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กำรสร้ำงระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ
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11-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

หน่วยที่ 11 

กำรสร้ำงระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ

เค้ำโครงเนื้อหำ
ตอนที่ 11.1  การก�าหนดพ้ืนที่ ประชากรและตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณ

11.1.1 การเลือกพ้ืนที่การวิจัยเชิงปริมาณ

11.1.2 การสุ่มตัวอย่างประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ

11.1.3 การนิยามตัวแปรเชิงปริมาณ

ตอนที่ 11.2  การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ

11.2.1 การสร้างแบบสอบถาม

11.2.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณและเชิงสอบทาน

11.2.3 การสร้างแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์

ตอนที่ 11.3  การทดสอบเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ

11.3.1 การทดสอบค่าความเที่ยงตรง

11.3.2 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น

ตอนที่ 11.4  การรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ

11.4.1 การคัดกรองเอกสารตามตัวแปร

11.4.2 การรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ

ตอนที่ 11.5  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ

11.5.1 การตั้งตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

11.5.2 การก�าหนดและการใช้สถิติการวิจัยจากเกณฑ์วัดของตัวแปร

11.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์การวิจัย

11.5.4 การวิเคราะห์แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัย

แนวคิด
1.   การก�าหนดพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาการวิจัย และการก�าหนดประชากรที่อยู่ในพื้นท่ีของปัญหา

การวิจัย นับเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องท�าความเข้าใจ ทั้งทางภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ส่วนการนิยามตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณ ก็เพื่อน�าไปสู่การสร้างเครื่องมือการวิจัยท้ัง

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์
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11-3การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

2.  การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการแสดงวิธีการสร้างแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์เชิงปริมาณ และแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์จากกรอบแนวคิดของการศึกษา

วิจัย ด้วยการนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบ และนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของ

ตัวแปรด้วยตัวช้ีวัด

3.  การทดสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ต้องทดสอบทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์

4.  การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ต้องเริ่มตั้งแต่การคัดกรองเอกสารตามตัวแปรต้นและ

ตวัแปรตาม จากนัน้จงึน�าเครือ่งมือการรวบรวมข้อมูลเชงิปรมิาณมาใช้ โดยน�าแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ มาใช้รวบรวมและสอบทาน

ข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด

5.   การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล

เชงิปรมิาณ แล้วจงึค่อยก�าหนดสถติกิารวจิยัทีจ่ะใช้ จากเกณฑ์วดัของตวัแปร การวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณต้องวิเคราะห์ทั้งจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเกณฑ์วัด จนน�าไปสู่

การสร้างตัวแบบการแก้ไขปัญหาการวิจัยในขั้นสุดท้าย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  ก�าหนดพื้นที่ ประชากรและตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณได้

2.  สร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณได้

3.  ทดสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณได้

4.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณได้

5.  วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณได้
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11-4 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 11.1

กำรก�ำหนดพื้นที่ ประชำกรและตัวแปรกำรวิจัยเชิงปริมำณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 11.1.1 การเลือกพ้ืนที่การวิจัยเชิงปริมาณ

เรื่องท่ี 11.1.2 การก�าหนดประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ

เรื่องท่ี 11.1.3 การนิยามตัวแปรเชิงปริมาณ

แนวคิด
1.   พื้นที่การวิจัยเป็นค�าที่มีความหมายกว้าง ๆ ไม่ได้หมายถึงจ�าเพาะพื้นที่แบบใดแบบหนึ่ง 

การจ�าแนกพ้ืนที่การวิจัยมีหลักการแบ่งตามภูมิศาสตร์และตามสังคมศาสตร์ ทั้งพื้นที ่

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2.  การก�าหนดประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการก�าหนดประชากรที่อยู่ในพื้นที่ต้นเหตุ

แห่งปัญหาการวิจัย ต้องค�านึงถึงจ�านวนความเป็นกลุ่มก้อนและความเป็นตัวแทนของ

ประชากรการวิจัยเพื่อให้สามารถน�าข้อค้นพบทางการวิจัยไปสู่ความเป็นข้อเสนอทั่วไปได้

3.  การนิยามตัวแปรเชิงปริมาณกระท�าใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนแรกเป็นการนิยามตัวแปร

ด้วยองค์ประกอบของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และตอนสองเป็นการนิยามปฏิบัติการ 

องค์ประกอบของทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยตัวชี้วัด จุดประสงค์เพื่อน�าตัวชี้วัดไป

ตั้งค�าถามในแบบสอบถาม น�าองค์ประกอบไปตั้งค�าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และ

น�าตัวแปรต้นและตัวแปรตามไปสร้างแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  เลือกพ้ืนที่การวิจัยเชิงปริมาณได้

2.  สุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณได้

3.  นิยามตัวแปรเชิงปริมาณได้
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11-5การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

เรื่องที่ 11.1.1 กำรเลือกพื้นที่กำรวิจัยเชิงปริมำณ

ปัญหาการวิจัยทุกปัญหาย่อมต้องเกิดในพื้นที่ไม่แห่งใดก็แห่งหนึ่งที่มนุษย์อาศัยอยู่ แต่ค�าว่า “พื้นที่

การวิจัย” เป็นค�าที่มีความหมายกว้าง ๆ ไม่ได้หมายถึงจ�าเพาะพื้นที่แบบใดแบบหนึ่ง การจ�าแนกพื้นที่การ

วิจัยมีหลักการแบ่งตามภูมิศาสตร์และตามสังคมศาสตร์

พื้นที่การวิจัยทางภูมิศาสตร์ หมายถึง พ้ืนที่ที่ก�าหนดอาณาบริเวณที่จะลงภาคสนาม ปกติช่ือทาง

ภูมิศาสตร์อาจเรียกตามภูมิล�าเนา เป็นป่า เทือกเขา พื้นที่สวน พื้นที่ราบลุ่ม หรือเรียกตามภูมิภาค แบ่งเป็น

ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เพื่อความสะดวก

ในการก�าหนดเนื้อที่ของพื้นที่การวิจัย จึงได้ก�าหนดตามเขตการปกครอง หรือเขตตรวจราชการ เป็นจังหวัด 

อ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน ซึง่เป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ส่วนเขตการปกครองส่วนท้องถ่ิน แบ่งเป็นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนต�าบล และชื่อตามเขตปกครองท้องถ่ินพิเศษ เช่น 

กรุงเทพมหานคร หรือพัทยา

พื้นที่การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง องค์การหรือหน่วยงานที่มีปัญหาทางการวิจัย เป็นได้ทั้ง

องค์การภาครัฐ ที่เป็นหน่วยราชการต่าง ๆ และองค์การภาคเอกชน เป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ถ้าเป็นองค์การ

ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ยังสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก เป็นต้นว่า กระทรวง กรม 

กอง ส�านัก ฝ่าย ส�านักงาน กลุ่มงาน หรือบรรษัทข้ามชาติ แบ่งย่อยเป็นบริษัท ฝ่าย แผนก และทีมงาน 

ต่าง ๆ 

การเลือกพื้นที่การวิจัย มิได้ผูกพันเฉพาะทางภูมิศาสตร์หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น แม้ว่าในพื้นที่

การวิจัยแห่งหนึ่งยังสามารถแบ่งพื้นที่การวิจัยตามเครื่องมือการวิจัยอีกด้วย เม่ือเครื่องมือการวิจัยแบ่งออก

เป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ จึงสามารถก�าหนดพ้ืนที่การวิจัย

ออกเป็น 2 พื้นที่ดังนี้

1.  พื้นที่เชิงปริมาณ หมายถึง พื้นที่ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ต้องเป็นพื้นที่กว้าง แต่สามารถ

สุ่มตัวอย่างพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้ตามสัดส่วนทางภูมิศาสตร์ และเขตการปกครองส่วนภูมิภาค เช่น แบ่งเป็น

ภาค จังหวัด อ�าเภอ และหมู่บ้าน หรือแบ่งตามสัดส่วนขององค์การ เช่น อบจ. เทศบาล และอบต. จากนั้น

ให้ระบุเป็นแผนท่ีที่ครอบคลุมประชากรที่ต้องการศึกษาไว้ทั้งหมด

2.  พ้ืนทีเ่ชงิคณุภาพ* หมายถึง พื้นที่ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์ ต้องเป็น

พื้นที่เดียวกับพื้นที่เชิงปริมาณที่กล่าวมา แต่องค์การหรือหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนท่ีนั้นต้องก�าหนดจ�าเพาะ 

ลงไปว่า จะคัดเลือกองค์การใดมาเป็นตัวแทนขององค์การทั้งหมด ปกติจะมีการจัดประเภทขององค์การ

 
* พื้นที่เชิงคุณภาพในที่นี้ เป็นการก�าหนดพื้นที่เชิงปริมาณอย่างหนึ่ง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส�าหรับการสัมภาษณ์เชิงปริมาณ 

และการสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่เชิงคุณภาพของการวิจัยเชิงคุณภาพ การก�าหนดพื้นที่เชิงคุณภาพของการวิจัย 
เชิงปริมาณมีจุดประสงค์เพื่อก�าหนดพื้นที่เฉพาะส�าหรับการสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และการสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ ภายหลังจาก 
การทอดแบบสอบถามในพื้นที่เชิงปริมาณแล้ว
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11-6 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ไว้ก่อน แล้วจงึคดัเลือกตวัแทนของแต่ละกลุ่มองค์การทีจ่ดัแยกประเภทไว้แล้ว จงึได้องค์การตวัแทนมาจ�านวน

หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเท่าใดก็ได้ อยู่ระหว่าง 10-20 กลุ่มองค์การ โดยจะคัดเลือก 1 องค์การจากแต่ละประเภท

องค์การก็ได้ หรือจะคดัเลอืกไว้ประเภทละ 2 องค์การก็ได้ สดุแล้วแต่ความเหมาะสมของความยากง่ายในการ

เก็บข้อมูล หรือสุดแล้วแต่ความร่วมมือของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งนักศึกษาไม่อาจก�าหนดเป็นการตายตัวได้ 

ในระหว่างการเขียนเค้าโครงการวิจัย จึงต้องมีการประมาณในทางมากไว้ก่อน เผื่อเหลือเผื่อขาด เมื่อต้องการ

เผชิญหน้ากับปัญหาการเก็บข้อมูลจริง

เมื่อนักศึกษาคัดเลือกพื้นที่การวิจัยได้แล้ว สิ่งส�าคัญต่อไปก็คือการก�าหนดพื้นท่ีการวิจัยทาง 

รูปธรรม โดยก�าหนดเป็นแผนที่ท่ีสามารถระบุรายละเอียดเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งเป็นการก�าหนดพ้ืนที่เชิงปริมาณ 

ส่วนการก�าหนดพื้นที่เชิงคุณภาพปกติก�าหนดตามลักษณะขององค์การทางรัฐศาสตร์ ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดด้วยรูปถ่าย ขณะท�าการสังเกตการณ์ตามแบบสังเกตการณ์หรือขณะเข้าสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ 

รูปถ่ายเหล่านี้มีความส�าคัญมากต่อการสร้างความเชื่อม่ันให้กับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และสร้าง

ความน่าสนใจต่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.1.1

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่องที่ 11.1.1

เรื่องที่ 11.1.2 กำรก�ำหนดประชำกรกำรวิจัยเชิงปริมำณ

ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง ประชากรที่มีปัญหาทางการวิจัยหรือประชากรที่ได้รับผล 

กระทบจากปัญหาทางการวิจัยนั้น จ�านวนประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ ปกติมีจ�านวนมากตั้งแต่ 400 คน 

ขึ้นไป แต่ประเด็นจ�านวนประชากรการวิจัยมิใช่เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ เพราะอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่มีอยู่หลายเทคนิคก็สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้แล้ว แต่ประเด็นปัญหาของประชากรการวิจัยที่

ส�าคัญที่สุดมี 2 ประการดังน้ี

1.  ควำมเป็นกลุ่มก้อนของประชำกรกำรวิจัยเชิงปริมำณ
โดยทั่วไปแล้วประชากรการวิจัยเชิงปริมาณมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหา ในบางกรณีเท่าน้ันที่มี

พืน้ทีท่ีเ่กิดปัญหาอย่างเดยีวกนั กระจายอยูใ่นอาณาบรเิวณทีก่ว้างขวางมาก หรอืมลีกัษณะของการกระจายตวั

อยู่เป็นกลุ่ม ๆ ท�าให้ผลกระทบของปัญหาการวิจัยที่มีต่อประชากร มีความแตกต่างในความเข้มข้นของ 

ผลกระทบ ประชากรการวิจัยบางกลุ่มจึงมีปัญหามาก แต่บางกลุ่มกลับมีปัญหาน้อย จากการวิเคราะห์ความ
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11-7การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

เข้มข้นของปัญหาการวิจัย อยู่ที่ความไกล-ใกล้กับจุดพื้นที่ที่เกิดปัญหา ถ้าประชากรการวิจัยอยู่ไกลจากจุด

พ้ืนที่ที่เกิดปัญหา ผลกระทบย่อมน้อยลงไปตามระยะทาง ถ้าจ�าเป็นต้องก�าหนดประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ

ในลักษณะนี้ ก็ต้องให้น�้าหนักกับสภาพของความเข้มข้นของปัญหาที่ได้รับ เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแนวทาง

การแก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริง จึงอาจจ�าเป็นต้องก�าหนดประชากรการวิจัยเชิงปริมาณออกเป็น

หลายกลุ่มประชากร ตามสภาพการได้รับความเข้มข้นของปัญหาที่แตกต่างกัน

2.  ควำมเป็นตัวแทนของประชำกรกำรวิจัยเชิงปริมำณ
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า แม้ว่าจ�านวนประชากรการวิจัยเชิงปริมาณจะมีความส�าคัญต่อการค�านวณทาง

สถิติเป็นอย่างมาก แต่ถ้าความเป็นตัวแทนของจ�านวนประชากรการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ไม่เป็นไปตามสัดส่วน

ที่เป็นจริง ของลักษณะของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาการวิจัยนั้น ค่าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ที่ได้ ก็ขาดความเชื่อถือเป็นอย่างมากเช่นกัน

ลักษณะของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาการวิจัย แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ

ทางธรรมชาติ เป็นต้นว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ และลักษณะทางบทบาทหน้าที่ 

เป็นต้นว่า เป็นผู้น�า เป็นผู้ตาม หัวหน้า ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการ เจ้าของบริษัท อธิบดี ปลัดกระทรวง ผู้ว่า-

ราชการจังหวัด นายอ�าเภอ การจ�าแนกลักษณะของประชากรที่ว่านี้มีความจ�าเป็นต่อความสัมพันธ์กับ 

เคร่ืองมือการวิจัย ถ้าเป็นการทอดแบบสอบถาม ต้องค�านึงถึงลักษณะประชากรทางธรรมชาติให้มาก  

ถ้าเป็นการสัมภาษณ์ต้องค�านึงถึงลักษณะทางบทบาทของประชากรให้มาก เพราะ 2 ส่วนนี้มีลักษณะ 

แตกต่างกันมาก แบบสอบถามบ่งบอกถึงคุณภาพของปริมาณของประชากรอีกต่อหนึ่ง ซึ่งการเติมเต็ม 

ทั้ง 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกัน จะท�าให้การวิจัยเชิงปริมาณมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.1.2

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่องที่ 11.1.2
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11-8 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 11.1.3 กำรนิยำมตัวแปรเชิงปริมำณ

ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ นักศึกษาต้องท�าความเข้าใจกับเบื้องหลังการต้ังค�าถาม

ทั้งในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ว่า มีท่ีมาจากการนิยามตัวแปรเชิงปริมาณใน 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ใน

ขั้นตอนแรกการนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบ ซ่ึงเป็นที่มาของแบบสัมภาษณ์ และข้ันตอนที่สองการนิยาม

ปฏิบัติการองค์ประกอบด้วยตัวชี้วัด ซ่ึงเป็นที่มาของแบบสอบถาม เมื่อเข้าใจจุดประสงค์เช่นนี้แล้ว จะท�าให้

นักศึกษาเข้าใจการน�าตัวชี้วัดไปตั้งค�าถามในแบบสอบถาม น�าองค์ประกอบไปตั้งค�าถามในแบบสัมภาษณ์ 

และการน�าตัวแปรไปท�าเป็นแบบสังเกตการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กำรนิยำมตัวแปรเชิงปริมำณด้วยองค์ประกอบ
การนิยามตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามด้วยองค์ประกอบน้ัน เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัว 

มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของคุณลักษณะ หรือเป็นส่วนประกอบของสาเหตุ หรือเป็น 

ส่วนประกอบของปัญหาการวิจัยที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละหน่วยประชากรศึกษา การนิยามตัวแปรเชิงปริมาณ

เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เพราะการนิยามของนักศึกษาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ความไม่เหมือนกันนี ้

หมายถึงว่า จ�านวนองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร อาจจะไม่เท่ากัน สุดแล้วแต่ว่านักศึกษาได้วิจัยในเวลาใด 

ในพืน้ทีใ่ดและในประชากรกลุม่ใด การแปรเปล่ียนนีเ้อง ทีท่�าให้การวจิยัเชงิปรมิาณมกีารต่อยอดระหว่างกนัได้ 

ส่วนส�าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นอยู่ที่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์ต่อ

วงวิชาการ ดังนั้น การค้นพบองค์ประกอบใหม่ ๆ ในตัวแปรเชิงปริมาณจึงมีความส�าคัญทั้งต่อปัญหาการวิจัย 

และสาเหตุแห่งปัญหา กล่าวคือในด้านปัญหาการวิจัย จะได้ล่วงรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวปัญหา

การวิจัยเก่า ส่วนในด้านสาเหตุจะได้รู้เพิ่มเติมว่าสาเหตุแห่งปัญหาได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือส่งผลอย่างใหม่

ต่อการสร้างปัญหาหรือไม่ ดังปรากฏตามตารางที่ 11.1 การนิยามตัวแปรตามด้วยองค์ประกอบ ตารางที่ 11.2 

ตัวอย่างการนิยามตัวแปรตาม (ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง) ตารางที่ 11.3 การ

นยิามตวัแปรต้นด้วยองค์ประกอบและตารางที ่11.4 ตวัอย่างการนยิามตวัแปรต้น (การจดัการความปลอดภัย

ทางถนน) ตามล�าดับ ดังน้ี
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11-9การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ตำรำงที่ 11.1 กำรนิยำมตัวแปรตำมด้วยองค์ประกอบ

ตัวแปรตำมและองค์ประกอบ กำรนิยำมตัวแปรตำมด้วยองค์ประกอบ

DV1 .................................

DV1.1 Element A

DV1.2 Element B

DV1.3 Element C

DV 1 หมำยถึง..........................................................................................

.............(เน้ือหาต้องมี Element A-C)......................................................

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

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

DV2 .................................

DV2.1 Element D

DV2.2 Element E

DV 2 หมำยถึง.........................................................................................

..............(เนื้อหาต้องมี Element D-E)......................................................

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

หมำยเหตุ: DV = Dependent Variable หรือตัวแปรตาม

ตำรำงที่ 11.2 ตัวอย่ำงกำรนิยำมตัวแปรตำม (ควำมร่วมมือในกำรบังคับใช้กฎหมำยของภำคพลเมือง)

ตัวแปรตำม นิยำมตัวแปรตำม

DV1 กำรร่วมมือกันในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

DV1.1 ลักษณะของตัวรถ

DV1.2 ลักษณะของตัวผู้ขับขี่ 

DV1.3 ลักษณะการขับขี่รถ
กำรนยิำมตวัแปรตำม DV1 ทีป่ระกอบด้วย
เนื้อหำขององค์ประกอบของตัวแปรตำม 
DV1

1. กำรร่วมมือกันในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยDV1  

หมายถึง ประชาชนทุกคนต้องทราบและปฏิบัติตาม 

กฎแห่งความปลอดภัยตามบทบัญญัติในพระราช

บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยตามพระราช

บัญญัตินี้ได้ก�าหนดลักษณะของการใช้รถอย่าง

ปลอดภัยไว้ ได้แก่ ลักษณะของตัวรถDV1.1  

ลักษณะของตัวผู้ขับขีD่V1.2 ลักษณะกำรขับขี่รถDV1.3

DV2  ควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำควำมปลอดภัย

ของจักรยานยนต์

DV2.1 ความร่วมมือในการบริหารจัดการ

DV2.2  ความร่วมมอืในการป้องปรามผูก้ระท�า

ผิดกฎหมาย 

DV2.3  ความร่วมมอืในกจิกรรมด้านวิศวกรรม

จราจร

DV2.4 ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

 2. ควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำควำมปลอดภัยของ

จักรยำนยนตD์V2 หมายถึง ความร่วมมือในการแก้ 

ปัญหาความปลอดภัยของจักรยานยนต์ มีรายละเอียด

ของความร่วมมือ คือ ความร่วมมือในการบริหาร

จัดการDV2.1 ควำมร่วมมือในกำรป้องปรำมผู้กระท�ำผิด

กฎหมำยDV2.2 ควำมร่วมมือในกิจกรรมด้ำนวิศวกรรม

จรำจรDV2.3 และควำมร่วมมือในกำร

ประชำสัมพันธD์V2.4

ที่มำ: สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ. (2557). น. 108. กำรนยิำมตวัแปรตำม DV2 ทีป่ระกอบด้วย
เนื้อหำขององค์ประกอบของตัวแปรตำม 
DV2
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11-10 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

จากตารางที่ 11.1 เป็นภาคทฤษฎีของการนิยามตัวแปรตามด้วยองค์ประกอบ ในตารางประกอบ

ด้วย 2 ส่วน คือส่วนช่องซ้ำย เป็นช่องของตัวแปรตามและองค์ประกอบ ถ้าเป็น DV1 หมายถึงตัวแปรตาม

ที่ 1 ถ้าเป็น DV1.1 หมายถึงองค์ประกอบที่ 1 ของตัวแปรตามที่ 1 ส่วนช่องขวำ เป็นช่องของการนิยาม

ตัวแปรตามด้วยองค์ประกอบ เป็นต้นว่า DV1 หมายถึงเนื้อหาที่นิยามต้องมีองค์ประกอบ A, B และ C  

รวมอยู่ด้วย ดังปรากฏตัวอย่างในตารางที่ 11.2 ตัวอย่างการนิยามตัวแปรตาม (ความร่วมมือในการบังคับ

ใช้กฎหมายของภาคพลเมือง) ของ ดร.สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ที่ DV1 หรือตัวแปรตามที่ 1 คือความ 

ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายในช่องซ้ายมือ ส่วนช่องขวามือเป็นการนิยามความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ซึ่งต้องมี DV1.1, DV 1.2 และ DV1.3 อยู่ในค�านิยามด้วย

ตำรำงที่ 11.3 กำรนิยำมตัวแปรต้นด้วยองค์ประกอบ

ตัวแปรต้นและองค์ประกอบ กำรนิยำมตัวแปรต้นด้วยองค์ประกอบ

IV1 .................................

