
การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์1
หน่วยท่ี



⚫ ความหมาย

การศึกษาหาความรูอ้ย่างมีแบบแผนตามวิธีวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริงเก่ี ยวกับ

ปรากฏการณต์า่งๆ ทางการบริหารภาครฐั

⚫ ความส าคญั

ทางปฏิบตัิ เชิงวิชาการ

- เครื่องมือตดัสินใจ - สรา้ง/พฒันาองคค์วามรู ้ทฤษฎี สมมตฐิาน

- ตดิตาม ปรบัปรุง แกไ้ขปัญหา - ทดสอบองคค์วามรู ้

- ปรบัปรุง/พฒันาพฤตกิรรมขา้ราชการ

- ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน

การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



กรณีการวิจยัพ้ืนฐาน

• เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้างรฐัประศาสนศาสตร์

• เพื่อพฒันาองคค์วามรูท้างรฐัประศาสนศาสตร์

• เพื่อพิสูจนท์ฤษฎี หลกัการ หรือกฎเกณฑต์่างๆ 

กรณีการวิจยัประยุกต์

• เพื่อองคก์าร

• เพื่อการบริหาร

• เพื่อผูร้บับริการ

• เพื่อผูป้ฏิบตังิาน

วตัถุประสงคข์องการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



• ใชเ้กณฑก์ารวิจยัตามศาสตร ์ 

- การวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

- การวิจยัสงัคมศาสตร์

• ใชเ้กณฑต์ามวตัถุประสงค ์    

- การวิจยัพ้ืนฐาน                                            

- การวิจยัประยุกต์

• ใชเ้กณฑต์ามวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

- การวิจยัเอกสาร                                                               

- การวิจยัสนาม

ประเภทการวิจยั



วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

การวจิยัทางเคมี ชีวะ ฟิสิกส์

สงัคมศาสตร์

การวจิยัเกี่ยวกบัคน พฤติกรรมคน

ใชเ้กณฑก์ารวิจยัตามศาสตร ์   



การวิจยัพื้ นฐาน

- จ  าแนกตามแบบการวิจยั

* เชิงทดลองแท้

* เชิงก่ึงทดลอง

* ไม่ทดลอง

- จ  าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา

* แบบบุกเบิก

* เชิงพรรณนา

* เชิงอธิบาย

- จ  าแนกตามสถานท่ีที่ด  าเนินการวิจยั

*  ในหอ้งทดลอง

*  ในสนาม

- จ  าแนกตามลกัษณะการวิเคราะหข์อ้มูล

* เชิงคณุภาพ

* เชิงปริมาณ

การวิจยัประยุกต์

 การวิจยัและพฒันา

 การวิจยัเชิงส ารวจ

 การวิจยัเชิงนโยบาย

 การวิจยัเชิงประเมิน

 การวิจยัผ่านเครือข่ายสารสนเทศ

 การวิจยัในสถานท่ีท างาน

ใชเ้กณฑต์ามวตัถุประสงค ์ 



ใชเ้กณฑต์ามวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การวิจยัจากสนาม

เป็นการวิจยัที่ผูวิ้จยั หรือผูแ้ทนจะ

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

พ้ืนท่ีตา่งๆ ดว้ยตนเอง

การวิจยัเอกสาร

เป็นการวิจยัโดยศึกษา

ขอ้มูลทุติยภูมิ



องคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นพ้ืนฐานการวิจยั

ระเบียบวิธีวิจยั

(research methods)
สถิตศิาสตร์

(statistics)
ทฤษฎี

(theory)



วิธีการทางวิทยาศาสตรก์บัการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

ทฤษฎี

การสงัเกต สมมตฐิาน การพยากรณ์

ทดสอบ

สอดคลอ้ง

ไม่

สอดคลอ้ง



กระบวนการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

1. ขั้นเตรยีมการวิจยั

2. ขั้นด าเนินงานวิจยั

3. ขั้นน าเสนอผลการวิจยั



1.  การก าหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรม

- ก าหนดปัญหาและตั้งช่ืองานวจิยั

- ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

2.  การออกแบบการวิจยั

- ก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั

- ก ำหนดตวัแปรและนิยำมปฏิบตัิกำร
3.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ก ำหนดประชำกร
- ก ำหนดขนำดและเลือกกลุม่ตวัอย่ำง

