
ระเบียบวิธีวิจัย,

รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์1



ประเด็นปัญหา,

สมมติฐานของการวิจัย,

กรอบของการวิจัย,

การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการการเก็บข้อมูล,

การสังเกต, การสัมภาษณ์,

แบบเจาะลึก,
การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม, การทบทวน,

เอกสารงานศึกษา,

การกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะรวบรวม,

การเก็บและรวบรวมข้อมูล,

การลงรหัสและป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์,

การวิเคราะห์ข้อมูล,

การเขียนรายงาน,
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การตั้งสมมติฐานและตัวอย่าง,

•  การบริโภคของครัวเรือนจะเพ่ิมขึ้นเมื่อรายได้เพ่ิมขึ้น แต่
จะเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนที่ต่ำกว่าการเพ่ิมขึ้นของรายได้,

•  ความยากจนมีความสัมพันธ์กับการมีที่ดินทำกิน,

•  เมื่อรายได้เพ่ิมขึ้นการบริโภคสินค้าประเภท Inferior 
Goods จะลดน้อยลง,

•  การมีเอกสารสิทธ์ในที่ดินจะทำเพ่ิมอำนาจในการเข้าถึง
แหล่งทุนในระบบ,

•  การมีความมั่นคงในในการถือครองจะเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ลงทุนใน ที่ดิน,
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วิธีการดำเนินการวิจัย,

•  การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง,
•  แหล่งข้อมูล,
•  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล,

–  ลักษณะ/ประเภทของเครื่องมือ,
–  การสร้างเครื่องมือ,
–  การทดลองใช้เครื่องมือ,

•  การเก็บรวบรวมข้อมูล,
–  วิธีการจัดเก็บ,
–  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ,

•  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล,
–  การจัดกระทำข้อมูล/เทคนิควิธีการวิเคราะห์,
–  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์,
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การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ,
(Descriptive statistics),

นามบัญญัติหรือแบบแบ่งกลุ่ม (nominal) หรือแบบจัด
อันดับ (ordinal data)5
–  ค่าสัดส่วน  (Proportions)5
–  ค่าร้อยละ  (Percentages)5
–  ค่าอัตราส่วน  (Ratios)5

อันตรภาคชั้น (interval) หรือแบบช่วงอัตราส่วน (ratio 
data)5

มัชฌิมเลขคณิตหรือตัวกลาง  (Measures of central 
tendency)5
–  ค่าเฉลี่ย  (Mean)5
–  มัธยฐาน  (Median)5
–  ฐานนิยม  (Mode)5

การจัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง  (Measures of dispersion)5
–  พิสัย  (Range)5
–  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)5
5
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Level of quantitative analysis ,

•  สถิติแบบพรรณนา  (Descriptive statistics)5
•  ความถี่ (frenquencies) ค่าเฉลี่ย (averages) ช่วง (ranges)5
5
•  สถิติแบบอ้างอิง  (Inferential statistics)5
•  การวิเคราะห์ว่าข้อมูลมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่5
5
•  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบง่าย  (Simple 

interrelationships)5
•  Cross-tabulation or correlation between two variables5
5
•  Multivariate analysis5
•  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร

ข้ึนไป5



การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ5



Sampling vs Census 
Sampling: collect from a subset  

         of the population 
Census   : interview everyone that makes  
                up the population/complete  
                enumeration 



 When complete enumeration/census is 
costly and  time consuming… 

 

Why do sampling? 

When census is impractical, 
even assuming unlimited 
resources 



Determine Sampling Method 
•  Purposeful Sampling Methods 

•  Probabilistic Sampling Methods 



 
 

•  Focused on limited number of 
informants, selected strategically 
for in-depth information on issues 
of interest 
 

Purposeful sampling methods in  
Qualitative/case study research 



PURPOSIVE 



•  Inference/generalization is feasible only 
if samples are:  

–  Representative of the target population 
 

Probability Sampling: Random sampling  
for quantitative research 

- Unbiased—randomly selected  

-  Requires listing the study units.   
 (This list is called the sampling   
  frame). 



Sampling: what do we need to consider? 
•  Define the target population—depends on 

study 

•  Sampling units---one study could have 
several 

•  Consider data analysis to be doneà 
Hypotheses 

 
•  Acceptable Sample size  
 
•  How to select samples/Sampling 

technique 

•  Cost/budget available 



1. Simple random sampling 
Simplest form  

–  Sampling frame construction, 
sample size estimation 

–  Ideal method (lottery) 

–  Table of random number 



Sampling strategies illustrated 
RANDOM 



2. Systematic sampling with random start 

–  Individuals are chosen at 
regular intervals eg every 
5th from the sampling frame 

–  The first number is 
selected by simple random 
method.  