IV 1.1 Element A

IV 1.2 Element B

IV 1.3 Element C

IV1 หมำยถึง.......................................................................................

............(เนื้อหาต้องมี Element A-C)..................................................

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

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

IV2  .................................

IV2.1 Element D

IV2.2 Element E

IV2 หมำยถึง......................................................................................

..............(เน้ือหาต้องมี Element D-E)................................................

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

หมำยเหตุ: IV1 (Independent Variable 1) หรือตัวแปรต้นที่ 1

ตำรำงที่ 11.4 ตัวอย่ำงกำรนิยำมตัวแปรต้นกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

ตัวแปรต้น นิยำมตัวแปรต้น

IV 1 กำรด�ำเนินกำรทำงวิศวกรรม

IV1.1 งานวิศวกรรมทางถนน

IV1.2 งานวิศวกรรมจราจร

IV1.3 งานวิศวกรรมยานยนต์

กำรนิยำมตัวแปรต้น IV1 ที่ประกอบด้วย
เนื้อหำขององค์ประกอบของตัวแปรต้น 
IV1

1. กำรด�ำเนินกำรทำงวิศวกรรมIV1 หมายถึง งานที่จะต้องใช้

ความรู้ความช�านาญพิเศษเช่นเดียวกับวิชาชีพวิศวกรรมแขนง

อื่น ๆ จะปล่อยให้ผู้ไม่มีความรู้ความช�านาญ ในทางนี้ทดลอง

ด�าเนินการไม่ได้มิฉะนั้นแล้ว จะเกิดผลเสียหายนานัปการ

ตดิตามมาตัง้แต่ความไม่คล่องตวัของการจราจร อุบตัเิหตท่ีุเกิด

จากปัญหาการจราจร เป็นต้น การด�าเนินการทางวิศวกรรม 

ประกอบด้วย งำนวิศวกรรมทำงถนนIV1.1 งำนวิศวกรรม

จรำจรIV1.2 และงำนวิศวกรรมยำนยนตI์V1.3
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11-11การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ตัวแปรต้น นิยำมตัวแปรต้น

IV 2 กำรบังคับใช้กฎหมำย

IV2.1  พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ.2522

IV2.2  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.

2522

กำรนิยำมตัวแปรต้น IV2 ที่ประกอบด้วย 
เนื้อหำขององค์ประกอบของตัวแปรต้น 
IV2

 2. กำรบงัคบัใช้กฎหมำยIV2 หมายถงึ การสร้างมาตรฐานในการ

ใช้รถใช้ถนนเพือ่ความปลอดภัย จดัเป็นส่วนหนึง่ของการให้การ

ศึกษาแก่บุคคล ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ด้วย

เหตุนี้การบังคับใช้กฎหมาย จึงมิได้มีความหมายแค่เพียงการใช้

มาตรการลงโทษ เช่น การปรับ การจับกุม และการด�าเนิน 

คดีอาญาเท่านั้น แต่มีความหมายรวมถึงการสอดส่องตรวจตรา

โดยสายตรวจจราจร ทั้งในและนอกเคร่ืองแบบ การว่ากล่าว 

ตักเตือน ตลอดจนการฝึกอบรมแก่ผู้ละเมิดกฎหมายจราจร 

ประกอบด้วย กำรบังคบัใช้กฎหมำยตำมพระรำช บญัญตัจิรำจร

ทำงบก พ.ศ. 2522IV2.1 และกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำช

บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522IV2.2

การอธิบายตารางที่ 11.3 การนิยามตัวแปรต้นด้วยองค์ประกอบก็เช่นเดียวกับการอธิบายตารางที่ 

11.1 การนิยามตัวแปรตามด้วยองค์ประกอบ และการอธิบายตารางที่ 11.4 ตัวอย่างการนิยามตัวแปรต้น 

(การจัดการความปลอดภัยทางถนน) ก็เช่นเดียวกับการอธิบายตารางที่ 11.2 ตัวอย่างการนิยามตัวแปรตาม 

(ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง)

2.  กำรนิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรด้วยตัวชี้วัด
การนยิามปฏิบตักิารองค์ประกอบของตวัแปรเป็นการนยิามทีต่่อจากการนยิามตวัแปรทีม่จีดุประสงค์

เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัด (Indicators) ต่าง ๆ ขององค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะส�าคัญของตัวแปร 

คุณลักษณะหรือองค์ประกอบ ในแต่ละข้อของแต่ละตัวแปรจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แยกออกจากกันได้ 

เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัด ซึ่งเป็นเกณฑ์วัด (Scale) ขององค์ประกอบได้ เกณฑ์วัดน้ี

สามารถใช้ได้ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (มีรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล) 

ถ้านักศึกษาไม่นิยามปฏิบัติการองค์ประกอบด้วยตัวช้ีวัด นักศึกษาจะไม่สามารถหาเกณฑ์วัดมาใช้วิเคราะห์

ตัวชี้วัดได้ เม่ือวัดค่าของคุณลักษณะหรือวิเคราะห์คุณสมบัติขององค์ประกอบได้ การรวมค่าหรือรวมการ

วิเคราะห์ตัวแปรก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน

การนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบในเชิงปริมาณเป็นการวัดค่าองค์ประกอบออกเป็นข้อมูลระดับช่วง 

(Interval Scale) และระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) ซึ่งเป็น Matrix Data ส่วนการนิยามปฏิบัติการ 

องค์ประกอบในเชิงคุณภาพเป็นการวัดค่าองค์ประกอบออกเป็นข้อมูลระดับกลุ่ม (Nominal Scale) และ

อันดับ (Ordinal Scale) ซึ่งเป็น Non-Matrix Data ที่มีลักษณะการแยกแยะแล้วเปรียบเทียบกัน ดังปรากฏ

ตำรำงที่ 11.4 (ต่อ)
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11-12 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตามตารางที่ 11.5 นิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัดและตารางที่ 11.6 ตัวอย่างนิยาม

ปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัดในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ตำรำงที่ 11.5 นิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด

องค์ประกอบของตัวแปรต้น นิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด

IV1 .................................

IV1.1 Element A

IV 1.1.1 Indicator A1

IV 1.1.2 Indicator A2

IV1.2 Element B

IV 1.2.1 Indicator B1

IV 1.2.2 Indicator B2

IV1.3 Element C

IV 1.3.1 Indicator C1

IV 1.3.2 Indicator C2

IV1 หมำยถึง...................................................................................

IV1.1 Element A หมายถึง ......................................................

........(เนื้อหาต้องมี Indicator A1-A2)................................................

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

IV1.2 Element B หมายถึง .......................................................

.......(เนื้อหาต้องมี Indicator B1-B2)..................................................

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

IV1.3 Element C หมายถึง ......................................................

......(เนื้อหาต้องมี Indicator C1-C2)..................................................

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

IV2 .................................

IV2.1 Element D

IV2.1.1 Indicator D1

IV2.1.2 Indicator D2

IV2.2 Element E

IV2.2.1 Indicator E1

IV2.2.2 Indicator E2

IV2 หมำยถึง...................................................................................

IV2.1 Element D หมายถึง.......................................................

..........(เนื้อหาต้องมี Indicator D1-D2)...............................................

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

IV2.2 Element E หมายถึง.......................................................

..........(เนื้อหาต้องมี Indicator E1-E2)..............................................

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

หมำยเหตุ: Element คือ องค์ประกอบ

 Indicator คือ ตัวช้ีวัด

จากตารางที่ 11.5 นิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวช้ีวัดนักศึกษาสามารถนิยาม

ปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด ซึ่งเป็นแนวคิดของการวิจัยที่มีการศึกษามาแล้ว เพียงแต่

ต้องน�ามาเขียนใหม่ให้เป็นรูปของการนิยามปฏิบัติการ เพ่ือจะได้ใช้ต่อในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในตอน

ต่อไป ดังปรากฏตามตารางที่ 11.6 ตัวอย่างนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 

การจัดการความปลอดภัยทางถนน
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11-13การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ตำรำงที่ 11.6 ตัวอย่ำงนิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด

 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

องค์ประกอบของตัวแปรต้น นิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด

IV1 กำรด�ำเนินกำรทำงวิศวกรรม

IV1.1 งานวิศวกรรมทางถนน

IV1.1.1  ความเหมาะสมของ 

พื้นผิวถนน

IV1.1.2  แนวทางราบและ 

แนวด่ิงของถนน

IV1.1.3 รูปตัดของถนน

IV1.1.4 การออกแบบทางแยก

IV1.1.5 ความสว่างของไฟถนน

IV1.1.6 เกาะกลางถนน

IV1.1.7  สภาพข้างทางที่ปราศจากอันตราย

IV1.1.8 สิ่งกีดขวางทางจราจร

IV1.1.9 การก่อสร้างบนถนน

IV1.1.10 ไหล่ทาง

กำรนิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรต้น

ด้วยตัวชี้วัดที่ประกอบด้วยเนื้อหำของตัวชี้วัด

ของตัวแปรต้น IV1.1.1-IV1.1.10

1. กำรด�ำเนินกำรทำงวิศวกรรมIV1 

1.1 งำนวิศวกรรมทำงถนนIV1.1 หมายถึง การออกแบบและ

ก่อสร้างถนนเพื่อความปลอดภัยIV1.1.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทาง

โค้งและถนนช่วงก่อนถึงบริเวณทางแยกหรือทางข้าม แนวทางราบและ

แนวดิง่ของถนนIV1.1.2 ควรมคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของถนน 

รวมทัง้มคีวามสอดคล้องกบัหน้าทีก่ารใช้งานของถนนและการคาดคะเน

ของผู้ขับขี่ รูปตัดของถนนIV1.1.3 มีการค�านึงถึงความต้องการในการ

สญัจรของผู้ใช้ถนนทกุประเภท การออกแบบทางแยกIV1.1.4 บรเิวณทาง

แยกควรถูกก�าหนดและแบ่งแยกอย่างชัดเจน ไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ

และเหมาะสมIV1.1.5 รวมถงึความปลอดภยัของเกาะกลางถนนIV1.1.6 สภาพ

ข้างทางทีป่ราศจากอนัตรายIV1.1.7 ส่ิงกดีขวางทางจราจรIV1.1.8 การก่อสร้าง

บนถนนIV1.1.9 และการจัดการความปลอดภัยของไหล่ทางIV1.1.10

IV1.2 งำนวิศวกรรมจรำจร

IV1.2.1  การติดตั้งสัญญาณจราจร 

บนท้องถนน

IV1.2.2  การติดตั้งป้ายจราจร 

เครื่องหมายจราจร

IV1.2.3 เค รื่องหมายทางบนพื้นถนน

IV1.2.4 สั ญญาณไฟจราจรตาม 

ทางแยก

IV1.2.5  สัญญาณไฟจราจรแบบตัวเลขนับ

ถอยหลัง

IV1.2.6 ป้ายรณรงค์จราจรอัจฉริยะ

IV1.2.7 กล้องวงจรปิด (CCTV)

กำรนิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรต้น

ด้วยตัวชี้วัดที่ประกอบด้วยเนื้อหำของตัวชี้วัด

ของตัวแปรต้น IV1.2.1-IV1.2.8

1.2 งำนวิศวกรรมจรำจร หมำยถึง การติดตั้งสัญญาณจราจรบน

ท้องถนนIV1.2.1 การติดตั้งป้ายจราจรIV1.2.2 เครื่องหมายจราจรIV1.2.3 

และเครื่องหมายทางบนพื้นถนนIV.1.2.4 มีสัญญาณไฟจราจรตามทาง

แยกIV1.1.2.5 โดยป้ายจราจรควรมีความชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมใน

การเตือน การแนะน�า หรือการให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อผู้ขับข่ี ช่วงก่อนถึง

และในบริเวณต�าแหน่งที่ผู้ขับขี่จะต้องตัดสินใจและควบคุมรถไปใน

ทิศทางต่าง ๆ การน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น น�ากล้องวงจรปิด 

(CCTV)IV1.2.8 มาติดตั้งตามถนนและทางแยก มีป้ายรณรงค์จราจร

อัจฉริยะIV1.2.7 และสัญญาณไฟจราจรแบบตัวเลขนับถอยหลังIV1.1.2.6

ที่มำ: สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ. (2557). น. 110. 
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ตำรำงที่ 11.7 นิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด

องค์ประกอบของตัวแปรตำม นิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด

DV1 .................................

DV1.1 Element A

DV1.1.1 Indicator A1

DV1.1.2 Indicator A2

DV1.2 Element B

DV1.2.1 Indicator B1

DV1.2.2 Indicator B2

DV1.3 Element C

DV1.3.1 Indicator C1

DV1.3.2 Indicator C2

DV1 หมำยถึง ...........................................................................

DV1.1 Element A หมายถึง ................................................

............(เนื้อหาต้องมี Indicator A1-A2).......................................

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

DV1.2 Element B หมายถึง ................................................

............(เนื้อหาต้องมี Indicator B1-B2).......................................

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

DV1.3 Element C หมายถึง ................................................

............(เนื้อหาต้องมี Indicator C1-C2).......................................

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

DV2 .................................

DV2.1 Element D

DV2.1.1 Indicator D1

DV2.1.2 Indicator D2

DV2.2 Element E

DV2.2.1 Indicator E1

DV2.2.2 Indicator E2

DV2 หมำยถึง

DV2.1 Element D หมายถึง ................................................

............(เนื้อหาต้องมี Indicator D1-D2).......................................

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

DV2.2 Element A หมายถึง ................................................

............(เนื้อหาต้องมี Indicator E1-E2).......................................

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

จากตารางที่ 11.7 นิยามปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรตามด้วยตัวชี้วัดนักศึกษาสามารถนิยาม

ปฏิบัติการองค์ประกอบของตัวแปรตามด้วยตัวชี้วัด ดังปรากฏตามตารางที่ 11.8 ตัวอย่างนิยามปฏิบัติการ

ขององค์ประกอบของตัวแปรตามด้วยตัวช้ีวัดในความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
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11-15การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ตำรำงที่ 11.8 ตัวอย่ำงนิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัดควำมร่วมมือ

 กำรบังคับใช้กฎหมำยของภำคพลเมือง

องค์ประกอบของตัวแปรตำม นิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด

DV1  กำรร่วมมือกันในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

DV1.1 ลักษณะของตัวรถ

DV1.1.1  ต้องเป็นรถที่มีสภาพมั่นคง 

แข็งแรง 

DV1.1.2  รถจักรยานยนต์มีสภาพพร้อม

ใช้งาน

DV1.1.3  เป็นรถที่อยู่ในสภาพปลอดภัย 

DV1.1.4 ไม่ใช้รถที่เกิดเสียงอื้ออึง 

DV1.1.5  ต้องเป็นรถที่มีส่วนประกอบ

ตามกฎหมายก�าหนด 

DV1.1.6  ภายในก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับเสียงของรถ 

1. กำรร่วมมือกันในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยDV1

1.1 ลักษณะของตัวรถDV1.1 หมายถึง ต้องเป็นรถที่มีสภาพมั่นคง 

แข็งแรงDV1.1.1 ไม่ท�าให้เกิดอันตรายหรือเสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย 

แก่ผู้ใช้รถ คนโดยสาร หรือประชาชน ต้องเป็นรถที่อยู่ในสภาพพร้อม 

ใช้งานDV1.1.2 และเป็นรถที่อยู่ในสภาพปลอดภัยDV1.1.3 ห้ามมิให้น�ารถที่

เกิดเสียงอื้ออึงDV1.1.4 หรือมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ 

ต้องเป็นรถทีม่ส่ีวนประกอบตามกฎหมายก�าหนดDV1.1.5 และต้องเป็นรถที่

อยู่ภายในก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานค่าควันด�า ก๊าซ และระดับเสียงของรถ 

เนื่องจากควันด�าและระดับเสียงของรถDV1.1.6 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อนามัย หรือก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชน

DV1.2 ลักษณะของตัวผู้ขับขี ่

DV1.2.1  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที ่

ขับรถจักรยานยนต์

DV1.2.2  ขับรถจักรยานยนต์ด้วย

ความเร็วตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด

DV1.2.3  มีใบอนุญาตขับขี่รถ

จักรยานยนต์

DV1.2.4  ไม่โทรศัพท์ขณะขับขี ่

รถจักรยานยนต์

DV1.2.5 ไม่ขับขี่รถในขณะมึนเมา

DV1.2.6  ต้องไม่ขับรถในขณะที่หย่อน

ความสามารถในอันที่จะขับ

 1.2 ลักษณะของตัวผู้ขับข่ีDV1.2 หมายถึง ความร่วมมือกันในการ

ปฏบัิตติามกฎหมายของผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ในการขบัขีท่กุครัง้ต้องสวม

หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถจักรยานยนต์DV1.2.1 ขับรถจักรยานยนต์ด้วย

ความเร็วตามที่กฎหมายก�าหนดDV1.2.2 มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน-

ยนต์DV1.2.3 ไม่โทรศพัท์ขณะขับขีร่ถจกัรยานยนต์DV1.2.4 ไม่ขบัรถในขณะ

เมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่นDV1.2.5 และต้องไม่ขับรถในขณะที่หย่อน

ความสามารถในอันที่จะขับDV1.2.6 

กำรนิยำมปฏิบัติกำรองค์ประกอบของตัวแปร

ตำมด้วยตัวชี้วัดที่ ประกอบด้วย เนื้อหำของ 

ตัวชี้วัดของตัวแปรตำม DV1.4.1-DV1.4.2

ที่มำ:  สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ. (2557). น. 115. 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.1.3

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่องที่ 11.1.3
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11-16 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 11.2

กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 11.2.1 การสร้างแบบสอบถาม

เรื่องท่ี 11.2.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณและเชิงสอบทาน

เรื่องท่ี 11.2.3 การสร้างแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์

แนวคิด
1.   แบบสอบถามเป็นชุดของค�าถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย 

ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากร 

ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับตัวแปรตาม และส่วนที่ 3 เป็นค�าถาม

เก่ียวกับตัวแปรต้น โดยทั่วไปเป็นค�าถามปลายปิด

2.  แบบสัมภาษณ์ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผลการทดสอบ

สมมติฐานต่าง ๆ เพราะแบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยเชิงกว้าง เน้นเก็บข้อมูล 

ในพื้นที่กว้าง และกับประชากรระดับตาม ส่วนแบบสัมภาษณ์เน้นการสัมภาษณ์ประชากร

ระดับผู้น�าองค์กร เพื่อสอบทานผลการทดสอบสมมติฐานซ�้าอีกครั้งหนึ่ง

3.  แบบสังเกตการณ์ถือเป็นเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณต้นทาง โดยบันทึกการสังเกตการณ์

จากพ้ืนที่จริงของปัญหาการวิจัย ในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ 

ตัวแปรตาม เกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปการณ์ และสภาวการณ์ของปัญหาการวิจัย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  สร้างแบบสอบถามได้

2.  สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณได้

3.  สร้างแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ได้
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11-17การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

เรื่องที่ 11.2.1 กำรสร้ำงแบบสอบถำม

การสร้างเครื่องมือการวิจัยจากตัวแปร องค์ประกอบ และตัวชี้วัด ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ที่ได้จากการศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตามและตัวแปรต้น การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

จึงมิใช่การลอกค�าถามหรือแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณจากงานวิจัยของผู้อื่น แต่นักศึกษาต้องสร้างแบบ

สังเกตการณ์เชิงประจักษ์จากการนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบ แบบสัมภาษณ์จากการนิยามองค์ประกอบ

ด้วยตัวชี้วัด และแบบสอบถามจากตัวชี้วัดเท่านั้น เพื่อจะได้ตอบค�าถามในปัญหาการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง

และมเีหตผุล สิง่ทีส่�าคญัของการสร้างเคร่ืองมือการวจิยัอยูท่ี่ระบบเกณฑ์วดั (Scaling System) ถ้านักศึกษา

รู้ระบบเกณฑ์วัดค่าเป็นกลุ่ม (nominal) หรือจัดอันดับ (ordinal) หรือแบ่งช่วง (interval) หรือเป็นอัตราส่วน 

(ratio scale) ก็สามารถน�าไปเทียบสูตรสถิติในตารางสถิติได้ว่า นักศึกษาจะใช้สูตรสถิติใดในการค�านวณ 

ซึ่งเป็นเร่ืองที่ง่ายมาก จากนั้นจึงค่อยเรียนรู้วิธีการอ่านค่าสถิตินั้นต่อไป ตัวอย่างการสร้างเครื่องมือการวิจัย

อยู่ในตารางท่ี 11.9

ตำรำงที่ 11.9 กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ

Reoperating Definition 

Variables

Questionnaires/ Interview/ Observation

แบบสอบถำม/กำรสัมภำษณ์/กำรสังเกต

Scaling System/ Indicators

ระบบเกณฑ์วัด/ตัวชี้วัด

Scoring System

คะแนนของเกณฑ์วัด

IV1 .......................... 

 IV1.1 ....................

 IV1.2 ....................

 IV1.3 ....................

DV1 ........................  

 IV1.1 ...................

 IV1.2 ...................

 IV1.3 ...................

