ (Systematic  Sampling)  
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling)    
แบบอ่ืนๆ เช่น Yamane เป็นต้น 

    แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Non Probability 
Techniques ) 

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 แบบใช้เกณฑ์ผู้วิจยั (Purposive Sampling) 

แบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) 
 แบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) 
      
 
 
 

 
 
 
  



   
 
     การก าหนดขนาดตัวอย่าง ( Sampling ) 

ใช้แนวทางของความน่าจะเป็น 
ใช้แนวทางของการทดสอบสมมตฐิาน 
ใช้แนวทางของการประมาณค่า 

จากการประมานค่าเฉลีย่  
จากการประมานค่าสัดส่วน  

     สิ่งที่ต้องก าหนดไว้ก่อนการก าหนดขนาดตัวอย่าง  
     ก าหนดช่วงความเชื่อมั่นของการประมาณค่า  
     ก าหนดระดับความคลาดเคลือ่นของการประมาณค่า  

 

 
 