3-Stratified sampling  
– To cover relevant groups as per 

study objectives 

– Sampling frame is divided into 
STRATA 

– Sample size for each stratum is 
proportionate to the size of that 
stratum (method of proportionate 
allocation 



STRATIFIED 



4-Cluster sampling 
–  In the absence of sampling frame 

or logistic difficultiesà SRS is 
difficult 

 
–  Selection of groups of study units 

(CLUSTERS)  

–  Clusters are often geographic units 
eg districts, villages 



CLUSTER 



5. Multistage sampling  
 

–  For very large populations-à 
sampling may be done in 2 or more 
stages.  

–  First Level: District/Province 
•  Second Level: Villages/Communes 

 



Determine Sample Size 

NONSTATISTICAL APPROACHES 
 

•  Arbitrary:  % of population 
 
•  Conventional:   past studies, 

standards 

•  Cost Basis:  budget or value of 
information 



3 factors in determining sample size: 
 
•  Confidence intervals (confidence in estimate) 

 Z value   90% z = 1.65  95% = 1.96   
    98% z = 2.33  99% = 2.58   

•  Sampling error:  precision, or tolerance for error 
around estimate stated in percentage points  

 
•  Estimated standard deviation: estimate of 

variability of population characteristic based on prior 
information  

The Confidence Interval: Statistical Approach 



Yamane  Taro 

n    =         N 
            1+  N(e)2 

n    =         2000             =   333 
            1+  2000(0.05)2 



Develop Operational Procedures 
•  Coping with refusals, increasing response rates 
 
•  Tracking procedures:  call-back logs, track # of refusals, 

breakoffs, & ineligibles 

•  Schedules, time/area matrix 

•  Training, practice (field pretests), interviewer guidelines & 
procedures 

•  Materials (clipboards, response cards, pencils) 

•  Keeping track of collected surveys, follow-up 



–  Leads to distortion of study results 

–  Causes: 
•  Improper sampling 

•  Non-response 

•  Studying volunteers (self-selection bias) only 

•  Sampling affected parties only 

•  Seasonal bias 

•  Tarmac bias (areas accessible by car versus 
inaccessible ones) 

  

Bias in sampling 



CONVENIENCE 



Type of Data 
•  Primary Data—new information  

•  Secondary Data—existing 
information 

•  Published literature 
• National statistics office 
•  Census data 
•  Past Studies 



Sources of Data 
•  Cross-section survey 

• One point in time 
• One season 
• One year 
•  Several years-based on recall 

•  Time series data 
•  Several years information 



Level of Data 

•  Person 
•  Household 
•  Community 
•  Local Government unit 
•  Government/National/

provincial/districts 



Questionnaire Checklist 
1.  Decide what you need to know 

2.  Ask yourself why you need this 
information 

3.  Is a questionnaire the best 
way of obtaining information? 

4.  If so, begin to word questions 

5.  Check wording of each 
question. Is there any 
ambiguity, imprecision or 
assumption? Are you asking 
respondents to remember? 
Will they be able to? Are you 
asking for knowledge  
respondents may not have? 
Any double, leading, presuming, 
hypothetical or offensive 
questions? 

•  List all items about which 
information is required 

•  Examine your list and remove 
any item that is not directly 
associated with the task 

•  Consider alternatives 

•  Write questions on separate 
cards or pieces of paper, to help 
ordering later on. Consider 
question type (verbal, grid, etc.) 

•  Keep language simple. Don’t use 
words respondents may not 
understand (that includes 
technical languages),           
unless you are dealing            
with a professional               
group all of whom          
understand your              
linguistic                              
short cuts 



6.  Decide on the question type 

7.  When you are satisfied 
that all questions are well 
worded and of the right 
type, sort into order. 

8.  Write out instructions to 
be included on the 
questionnaire 

9.  Consider layout and 
appearance 

•  Verbal, list, category, ranking, 
scale, quantity or grid. Each type 
requires a different analysis 

•  Navigational guide is important. It 
is often best to leave sensitive 
issue until later in the 
questionnaire 

•  Respondents must be quite clear 
about how they are to answer 
questions (ticks boxes, Yes/No, 
etc.) 