Questionnaire Method

 1. Open-Ended Question

 2. Close-Ended Question

  2.1 Check List

  2.2 Multiple Choices

  2.3 Multi-Response

  2.4 Rank Priority

  2.5 Rating Scale

Interview Method

 1. Structured Interview

  1.1 Individual Interview

  1.2 Group Interview

 2. Unstructured Interview

Observation Method

 1. Participant Observation

 2. Non-Participant Observation

Level of Scale

 1. Nominal Scale

 2. Ordinal Scale

 3. Interval Scale

 4. Ratio Scale

Scaling Measurement

 1. Osgood

 2. Likert

 3. Bogardus

 4. Guttman

 5. Thurstone

Male-Female

High-medium-low

0-1-2-3-4-5 (Arbitrary 

Zero)

Kilogram, Centimeter 

(Absolute Zero)

 3 2 1 0 -1 -2 -3

1 2 3 4 5

Racial, Regional, 

Class, Occupation 

Distance Scalogram 

Analysis Equal 

Appearing Interval
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ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ นักศึกษาต้องค�านึงถึงตารางที่ 11.9 ในคอลัมน์ที่ 1 เป็น

นิยามปฏิบัติการของตัวแปร (Reoperating Definition Variable) ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม รวมทั้ง

แสดงองค์ประกอบของตัวแปรด้วย ในคอลัมน์ ที่ 2 แสดงความจ�านงว่านักศึกษาจะใช้แบบสอบถามที่เป็น

ปลายปิดหรือปลายเปิด แบบสัมภาษณ์ที่มีหรือไม่มีโครงสร้าง และแบบสังเกตการณ์ที่มีหรือไม่มีส่วนร่วม 

ในคอลัมน์ ที่ 3 แสดงระบบเกณฑ์วัดของตัวชี้วัดว่าเป็นเกณฑ์วัดแบบใดและใช้เกณฑ์วัดของใคร ส่วนใน

คอลัมน์สุดท้ายเป็นการแสดงคะแนนของแต่ละเกณฑ์วัดซึ่งมีหลากหลาย ค�าถามในแบบสอบถามไม่จ�าเป็น

ต้องใช้เกณฑ์วัดแบบเดียวกันทุกข้อ คะแนนของเกณฑ์วัดแต่ละข้อจึงอาจแตกต่างกันได้

ก่อนที่จะสร้างเคร่ืองมือการวิจัย นักศึกษาต้องท�าความเข้าใจกับเบื้องหลังการต้ังค�าถามใน 

เคร่ืองมือการวิจัยว่ามาจากการนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบ และการนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด จุดประสงค์ของการนิยามตัวแปรด้วยองค์ประกอบก็เพื่อการสร้างแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์  

จุดประสงค์ของการนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบด้วยตัวชี้วัดก็เพื่อการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ  

เมื่อเข้าใจการนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบด้วยตัวชี้วัดแล้ว จะท�าให้นักศึกษาเข้าใจการน�าตัวชี้วัดไปตั้ง

ค�าถามในแบบสอบถามได้ 

เคร่ืองมือการวิจัยนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย ถ้าไม่สามารถสร้าง

กรอบแนวคิดของการศึกษา ก็ไม่สามารถสร้างเคร่ืองมือการวิจัยได้ กรอบแนวความคิดเชิงปริมาณ 

ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม รวมทั้งองค์ประกอบและตัวชี้วัดของตัวแปรทั้งสองนี้ โดยเฉพาะ

องค์ประกอบและตัวชี้วัดจะกลายเป็นเครื่องมือการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  

เครื่องมือการวิจัยของการวิจัยเชิงปริมาณสามารถใช้เกณฑ์วัดทุกเกณฑ์ตั้งแต่นามบัญญัติ (Nominal Scale) 

การจัดอันดับ (Ordinal Scale) การแบ่งช่วง (Interval Scales) และอัตราส่วน (Ratio Scale) และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสงัเกตการณ์เป็นเครือ่งมอืการรวบรวม

ข้อมูล เฉพาะแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ที่สามารถใช้เกณฑ์วัดเฉพาะนามบัญญัติกับการจัดอันดับ

การสร้างเครือ่งมอืการวจิยัเชงิปรมิาณทางรฐัศาสตร์ หมายถงึ การสร้างแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์

เชงิปริมาณ และแบบสงัเกตการณ์เชงิประจักษ์ ภายใต้แนวคิดรฐัศาสตร์ในตารางเดียวกัน กล่าวคือ การนิยาม

ตัวแบบด้วยองค์ประกอบ ก็สามารถน�าตัวแปรมาสร้างแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ และการนิยามปฏิบัติ

การองค์ประกอบของตัวแปรด้วยตัวชี้วัด สามารถน�าองค์ประกอบมาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณและน�า

ตัวช้ีวัดมาสร้างแบบสอบถาม ดังน้ันการสร้างแบบสอบถามจึงเป็นปลายทางของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ

เท่านั้น ส่วนกลางทางคือแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และต้นทางคือแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ เฉพาะ 

ในเรื่องที่ 11.2.1 จะอธิบายถึงการสร้างแบบสอบถามเท่านั้น

แบบสอบถามเป็นชุดของค�าถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดของการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย 

3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม (Population  

Attribute) เพื่อตรวจสอบธรรมชาติของประชากรว่ามีความเหมาะสมเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ส่วนที่ 2 

เป็นค�าถามเก่ียวกบัตวัแปรตามและ ส่วนที ่3 เป็นค�าถามเกีย่วกบัตวัแปรต้น โดยทัว่ไปค�าถามจะใช้เป็นค�าถาม

ปลายปิด (Close–Ended Question) ที่มีค�าตอบให้ไว้พร้อมสรรพ แต่ค�าถามบางชุดอาจใช้เป็นแบบปลาย
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เปิดก็ได้ (Open–Ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่หรือแสดงข้อเท็จจริง 

ที่ถูกต้อง โดยท�าเป็นช่องค�าถามกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตัวแปรและตัวชี้วัดข้อมูล

ส่วนบุคคล แบบสอบถาม ระบบเกณฑ์การวัด และคะแนนของเกณฑ์ ตามตารางที่ 11.10 แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

ตำรำงที่ 11.10 แบบสอบถำมส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

ตัวแปร องค์ประกอบ

และตัวชี้วัด
แบบสอบถำม ระบบเกณฑ์กำรวัด คะแนนของเกณฑ์วัด 

เพศ เพศ Nominal 1. ชาย

2. หญิง

อำยุ อายุ Ordinal 1.18 - 20 ปี  2. 21 - 35 ปี

3. 36 - 45 ปี  4. 45 ปีขึ้นไป

ระดับกำรศึกษำ ระดับการศึกษา Ordinal 1. ประถมศึกษา 

2. มัธยมศึกษาตอนต้น

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

4. อนุปริญญา/เทียบเท่า

5. ปริญญาตรี  

6. ปริญญาโท

7. ปริญญาเอก  

8. อื่น ๆ  

อำชีพ อาชีพ Nominal 1. นักเรียน/นักศึกษา  

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

3. พนักงานบริษัท  

4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

5. ค้าขาย   

6. พ่อบ้าน แม่บ้าน

7. อื่น ๆ (ระบุ................)
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ตัวแปร องค์ประกอบ

และตัวชี้วัด
แบบสอบถำม ระบบเกณฑ์กำรวัด คะแนนของเกณฑ์วัด 

รำยได้ต่อเดือน (บำท) รายได้ Ordinal 1. 5,001-10,000  

2.10,001-15,000

3.15,001-20,000  

4. 20,001-25,000

5. 25,001-30,000  

5. 30,001 บาทข้ึนไป

6. อื่น ๆ (ระบุ……….......)

ที่มำ:  วัฒนา นนทชิต. (2550). การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นศึกษากรณีเทศบาลเมือง 

ท่าข้าม อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. น. 123.

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยตารางที่มี 4 คอลัมน์ 

คอลัมน์แรกเป็นตัวแปร คอลัมน์ที่ 2 เป็นแบบสอบถาม คอลัมน์ที่ 3 ระบบเกณฑ์วัด และคอลัมน์ที่ 4 เป็น

คะแนนของเกณฑ์วัด หรืออธิบายได้เป็นรูปแบบสอบถามตอนที่ 1 ได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

 ชาย     หญิง

2. อำยุ

 18–20 ปี    21–25 ปี

 26–30 ปี    31–35 ปี

 36–40 ปี    มากกว่า 40 ปีขึ้นไป

3. ท่ำนส�ำเร็จกำรศึกษำระดับใด 

 ประถมศึกษา              มัธยมศึกษาตอนต้น 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  อนุปริญญา/เทียบเท่า

  ปริญญาตรี    ปริญญาโท  

  ปริญญาเอก     อื่น ๆ (ระบุ................................)

4. อำชีพ

 นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 พนักงานบริษัท    ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 ค้าขาย     พ่อบ้าน แม่บ้าน

 อื่น ๆ (ระบุ..............................)

ตำรำงที่ 11.10 (ต่อ)
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5. รำยได้ (บำทต่อเดือน)

 5,001-10,000 บาท   10,001-15,000 บาท

 15,001-20,000 บาท   20,001-25,000 บาท

 25,001-30,000 บาท   30,001 บาท ขึ้นไป

 อื่น ๆ (ระบุ..............................)

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐาน

ของบุคคล ทั้งทางธรรมชาติของมนุษย์ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ เป็นต้นว่าเพศ อายุ การศึกษา ที่อยู่ 

ต�าแหน่งการงาน อาชีพ รายได้ และอื่น ๆ แบบสอบถามส่วนที่ 1 นี้มีความแตกต่างตามโครงการวิจัย  

มีจุดประสงค์เพ่ืออธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรท่ีศึกษาให้ล่วงรู้ลักษณะทั่วไป กับมีจุดประสงค์ 

เพ่ือดูความกระจายของข้อมูลทัว่ไป เพือ่ตรวจสอบอคตขิองการรวบรวมข้อมลูว่า ต้องไม่มกีารรวบรวมข้อมลู

แบบกระจุกตัวอย่างเด็ดขาด เพราะการมีอคติในการทอดแบบสอบถาม มีทางเป็นไปได้มากว่า ข้อมูลตัวเลข

จะถูกท�าให้เบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ผู้วิจัยต้องการได้  

ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับตัวแปรตามและตัวแปรต้น โดยท�าตาราง 

เช่นเดียวกับแบบสอบถามตอนที่ 1 เพียงแต่เพิ่มคอลัมน์ IVC (Index Variable Congruent) ซ่ึงเป็นค่าวัด

ความสอดคล้องระหว่างตัวแปร องค์ประกอบและตัวชี้วัดกับค�าถามของแบบสอบถาม หรือศัพท์ทั่วไปที่ใช้

ทางสถิติ เรียกว่าค่าความเที่ยงตรง การท�าตารางสร้างแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ต้องก�าหนดคอลัมน ์

การวัด IVC ไว้ เม่ือท�าการทดสอบได้ค่า IVC หลังจากผ่านการตรวจสอบเค้าโครงการวิจัยแล้ว จึงค่อยน�า

ค่า IVC มาใส่ไว้ในคอลัมน์นี้ เพื่อท�ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ตำรำงที่ 11.11 กำรสร้ำงแบบสอบถำมตอนที่ 2 และ 3 ค�ำถำมเกี่ยวกับตัวแปรต้นและตัวแปรตำม

ตัวแปร องค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสอบถำม IVC เกณฑ์กำรวัด คะแนนของเกณฑ์วัด

DV1  กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองจำกสื่อบุคคล 

DV1.1 การสื่อสารระหว่างบุคคล

DV1.1.1 คนในครอบครัว

DV1.1.2 เพื่อนฝูง

DV1.1.3 ผู้น�าชุมชน

DV1.1.4  ตัวผู้สมัครหรือตัวแทน 

นักการเมือง

1.1.1  ท่านรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมืองในการ

ปกครองท้องถิ่นจาก

การพูดคุยกับคนใน

ครอบครัวเพียงใด

เมื่อทดสอบ

ค่า IVC ได้

แล้วจึงค่อย

น�าค่ามาใส่ใน

ช่องนี้ต่อไป

Interval 4. มาก

3. ปานกลาง

2. น้อย

1. ไม่เคย
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ตัวแปร องค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสอบถำม IVC เกณฑ์กำรวัด คะแนนของเกณฑ์วัด

1.1.2  ท่านรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นจาก

การพูดคุยกับกลุ่ม

เพื่อนเพียงใด

1.1.3  ท่านรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นจาก

การพูดคุยกับนักการ

เมืองท้องถิ่นเพียงใด

1.1.4  ท่านรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นจาก

การพูดคุยกับผู้น�า

ชุมชนเพียงใด

IV1  กำรมีส่วนร่วมก่อนกำรเลือกตั้งท้องถิ่น

IV1.1  การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 

ผู้แทนท้องถิ่น

IV1.1.1  การติดตามข่าวสาร

IV1.1.2  การสนทนาแลกเปลี่ยน

IV1.1.3  การร่วมรณรงค ์

เผยแพร่

1.1.1  ก่อนการเลือกตั้ง 

ท่านติดตามข่าวสาร

การเลือกตั้งท้องถิ่น 

เพียงใด

1.1.2  ก่อนการเลือกตั้ง 

ท่านมีการสนทนา

แลกเปล่ียนความรู้

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นเพียงใด

1.1.3  ก่อนการเลือกตั้งท่าน

ร่วมรณรงค์เผยแพร่

ความรู้ความคิดเห็น

ของการเลือกต้ังท้อง

ถิ่นเพียงใด

Interval 4. มาก

3. ปานกลาง

2. น้อย

1. ไม่เคย

ที่มำ: วัฒนา นนทชิต. (2550). น. 73.

เมื่อท�าตารางการสร้างแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เสร็จแล้ว นักศึกษาก็สามารถน�าตารางน้ีไป

สร้างแบบสอบถามที่จะใช้สอบถามประชากรวิจัยได้ ดังต่อไปน้ี

ตำรำงที่ 11.11 (ต่อ)
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ตอนที่ 2 การสื่อสารทางการเมือง

การสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล

IV1.1 การส่ือสารระหว่างบุคคล

1.1.1 ท่านรับรู ้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นจากการพูดคุยกับคน 

ในครอบครัวเพียงใด

  มาก  ปานกลาง   น้อย  ไม่เคย

1.1.2 ท่านรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นจากการพูดคุยกับกลุ่มเพื่อน

เพียงใด

  มาก  ปานกลาง   น้อย  ไม่เคย 

1.1.3 ท่านรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นจากการพูดคุยกับนักการเมือง

ท้องถิ่นเพียงใด

  มาก  ปานกลาง   น้อย  ไม่เคย

ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น

IV1.1 การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังผู้แทนท้องถิ่น

1.1.1 ก่อนการเลือกตั้งท่านติดตามข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่นเพียงใด

  มาก  ปานกลาง   น้อย  ไม่เคย

1.1.2 ก่อนการเลือกตั้งท่านมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ท้องถิ่นเพียงใด

  มาก  ปานกลาง   น้อย  ไม่เคย

1.1.3 ก่อนการเลือกตั้งท่านร่วมรณรงค์เผยแพร่ ความรู้ความเห็นความส�าคัญของการ

เลือกต้ังท้องถ่ินเพียงใด

  มาก  ปานกลาง   น้อย  ไม่เคย

การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 น้ัน นักวิจัยระดับนักศึกษากับระดับมืออาชีพ อาจมีความ

แตกต่างกนัได้ กล่าวคือในระดับนักศกึษาจะใช้เกณฑ์วัดเพยีงเกณฑ์วดัเดยีวกับข้อค�าถามทกุข้อหรือมคีะแนน

ของเกณฑ์วัดอย่างเดียวกันทุกข้อ เป็นต้นว่าใช้เกณฑ์วัด 5 ระดับบ้าง 4 ระดับบ้าง แต่ส�าหรับนักวิจัย 

มืออาชีพค�าถามได้ถูกจัดเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มก็ใช้เกณฑ์วัดที่แตกต่างกัน ซึ่งท�าให้การใช้สถิติการวิจัยมี

ความหลากหลายยิ่งขึ้น และต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูงท่ีหลากหลาย

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.1 

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องที่ 11.2.1
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เรื่องที่ 11.2.2 กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์เชิงปริมำณและเชิงสอบทำน

แบบสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพเท่าน้ัน แต่แบบสัมภาษณ์ยังใช้เป็นเครื่องมือ

การวิจัยเชิงปริมาณด้วย กล่าวคือการวิจัยเชิงปริมาณโดยทั่วไป มีจุดอ่อนอยู่ที่ปริมาณ เนื่องจากการทอด

แบบสอบถามกับประชากรการวิจัยจ�านวนมาก ย่อมต้องได้ประชากรระดับล่างหรือประชากรทั่วไป ท�าให้ได้

ข้อค้นพบเก่ียวกับประชากรระดับผู้ตามเท่านั้น ส่วนประชากรวิจัยในระดับผู้น�าจะขาดหายไป หรือเมื่อน�า

แบบสอบถามของผู้น�าจ�านวนน้อยไปรวมกับแบบสอบถามของผู้ตามจ�านวนมาก จึงเกิดความเบี่ยงเบนใน

การทดสอบทางสถิติได้ ดังนั้น การวิจัยด้วยแบบสอบถามในเชิงปริมาณน้ัน จึงต้องเสริมด้วยแบบสัมภาษณ์ 

2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทาน แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณสร้างจาก

องค์ประกอบของทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อใช้สัมภาษณ์ในขณะทอดแบบสอบถาม ส่วนแบบ

สัมภาษณ์เชิงสอบทานตามผลการทดสอบสมมติฐานในเชิงปริมาณ เพื่อสัมภาษณ์ประชากรวิจัยระดับน�า ซึ่ง

สามารถสอบทานผลการทดสอบสมมติฐานอีกครั้งหนึ่ง การยืนยันผลการทดสอบสมมติฐานที่เกิดจาก

แบบสอบถาม ด้วยแบบสัมภาษณ์ เป็นการปิดจุดอ่อนของการวิจัยเชิงปริมาณโดยตรง และสร้างความ 

เชื่อมั่นให้กับผลการทดสอบสมมติฐานได้อย่างมีหลักฐานยืนยัน และแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณสามารถ 

เข้าถึงองค์ประกอบของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม จึงได้ข้อมูลที่ลึกกว่าแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลทั่วไป

การสร้างแบบสมัภาษณ์เชงิสอบทานจากผลการทดสอบสมมตฐิานมาจากข้อเทจ็จรงิทีว่่า การทดสอบ

สมมติฐานในแต่ละสมมติฐาน สิ่งที่ได้จากการค้นพบคือ บนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 

มีข้อเท็จจริงอยู่ 2 ประการได้แก่ ประการแรก บางสมมติฐานก็ได้รับการยอมรับ แต่บางสมมติฐานถูกปฏิเสธ 

และประการที่สอง ในแต่ละสมมติฐานที่ประกอบด้วยตัวแปรต้นหลายตัว และตัวแปรตามหลายตัว หรือมี

องค์ประกอบของตัวแปรตามหลายองค์ประกอบ นักศึกษาจึงมักพบว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น

กับตัวแปรตาม บางตัวแปรก็สัมพันธ์ แต่บางตัวแปรไม่สัมพันธ์กัน การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทานผล

การทดสอบสมมตฐิานจงึต้องสมัภาษณ์ทัง้ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับตวัแปรทีไ่ม่มีความสมัพนัธ์ ดังตวัอย่าง

การทดสอบสมมตฐิานของสมหวัง ศรมีงุคณุ ในงานวจิัยดษุฎนีพินธเ์รื่องการพฒันารัฐวสิาหกจิสูอ่งค์การแห่ง

ความยั่งยืน

เมื่อสมหวัง ศรีมุงคุณ ได้ทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ประการแล้วนั้น พบว่า ทุกสมมติฐานมีความ

สัมพันธ์ระดับมาก แต่ยังพบต่อไปว่าในแต่ละสมมติฐานมีตัวแปรต้นบางตัวเท่านั้นที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบ

บางตวัของตวัแปรตาม จงึต้องท�าการสร้างแบบสมัภาษณ์เชงิสอบทานประกบทกุสมมตฐิาน โดยการสมัภาษณ์

จะพุ่งตรงไปใน 2 ประเด็นส�าคัญ คือ ประเด็นส�าคัญแรกตัวแปรต้นบางตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ

บางตวัของตวัแปรตามใช่หรอืไม่ และเพราะอะไร และประเด็นส�าคญัที ่2 ตวัแปรต้นบางตัวไม่มคีวามสมัพนัธ์

กับองค์ประกอบบางตัวของตัวแปรตามใช่หรือไม่และเพราะอะไร ดังตัวอย่าง
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แบบสัมภำษณ์เชิงสอบทำนตำมผลกำรทดสอบสมมติฐำน

สมมติฐำนที่ 1 กำรบริหำรงำนเชิงคุณภำพของบริษัท อ.ส.ม.ท. จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมสัมพันธ์

กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในองค์กำร

0.10

0.09

0.27

0.09

0.14

0.10

0.43

0.84

0.30

0.26

0.19

0.24

0.37

IV1  การน�าองค์การ

รัฐวิสาหกิจ

IV2  การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

IV3  การมุ่งเน้นลูกค้า  

ผู้รับบริการ และ

ตลาด

IV4  การวัด การวิเคราะห์

และการจัดการความรู้ 

IV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

IV6  การจัดการ

กระบวนการ

IV7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์

IV การบริหาร

งานเชิง

คุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ

DV1 การ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ 

คนในองค์การ 

DV1.2 การศึกษา

DV1.1 บุคลากร

DV1.3 เศรษฐกิจ

DV1.4  ทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดล้อม

DV1.5  มีคุณธรรมและ

จริยธรรม

ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์คาโนนิคัล (Canonical Analysis) พบว่า IV มี

ความสมัพนัธ์กบั DV1 เมือ่วเิคราะห์ด ูIV พบว่ามเีฉพาะ IV7 เท่านัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ เพราะมค่ีาสมัประสทิธิ-์

สหสัมพันธ์เกิน 0.3 โดยสัมพันธ์กับ DV1 เฉพาะองค์ประกอบ DV1.2 และ DV1.5 เท่าน้ัน ดังนั้น ประเด็น

การสัมภาษณ์เชิงสอบทานตามผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 จึงต้องแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ต้องสัมภาษณ์ผู้น�าองค์กรว่า IV7 กับ DV1.2 และ DV1.5 มีความสัมพันธ์กันใช่หรือไม่ 

ไม่ว่าจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ต้องสัมภาษณ์ต่อไปว่าเพราะอะไรด้วย

ส่วนที่ 2 ต้องสัมภาษณ์ผู้น�าองค์กรว่า IV1-IV6 ไม่มีความสัมพันธ์กับ DV1.1, DV1.3 และ DV1.4 

ใช่หรอืไม่ ไม่ว่าจะตอบว่าใช่หรอืไม่ใช่ ต้องสมัภาษณ์ต่อไปว่าเพราะอะไรด้วย ดังตัวอย่างของสมหวงั ศรมุีงคุณ 

ดังนี้
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ประเด็นกำรสัมภำษณ์เชิงสอบทำนตำมผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1

IV การบริหาร

งานเชิง

คุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ

IV7 

การมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์

ท่านเห็นว่า IV7 กับ DV1.2 

มีความสัมพันธ์กันใช่หรือไม่ 

และเพราะอะไร 

 ใช่              ไม่ใช่

เพราะ ...............................

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

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

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

เพราะ ............................................

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

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

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

เพราะ ............................................

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

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

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

DV1.2 

การศึกษา

DV1 การ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของคนใน

องค์การ

ท่านเห็นว่า IV7 กับ DV1.5 มี

ความสัมพันธ์กันใช่หรือไม่และ 

เพราะอะไร 

 ใช่              ไม่ใช่

DV1.5 

มีคุณธรรม

และจริยธรรม

IV1  การน�าองค์การ

รัฐวิสาหกิจ 

IV2  การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ 

IV3  การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับ

บริการ และตลาด

IV4  การวัด การวิเคราะห์

และการจัดการความรู้ 

IV5  การมุ่งเน้นบุคลากร

IV6  การจัดการ

กระบวนการ

ท่านเห็นว่า IV1-IV6 ไม่มีความ 

สัมพันธ์กับ DV1.1, DV1.3, DV1.4 

ใช่หรือไม่และเพราะอะไร 

 ใช่              ไม่ใช่

DV 1.1 บุคลากร

DV 1.3 เศรษฐกิจ

DV 1.4  ทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม
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ในการสัมภาษณ์เพ่ือทดสอบซ�้าในผลของการทดสอบสมมติฐานนั้น ในขณะท�าการสัมภาษณ์

นักศึกษาต้องถ่ายภาพก�ากับไว้เป็นหลักฐานด้วย และน�าผลสัมภาษณ์ไปเขียนประกอบไว้ในการทดสอบ

สมมติฐานทุกสมมติฐานของการวิจัยวิทยานิพนธ์

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.2 

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องที่ 11.2.2

เรื่องที่ 11.2.3 กำรสร้ำงแบบสังเกตกำรณ์เชิงประจักษ์

แบบสังเกตการณ์ถือเป็นเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณต้นทางท่ีส�าคัญมาก โดยการวิเคราะห์กรอบ

แนวคิดของการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะสามารถสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่เป็น

สาเหตุปัญหา และตัวแปรตามที่เป็นตัวปัญหา การสังเกตเห็นในตอนค้นคว้ามีลักษณะเป็นนามธรรมที่ยาก

ต่อการท�าความเข้าใจ จนกว่านักศึกษาจะได้เข้าไปสู่สถานที่ที่เกิดปัญหาแล้วเท่าน้ัน แบบสังเกตการณ์จึงเป็น

แบบจดบันทึกเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปการณ์ และสภาวการณ์ของทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เมื่อ

นักศึกษาสามารถตั้งปัญหาการวิจัยได้แล้ว ก่อนอื่นนักศึกษาต้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดปัญหาการวิจัย แล้ว

บันทึกลักษณะของปัญหาการวิจัย ดังนี้

1.  เหตุการณ์ หมายถึง ปัญหาการวิจัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอะไร

2.  สถานการณ์ หมายถึง ปัญหาการวิจัยก�าลังเปล่ียนแปลงไปในทางใด

3.  รูปการณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของปัญหาการวิจัย

4.  สภาวการณ์ หมายถึง ระดับความเข้มข้นของปัญหาการวิจัย

แบบจดบันทึกการสังเกตการณ์จะท�าให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณในระดับลึก ตั้งแต่

การเริ่มต้นวิจัย การท�าความเข้าใจน้ีจะท�าให้นักศึกษาเข้าใจกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยได้อย่างแจ่มแจ้ง 

จะได้เขียนข้อเสนอการวิจัยได้ถูกต้องต่อปัญหาการวิจัยได้ใกล้เคียงที่สุด ดังตัวอย่างในตารางที่ 11.12 และ 

11.13
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ตำรำงที่ 11.12 แบบจดบันทึกของแบบสังเกตกำรณ์

1. สถานท่ีสังเกตการณ์ ...................................................................................................................................

2. วัน เวลา ท่ีสังเกตการณ์ ..............................................................................................................................

3. รูปถ่ายบรรยากาศตามตัวแปรต้นและตัวแปรตาม .........................................................................................

รูปถ่าย IV1 รูปถ่าย IV2 รูปถ่าย IV3 รูปถ่าย IV4

รูปถ่าย DV1 รูปถ่าย DV2 รูปถ่าย DV3 รูปถ่าย DV4

ประเด็นกำรสังเกตกำรณ์

จำกกำรนิยำมตัวแปรด้วยองค์ประกอบ

แบบจดบันทึกตำมกำรสังเกตกำรณ์

เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ รูปกำรณ์ สภำวกำรณ์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ:  เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้น

 สถานการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป

 รูปการณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของเรื่องราว

 สภาวการณ์ หมายถึง ระดับความเข้มของเรื่องที่เกิดข้ึน
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ตำรำงที่ 11.13 ตัวอย่ำงกำรสร้ำงแบบจดบันทึกตำมกำรสังเกตกำรณ์ของ 

 สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ตำมตำรำงที่ 11.12

1. สถำนที่สังเกตกำรณ์  จังหวัดขอนแก่น

2. วัน เวลำ ที่สังเกตกำรณ์  มกราคม 2557

3. รูปถ่ำยบรรยำกำศ  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการ

จัดการความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัด

ขอนแก่น

รูปถ่าย IV1 รูปถ่าย IV2

รูปถ่าย DV1 รูปถ่าย DV2
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ประเด็นกำรสังเกตกำรณ์

จำกกำรนิยำมตัวแปรด้วยองค์ประกอบ

แบบจดบันทึกตำมกำรสังเกตกำรณ์

เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ รูปกำรณ์ สภำวกำรณ์

IV1  การด�าเนินการทางวิศวกรรม เป็นงาน

ท่ีจะต้องใช้ความรู้ความช�านาญพิเศษ 

เช่นเดียวกับวิชาชีพวิศวกรรมแขนง

อื่น จะปล่อยให้ผู้ไม่มีความรู้ความ

ช�านาญในทางนี้ทดลองด�าเนินการ 

ไม่ได้ จะเกิดผลเสียหายได้ การ

ด�าเนินการทางวิศวกรรม 

ประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี ้

ใช่หรือไม่และเป็นอย่างไร

IV1.1 งานวิศวกรรมทางถนน

IV1.2 งานวิศวกรรมจราจร

IV1.3 งานวิศวกรรมยานยนต์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ในตารางที่ 11.13 เป็นตัวอย่างแบบจดบันทึกตามการสังเกตการณ์ของ สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  

ตามตัวอย่างในตารางที่ 11.13 แบบจดบันทึกการสังเกตการณ์ต้องมีรูปถ่ายบรรยากาศของทั้งตัวแปรต้น 

และตัวแปรตาม ต้องระบุทั้งสถานที่และวันเวลาของการจดบันทึก ซึ่งสามารถน�าแบบสังเกตการณ์นี้ไปใช้ 

ในการท�าข้อเสนอวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะในส่วนของปัญหาการวิจัย จะท�าให้ข้อเสนอวิทยานิพนธ์โดดเด่น

เป็นอย่างมาก สามารถมองเห็นปัญหาการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.3 

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องที่ 11.2.3

ตำรำงที่ 11.13 (ต่อ)
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ตอนที่ 11.3

กำรทดสอบเครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 11.3.1 การทดสอบค่าความเที่ยงตรง

เรื่องท่ี 11.3.2 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น

แนวคิด
1.   การทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และแบบ

สังเกตการณ์เชิงประจักษ์ เป็นการวัดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับตัวแปร กับ

องค์ประกอบของตัวแปร และกับตัวชี้วัดขององค์ประกอบของตัวแปร

2.  การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เป็นการวัดค่าความเชื่อถือได้ของ

แบบสอบถามว่า จะมีลักษณะทั่วไปเพียงพอที่จะน�าไปใช้วัดค่าทัศนคติ ความคิดเห็น หรือ

ความเชื่อต่าง ๆ ของมนุษย์ภายในองค์การที่มีรูปแบบแตกต่างกัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  ทดสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณและเชิงสอบทาน 

และแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ได้

2. ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้
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เรื่องที่ 11.3.1 กำรทดสอบค่ำควำมเที่ยงตรง

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นอีกประเด็นหน่ึงที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง ถ้าเครื่องมือ

การวิจัยเชิงปริมาณไม่มีคุณภาพมาตั้งแต่ต้น การแสวงหาค�าตอบโดยการทดสอบสมมติฐานก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่า 

คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณมี 2 ลักษณะ คือการวัดค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ และ

การวัดค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ แบบทดสอบท่ีต้องวัดค่าความเที่ยงตรง ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ และเฉพาะแบบสอบถามเท่านั้นที่ต้องมีการวัดค่าความเชื่อมั่นต่อไป

การวัดค่าความเที่ยงตรง (Validity) สามารถท�าได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก การหาค่าความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงเป็นการวัดค่าความเที่ยงตรงจากความสอดคล้องกันในความ

คิดเห็นของนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เรียนเชิญมาอ่านแบบทดสอบว่า แต่ละข้อจะตรงกับตัวแปรและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ เมื่อได้ค่าความสอดคล้อง (Congruence) เกิน 0.5 แสดงว่าแบบทดสอบ

มีค่าความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ ดังปรากฏตามตารางที่ 11.14 การทดสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

ตัวแปร และตารางท่ี 11.15 ตัวอย่างการทดสอบความสอดคล้องระหว่างค�าถามกับตัวแปร รูปแบบที่สอง 

การหาค่าความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion–related Validity) แบ่งเป็นความเที่ยงตรง 

ร่วมสมัย (Concurrent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงท�านาย (Predictive Validity) โดยค�านวณหาค่า

ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ รปูแบบทีส่ำม การหาค่า

ความเที่ยงตรงตามภาวะสันนิษฐาน (Construct Validity) โดยพิจารณาองค์ประกอบจากค่า eigen ซึ่งเป็น

ค่าแปรปรวนร่วมของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีค่า eigen มากกว่า 1 เท่านั้น จึงจะมี

ความเที่ยงตรงตามภาวะสันนิษฐานดูรายละเอียดในตารางที่ 11.14 ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวิจัย
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ตำรำงที่ 11.14 ควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย

ควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย

1. Content Validity-ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

ใช้สูตร IVC (Index of Item - Variable Congruence) ดังนี้

IVC = 
ΣR 

n

R =  ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ในแต่ละข้อคูณกับค่าความสอดคล้อง 

ในแต่ละข้อ

n = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

2. Criterion-related Validity-ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์

2.1 Concurrent Validity – ความเท่ียงตรงร่วมสมัย

2.2 Predictive Validity – ความเท่ียงตรงเชิงท�านาย

rxy  =   
nΣxy — ΣxΣy

[nΣx2 – (Σx)2][nΣy2 – (Σy)2]

x = คะแนนผู้ตอบแต่ละคนจากเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น

y = คะแนนของเกณฑ์ของผู้ตอบแต่ละคน

3.  Construct Validity-ความเที่ยงตรงตามภาวะสันนิษฐาน

ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ Exploratory Factor Analysis โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีไม่จ�ากัดจ�านวนไม่ต�่ากว่า 20 เท่าของข้อค�าถาม และใช้กับแบบทดสอบที่ให้คะแนนแบบ 0-1 หรือ rating 

scale 

วิธีการค�านวณ

1) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2) น�าคะแนนดิบมาแปลงเป็น variance matrix

3) สกัดองค์ประกอบ

4) น�าองค์ประกอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับองค์ประกอบตามทฤษฎีด้วยวิธีของ Kaiser  

โดยพิจารณาองค์ประกอบจากค่า eigen ซึ่งเป็นค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ  

องค์ประกอบท่ีมีค่า eigen มากกว่า 1 เท่านั้นจึงใช้ได้ (Linderman, Merenda & Gold, 1980, p. 265)
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ตำรำงที่ 11.15 กำรทดสอบควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมระหว่ำงข้อค�ำถำมกับตัวแปร

Element of IV and DV

องค์ประกอบของตัวแปรต้นและตำม

Questionnaire/ Interview

ค�ำถำม/กำรสัมภำษณ์

Congruent ควำมสอดคล้อง

สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่

สอดคล้อง

(-1)

IV.......................................................

1.1 Index A

1.2 Index B

1.3 Index C

1. ................................

2. ................................

3. ................................

DV ....................................................

1.1 Index A

1.2 Index B

1.3 Index C

1. ................................

2. ................................

3. ................................

หมำยเหตุ: สูตรการค�านวณความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แต่ดั้งเดิมมาใช้สูตร IOC (Index of Objective 

Congruent) ซึ่งเน้นไปที่ให้ค�าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ท�าให้การสร้างเครื่องมือการวิจัยไปยึดติดกับ

วัตถุประสงค์ ท้ังที่ตามระเบียบวิธีวิจัยต้องเริ่มจากปัญหาการวิจัย แล้วจึงค่อยไปก�าหนดวัตถุประสงค์และ

ตัวแปรในปัญหาการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยจึงต้องสร้างจากตัวแปรต้นและตัวแปรตาม มิใช่สร้าง

จากวัตถุประสงค์ตามที่เข้าใจกันทั่วไป ซ่ึงท�าให้ค�าถามการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ได้ แต่ตอบปัญหาการวิจัย

ไม่ค่อยได้ จึงเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมาก ผู้เขียนจึงขอเปลี่ยนชื่อสูตรจาก 

IOC เป็น IVC (Index of Item-Variable Congruent) และให้หาค่า IVC ออกเป็นรายค�าถาม/การสัมภาษณ ์

ซึ่งสามารถตรวจสอบกับตัวแปรทั้งหมดของปัญหาการวิจัยได้ค่า IVC = R N มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค�าถาม

ท่ีมีความเท่ียงตรงต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ย่ิงมีค่าใกล้ 1 ยิ่งมีค่าความเที่ยงตรงเท่านั้น ถ้าค่า IVC ต�่ากว่า 0.5 

ต้องมกีารปรบัปรงุข้อค�าถามนัน้แล้วส่งไปให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาความสอดคล้องอกีครัง้ หรือถ้าจะให้ประหยดั

เวลาที่มีค่าก็ให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขในแบบการทดสอบมาได้เลย ( R เป็นค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

ในแต่ละข้อคูณกับค่าความสอดคล้องในแต่ละข้อ)
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ตำรำงที่ 11.16 ตัวอย่ำงกำรทดสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงค�ำถำมกับตัวแปร

ตัวแปร องค์ประกอบ

และตัวชี้วัด
แบบสอบถำม

ควำมสอดคล้อง

สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

DV1  กำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 

จำกสื่อบุคคล 

DV1.1  การสื่อสารระหว่าง

บุคคล

DV1.1.1  คนใน

ครอบครัว

1.1.1  ท่านรับรู้ข่าวสารทางการ

เมืองในการปกครอง 

ท้องถิ่นจากการพูดคุยกับ

คนในครอบครัวเพียงใด

DV1.1.2 เพื่อนฝูง 1.1.2  ท่านรับรู้ข่าวสารทางการ

เมืองการปกครองท้องถิ่น

จากการพูดคุยกับกลุ่ม

เพื่อนเพียงใด

DV1.1.3 ผู้น�าชุมชน 1.1.3  ท่านรับรู้ข่าวสารทางการ

เมืองการปกครองท้องถิ่น

จากการพูดคุยกับนักการ

เมืองท้องถิ่นเพียงใด

DV1.1.4  ตัวผู้สมัคร

หรือตัวแทน

นักการเมือง

1.1.4  ท่านรับรู้ข่าวสารทางการ

เมืองการปกครองท้องถิ่น

จากการพูดคุยกับผู้น�า

ชุมชนเพียงใด

ที่มำ: วัฒนา นนทชิต. (2550). น. 124.

หมำยเหตุ:   ค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค�าถามที่มีความเท่ียงตรงต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ยิ่งมีค่าใกล้ 1 ยิ่งมีค่าความเที่ยง

ตรงเท่านั้น ถ้าค่า IVC ต�่ากว่า 0.5 ต้องมีการปรับปรุงข้อค�าถามนั้นแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 

อีกคร้ัง

แบบสอบถามตามตารางที่ 11.16 น้ันใช้ส�าหรับผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน เม่ือได้รับแบบสอบถามที่วัด

ค่าความเที่ยงตรงกลับมาแล้ว สมมติว่านักศึกษาเรียนอยู่ในระดับปริญญาโท ก็ใช้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่าน

ก็พอ เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้วทั้ง 3 ท่านให้ค�านวณด้วยสูตร ดังนี้
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IVC  =   
คะแนนคนที่ 1 + คะแนนคนที่ 2 + คะแนนคนที่ 3 + n …

3

ให้นักศึกษาสร้างตาราง IVC ขึ้นมาใหม่ แล้วน�าคะแนนที่ค�านวณได้ไปใส่ไว้ตามช่องคะแนนของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ตามตารางที่ 11.17 แล้วน�าตารางน้ีไปใส่ไว้ในภาคผนวกของวิทยานิพนธ์

ตำรำงที่ 11.17 กำรค�ำนวณค่ำควำมเที่ยงตรงของค�ำถำมทีละข้อ (IVC) โดยผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน

 ตัวแปร องค์ประกอบ และตัวชี้วัด แบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ

IVC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

 DV1  กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองจำกสื่อ

บุคคล 

DV1.1 การสื่อสารระหว่างบุคคล

DV1.1.1 คนในครอบครัว

1.1.1  ท่านรับรู้ข่าวสารทาง 

การเมืองในการปกครอง

ท้องถิ่นจากการพูดคุย

กับคนในครอบครัว 

เพียงใด

1 1 1 1

DV1.1.2 เพื่อนฝูง

DV1.1.3 ผู้น�าชุมชน

DV1.1.4  ตัวผู้สมัครหรือ

ตัวแทนนักการเมือง

1.1.2  ท่านรับรู้ข่าวสารทาง 

การเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นจากการพูดคุย

กับกลุ่มเพื่อนเพียงใด

1 1 1 1

1.1.3  ท่านรับรู้ข่าวสารทาง 

การเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นจากการพูดคุย

กับนักการเมืองท้องถิ่น

เพียงใด

1 1 1 1

1.1.4  ท่านรับรู้ข่าวสารทาง 

การเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นจากการพูดคุย

กับผู้น�าชุมชนเพียงใด

1 1 1 1

ที่มำ: วัฒนา นนทชิต. (2550). น. 123.
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การวัดความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม เป็นการวัดความสอดคล้องระหว่างค�าถามที่สร้างมาจาก

ตัวชี้วัดกับองค์ประกอบและตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ส่วนการวัดความเที่ยงตรงของแบบสังเกตการณ์ 

เชิงประจักษ์และแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย กล่าวคือ การเก็บข้อมูล

จากแบบสังเกตการณ์ใช้การจดบันทึกตามตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้การสังเกตการณ์เป็นหลัก  

ไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ จึงต้องมีแบบจดบันทึกตามการสังเกตการณ์ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ 

จ�านวน 3 คน ในระดับปริญญาโท และ 5 คน ในระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง  

(Validity) ของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีตารางต้นแบบอยู่ในตารางที่ 11.18 และตารางตัวอย่าง

อยู่ในตารางท่ี 11.19

ตำรำงที่ 11.18 แบบวัดควำมเที่ยงตรงของแบบสังเกตกำรณ์กับวัตถุประสงค์กำรวิจัย

แบบสังเกตกำรณ์เชิงประจักษ์ 
สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษา IV .................................

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

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

IV1 ....................................................................................

IV2 ....................................................................................

IV3 ....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษา DV.................................

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

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

DV1 ...................................................................................

DV2 ...................................................................................

DV3...................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง IV กับ DV

สมมติฐานท่ี 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง IV1-IV3 กับ DV1

สมมติฐานท่ี 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง IV1-IV3 กับ DV2

สมมติฐานท่ี 3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง IV1-IV3 กับ DV3

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

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

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

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

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

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

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

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

.................
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11-38 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตำรำงที่ 11.19 ตัวอย่ำงกำรวัดควำมเที่ยงตรงของแบบสังเกตกำรณ์เชิงประจักษ์

 กับวัตถุประสงค์กำรวิจัยของ สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ

แบบสังเกตกำรณ์เชิงประจักษ์ 
สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

วัตถุประสงค์ที่ 1 

เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

ส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์

IV1 การด�าเนินการทางวิศวกรรม......................

IV2 การบังคับใช้กฎหมาย................................

IV3 การให้การศึกษาอบรม...............................

IV4 การบริการทางการแพทย์...........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ที่ 2 

เพื่อศึกษาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย

ของภาคพลเมอืงตามกฎหมายด้านความปลอดภยัทาง

ถนน ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

DV1  การร่วมมือกันในการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย.................................................

DV2  ความร่วมมือในการแก้ปัญหาความ

ปลอดภยัของจกัรยานยนต์.......................

DV3 ความร่วมมือขององค์กรในจังหวัด ...........

DV4 ความร่วมในการแสดงความคิดเห็น .........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ที่ 3 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนนของการขับขี่รถจักรยานยนต์

กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาค

พลเมือง 

สมมติฐำนที่ 1 ......................................................