•  Instructions must be clearly 
presented (perhaps different 
typeface? Displayed                       
in a prominent position?)          
Decide whether you need                
a right-hand margin                      
for coding  

Questionnaire Checklist 



10.   Pilot test your 
questionnaire 

11.   Try out your methods of 
analysis.  

•  Ideally, it should be sent to 
people who are similar to your 
selected sample. However, if 
that is not possible, as 
friends, family or colleagues 
to help. 

•  Do analysis of pretest data—
to see any problems that are 
likely to arise when you 
analyse the main survey data. 

Questionnaire Checklist 



12.   Make adjustments to the 
questionnaire in the light of 
pilot respondents comments 
and your preliminary 
analysis 

13.   Decide at an early stage 
how the questionnaires are 
to be distributed. 

14.   Adopt survey ethical 
protocol 

•  Consider timing. If it took 
your pretest respondents too 
long to complete, consider 
whether any items might be 
removed 

•  Drop off? Personal 
interview? People are doing 
you a favour by completing 
the questionnaire.  

•  Explain the purpose of the 
study. Get prior consent 
from respondents. Be 
truthful on what the     
survey is for and             
don’t make promises. 

Questionnaire Checklist 



•  Ask your pilot test respondents the following 
questions: 

1.  How long did it take you to complete? 
2.  Were the instructions clear? 
3.  Were any of the questions unclear or ambiguous? 

If so, will you say which and why? 
4.  Did you object to answering any of the 

questions? 
5.  In your opinion, has any major topic been 

omitted? 
6.  Was the layout of the questionnaire clear/

attractive? 
7.  Any comments? 
 

Piloting the Questionnaire: FGD 



การตั้งสมมติฐาน (HYPOTHESIS) ,



การออกกำลังกายจะลดความเส่ียงที่จะเป็นโรคหัวใจ5



การออกกำลังกายไม่มีผลที่จะ
มีความเส่ียงเป็นโรคหัวใจ5





การออกกำลังกายมีผลในการ
ลดความเส่ียงที่จะเป็นโรคหัวใจ5















ความแตกต่างระหว่าง5

การสุ่มตัวอย่างและการทำ Census5

การสุ่มตัวอย่าง หมายถึง การสุ่มผู้ที่จะสัมภาษณ์จาก1

ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการวิจัย1

การทำ Census หมายถึง การสัมภาษณ์ทุกคนใน

กลุ่มประชากรเป้าหมาย 1





เพราะการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
ทุกรายใช้เวลาและงบประมาณสูง5
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ทำไมต้องสุ่มตัวอย่าง ,



วิธีการสุ่มตัวอย่าง5

5

•  การเจาะจงผู้ที่จะสัมภาษณ์ (Purposeful Sampling Methods)5

•  หลังความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่าง (Probabilistic Sampling 

Methods)5



การสุ่มแบบเจาะจง (PURPOSIVE),



การสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)5



วิธีการสุ่มแบบง่าย5



วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(stratified sampling)5



วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Cluster sampling 5



วิธีการสุ่มแบบสะดวก (convenient sampling)5



การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ,
(Multistage sampling) ,

 
–  For very large populations-à 

sampling may be done in 2 or more 
stages.  

–  First Level: District/Province 
•  Second Level: Villages/Communes 

 



Yamane  Taro 

n    =         N 
            1+  N(e)2 

n    =         2000             =   333 
            1+  2000(0.05)2 



ประเภทของข้อมูล (Type of Data)5

•  ข้อมูลปฐมภูมิ5

•  ข้อมูลทุติยภูมิ5
•  Published literature5

•  National statistics office5

•  Census data5

•  Past Studies5



ลักษณะของข้อมูล (Sources of Data)5

•  ข้อมูลตัดขวาง (Cross section survey)5

•  ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series data)5



ระดับของข้อมูล (Level of Data)5

•  บุคคล 5

•  ครัวเรือน5

•  ชุมชน5

•  ท้องถิ่น5

•  ระดับจังหวัด/ประเทศ5



ข้ันตอนการออกแบบสอบถาม5

1.  ตัดสินใจว่าต้องการจะรู้อะไร5

2.  ถามตัวเองว่าจะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ในส่วนไหนและ   ร่างคำถามเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูล5

3.  ถามตัวเองว่าการใช้แบบสอบถามเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บข้อมูลหรือเปล่า5

4.  เขียนคำแนะนำให้กับผู้สัมภาษณ์ในกรณีที่ไม่ได้สัมภาษณ์เอง5

5.  ทดสอบแบบบสอบถาม5

6.  ทดสอบข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์5

7.  ปรับภาษาและคำถามที่พบว่าไม่สมควรให้ข้อมูลที่ต้องการ5

5