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มี

ความสมัพนัธ์กบัความร่วมมอืในการบงัคบัใช้กฎหมาย

ของภาคพลเมอืงในด้านการปฏิบตัติามกฎหมาย (DV1)

................. ................. .................
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11-39การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

แบบสังเกตกำรณ์เชิงประจักษ์ 
สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

สมมติฐำนที่ 2 .......................................................

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มี

ความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย

ของภาคพลเมืองในด้านความร่วมมือในการแก้ปัญหา

ความปลอดภัยของจักรยานยนต์ (DV2)

สมมติฐำนที่ 3 .......................................................

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มี

ความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย

ของภาคพลเมืองในด้านความร่วมมือขององค์กรใน

จังหวัด (DV3)

สมมติฐำนที่ 4 .......................................................

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มี

ความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย

ของภาคพลเมอืงในด้านความร่วมมอืในการแสดงความ

คิดเห็น (DV4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส่วนการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ ใช้การสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับ

เรื่องท่ีศึกษาวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบของตัวแปรและตัวชี้วัดขององค์ประกอบ

อย่างครบถ้วน และต้องผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ จากตารางการ

พิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับแบบสัมภาษณ์ จ�านวนเท่ากับแบบสังเกตการณ์ 

โดยต้องแยกแยะแบบสมัภาษณ์ส�าหรบัวดัค่าความเทีย่งตรงกบัแบบสมัภาษณ์ทีจ่ะออกสมัภาษณ์จรงิในพืน้ที่ 

ภายหลังจากการปรับปรุงข้อค�าถามให้สมบูรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีตารางต้นแบบอยู่ใน

ตารางที่ 11.20 และตัวอย่างจริงในตารางที่ 11.21

ตำรำงที่ 11.19 (ต่อ)
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11-40 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตำรำงที่ 11.20 กำรวัดควำมเที่ยงตรงของแบบสัมภำษณ์กับวัตถุประสงค์กำรวิจัย

แบบสัมภำษณ์เชิงปริมำณ
สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษา IV

IV1 .............................................................................

IV1.1 ................................................................ 

IV1.1.1 ..................................................

IV1.1.2 ..................................................

IV1.2 ................................................................

IV1.2.1 ..................................................

IV1.2.2 ..................................................

IV2 ...........................................................................
IV2.1 ...............................................................

IV2.1.1 ..................................................

IV2.1.2 ..................................................

IV3 .........................................................................
IV3.1 ................................................................

IV3.1.1 ..................................................

IV3.1.2 ..................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษา DV

DV1 ............................................................................

DV1.1 ............................................................... 

DV1.1.1 .................................................

DV1.1.2 .................................................

DV2 ............................................................................ 

DV2.1 ............................................................... 

DV2.1.1 .................................................

DV2.1.2 ................................................

DV3 ............................................................................

DV3.1 ............................................................... 

DV3.1.1 .................................................

DV3.1.2 .................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง IV กับ DV

สมมติฐานที่ 1 (IV1-IV3)  ↔ DV1 ..................................

สมมติฐานที่ 2 (IV1-IV3) ↔ DV2 ...................................

สมมติฐานที่ 3 (IV1-IV3) ↔ DV3 ...................................

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

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

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

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

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

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

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

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

....................
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11-41การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ตำรำงที่ 11.21 ตัวอย่ำงกำรวัดค่ำควำมเที่ยงตรงของแบบสัมภำษณ์กับวัตถุประสงค์กำรวิจัย

 ของ สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ

แบบสัมภำษณ์เชิงปริมำณ
สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

วัตถุประสงค์ที่ 1 

 เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางถนนส�าหรับผู้ใช ้

รถจักรยานยนต์

IV1 การด�าเนินการทางวิศวกรรม

IV1.1 งานวิศวกรรมทางถนน

IV1.1.1 ความเหมาะสมของพื้นผิวถนน

IV1.1.2 แนวทางราบและแนวดิ่งของถนน

IV1.1.3 รูปตัดของถนน

IV1.1.4 การออกแบบทางแยก

IV1.1.5 ความสว่างของไฟถนน

IV1.1.6 เกาะกลางถนน

IV1.1.7 สภาพข้างทางท่ีปราศจากอันตราย

IV1.1.8 สิ่งกีดขวางทางจราจร

IV1.1.9 การก่อสร้างบนถนน

IV1.1.10 ไหล่ทาง

IV1.2 งานวิศวกรรมจราจร

IV1.2.1 การติดตั้งสัญญาณจราจรบนท้องถนน

IV1.2.2 การติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร

IV1.2.3 เครื่องหมายทางบนพื้นถนน

IV1.2.4 สัญญาณไฟจราจรตามทางแยก

IV1.2.5 สัญญาณไฟจราจรแบบตัวเลขนับถอยหลัง

IV1.2.6 ป้ายรณรงค์จราจรอัจฉริยะ

IV1.2.7 กล้องวงจรปิด (CCTV)

IV1.3 งานวิศวกรรมยานยนต์

IV1.3.1 การตรวจสอบสภาพของเคร่ืองยนต์

IV1.3.2 การตรวจสอบมาตรฐานของจักรยานยนต์
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11-42 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

แบบสัมภำษณ์เชิงปริมำณ
สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

วัตถุประสงค์ที่ 2 

เพื่อศึกษาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาค

พลเมืองตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ของผู้ใช้รถ

จักรยานยนต์ 

DV1 การร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย

DV1.1 ลักษณะของตัวรถ

DV1.1.1 ต้องเป็นรถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง 

DV1.1.2 รถจักรยานยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน

DV1.1.3 เป็นรถท่ีอยู่ในสภาพปลอดภัย 

DV1.1.4 ไม่ใช้รถที่เกิดเสียงอื้ออึง 

DV1.2 ลักษณะของตัวผู้ขับขี่ 

DV1.2.1 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถจักรยานยนต์

DV1.2.2  ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วตามที่

กฎหมายก�าหนด

DV1.2.3 มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์

DV1.2.4 ไม่โทรศัพท์ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

DV1.2.5 ไม่ขับขี่รถในขณะมึนเมา

DV1.2.6  ต้องไม่ขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถใน

อันที่จะขับ

DV1.3 ลักษณะการขับขี่รถ

DV1.3.1  เปิดไฟในขณะขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่าง

ไม่เพียงพอ 

DV1.3.2 การใช้เสียงสัญญาณ

DV1.3.3  การปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเคร่ืองหมาย

จราจร 

DV1.3.4 การขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก�าหนด

DV1.3.5 การขับรถต้องชิดซ้าย 

DV1.3.6 ขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควร 

DV1.3.7  ขับด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชน หรือโดน 

คนเดินเท้า 

DV1.3.8 ไม่ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 

DV1.3.9  ไม่ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิด

อันตราย

ตำรำงที่ 11.21 (ต่อ)
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แบบสัมภำษณ์เชิงปริมำณ
สอดคล้อง

(1)

ไม่แน่ใจ

(0)

ไม่สอดคล้อง

(-1)

วัตถุประสงค์ที่ 3 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัย

ทางถนนของการขับขี่รถจักรยานยนต์กับความร่วมมือในการบังคับ

ใช้กฎหมายของภาคพลเมือง 

สมมติฐำนที่ 1 

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มีความ

สัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง

ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (DV1)

สมมติฐำนที่ 2

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มีความ

สัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง

ในด้านความร่วมมือในการแก้ปัญหาความปลอดภัยของ

จักรยานยนต์ (DV2)

สมมติฐำนที่ 3

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มีความ

สัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง

ในด้านความร่วมมือขององค์กรในจังหวัด (DV3)

สมมติฐำนที่ 4 

การจัดการความปลอดภัยทางถนน (IV1-IV4) มีความ

สัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง

ในด้านความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น (DV4)

ที่มำ:  สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ. (2557). น. 321-336.

ส�าหรับแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทานน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องค�านวณหาค่าความเที่ยงตรง เพราะเป็นแบบ

สัมภาษณ์เชิงสอบทานจากผลของการทดสอบสมมติฐาน จุดประสงค์เพ่ือการสอบทานความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามที่มีการค�านวณสมการทางคณิตศาสตร์มาแล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้องค�านวณหาค่า 

ความเที่ยงตรงซ�้าอีกครั้งหน่ึง

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.3.1 

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่องที่ 11.3.1

ตำรำงที่ 11.21 (ต่อ)
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เรื่องที่ 11.3.2 กำรทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่น

การวัดค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�าแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงตรงไป pretest กับกลุ่ม

ตวัอย่างทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง ซ่ึงสามารถหาค่าความเชือ่มัน่ได้ในลกัษณะวดัค่าคงที ่(Stability Measure-

ment) ด้วยการน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ห่างกันพอ

สมควร แล้วค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน นอกจากนั้นยังสามารถหาค่าความเชื่อมั่นได้

จากการหาค่าความต่อเน่ืองภายใน (Internal Consistency Measurement) ของแบบสอบถาม ในกรณีท่ี

ใช้แบบสอบถามชดุเดียวกนั แต่แบ่งการวัดอย่างละครึง่เท่า ๆ กนั กส็ามารถใช้ Spearmen-Brown Method 

ในกรณีที่แบบสอบถามมีคะแนนเป็น 0-1 ถ้าความยากของแบบสอบถามไม่คงที่ ให้ใช้สูตร Kuder-Rich-

ardson 20 ถ้าความยากของแบบสอบถามคงท่ี ใช้สูตร Kuder-Richardson 21 ถ้าคะแนนค�าตอบ 

ไม่เป็นแบบ 0-1 ให้ใช้วิธี Cronbach Method คือหาค่าความเชื่อมั่นได้จากค่าสัมประสิทธิ์ (อัลฟา) ดังแสดง

ตามตารางที่ 11.22 การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ตารางที่ 11.23 การทดสอบ

ค่าความเชือ่มัน่ด้วยวธิคีเูดอร์–รชิาร์ดสนั 20 และตารางที ่11.24 การทดสอบค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

หรือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ความ α รายข้อค�าถามและค�าถามรวม

ตำรำงที่ 11.22 กำรทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ

ควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือกำรวิจัย

1. Stability Measurement – การวัดความคงที่

น�าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ห่างกันพอสมควรใช้ 

การค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation  

Coefficient)

2.Internal Consistency Measurement – การวัดความต่อเนื่องภายใน

2.1 Spearmen – Brown Method

ใช้ค�านวณชุดเดียวกันแต่แบ่งวัดอย่างละครึ่งเท่า ๆ กัน

rn  =  
2rhh

1 + rhh

rn  = สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นได้ของเครื่องมือทั้งฉบับ

rhh = สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันได้ของเครื่องมือครึ่งฉบับ



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-45การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือกำรวิจัย

2.2 Kuder – Richardson Method

2.2.1 เมื่อความยากของเคร่ืองมือไม่คงท่ี (P) และคะแนนค�าตอบเป็น 0 และ 1 ใช้สูตร 

KR20

r  =  [ n
n-1

][1 —  
Σpq 

s2
t

 ]

 r  =  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นได้ของเครื่องมือ

 n  =  จ�านวนข้อถามในเครื่องมือ

 p  =  สัดส่วนของผู้ตอบถูก (ใช่) ในแต่ละข้อ (1)

 q  =  สัดส่วนของผู้ตอบผิด (ไม่ใช่) ในแต่ละข้อ (0)

 s2
t   =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบท้ังหมด

2.2.2 เมื่อความยากของเครื่องมือคงที่ (P) ใช้สูตร KR 21

r  =  [
n

n-1
][

m(1 — m/n)
s2

t
]

 r  =  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นได้ของเครื่องมือ

 n =  จ�านวนข้อความถามในเครื่องมือ

 m  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมท่ีผู้ตอบท้ังหมดท�าได้

 s2
t  =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบท้ังหมด

2.3 Cronbach Method (Coefficient-α) สัมประสิทธิ์แอลฟาใช้ค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบโดยคะแนนค�าตอบไม่เป็นแบบ 0-1 มีสูตรดังนี้

α  =  [ n
n-1

][1 — s2
t

Σs2
t  ] 

	 α  =  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นได้ของแบบทดสอบ

  n  =  จ�านวนข้อค�าถามในแบบสอบถาม

 s2
t  =  ความแปรปรวนของคะแนนค�าถามแต่ละข้อ
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ตำรำงที่ 11.23 กำรทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีคูเดอร์–ริชำร์ดสัน 20

คนที่
ข้อค�ำถำมทั้งหมด

รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

1

2

.

.

.

2,000+

จ�านวนผู้ตอบว่าใช่ S2 

สัดส่วนที่ตอบว่าใช่  (p)

สัดส่วนที่ตอบว่าไม่ใช่ (q)

 pq Σpq  =

ตำรำงที่ 11.24 กำรวิเครำะห์คุณภำพเครื่องมือโดยหำค่ำสัมประสิทธิ์ α	รำยข้อและรวม

Pretested

Persons

ข้อค�ำถำมตัวแปรต้น (Independent Variables) คุณภำพของกำรจัดกำร

IV1: กำรน�ำองค์กร IV2: กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ IV3: กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด

รหัสตัวแปรและข้อค�ำถำม รหัสตัวแปรและข้อค�ำถำม รหัสตัวแปรและข้อค�ำถำม

L
D
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IP
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IP

4
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IP
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6
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R
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PL

1
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R

A
PL

2
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A
PL

3
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PL
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R
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PL
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R
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PL

6

C
U

SM
A

R
1

C
U

SM
A

R
2

C
U

SM
A

R
3

C
U

SM
A

R
4

C
U

SM
A

R
5

001 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2

002 3 4 5 5 5 1 3 3 3 5 5 4 3 4 4 3 5

003 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2

004 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3

005 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3

006 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

007 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2

008 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3
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Pretested

Persons

ข้อค�ำถำมตัวแปรต้น (Independent Variables) คุณภำพของกำรจัดกำร

IV1: กำรน�ำองค์กร IV2: กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ IV3: กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด

รหัสตัวแปรและข้อค�ำถำม รหัสตัวแปรและข้อค�ำถำม รหัสตัวแปรและข้อค�ำถำม
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A

R
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A

R
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A

R
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C
U
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R
5

009 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3

010 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2

.

.

.

045 3 2 4 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3

Mean 2.76 2.71 2.93 3.16 2.98 2.82 2.73 2.64 2.71 2.82 2.98 3.00 3.13 2.96 3.00 2.91 3.09

SD. 0.91 0.89 0.84 0.93 0.87 0.81 0.91 0.83 0.92 0.96 0.92 0.88 0.99 0.95 0.88 0.87 0.95

Item (r ) 0.51 0.60 0.41 0.71 0.66 0.37 0.74 0.83 0.74 0.73 0.63 0.64 0.73 0.77 0.66 0.77 0.66

Reliability (∞) Reliability Coefficients 83 items Alpha = 0.98 Standard item alpha = 0.98

ที่มำ: วัชระ ยาคุณ. (2549). น. 112.

จากตารางที่ 11.24 เป็นการแสดงการค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นหรือค่า แบบดั้งเดิมที่ใช้อยู่ใน 

วงวิชาการตะวันตก และแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้สูตรตั้งต้นที่ต้องค�านวณหาค่า Mean, SD. 

และ Item r แล้วจึงค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นรวม ในกรณีน้ีเป็นการค�านวณหาค่าความเชื่อม่ันรวมของ

แบบสอบถามทั้ง 83 ข้อ ได้ค่า α	= 0.98 ท�าให้เห็นเฉพาะค่า α	 รวมเท่านั้น ซึ่งเป็นการค�านวณหาค่า α		

ที่หยาบมาก แต่ก็นิยมใช้กันทั่วไป เพราะง่ายต่อการค�านวณและการเข้าใจ

การทดสอบค่าความเช่ือม่ันของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณหรือแบบสอบถาม ปัจจุบันผู้เขียนได้

พัฒนาการทดสอบ ของครอนแบคเป็น 5 ชั้น ดังปรากฏในตารางที่ 11.25 ดังนี้

ชั้นที่ 1 หาค่า α	ความเชื่อมั่นรวม ( ของ V)

ชั้นที่ 2 หาค่า α	ของตัวแปรต้นรวมและตัวแปรตามรวม

ชั้นที่ 3 หาค่า α	ของแต่ละตัวแปรต้นและแต่ละตัวแปรตาม

ชั้นที่ 4 หาค่า α	ขององค์ประกอบของแต่ละตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ชั้นที่ 5 หาค่า α	ของตัวชี้วัดของทุกองค์ประกอบของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ตำรำงที่ 11.24 (ต่อ)
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ตำรำงที่ 11.25 โครงสร้ำงขั้นตอนกำรหำค่ำ Alpha (α)

ขั้นที่ 1 หำค่ำ α 

ตัวแปรรวมทั้งหมด

ขั้นที่ 2 หำค่ำ α
ตัวแปรต้นและ

ตัวแปรตำมรวม

ขั้นที่ 3 หำค่ำ α
แต่ละตัวแปร

ขั้นที่ 4 หำค่ำ α 

แต่ละองค์ประกอบ

ขั้นที่ 5 หำค่ำ α 

ตัวชี้วัดแต่ละข้อ

V = α

IV = α

IV1 = α

IV2 = α

IV3 = α

IV1.1 = α 

IV1.2 = α

IV2.1 = α

IV2.2 = α

IV3.1 = α

IV3.2 = α

IV1.1.1 = α
IV1.1.2 = α
IV1.2.1 = α
IV1.2.2 = α

IV2.1.1 = α
IV2.1.2 = α
IV2.2.1 = α
IV2.2.2 = α

IV3.1.1 = α
IV3.1.2 = α
IV3.2.1 = α
IV3.2.2 = α

DV = α

DV1 = α

DV2 = α

DV3 = α

DV1.1 = α

DV1.2 = α

DV2.1 = α

DV2.2 = α

DV3.1 = α

DV3.2 = α

DV1.1.1 = α
DV1.1.2 = α
DV1.2.1 = α
DV1.2.2 = α

DV 2.1.1 = α
DV 2.1.2 = α
DV 2.2.1 = α
DV 2.2.2 = α

DV 3.1.1 = α
DV 3.1.2 = α
DV 3.2.1 = α
DV 3.2.2 = α
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11-49การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

การหาค่าความเชื่อมั่น โดยการทดสอบค่า α	ของครอนแบคน้ี แต่ด้ังเดิมมา ใช้วิธีการหาค่า α	ของ

แบบสอบถามทัง้ชดุ หรอื α of variables ท�าให้ยากต่อการวิเคราะห์แบบสอบถามรายตวัแปร รายองค์ประกอบ 

และรายตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถยืนยันค่าความเชื่อมั่นทั้งมิติมหภาคและมิติจุลภาค จึงต้องท�าการทดสอบค่า 

จนถึงระดับรายข้อของแบบสอบถาม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเร่ืองใหม่มาก ดังนั้น จึงขอแสดงรายละเอียดของวิธีการ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนแบค ดังน้ี

ขั้นที่ 1 หาค่าความเชื่อม่ัน (Alpha) รวมของตัวแปรทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยน�าตัวชี้วัด

ทุกตัวมาท�าการค�านวณค่าความเชื่อม่ัน จะได้ค่า Alpha รวมของตัวแปรทั้งหมด

ขั้นที่ 2 การหาค่า Alpha ของตัวแปรต้น (IV) และตัวแปรตาม (DV) โดยการน�าตัวชี้วัดทุกตัวของ

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามท�าการค�านวณค่าความเชื่อมั่น 

ขั้นที่ 3 การหาค่า Alpha ของตัวแปรต้นย่อย (IV1, IV2) และตัวแปรตามย่อย (DV1, DV2) โดย

การน�าตัวชี้วัดของแต่ละตัวแปรย่อยมาท�าการค�านวณค่าความเชื่อม่ัน

ขัน้ที ่4 การหาค่า Alpha รวมขององค์ประกอบ โดยการน�าตวัชีว้ดัขององค์ประกอบมาท�าการค�านวณ

ค่าความเชื่อมั่น

ขั้นที่ 5 การหาค่า Alpha ของตัวชี้วัด โดยการน�าตัวชี้วัดทุกตัวในการท�าวิจัยครั้งนี้มาท�าการค�านวณ

ค่าความเชื่อมั่น

ประโยชน์ของการค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น (α) อย่างละเอียดนี้ สามารถท�าให้นักศึกษาเข้าใจว่าจะ

แก้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดที่มีค่าต�่า ๆ ได้อย่างไร โดยนักศึกษาสามารถสังเกตได้จากค่า ใน

คอลัมน์ที่ 5 ของตารางที่ 11.25 ซึ่งเป็นค่า α	 รายข้อค�าถาม เมื่อพบว่าข้อค�าถามใดมีค่า α ที่ต�่ามาก ๆ  

เมื่อตัดข้อค�าถามนั้นออกแล้วค�านวณใหม่จะพบค่า α	รวมจะเพิ่มขึ้นทุกคอลัมน์ ท�าให้ประหยัดเวลาในการ

สร้างแบบสอบถามเป็นอย่างมาก และไม่ต้องตกแต่งตัวเลขของค่า α	อันเป็นเรื่องท่ีผิดจรรยาบรรณของนัก

วิจัยเป็นอย่างมาก

เมือ่ค�านวณตามขัน้ตอนการวเิคราะห์สมัประสทิธิแ์อลฟาแล้ว จะได้ผลตามตวัอย่างในตารางท่ี 11.26 

วิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาศึกษาได้จาก พลศักดิ์ จิรไกรศิริ (2558) ตั้งแต่หน้า 261-265
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11-50 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตำรำงที่ 11.26 ตัวอย่ำงของค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทุกขั้นตอน

IV = 0.9310

DV = 0.9589

IV1 = 0.8331

IV2 = 0.9560

DV1 = 0.8654

DV2 = 0.8967

IV1.1 = 0.8336

IV1.2 = 0.8069

IV1.3 = 0.9676

IV2.1 = 0.8971

IV2.2 = 0.9151

DV1.1 = 0.7764

DV1.2 = 0.7987

DV2.1 = 0.8060

DV2.2 = 0.5698

DV2.3 = 0.8853

IV1.1.1 = 0.9677

IV1.1.2 = 0.9676

IV1.1.3 = 0.9671

IV1.1.4 = 0.9681

IV1.1.5 = 0.9673

IV1.1.6 = 0.9677

IV1.2.1 = 0.9686

IV1.2.2 = 0.9673

IV1.2.3 = 0.9673

IV1.2.4 = 0.9687

IV1.2.5 = 0.9677

IV1.2.6 = 0.9674

IV1.2.7 = 0.9674

IV1.3.1 = 0.9676

IV2.1.1 = 0.9671

IV2.1.2 = 0.9669

IV2.1.3 = 0.9672

IV2.2.1 = 0.9674

IV2.2.2 = 0.9669

IV2.2.3 = 0.9671

DV1.1.1 = 0.9680

DV1.1.2 = 0.9677

DV1.1.3 = 0.9675

DV1.1.4 = 0.9674

DV1.2.1 = 0.9677

DV1.2.2 = 0.9676

DV1.2.3 = 0.9676

DV2.1.1 = 0.9682

DV2.1.2 = 0.9675

DV2.1.3 = 0.9676

DV2.1.4 = 0.9678

DV2.2.1 = 0.9680

DV2.2.2 = 0.9680

DV2.2.3 = 0.9678

DV2.2.4 = 0.9685 

DV2.2.5 = 0.9686

DV2.3.1 = 0.6972

DV2.3.2 = 0.9672

DV2.3.3 = 0.9673

DV2.3.4 = 0.9673

DV2.3.5 = 0.9676

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.3.2 

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่องที่ 11.3.2

V = 0.9682
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11-51การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ตอนที่ 11.4

กำรรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงปริมำณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.4 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 11.4.1 การคัดกรองเอกสารตามตัวแปร

เรื่องท่ี 11.4.2 การรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ

แนวคิด
1.   การคัดกรองเอกสารส�าหรับการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ สามารถน�ามาจากการสืบค้นประวัติ

สังเขปของหัวข้อการวิจัย การสืบค้นแนวคิดของการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องและการสืบค้น

รายงานการวิจัยจากต่างประเทศและภายในประเทศ

2.   การรวบรวมข้อมลูด้วยเคร่ืองมือการวจิยัเชิงปรมิาณ ต้องใช้แบบสอบถามทีส่ะท้อนให้เหน็

ถึงตัวชี้วัดขององค์ประกอบ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบ

ของตวัแปร และใช้แบบสงัเกตการณ์เชงิประจกัษ์ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึตวัแปรต้นและตวัแปร

ตาม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 11.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  คัดกรองเอกสารตามตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้

2.   การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ และเชิงสอบทาน รวมทั้ง

แบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ได้



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-52 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เรื่องที่ 11.4.1 กำรคัดกรองเอกสำรตำมตัวแปร

ในการวจัิยวทิยานพินธ์ ประเดน็ส�าคญัทีส่ดุอยูท่ีก่ารคดักรองเอกสารทีจ่ะน�ามาอ้างองิในวทิยานพินธ์ 

ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยและมีความเชื่อถือได้ การคัดกรองเอกสาร ทั้งต�ารา และรายงานการวิจัย 

จากแหล่งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างมาก นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ แต่เอกสารที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวก

รวดเร็วก็จริง แต่เอกสารนั้นมีเป็นจ�านวนมาก จึงต้องมีกระบวนการคัดกรองเอกสารดังน้ี

1.  การคัดกรองเอกสารจากการสืบค้นประวัติสังเขปของหัวข้อการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณส่วน

ใหญ่เร่ิมต้นจากปัญหาการวิจัยในองค์การหรือในพื้นที่จ�าเพาะ ไม่ว่าจะใหญ่หรือกว้างขวางเพียงใดก็ต้องเริ่ม

สืบค้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปความเป็นมาและความส�าคัญของหัวข้อการวิจัย เอกสารเหล่านี้ 

บางส่วนเป็นแฟ้มข้อมูล บางส่วนเป็นบันทึกรายงานการประชุม บางส่วนมาจากค�าสั่งประกาศ ระเบียบหรือ

ข้อกฎหมายต่าง ๆ บางส่วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ จากแหล่งข่าวทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์

หรือส�านักข่าวต่าง ๆ เอกสารท่ีสืบค้นนี้มีท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ แต่เอกสารทุกฉบับต้องเก่ียวข้องกับปัญหา

การวิจัยทั้งสิ้น

2.  การคัดกรองเอกสารตามการสืบค้นแนวคิดของการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา

พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม นักศึกษาจะพบเอกสารเป็นจ�านวนมากท่ีกล่าวถึง

ตัวแปรเหล่านี้ ในตารางการพัฒนาการของแนวคิด ซึ่งสามารถระบุท้ังผู้แต่ง ชื่อเอกสาร ปีที่จัดพิมพ์ และ

หน้าที่อ้างอิง เอกสารเหล่านี้มีการเรียงล�าดับปีที่พิมพ์เอกสาร ท�าให้นักศึกษาสามารถสังเกตเห็นการพัฒนา

ของตัวแปรในแนวคิดเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน การคัดกรองเอกสารตามกระบวนการนี้ ถือได้ว่าเป็นเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์โดยตรง จึงมีความน่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก

3.  การคัดกรองเอกสารตามการสืบค้นรายงานการวจิยัทัง้ในต่างประเทศและภายในประเทศ รายงาน

การวิจัยที่เกี่ยวข้องน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรต้น และตัวแปรตามของนักศึกษาโดยตรง ใน 

บางครั้งตัวแปรต้นของผู้วิจัยคนอื่นอาจเป็นตัวแปรตามของนักศึกษาก็ได้ ยิ่งกว่านั้นนักศึกษายังจ�าเป็นต้อง

ศึกษาตัวแปรอย่างครอบคลุม แม้ว่าตัวแปรส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะไม่ได้น�ามาใช้ในวิทยานิพนธ์

ก็ตาม แต่นักศึกษาจ�าเป็นต้องรู้ให้หมด โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก เพราะการศึกษาให้รู้ตัวแปรทั้งหมด

จะแสดงถึงความลุ่มลึกในการศึกษา ไม่มีทางใดที่จะแสดงให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบป้องกัน 

จะยอมรับนักศึกษาได้ว่า มีการศึกษาอย่างรอบด้านและลุ่มลึก นอกจากวิธีนี้เท่านั้น และเป็นคุณสมบัติที่

ส�าคัญของนักศึกษาปริญญาเอกทุกคน

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.4.1 

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.4 เรื่องที่ 11.4.1
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เรื่องที่ 11.4.2 กำรรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์จะเริ่มต้นจากการรวบรวมเอกสารการวิจัยต่าง ๆ เพื่อน�าตัวแปร 

องค์ประกอบของตัวแปร และตัวชี้วัดขององค์ประกอบของตัวแปร มาสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ  

ทั้งแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็น 

อย่างมากที่จะต้องสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ มิใช่ลอกค�าถามของวิทยานิพนธ์อ่ืน ๆ การแสดง 

การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณอย่างละเอียด จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ถูกละเลยมาตลอด

ในวงการวิจัยเชิงปริมาณของนักวิชาการไทย

เมื่อเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณสามารถสะท้อนถึงเน้ือหาของการวิจัยอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ 

แบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์สะท้อนให้เห็นถึงตัวแปรต้นและตัวแปรตาม แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณสะท้อน

ให้เห็นถึงองค์ประกอบของตัวแปร และแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นถึงตัวชี้วัดขององค์ประกอบของตัวแปร 

เมื่อวิเคราะห์แบบทวนกระแสการวิจัยทั้งกระบวน จะพบสายโซ่แห่งการวิจัย ดังนี้

ปัญหาการวิจัย    น�าไปสู่  หัวข้อการวิจัย

หัวข้อการวิจัย    น�าไปสู่  การก�าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  น�าไปสู่  องค์ประกอบของตัวแปร

องค์ประกอบของตัวแปร  น�าไปสู่  ตัวชี้วัดขององค์ประกอบ

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  น�าไปสู่  การสร้างแบบสังเกตการณ์เชิงประจักษ์

องค์ประกอบของตัวแปร  น�าไปสู่  การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดขององค์ประกอบ  น�าไปสู่  การสร้างแบบสอบถาม

จุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ มีดังนี้

1.  แบบสงัเกตการณ์เชงิประจกัษ์ การสังเกตการณ์เกิดข้ึนได้ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการวิจัย โดย

ใช้ตัวแปรต้นและตัวแปรตามเป็นเครื่องน�าทาง เนื่องจากตัวแปรต้นมีลักษณะเป็นนามธรรม จึงยากต่อการ

สัมภาษณ์หรือสอบถามได้ นักศึกษาต้องสังเกตเอาเอง แต่การใช้ดุลยพินิจล้วน ๆ ของนักศึกษาอาจน�าพาให้

นักศึกษาเข้ารกเข้าพงได้ จึงต้องมีตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เป็นต้นทางของการสังเกตการณ์ การ

สังเกตการณ์ที่ถูกต้อง ต้องมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในภายหลังได้ 

และมีการจดบันทึกตามภาพเหล่านั้น เพื่อน�ามาใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ในส่วนของความเป็นมา 

และความส�าคัญของปัญหาการวิจัย และสามารถน�าไปประกอบการอภิปรายผลการวิจัยอีกด้วย

2.  แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณและเชิงสอบทาน การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ 

จะกระท�าในขณะทอดแบบสอบถามก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึกกว่าปริมาณที่นักศึกษาได้จากการประมวล

ผลข้อมูลในภาพกว้าง หรือจะกระท�าหลังประมวลข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานก็ได้ โดยการน�าผลจาก

แบบสอบถามมาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทานเพื่อการทดสอบซ�้าในผลการวิจัยที่ได้จากการค�านวณตาม
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แบบสอบถาม การสัมภาษณ์โดยทั่วไปจะเน้นที่องค์ประกอบของตัวแปร เพราะองค์ประกอบของตัวแปรมี

ลักษณะกึ่งรูปธรรมและกึ่งนามธรรม ซึ่งนักศึกษาต้องใช้การสัมภาษณ์เชิงประจักษ์เท่านั้น จึงจะประมวล

ข้อมูลระดับลึกได้ การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จึงต้องระมัดระวังการใช้แบบสัมภาษณ์เพราะแบบ

สัมภาษณ์มี 2 แบบ ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณไปพร้อมกับการทอดแบบสอบถาม กับแบบสัมภาษณ์

เชิงสอบทานทีน่�าข้อค้นพบจากการทดสอบสมมตฐิาน ไปทดสอบซ�า้อกีคร้ังหนึง่จากประชากรการวจิยัในระดบั

ผู้น�า

แบบสัมภาษณ์ตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ มีความแตกต่างจากแบบสัมภาษณ์ตามแนวทางการ

วิจัยเชิงคุณภาพ และมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกัน แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาวิจัย โดยมีค�าถามการวิจัยเป็นสิ่งน�าทาง แต่แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณสร้างขึ้นเพื่อการเติมเต็มใน

ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของแบบสอบถาม ที่ใช้รวบรวมข้อมูลจากประชากรการวิจัยที่มีเป็นจ�านวนมาก และอยู่ใน

พ้ืนที่กว้าง ประชากรที่ตอบแบบสอบถามจึงมีลักษณะประชากรที่หลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นประชากร

ระดับผู้ตาม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจึงเข้าข่ายข้อมูลทั่วไป การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณจึงสามารถ

แก้ไขข้อด้อยของแบบสอบถามได้ โดยการท�าแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณที่สร้างขึ้นเองจากองค์ประกอบของ

ตัวแปรไปสัมภาษณ์ประชากรการวิจัยในระดับน�าของประชากรการวิจัยทั่วไปอีกต่อหนึ่ง เพื่อแสวงหาข้อมูล

ในระดับลึกประกอบข้อมูลท่ัวไปในระดับกว้างอีกชั้นหน่ึง

นอกจากนัน้ แบบสมัภาษณ์เชงิสอบทาน ยงัสามารถสร้างขึน้จากผลการทดสอบของแต่ละสมมตฐิาน

ได้ เพื่อสอบทานข้อค้นพบเชิงปริมาณของข้อมูลจากแบบสอบถามอีกด้วย เนื่องจากการทดสอบสมมติฐาน

ของการวิจัยเชิงปริมาณได้ทดสอบจากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากประชากรการวิจัยท่ัวไปใน

พื้นที่กว้าง ข้อค้นพบที่ได้จึงเป็นเพียงภาพกว้าง ๆ เท่าน้ัน ในข้อเท็จจริงจึงอาจมีบางส่วนในรายละเอียด 

ปลีกย่อย ที่ไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐาน โดยเฉพาะการตั้งสมมติฐานเชิงปริมาณ เป็นเพียงสมมติฐานที่ตั้งขึ้น

เพื่อทดสอบความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ต้องน�าสมมติฐาน 

มาทดสอบด้วยข้อมูลรูปธรรมจากตัวชี้วัด ที่สร้างข้ึนเป็นข้อค�าถามในแบบสอบถาม การน�าข้อค้นพบจาก

สมมติฐานท้ังหมดมาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงสอบทาน จึงมีเป้าหมายเพื่อการสอบทานข้อค้นพบในระดับลึก 

ด้วยการสัมภาษณ์ให้ถึงระดับองค์ประกอบของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วย กับประชากรการวิจัยระดับ

น�าอีกครั้งหนึ่ง ดังแนวคิดที่ว่าผู้น�าเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนภูเขาสูง ย่อมเห็นภาพกว้างในท้องทุ่ง ป่าไม้ 

ล�าธาร แต่ผู้ตามเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนที่ราบ ย่อมเห็นภาพภูเขายืนตระหง่านสูงใหญ่ ภาพที่ทั้งผู้น�า

และผู้ตามมองเห็นย่อมแตกต่างกันโดยส้ินเชิง ข้อเท็จจริงของประชากรระดับน�า ย่อมต้องแตกต่างจาก 

ข้อเท็จจริงของประชาการระดับตามหรือทั่วไปอย่างแน่นอน

3.  แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือการวิจยัเชงิปรมิาณทีส่�าคัญ แต่ถกูส�าคญัผดิคดิว่าเครือ่งมอืการวจิยั

เชิงปริมาณมีแต่แบบสอบถามเท่านั้น ตามแนวคิดทางการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามมีที่มาจากตัวชี้วัด

ขององค์ประกอบของตัวแปร แบบสอบถามจึงเป็นเพียงเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณประเภทหนึ่งเท่าน้ัน  

การใช้แบบสอบถามมีจุดประสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลระดับแนวราบเท่านั้น วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ 

การใช้แบบสอบถาม จึงอยู ่ที่การรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีกว้างหรือมีประชากรการวิจัยเป็นจ�านวนมาก  
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จึงเป็นการรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ การวจิยัเชงิปริมาณจะสมบรูณ์ได้น้ันสมควรท�าร่วมกับการสมัภาษณ์

และการสังเกตการณ์ประกอบด้วย เพราะการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ไม่อาจ

อธิบายถึงตัวแปรและองค์ประกอบของตัวแปรได้ เพราะแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นเฉพาะตัวชี้วัดของ 

องค์ประกอบของตัวแปรเท่านั้น การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดกับตัวช้ีวัดยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่

จะยอมรับได้ ต้องสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบ และระหว่างตัวแปร

ต้นกับตัวแปรตาม จึงจ�าเป็นต้องใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์เข้ามาเติมเต็มในส่วนลึกที่ขาดหาย

ไปในกระบวนการค�านวณทางสถิติ

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.4.2

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.4 เรื่องที่ 11.4.2
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ตอนที่ 11.5 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยเชิงปริมำณ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 11.5 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 11.5.1 การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

เรื่องท่ี 11.5.2 การก�าหนดและการใช้สถิติการวิจัยจากเกณฑ์วัดของตัวแปร

เรื่องท่ี 11.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์การวิจัย

เรื่องท่ี 11.5.4 การวิเคราะห์แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัย

แนวคิด
1.   การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสวงหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 

ตัวแบบการวิจัย ที่เริ่มต้นมาจากปัญหาการวิจัย จนมาถึงการก�าหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจัย

2.   สถิติการวิจัยแบ่งได้เป็นสถิติเชิงบรรยาย เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากประชากร

ทั้งหมด ส่วนสถิติเชิงอนุมานเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง แต่การ

ก�าหนดและการใช้สถิติการวิจัยต้องพิจารณาจากเกณฑ์วัดของตัวแปร องค์ประกอบและ

ตัวชี้วัด

3.   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องพิจารณาเป็นล�าดับ เริ่ม

ตั้งแต่ตัวแปร องค์ประกอบ และตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์วัดชนิดใด เมื่อทราบเกณฑ์วัดที ่

แตกต่างกันได้แล้ว ต่อไปจึงต้องพิจารณาสถิติที่จะน�ามาใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ 

เกณฑ์วัดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

4.   การวิเคราะห์แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการวิจัย ต้องเริ่มต้นจากการสร้างตัวแบบ 

การวิจัยที่มาจากกรอบการวิจัย แล้วน�าไปสู่การทดสอบสมมติฐาน แล้วน�าการทดสอบ

สมมติฐานรวมที่ได้รับการยอมรับไปวิเคราะห์เส้นทาง เพ่ือที่จะแปลงตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์เป็นตัวแบบทางสังคมศาสตร์ในข้ันสุดท้าย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 11.5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  สร้างตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้

2.  ก�าหนดและการใช้สถิติการวิจัยจากเกณฑ์วัดของตัวแปรได้

3.  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้

4.  วิเคราะห์แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยได้
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เรื่องที่ 11.5.1 กำรสร้ำงตัวแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ

การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแบบการวิจัย ที่เริ่มต้นมาจากปัญหา

การวิจัย จนมาถึงการก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัยมักสร้างในรูปของตัวแบบ

การวิจัย เพื่อการทดสอบสมมติฐาน หรือเป็นตัวแบบทดสอบการแก้ไขปัญหาการวิจัย ท่ีประกอบด้วย 

ตัวแปรต้น (สาเหตุ) และตัวแปรตาม (ปัญหา) ตามตัวแบบการทดสอบสมมติฐานน้ีมีค�าถามอยู่ว่า ผู้วิจัย 

จะรู้ได้อย่างไรว่า สาเหตุใดสัมพันธ์กับปัญหาใด ถ้าผู้วิจัยรู้ว่าสาเหตุใดมีความสัมพันธ์กับปัญหาใดแล้ว  

ผู้วิจัยก็สามารถแก้ปัญหาน้ันได้จากตัวแบบทดสอบที่ค้นพบ หรือมีแนวทางการแก้ปัญหาได้ ดังนั้นตัวแบบ

ทดสอบที่ค้นพบจึงประกอบด้วยสาเหตุจริง ที่สัมพันธ์กับปัญหาจริง ตัวแบบที่ค้นพบน้ีจึงเป็นตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเรียกว่า สมการทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในขั้นสุดท้ายจึงหมายถึง 

การวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์ สามารถแสดงเป็นตัวแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ตาม

ภาพท่ี 11.1 

อย่างไรก็ดี นักศึกษาควรท�าความเข้าใจกับค�าว่า “ตัวแบบ” (Model) ให้ถ่องแท้ก่อน เมื่อตัวแบบ

การวิจัยเป็นตัวแบบนามธรรม (Abstract Model) หรือเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Model) ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีมักปรากฏอยู่ในรูปสมการ อสมการหรือฟังก์ชันเชิงคณิตศาสตร์ 

ตัวแบบการวิจัยจึงเป็นรูปสมมติ เพื่อใช้ประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะประโยชน์ของการสื่อสารระหว่าง

ผู้วิจัยกับผู้อ่าน ในทางทฤษฎีตัวแบบ ผู้วิจัยต้องสร้างตัวแบบการวิจัยให้ใกล้เคียงกับปรากฏการณ์ที่เป็นจริง

ที่สุด แต่ไม่ว่าผู้วิจัยจะสร้างตัวแบบการวิจัยอย่างไร ตัวแบบการวิจัยก็มีคุณลักษณะที่แท้จริงดังนี้

1.  ตัวแบบการวิจัยไม่จ�าเป็นต้องมีความสมบูรณ์ เพราะตัวแบบการวิจัยเป็นเพียงรูปแทนเท่านั้น 

ไม่มีตัวแบบใดที่สามารถรวมเอาทุกตัวแปรหรือทุกปัจจัยของโลกแห่งความเป็นจริงได้ เพื่อที่จะสร้างตัวแบบ

การวิจัย นักศึกษาจ�าเป็นต้องเริ่มจากการสร้างข้อสันนิษฐาน (Assumption) ก่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อสันนิษฐานนี้จะบ่งบอกถึงตัวแปรใดเป็นตัวแปรส�าคัญที่ใช้อธิบาย

ปัญหาการวิจัยได้

2.  ตัวแบบการวิจัยจัดท�าแบบสัมพันธ์กับสิ่งอื่นได้ เพื่อการใช้ประโยชน์จึงเป็นการท่ีง่ายกว่า ถ้าจะ

จดัการกบัตวัแบบมากกว่าการจดัการกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ การศกึษาตวัแบบและสงัเกตผลทีเ่กดิขึน้ย่อม

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลากว่าการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง

3.  ตัวแบบการวิจัยสามารถจัดล�าดับการเกิดก่อนหลังได้หรือจัดความส�าคัญแห่งความสัมพันธ์ได้ 

ตัวแบบที่สร้างขึ้นในทางสังคมศาสตร์ มักมีลักษณะของการจัดล�าดับความใหญ่เล็กเสมอ
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ตัวแบบทดสอบ
สาเหตุของปัญหา ปัญหาการวิจัย

สาเหตุมีหลากหลาย ปัญหามีหลากหลาย

ศึกษาพัฒนาการของ

แนวคิดสาเหตุ

ศึกษาพัฒนาการของ

แนวคิดปัญหา

อิปรายร่วม อภิปรายร่วม

ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ

ค�ำถำม

ผู้วิจัยจะรู้ได้อย่างไรว่าสาเหตุ

ใดที่ก่อให้เกิดปัญหาจริง และ

สาเหตุใดที่ดูเหมือนว่าจะเป็น

ตัวก่อปัญหา

ค�ำตอบ (สรุปผลกำรวิจัย) 

ถ้าผู้วิจัยรู้ว่าสาเหตุใดสัมพันธ์

กับปัญหาใดแล้ว ผู้วิจัยก็

สามารถแก้ปัญหานั้นได้ หรือ

มีแนวทางหรือตัวแบบของการ

แก้ปัญหา

   ตัวแบบหรือแนวทำง 

ประกอบด้วยสาเหตุจริง 

ที่สัมพันธ์กับปัญหาจริง  

ตัวแบบซึ่งเป็นสมการทาง

คณิตศาสตร์จึงไม่ได้เกิดจาก

จินตนาการของผู้มี

ประสบการณ์เพราะค�าว่า

ประสบการณ์เป็นเรื่องของ

อดีต แต่ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องของ

ปัจจุบันที่ต้องค�านวณหา 

ด้วยข้อมูลจริงในปัจจุบัน

ภำพที่ 11.1 กำรวิเครำะห์หำตัวแบบกำรวิจัยหรือกำรแสวงหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรวิจัย
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4.  ตวัแบบการวิจัยยงับ่งบอกปรมิาณความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรได้ ตัวแบบการวิจัยเป็นตัวแบบ

ในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาการวิจัย เนื่องจาก 

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรในปรากฏการณ์ของปัญหาการวิจัย เป็นความสัมพันธ์เชิงสมการ  

เมื่อค�านวณหาค่าความสัมพันธ์แล้ว จะมีค่าปริมาณของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งแสดงเป็นหน่วย

ตัวเลข

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.5.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.5.1 

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.5 เรื่องที่ 11.5.1

เรื่องที่ 11.5.2  กำรก�ำหนดและกำรใช้สถิติกำรวิจัยจำกเกณฑ์วัดของ

ตัวแปร

สถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับเกณฑ์วัดของตัวแปร กล่าวคือ สถิติเชิงบรรยาย 

(Descriptive Statistics) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากประชากรทั้งหมด การแปลผลของการ

วิเคราะห์จึงครอบคลุมประชากรทั้งหมดของพื้นที่นั้น สถิติที่ใช้ก็มีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure 

of Central Tendency) การวัดการกระจาย (Measure of Variability) และสหสัมพันธ์ (Correlation) 

การวดัแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลางเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละชดุ (ตวัแปร) เพือ่เป็นตวัชีว่้าข้อมูล

ชดุนัน้มค่ีามากน้อยเพยีงใดทีใ่ช้กนัทัว่ไป ได้แก่ ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic Mean) มธัยฐาน (Median) 

และฐานนิยม (Mode) ส่วนการวัดการกระจายเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลว่ามีค่าใกล้เคียงกันเพียงใด 

เป็นต้นว่าการวัดพิสัย (range) ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ส่วนการวัดค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการหาค่าความ สัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด หรือสัมพันธ์กันในลักษณะใด ปริมาณของ

ความสัมพันธ์ดูได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมี

ตั้งแต่ตัวแปร 2ตัวแปรเรียกว่า Simple Correlation ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามมีมากกว่า 1 ตัวแปร  

เรียกว่า Multiple Correlation ถ้าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีมากกว่า 2 ตัวแปรทั้ง 2 แบบ เรียกว่า 

Multivariate Correlation โดยสรุปแบบสถิติเชิงบรรยายจะไม่มีการทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง เม่ือสรุปผลออกมาแล้วสามารถอ้างอิงไปถึงกลุ่มประชากรได้ สถิติเชิงอนุมาน

จึงมีการทดสอบค่านัยส�าคัญทางสถิติ (Significant: sig. หรือ p)
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สถิติเชิงบรรยายมักใช้วิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียวดังปรากฏตามตารางท่ี 11.27 สถิติเชิงบรรยายที่ใช้

กับตัวแปรเดี่ยวในกรณีนี้มีทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม นักศึกษาสามารถใช้สถิติทั้งเชิงบรรยายและเชิง

อนุมาน แต่จะใช้สถิติเชิงบรรยายกับข้อมูลที่เป็นประชากรท้ังหมดและใช้สถิติเชิงอนุมานกับข้อมูลท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง ส่วนจะใช้สถติแิบบใดย่อมขึน้อยูก่บัระดบัการวดัหรอืเกณฑ์วดั (Scale) ของตวัแปรแต่ละตวั จ�านวน

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่คูณไขว้กันและจ�านวนประชากร เง่ือนไขทั้ง 3 นี้ปรากฏตามตารางที่ 11.27 สถิติ

ที่ใช้กับตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป

ตำรำงที่ 11.27 สถิติเชิงบรรยำยที่ใช้กับตัวแปรเดี่ยว

ระดับกำรวัด
สถิติเชิงบรรยำย

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำกลำง กำรกระจำย

กลุ่ม (NOMINAL) f % ฐานนิยม (MODE) พิสัย (RANGE)

จัดอันดับ (ORDINAL) f % มัธยฐาน (MEDIAN)

ส่วนเบี่ยงเบน

ควอไทล์ (Q.D.)

ช่วง INTERVAL &  

อัตราส่วน RATIO - - ค่าเฉลี่ย μ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)

ตัวแปรเดี่ยวของสถิติเชิงบรรยายตามตารางที่ 11.27 สถิติเชิงบรรยายที่ใช้กับตัวแปรเดี่ยว หมายถึง 

ตัวแปรที่มีลักษณะประชากรทั่วไปก็ได้ หรือเป็นตัวแปรต้นหรือเป็นตัวแปรตามก็ได้ ถ้าเป็นตัวแปร 

เกี่ยวกับลักษณะประชากร โดยทั่วไปจะมีเกณฑ์วัดเป็น nominal และ ordinal เป็นต้นว่า ประเภทของ

บุคลากร เป็น nominal หรือ ระดับการศึกษาและระดับต�าแหน่งงาน (C1-11) เป็น ordinal ตัวแปรแบบนี้

จะแสดงค่าบรรยายเป็นความถี่และร้อยละ ดังปรากฏตามภาพที่ 11.2 ตัวอย่างการแสดงค่าบรรยายเป็น

ความถี่และร้อยละ 
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ชาย
หญิง

ต�่ากว่า 25 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
55 ปีข้ึนไป

พื้นท่ีกองทัพภาคที่ 1
พื้นท่ีกองทัพภาคที่ 2
พื้นท่ีกองทัพภาพที่ 3
พื้นท่ีกองทัพภาคที่ 4

เพศ

อายุ

สถานท่ีท�างาน

0.00  20.00  40.00 60.00 80.00  100.00

89.22
10.78

8.13
30.41

25.39
28.40

7.67

31.14
23.74

20.55
24.57

ภำพที่ 11.2 ตัวอย่ำงกำรแสดงค่ำบรรยำยเป็นควำมถี่และร้อยละ
ที่มำ:  ทิพชัย ทิพยุทธ์. (2557). น. 151. 

จากภาพที่ 11.2 กราฟตัวอย่างการแสดงค่าบรรยายเป็นความถี่และร้อยละนั้น เมื่อพิจารณา จะเห็น

ว่า พื้นที่เก็บข้อมูลเป็น nominal เพราะแบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น 4 พื้นท่ี ส่วนอายุเป็น ordinal เพราะจัดเป็น

ระดับ 5 ชั้น การแสดงจ�านวนและร้อยละมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายว่า ลักษณะของประชากรที่น�ามาศึกษาน้ัน

เป็นอย่างไร โดยเฉพาะการสังเกตร้อยละท่ีปรากฏอยู่ว่า ข้อมูลที่น�ามาใช้สามารถเช่ือมั่นได้หรือไม่ ถ้าข้อมูล

มีลักษณะกระจายอย่างพื้นที่เก็บข้อมูล ก็เชื่อม่ันได้มาก แต่การกระจายของข้อมูลประเภทเพศมีลักษณะของ

การกระจุกตัวอยู่ที่เพศชาย ถ้าน�าข้อมูลนี้ไปใช้ ค่าความเชื่อม่ันจะต�่า โอกาสที่จะพบค่านัยส�าคัญก็แทบจะ

เป็นไปไม่ได้ การตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นนี้มีประโยชน์ในกรณีที่พบค่านัยส�าคัญที่ 0.05 หรือ 0.01 แล้วต้อง

อธิบายสมการว่า ท�าไมจึงเกิดข้ึน ทั้งท่ีข้อมูลกระจุกตัว ซึ่งเป็นปัญหาทางการวิเคราะห์ท่ีตอบได้ยากมาก 

นอกจากจะอธิบายด้วยความถี่และค่าร้อยละแล้ว ถ้าพบข้อค�าถามที่มีเกณฑ์วัดเป็น interval โดยทั่วไป 

จะอธิบายด้วยค่า mean (สัญลักษณ์ X: ส�าหรับประชากรท่ีศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง, สัญลักษณ์ μ: ส�าหรับ

ประชากรที่ศึกษาทั้งหมดในพื้นที่) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ถ้าเป็นประชากรทั้งหมดใช้สัญลักษณ์ 

σ	 (ซิกม่า)) คะแนนของ interval ส่วนใหญ่จะจัดเป็น 5 อันดับตั้งแต่ 1-5 การตั้งคะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์

เพื่อแปลความหมายของคะแนนน้ีเรียกว่า วิธีกำรอิงเกณฑ์ ซึ่งแปลความหมายของคะแนนได้ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย  4.21–5.00  หมายถึง มากท่ีสุด

คะแนนเฉล่ีย  3.41–4.20 หมายถึง มาก

คะแนนเฉล่ีย  2.61–3.40 หมายถึง ปานกลาง

คะแนนเฉล่ีย  1.81–2.60 หมายถึง น้อย

คะแนนเฉล่ีย  1.00–1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
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การใช้คะแนนการอิงเกณฑ์ปรากฏตามตารางที่ 11.28 ตัวอย่างการใช้คะแนนในการอิงเกณฑ์ของ

ตัวแปรตาม และองค์ประกอบของตัวแปรตาม ดังนี้

ตำรำงที่ 11.28 ตัวอย่ำงกำรใช้คะแนนในกำรอิงเกณฑ์ของตัวแปรตำม และองค์ประกอบของตัวแปรตำม

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ X S.D. การแปลความ

DV1 ความมุ่งม่ันในการท�างาน

1.1 ตั้งใจในการท�างานเพื่อให้งานส�าเร็จ

1.2 ปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเนื่อง

DV2 ความต้องการเผชิญงานยาก

2.1 ต้องการท�าในสิ่งที่ท้าทาย

2.2 ชอบท�างานที่มีความยากต้องใช้ความพยายามมาก

DV3 ความต้องการแข่งขัน

3.1 ชอบท�างานในสภาพการที่มีการแข่งขัน

3.2 ต้องการได้รับชัยชนะในงานที่ท�า

3.61

3.31

4.00

3.63

3.62

3.65

2.78

2.39

3.16

.59

.75

.63

.57

.63

.65

.67

.79

.73

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

รวมเฉลี่ย 3.37  .47 ปานกลาง

ที่มำ:  วุฒิพร รัตนสาคร. (2549). น. 51-52.

การแปลความตามคะแนนเฉล่ียของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของบคุลากร จะเริม่จากค่า X ซึง่เป็นคะแนน

เฉลี่ย โดยพบว่าคะแนนเฉล่ียของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมาก มีจ�านวนมากที่สุด รองลงไป

เป็นระดับปานกลาง และน้อย เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจาก DV1, DV2 และ DV3 บุคลากรเหล่านี้มีความ

มุ่งมั่นในการท�างานในระดับมาก และมีความต้องการในการเผชิญกับงานที่ยากในระดับมาก แต่ที่ต้องการ

การเผชิญหน้ากับการแข่งขันมีระดับน้อย เมื่อพิจารณาค่า S.D. ก็พบว่าอยู่ในระดับต�่ากว่า 1 แสดงว่ามีโอกาส

ที่จะเป็นแบบนี้ได้มาก คือจะเบี่ยงเบนออกจากการแปลความได้น้อย

การวิเคราะห์ตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป (ตารางที่ 11.29) มีข้อสังเกตในการใช้สูตรสถิติ 3 ประการ 

กล่าวคือประการแรก ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็นประชากรท้ังหมดหรือประชากรตัวอย่าง ถ้าใช้ประชากรทั้งกลุ่ม 

จะต้องใช้สถติเิชงิบรรยาย เพราะเป็นสถติทิีวิ่เคราะห์ถงึความสมัพันธ์หรอืความแตกต่างโดยตรง ซึง่จะสงัเกต

ได้จากค่าสัมประสิทธิ์ แต่ถ้าใช้เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง จะต้องใช้สถิติ เชิงอนุมาน เพราะเป็นสถิติที่ต้อง

อนุมานไปถึงประชากรทั้งหมด เม่ือเลือกประเภทของสถิติได้แล้ว ประการที่สอง ต้องดูแบบสอบถามว่ามี

เกณฑ์วัด (Scale) เป็นอะไร ซ่ึงเริ่มตั้งแต่ nominal กับ nominal, nominal กับ ordinal, ordinal กับ 

ordinal, nominal กับ interval และ interval กับ interval ก็ให้ใช้เกณฑ์วัดเป็นตัวชี้ขาดว่าจะเลือกใช้สูตร

สถิติอะไร ตาม ข้อ 1 เม่ือเลือกสูตรของสถิติได้แล้ว ในประการสุดท้าย เป็นเรื่องเทคนิคทางสถิติท่ีจะต้องใช้

แสดงในการเขียน เทคนิคทางสถิติที่ว่านี้มี 4 แบบ คือ แบบที่ 1 ใช้ตารางไขว้เป็นตารางอธิบายถึงค่าทางสถิติ
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ต่าง ๆ ในช่องของตารางไขว้ แบบที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่ม

ขึ้นไป แบบที่ 3 เป็นการแสดงค่าทดสอบของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือสัมประสิทธิ์ถดถอยหรือสหสัมพันธ์

แบบล�าดับ และแบบที่ 4 เป็นการแสดงค่าทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตาม

ตำรำงที่ 11.29 สถิติที่ใช้กับตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป

เกณฑ์วัด
รูปแบบของตัวแปร

หรือตำรำง

เทคนิค

ทำงสถิติ
สถิติเชิงอนุมำน สถิติเชิงบรรยำย

1.  Nominal by 

Nominal

2 คูณ 2 ตารางไขว้

(crosstab)

ไคสแควร์

Chi-square (X2)

ฟี (Phi)

ยูลส์ คิว (Yules Q)

แลมดา (Lambda)

ทอ (tau)

มากกว่า

2 คูณ 2

ตารางไขว้

(crosstab)

ไคสแควร์ (X2) เครเมอร์ วี  

(Cramer’s V)

2.  Nominal by 

Ordinal

ตัวแปรต้นเป็น  

nominal และมีเพียง  

2 รายการ

ตารางไขว้

(crosstab)

Mann-Whitney

U-Test

- Lambda

- Cramer’s V

-  Kruskal’s tau 

coefficientตัวแปรต้นเป็น  

nominal และมี  

3 รายการขึ้นไป

ตารางไขว้

(crosstab)

-  K Sample 

median test

-  Kruskal Wallis 

test

3.  Ordinal by 

ordinal

ตัวแปรต้น/ตามมีน้อย

รายการ

ตารางไขว้

(crosstab)

แกมม่า (Gamma)

ทอ บี (Tau’s b)

ทอ ซี (Tau’s c)

Gamma coefficient

Tau’s b coefficient

Tau’s c coefficient

ตัวแปรต้น/ตามมีหลาย

รายการ

ทดสอบค่า

สัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์แบบ

ล�าดับ

สเปียร์แมนโรว

(Spearman’s rho: 

RS)

rho coefficient
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เกณฑ์วัด
รูปแบบของตัวแปร

หรือตำรำง

เทคนิค

ทำงสถิติ
สถิติเชิงอนุมำน สถิติเชิงบรรยำย

4.  Nominal by 

Intervalหรือ 

Ordinal by 

Interval

ตัวแปรต้นเป็น  

nominal หรือ ordinal 

และมีเพียง 2 รายการ

เปรียบเทียบความ

แตกต่างค่าเฉลี่ยของ

ประชากร 2 กลุ่ม

t - Test
eta

ตัวแปรต้นเป็น  

nominal หรือ ordinal 

และมี 3 รายการขึ้นไป

เปรียบเทียบความ

แตกต่างค่าเฉลี่ย 

ของประชากร  

3 กลุ่มขึ้นไป

One-way ANOVA

F - test

5. Interval by 

Interval หรือ 

Ratio by 

Interval

ไม่สนใจว่าตัวแปรใด

เป็นตัวแปรต้น 

ตัวแปรใดเป็น 

ตัวแปรตาม

ทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ (r)

เพียร์สัน

คอร์รีเลชั่น

(Pearson’s 

Correlation)

r coefficient

รู้ว่าตัวแปรใด 

เป็นตัวแปรต้น 

ตัวแปรใดเป็น 

ตัวแปรตาม

ทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b)

รีเกรสชั่น 

(Regression)

b, beta,ϒ2

ตัวแปรต้นจะมีต้ังแต่ 1 

ตัวขึ้นไป และตัวแปร

ตามมีมากกว่า 2 ตัว

เป็นการหาความ

สัมพันธ์ระหว่างชุด

ของตัวแปรอิสระ 

และชุดของ 

ตัวแปรตาม

ค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์

คาโนนิคอล

(Canonical 

correlation-r)

(Canonical correla-

tion - r)

ที่มำ:  ดัดแปลงจาก Cohen, L. and Holliday, M. (1982). Statistics for Social Scientist. London: Harper and Row.

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.5.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.5.2

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.5 เรื่องที่ 11.5.2

ตำรำงที่ 11.29 (ต่อ)
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เรื่องที่ 11.5.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณตำมวัตถุประสงค์ 

กำรวิจัย

นอกจากการก�าหนดสถิติการวิจัยจากเกณฑ์วัดแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณยังต้องขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยอีกด้วย ซ่ึงก็ยังต้องมีความสัมพันธ์กับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ของ

การวิจัยข้อมูลที่แท้จริง คือการพิจารณาถึงเกณฑ์วัด เพียงแต่วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ต้องสัมพันธ์กับ

สถิติที่ใช้วิจัย ส่วนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ต้องสัมพันธ์กับเกณฑ์วัดล�าพังเพียงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของ

การวเิคราะห์กบัสถติทิีใ่ช้วิเคราะห์ อาจท�าให้นกัศกึษาไม่เข้าใจการวเิคราะห์ข้อมูลตามตวัแปรและการทดสอบ

สมมติฐาน เพราะไม่เข้าใจเรื่องเกณฑ์วัด ว่ามีความส�าคัญอย่างย่ิงยวดต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยไม่รู้เรื่องเกณฑ์วัด นักศึกษาก็ไม่สามารถเลือกใช้สถิติได้เลย ดังนั้น 

นักศึกษาต้องรู้แต่เบื้องต้นว่าเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นมีเกณฑ์วัดอะไรจึงจะสามารถเลือกใช้สถิติได้ตาม

เกณฑ์วัดนั้น เมื่อเครื่องมือการวิจัยถูกสร้างมาจากตัวแปร องค์ประกอบ และตัวชี้วัด เกณฑ์วัดของตัวแปร 

องค์ประกอบ และตัวชี้วัดจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ นักศึกษาควรจะรู้จักและเข้าใจชนิด

ของข้อมลูเชงิปรมิาณ เน่ืองจากสถติบิางอย่างไม่สามารถใช้วเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณทกุชนดิ ชนดิของข้อมลู

เชิงปริมาณจ�าแนกตามเกณฑ์วัดได้ 4 ชนิด ดังมีรายละเอียดดังนี้ (ตัวอย่างดูในตารางที่ 11.30)

1.  ข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal Data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยใช้เกณฑ์นามบัญญัติ 

(Nominal Scale) ซึ่งการวัดแบบเกณฑ์นามบัญญัติน้ันเป็นการวัดที่จ�าแนกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มหรือ

ประเภท โดยการก�าหนดชื่อหรือตัวเลขให้แต่ละกลุ่ม เพื่อให้แยกกลุ่มต่าง ๆ ออกจากกัน ดังนั้น ข้อมูล 

นามบัญญัติจึงเป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะจ�าแนกกลุ่มหรือประเภทเท่านั้น ซึ่งค่าต่าง ๆ หรือตัวเลขที่ก�าหนดให้นั้น

น�ามาบวกลบคูณหารกันไม่ได้ตัวอย่างของข้อมูลนามบัญญัติ ได้แก่ เพศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มชายและหญิง

ประเภทของโรงเรียนแบ่งเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดส�านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

2.  ข้อมูลเรียงล�าดับ (Ordinal data) คือ ข้อมูลท่ีได้จากการวัดโดยใช้เกณฑ์เรียงล�าดับ (Ordinal 

scale) ซ่ึงเป็นการวัดโดยการก�าหนดล�าดับให้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังนั้น ข้อมูลเรียงล�าดับจึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะ

จ�าแนกกลุ่มหรือประเภทและสามารถเรียงล�าดับความมากน้อยได้ด้วย ตัวอย่างของข้อมูลเรียงล�าดับ ได้แก่

ผลการแข่งขนักฬีามหาวิทยาลัยที ่1 ที ่2 ท่ี 3 และล�าดบัอืน่ ๆ ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหามาก ปานกลาง 

น้อย ต�าแหน่งทางวิชาการแบ่งเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ และอาจารย์ เป็นต้น

3.  ข้อมูลแบ่งช่วง (Interval data) คือ ข้อมลูทีไ่ด้จากการวดัโดยใช้เกณฑ์แบ่งช่วง (Interval scale) 

ซึ่งเป็นการวัดโดยแบ่งค่าของตัวแปรที่ต้องการศึกษาออกเป็นช่วง ๆ โดยแต่ละช่วงมีขนาดเท่ากัน ดังนั้น 

ข้อมูลแบ่งช่วงจึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ�าแนกกลุ่มเรียงล�าดับความมากน้อยได้ และช่วงของความแตกต่าง
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แต่ละช่วงสะท้อนถึงความแตกต่างที่เท่ากันจริง ๆ แต่ศูนย์ของข้อมูลประเภทนี้ไม่ใช่ศูนย์แท้ เป็นศูนย์สมมติ 

เช่นคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ถ้านักเรียนสอบได้คะแนนศูนย์ไม่ได้หมายความว่านักเรียน 

เรียนแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยในวิชานั้น ถ้าผู้สอนออกข้อสอบใหม่ในวิชาเดิมนักเรียนอาจจะไม่ได้ศูนย์ก็ได้ 

คะแนนศนูย์บอกได้แต่เพยีงว่านกัเรียนตอบข้อสอบผดิหมดในครัง้นีเ้ท่านัน้ตวัอย่างของข้อมลูแบ่งช่วง ได้แก่ 

คะแนนสอบ ปีปฏิทิน อุณหภูมิองศาฟาเรนไฮท์ อุณหภูมิองศาเซลเซียส คะแนนเจตคติ เป็นต้น

ตำรำงที่ 11.30 ชนิดของข้อมูล/คุณสมบัติ/ตัวอย่ำงและเกณฑ์วัด

ชนิดของข้อมูล คุณสมบัติ ตัวอย่ำง เกณฑ์วัด

นามบัญญัติ

(Nominal)

-  ข้อมูลมีการจ�าแนกเป็นกลุ่ม พวก หรือ

จัดเป็นประเภทต่าง ๆ 

-  ตัวเลขหรือค่าต่าง ๆ ที่ก�าหนดให้  

ซึ่งไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ

- เพศ

- ศาสนา

- อาชีพ

- จังหวัด

- ชาย/หญิง

- พุทธ/อิสลาม/คริสต์

- เกษตรกร/ราชการ

- ระนอง/ระยอง/ยะลา

เรียงล�าดับ

(Ordinal)

-  ข้อมูลมีลักษณะจ�าแนกเป็นกลุ่มพวก

หรือประเภทและเรียงล�าดับกัน

-  ตัวเลขที่บอกแสดงว่าอันดับต่างกัน 

แต่ไม่ได้สรุปว่าต่างกันปริมาณเท่าใด

- ขนาด

- รายได้

- ความชอบ

- การประกวด

- ใหญ่/กลาง/เล็ก

- สูง/ปานกลาง/ต�่า

- ล�าดับที่ 1/2/3 …

- อันดับที่ 1/2/3 …

แบ่งช่วง

(Interval)

-  ข้อมูลมีลักษณะจ�าแนกเป็นกลุ่มพวก

หรือประเภท

- ช่วงห่างระหว่างคะแนน มีค่าเท่ากัน

- ไม่มีศูนย์แท้หรือศูนย์สมบูรณ์

-  สามารถก�าหนดตัวเลขแทนสิ่งของ  

วัตถุหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ได้

-  เจตคติหรือ 

ความคิดเห็น

- เห็นด้วยมากท่ีสุด 5

- เห็นด้วยมาก 4

- เห็นด้วยปานกลาง 3

- เห็นด้วยน้อย 2

- เห็นด้วยน้อยที่สุด 1

อัตราส่วน

(Ratio)

- ข้อมูลมีลักษณะจ�าแนกเป็นกลุ่ม

- ช่วงห่างระหว่างคะแนน มีค่าเท่ากัน

- มีศูนย์แท้ (ไม่มีอะไรเลย)

-  สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้

- เป็นมาตรการวัดระดับสูงที่สุด

- ตัวเลขที่ระบุแสดงถึงความมากน้อย

- ความสูง

- รายได้

- อายุ

- น�้าหนัก

- 175 ซม.

- 100,000 บาท

- 35 ปี

- 75 กิโลกรัม

ที่มำ:   วัฒนา สุนทรธัย. (ม.ป.ป.). นักวิจัยมือใหม่กับระเบียบวิธีการทางสถิติ. เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2557, จาก http://research.

bu.ac.-th/extra/newresearcher.pdf
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5.  ข้อมูลอัตราส่วน (Ratio data) คือ ข้อมูลท่ีได้จากการวัดโดยใช้เกณฑ์อัตราส่วน (Ratio data) 

ซึ่งเป็นการวัดโดยแบ่งค่าของตัวแปรที่ต้องการศึกษาออกเป็นช่วง ๆ โดยแต่ละช่วงมีขนาดเท่ากันเหมือนกับ

เกณฑ์วัดแบ่งช่วง แต่ศูนย์ของข้อมูลอัตราส่วนเป็นศูนย์แท้ ค่าศูนย์ของข้อมูลอัตราส่วน หมายถึง ว่างเปล่า

ไม่มีอะไรเลย ดังนั้น ข้อมูลอัตราส่วนจึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะจ�าแนกกลุ่มเรียงล�าดับความมากน้อยได้ช่วง

ของความแตกต่างแต่ละช่วงสะท้อนถึงความแตกต่างที่เท่ากันจริง ๆ และค่าศูนย์เป็นศูนย์แท้ ข้อมูล 

ประเภทนี้สามารถเปรียบเทียบในเชิงอัตราส่วนได้ เช่น พี่อายุ 20 ปีน้องอายุ 10 ปี ดังนั้น พี่มีอายุเป็น 2 เท่า

ของน้อง ตัวอย่างของข้อมูลอัตราส่วน ได้แก่ ระยะทาง เวลา น�้าหนัก ส่วนสูง เป็นต้น

การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามเกณฑ์วัดนั้น ถ้าเกณฑ์วัดเป็น Nominal หรือ Ordinal 

ให้ใช้เกณฑ์ร้อยละในการวิเคราะห์อธิบาย แต่ถ้าเป็นเกณฑ์วัด Interval ให้ใช้เกณฑ์วัดค่าส่วนกลาง (X) แล้ว

ตามด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน เป็นการ

วิเคราะห์ตัวแปรคู่สัมพันธ์ ซ่ึงต้องเป็นไปตามเกณฑ์วัดของคู่สัมพันธ์ ซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ 11.31 การใช้

สถิติตามเกณฑ์วัดของคู่สัมพันธ์ตัวแปร

ตำรำงที่ 11.31 กำรใช้สถิติตำมเกณฑ์วัดของคู่สัมพันธ์ตัวแปร

เกณฑ์วัด สถิติที่ใช้

Nominal by Nominal Chi-Square กรณีตัวแปรเดียว

Chi-Square กรณี 2 ตัวแปร

Nominal by Ordinal U-Test

Kolmogorov–Smirnov Z 

Mann–Whitney Test

Ordinal by Ordinal Gamma

Spearman’s rho : RS

Nominal or Ordinal T–test

by Interval F–test (ANOVA)

Eta

Interval by Interval Pearson’s Correlation

Regression Analysis

Canonical Correlation

ที่มำ:  สรุปจาก พลศักด์ิ จิรไกรศิริ. (2558). น. 243-414.
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นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามเกณฑ์วัดแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบอีกด้วย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้โดยง่ายและรวดเร็ว จะ

ขอสรุปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในตารางที่ 11.32

ตำรำงที่ 11.32 สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

Objective of Analysis

(วัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์)

Statistic Analysis

(สถิติที่ใช้วิเครำะห์)

1.  เพื่อบรรยายลักษณะของตัวแปร

ในกลุ่มตัวอย่าง

1. การแจกแจงความถี่ ด้วยตาราง

2.  การจัดล�าดับเปรียบเทียบ ด้วย Proportion, Ratio, Percent, 

Standard Score, Decile, Percentile, Quartile

3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ใช้ Mean, Median, Mode

4.  การวัดความกระจาย Standard Deviation, Quartile Deviation, 

Range, Variance, Coefficient of Variation

2. เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่าง 1. การเปรียบเทียบความถ่ี ด้วย X2 -test, z-test

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วย z-test, t-Test 

3. การเปรียบเทียบความแปรปรวน ด้วย F-test

3.  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรเดียว

1. Pearson product-moment correlation (rxy)

2. Spearman rank-order correlation (rs)

3. Phi correlation (rφ)

4.  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรหลายตัว

Multiple correlation (R)

Canonical Correlation 

5.  เพื่ออธิบายความเป็นเหตุ-ผล

ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

1. t-Test

2. One-Way ANOVA

6.  เพื่ออธิบายปฏิกิริยาร่วมระหว่าง

ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

1. Two-Way ANOVA

7.  เพื่อการท�านายความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

1. Trend Analysis

2. Regression Analysis

3. Multiple Regression Analysis

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.5.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.5.3

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.5 เรื่องที่ 11.5.3
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เรือ่งที ่11.5.4 กำรวเิครำะห์แสวงหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรวิจยั

การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการวิจัย มีตรรกะทางการวิจัยว่า ปัญหาการวิจัยหนึ่ง ๆ ประกอบ

ด้วยปัญหาย่อย ๆ จ�านวนหน่ึงอย่างแน่นอน และสาเหตุของปัญหาการวิจัยก็เช่นเดียวกัน ต้องมีหลายสาเหตุ

มากกว่าสาเหตุเดียวอย่างแน่นอน การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัย ก็คือ การแสวงหาตัวแบบ

การแก้ไขปัญหาการวิจัย หรือหมายถึงความสามารถที่จะระบุได้ว่า สาเหตุใดที่สัมพันธ์กับปัญหาการวิจัย 

ย่อยใด การจับคู่ความสัมพันธ์นี้มีความหมายต่อแนวทางของการแก้ไขปัญหาการวิจัยอย่างมาก เพราะ

นักศึกษาสามารถรู้ได้อย่างม่ันใจว่า สาเหตุใดมีความสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยใด ด้วยการทดสอบ 

สมมติฐานรวม

เมื่อสามารถสรุปตัวแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรปัญหาได้แล้ว ตัวแบบ

ดังกล่าวเรียกทางวิชาการว่า “ตัวแบบทางคณิตศาสตร์” ซึ่งเป็นตัวแบบเริ่มต้นเท่านั้น นักศึกษายังต้องศึกษา

ให้เข้าใจต่อไปว่า ตัวแบบทางคณิตศาสตร์นี ้ตวัแปรสาเหตใุดมอีทิธพิลทางตรงหรอืทางอ้อมต่อตวัแปรปัญหา

ใดอีกด้วย จึงต้องท�าการวิเคราะห์เส้นทาง (Part Analysis) ต่อไป เพื่อให้รู้ว่าตัวแปรสาเหตุใดมีอิทธิพล

โดยตรงต่อตัวแปรปัญหาใด เพื่อท่ีจะแปลงตัวแบบทางคณิตศาสตร์เป็นตัวแบบทางสังคมศาสตร์ต่อไป

ดังตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์ของ วรวรรณ จิรไกรศิริ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “The Strategic Risk Management 

Implementation and Organizational Environment of Road Safety in Thailand” (การปฏิบัติตามการจัดการ

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กับสภาพแวดล้อมทางองค์การของความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย) โดย

ตัวแปรต้นของดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ีคือ “Organizational environment” (สภาพแวดล้อมขององค์การ) และ 

ตัวแปรตามคือ “The Strategic Risk Management Implementation” (การปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยง 

เชิงยุทธศาสตร์) ซึ่งได้น�าเอาการวิเคราะห์เส้นทางเชิงวิกฤตโดยการสร้าง Bipartite Graphs และได้รวม 

ตัวแบบต้นก�าเนิดและสมมติฐานรวม (Holistic Hypothesis) จนสามารถสร้างเป็นตัวแบบทางสังคมศาสตร์ 

มีขั้นตอนดังน้ี

1.  การทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์คาโนนคิอล นกัวจัิยของดษุฎนีพินธ์

นี้ได้หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง “Organizational environment” และ “The  

Strategic Risk Management Implementation” พบว่า ตัวแปรท่ีมีความส�าคัญต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร

มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) Organizational structure (โครงสร้างองค์การ) และ 2) Organizational  

resources (ทรัพยากรขององค์การ) และตัวแปรที่มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิง

ยุทธศาสตร์มี 3 ตัวแปร อันได้แก่ 1) Programs (โปรแกรม) 2) Budgets (การต้ังงบประมาณ) และ  

3) Evaluation (การประเมินผล) โดยการคัดเลือกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของตัวแปรได้ใช้

เกณฑ์มากกว่า 0.30 ขึ้นไป หากมีค่าต�่ากว่า 0.30 ลงไป ถือว่าตัวแปรดังกล่าวมีความส�าคัญน้อย ดังภาพท่ี 

11.3
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ภำพที่ 11.3 กำรทดสอบสมมติฐำนโดยกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คำโนนิคอล

ที่มำ:  Worawan Jirakraisiri. (2014). p. 195.

2.  การวิเคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์ของตวัแบบการวจัิย หลังจากที่ได้ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ที่ส�าคัญแล้ว ได้มีการทดสอบองค์ประกอบ (element) ของตัวแปรตามโดยการใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์- 

สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรต้น Organizational structure (โครงสร้างองค์การ) และ Organi-

zational resources (ทรัพยากรขององค์การ) กับองค์ประกอบของตัวแปรตาม Programs (โปรแกรม) 

Budgets (การตั้งงบประมาณ) และ Evaluation (การประเมินผล) พบว่าองค์ประกอบของตัวแปรตามที่

ส�าคัญได้แก่ Project team (ทีมงานของโครงการ) Scope (ขอบเขตของงาน) Quality of cost estimate 

(คุณภาพในการประมาณการต้นทุน) Efficiency of process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ Orga-

nizational development (การพัฒนาองค์การ) ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแบ่งการวิเคราะห์เส้นทางได้ 

3 เส้นทาง ดังภาพที่ 11.4
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IV1 Organizational 
structure

IV3 Organizational 
resources

IV 
Organizational 
Environment

DV 
Strategic Risk 
Management 
Implementa-

tion

DV1 Programs

DV1.3 Project teams

DV1.5 Scope

DV2 Budgets

DV2.3 Quality of cost 
estimate

DV4 Evaluation

DV4.3 Efficiency of 
process

DV4.4 Organizational 
Development

ภำพที่ 11.4 แสดงองค์ประกอบของตัวแปรตำมจำกกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คำโนนิคอล
ที่มำ:  Worawan Jirakraisiri. (2014). p. 196.

เส้นทำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของ Organizational structure (โครงสร้าง

องค์การ) และ Organizational resource (ทรัพยากรขององค์การ) ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั Program (โปรแกรม) 

ของการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังภาพที่ 11.5

.367

.308*

.470*

.508*.283*

.261
.220*

.221*

IV1 

Organizational 

structure

IV3 

Organizational 

resources

IV1.1 Depart-

mentalization

IV3.4 Information 

resources

DV1.3 Project 

teams

DV1.5 Scope

DV1 Programs

ภำพที่ 11.5 ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรตำมที่ 1 Program 
ที่มำ: Worawan Jirakraisiri. (2014). p. 197.

 * Statistic significance 0.05
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จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของ Organizational structure (โครงสร้าง

องค์การ) และ Organizational resource (ทรัพยากรขององค์การ) ที่มีความสัมพันธ์กับ Program 

(โปรแกรม) พบว่า โปรแกรมของการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ได้รับอิทธิพลทางอ้อม

จาก Organizational structure (โครงสร้างองค์การ) และ Organizational resource (ทรัพยากรของ

องค์การ) โดยเฉพาะ Decentralization (การกระจายอ�านาจ) ทีน่�าไปสูก่ารกระจายอ�านาจให้ Project teams 

(ทีมงานโครงการ) ที่ท�างานอยู่ใน Program (โปรแกรม) ต่าง ๆ 

ผลการพิสูจน์เส้นทางความสัมพันธ์สรุปได้ว่า โปรแกรม (Programs) ของโครงการความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนนสามารถน�าการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์ได้ โดยเน้น 

ที่โครงสร้างองค์การที่มีการกระจายอ�านาจและการใช้ทรัพยากรขององค์การที่เน้นหนักในทรัพยากรข้อมูล 

เพ่ือสนบัสนนุให้ทมีงานโครงการปฏบิตัติามการจดัการความสีย่งเชงิยุทธศาสตร์ภายใต้ขอบเขตของโปรแกรม

เส้นทำงที ่2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของ Organizational resource (ทรัพยากรของ

องค์การ) ที่มีความสัมพันธ์กับ Budgets (การตั้งงบประมาณ) ของการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยง 

เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 11.6
 

.362 .234*
IV3 

Organizational 

resources

IV3.2 

Financial resources

DV2 

Budgets

 

ภำพที่ 11.6 ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรตำมที่ 2 Budgets
ที่มำ:  Worawan Jirakraisiri. (2014). p. 198.

 * Statistic significance 0.05

จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ของ Organizational resource (ทรัพยากรขององค์การ) ที่มี

ความสัมพันธ์กับ Budgets (การตั้งงบประมาณ) พบว่า การตั้งงบประมาณในการด�าเนินโครงการความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้สามารถน�าการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ได้ โดยเน้น 

ที่ทรัพยากรขององค์การที่ต้องมอบทรัพยากรงบประมาณให้เพียงพอตามงบประมาณที่มีการตั้งเอาไว้

เส้นทำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของ Organizational structure (โครงสร้าง

องค์การ) และ Organizational resource (ทรัพยากรขององค์การ) ที่มีความสัมพันธ์กับ Evaluation (การ

ประเมินผล) มีรายละเอียดดังภาพที่ 11.7
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ภำพที่ 11.7 ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรตำมที่ 4 Evaluation
ที่มำ:  Worawan Jirakraisiri. (2014), p. 198.

 * Statistic significance 0.05

จากตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ของ Organizational structure (โครงสร้างองค์กร) และ  

Organizational resource (ทรัพยากรขององค์การ) ที่มีความสัมพันธ์กับ Evaluation (การประเมินผล) 

พบว่าการประเมินผลได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากโครงสร้างองค์การโดยเฉพาะ Decentralization (การ 

กระจายอ�านาจ) ท่ีน�าไปสู่ Efficiency of process (ประสิทธิผลของกระบวนการ)

ผลการพิสูจน์เส้นทางความสัมพันธ์ สรุปได้ว่า Evaluation (การประเมินผล) ของโครงการความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสามารถน�าการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์ได้

โดยเน้นที่โครงสร้างองค์การที่มีการกระจายอ�านาจและทรัพยากรองค์การที่เน้นหนักทางทรัพยากรข้อมูล  

ซึ่งน�าไปสู่ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ภาพที่ 11.5 ถึงภาพที่ 11.7 เป็นการวิเคราะห์เส้นทางแบบตัวแปรคู่ที่แตกต่างกัน 3 เส้นทาง ถึงแม้ว่า

มีจุดมุ่งหมายต่างกัน แต่อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงท�าให้สามารถน�าวิธีการวิเคราะห์เส้นทางเชิงวิกฤต (Critical path analysis) 

ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง Bipartite graphs จึงสามารถรวมตัวแบบดังกล่าวเป็นภาพที่ 11.8 ดังนี้ 
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ภาพที่ 11.8 การปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน จากวิธีการสร้าง Bipartite graphs
  

.367

.308*

.470*

.283*
.508*

.220*

.303*

.234*

.265*

.261

.362

.249* .528* 
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ภำพที่ 11.8 กำรปฏิบัติตำมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรควำมปลอดภัย

 ในกำรใช้รถใช้ถนน จำกวิธีกำรสร้ำง Bipartite graphs
ที่มำ:  Worawan Jirakraisiri. (2014). p. 199.

 * Statistic significance 0.05

  Indirect way of relation

  Direct way of relation

Bipartite graphs ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ท�าความเข้าใจยาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจ

มาก เพราะมีตัวเลขก�ากับไว้ทุกเส้น อีกทั้งยังประกอบด้วยเส้นทึบ (การมีอิทธิพลโดยตรง) กับเส้นประ (การ

มีอิทธิพลโดยอ้อม) และอาจท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายการจัดการความความปลอดภัยในการ 

ใช้รถใช้ถนนไม่เข้าใจ จนน�าไปสู่การปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนจากศึกษา นักศึกษาจึงได้มีการแปลง Bipartite 

graphs ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ให้อยู่ในรูปแบบของตัวแบบความสัมพันธ์ทางสังคมศาสตร์ ดังที่ปรากฏใน

ภาพท่ี 11.9 
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ภำพที่ 11.9 ตัวแบบทำงสังคมศำสตร์จำกกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ของงำนวิจัย

 เรื่อง The Strategic Risk Management Implementation 

 and Organizational Environment of Road Safety in Thailand
ที่มำ:  Worawan Jirakraisiri. (2014). p. 201.

จากภาพที่ 11.9 ได้จ�าลองให้เห็นตัวแบบการปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 

ภายใต้โครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเริ่มจากการตั้งโปรแกรมในรูปแบบของแผนปฏิบัติ 

โดยมีทีมงานโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบและมีการก�าหนดขอบเขตของโครงการ การตั้งงบประมาณ เพื่อระบุ

ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนินโครงการ อันได้แก่ ทรัพยากรการเงนิและทรพัยากรข้อมลู และมกีารประเมินผล

เพื่อการยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย โดยเฉพาะ

สภาพแวดล้อมขององค์การได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก สภาพแวดล้อมภายในได้พิจารณาถึงความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โครงสร้างองค์การเป็นสิ่งที่แสดงถึงหน้าที่ทางการจัดการขององค์การที่มีการกระจายอ�านาจและได้น�าเอา 

ทมีงานโครงการและขอบเขตของโครงการมาพจิารณาร่วมด้วย นอกจากน้ีการกระจายอ�านาจไปยังกลุม่บคุคล

อื่นในองค์กรท�าให้เกิดการท�างานเป็นทีมที่มีผลท�าให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการโดยรับทราบจาก 
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การประเมินผล อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรขององค์การท่ีเน้นไปที่ทรัพยากรการเงินเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

โดยตรงต่อการตั้งงบประมาณ และทรัพยากรข้อมูลมีประโยชน์ต่อการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการใน

การประเมินผล

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 11.5.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.5.4

ในแนวกำรศึกษำหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.5 เรื่องที่ 11.5.4
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