4.  การจัดเตรียมและวางแผนเกบ็รวบรวมข้อมูล
- สร้ำงเคร่ืองมือ
- ตรวจสอบคณุภำพของเคร่ืองมือและปรับปรุง
- วำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมลู

ขั้นเตรยีมการวิจยั



ขั้นด าเนินงานวิจยั

การเก็บรวบรวมขอ้มูล

การประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มูล

การสรุปผลการวิจยั



การรายงานผลการวิจยั =  การเขียนรายงาน

• ส่งรายงานใหแ้ก่เจา้ของทุนวิจยั 

• มอบใหห้อ้งสมุด หรือหน่วยงานตา่งๆ 

• น าเสนอผลการวิจยัในที่ประชุมทางวิชาการที่เก่ียวขอ้ง 

• น าเสนอในรูปของบทความวิจยัในสื่อสิ่งพิมพต์่างๆ 

• น าเสนอทางอินเทอรเ์น็ต

ขั้นน าเสนอผลการวิจยั



ประเภทการวิจยั

ทางรฐัประศาสนศาสตร์2

หน่วยที่



1. การวิจยัเชิงส ารวจ

2. การวิจยัแบบยอ้นรอย

3. การวิจยัเชิงพฒันาการ

ประเภทการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์

การวิจยัเชิงพรรณนา



เป็นการวิจัยตามธรรมชาติ หรือการวิจัยท่ีไม่ใชก้ารทดลอง โดยเป็น

การศึกษาตัวแปรในสภาพท่ีเป็นอยู่จริง เพื่อบรรยายตลอดจนถึงการหา

ความสมัพน้ธร์ะหว่างตวัแปรท่ีศึกษา 

การวิจยัเชิงพรรณนา



ขั้นดอนการวิจยัเชิงพรรณนาประกอบดว้ย 

1. การระบุปัญหาการวิจยั

2. การก าหนดกรอบประชากรและออกแบบการสุม่ตวัอยา่ง 

3. การเลือกและพฒ้นาเครื่องมีอเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การเก็บรวบรวมชอ้มูล 

5. การวิเคราะหข์อ้มูล

6. การแปลผล สรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะหข์อ้มูล

ขั้นตอนของการวิจยัเชิงพรรณนา



สามารถแบ่งดามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและเทคนิควิธีวิจยั เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การวิจยัเชิงส ารวจ เป็นการวิจยัท่ีใชก้นัมากในทางรฐัประศาสนศาสตร ์เพื่อการคน้ควา้หา

ขอ้เท็จจรงิ เรือ่งราว เหตกุารณ ์หรือสิ่งท่ีเป็นอยู ่

2. การวิจยัยอ้นรอย หรือ หรือ เป็นการศึกษาที่ยอ้นกลบั

ไปหาสาเหตทุี่มีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาต ิ

3. การวิจยัเชิงพฒันาการ

3.1 การศึกษาระยะยาว เป็นการศึกษาตดิตามกลุม่เปัาหมายกลุม่เดิมโดยใชร้ะยะ

เวลานานเพื่อดพูฒ้นาการหรือความเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผา่นไป

3.2 การศึกษาภาคตดัขวาง เป็นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพยีงครั้งเดียว

3.3 การศึกษาแนวโนม้หรือการศึกษาเชิงท านาย เป็นการศึกษาขอ้มูลยอ้นหลง้

จนถึงปัจจุบน้เพี่อการท านายอนาคต  

ประเภทของการวิจยัเชิงพรรณนา



เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เป็นการคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพการณแ์ละ

ความสมัพนัธข์องตวัแปร หรือปรากฎการณต์า่งๆ ในสภาพที่เป็นอยูใ่นขณะท าการศึกษา 

►อาจศึกษาจากประชากรโดยตรง เรียกว่าการส ารวจประชากรหรือส ามะโนประชากร 

(population census) หรือ

► ศึกษาจากกลุม่ตวัอยา่ง เรยีกว่าการส ารวจตวัอยา่ง (sample survey) 

ตวัอยา่ง : 

- การศึกษาพฤตกิรรมของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารในยุค 4.0

1. การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)



ขั้นตอนการวิจยัเชิงส ารวจ

Wiersmaไดแ้บ่งขั้นตอนการวิจยัเชิงส ารวจเป็น 7 ขั้น ดงัภาพ



2. การวิจยัแบบยอ้นรอย (Ex post facto/Post facto Research) 

เป็นการวิจยัที่เริม่ศึกษาจากการสงัเกตผลยอ้นไปหาเหต ุลก้ษณะของการวิจยัแบบ

ยอ้นรอยจะสวนทางกบัการวิจยัเซิงทดลอง ซ่ึงเริม่จากการจดักระท าตวัแปรเหตุเพี่อดถึูง

ผลท่ีจะเกิด  การวิจยัยอ้นรอยจะใชเ้ม่ือตอ้งการดคูวามสมัพนัธข์องตวัแปรตา่งๆ ในเซิง

สาเหตแุละผล แตไ่ม่สามารถน าตวัแปรเหตหุรือตวัแปรอิสระมาจดักระท าได ้ เช่น 

ตวัอยา่งการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์ตวัอยา่งการวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

องคก์รท่ีมีผลสมัฤทธ์ิมาก

องคก์รท่ีมีผลสมัฤทธ์ินอ้ย

การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้

การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้



ประเภทของการวิจยัแบบยอ้นรอย

1. การศึกษายอ้นหลงั (Retrospective Studies) เป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปรากฎการณท่ี์เกิดข้ึน ใน

ปัจจุบนัว่ามีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัปัจจยัเหตใุนอดีตอยา่งไร เช่น การศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างการ

น าหลกัธรรมาภิบาลมาใชก้บัผลสมัฤทธ์ิขององคก์รภาครฐั

2. การศึกษาแบบเชิงรุก (Prospective Studies หรือ Cohort Studies) เป็นการศึกษาวิจยั

เก่ียวกบัปรากฎการณท่ี์ตอ้งใชก้ารติดดามผล เพ่ือใหไ้ดค้  าดอบว่าปรากฏการณท่ี์เกิดข้ึนในปัจจุบนัมีผล

ตอ่เน่ืองไปยงัอนาคตอยา่งไร เช่น การศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายสวสัดิการแห่งรฐัไปปฏิบตัิ

3. การศึกษาแบบผสม (Bi-directional/ Historical-prospective cohort) เป็นการศึกษาวิจยั

ในปรากฎการณท่ี์ตอ้งใชก้ารติดตามผลโดยเริ่มจากขอ้มูลของกลุ่มท่ีมีขอ้มูลในอดีตอยู่แลว้ เป็นการใช้

ขอ้มูลยอ้นหลงัแลว้ศึกษาตอ่ไปในอนาคต เช่น

การศึกษาการน านโยบายสวสัดิการแห่งรฐัไปปฏิบตั ิ

(เร่ิมตน้ศึกษาจากคนยากจนอยูแ่ลว้ โดยดผูลท่ีเกิดข้ึน

จากการน านโยบายไปปฏิบตั ิและตอ้งการติดตามผลของ

นโยบายน้ีตอ่ไปในอนาคตอีก 1 ปีขา้งหนา้)



ขั้นตอนการวิจยัแบบยอ้นรอย

1. การระบุปัญหาหรือค าถามวิจยั 

2. การตัง้สมมตฐิาน 

3. การด าเนินงานวิจยั 

4. การสรุปผลอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

5. การเขียนรายงานการวิจยั 



เก่ียวขอ้งกบั 

1) การบรรยายความสมัพนัธใ์นปัจจบุน้ระหว่างตวัแปรตา่ง ๆ ใน

สภาพการณท่ี์ก าหนดให้

2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในความสมัพนัธน์ั้นๆ ในระยะเวลาท่ีผ่านไป 

3. การวิจยัเชิงพฒันาการ



1. การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) เป็นการศึกษาตดิตามกลุม่เปัาหมายกลุม่เดิมโดยใช้

ระยะเวลานานเพื่อดูพฒ้นาการหรอืความเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีผ่านไป เช่น การศึกษา

ผลกระทบของการน านโยบายสวสัดิการแห่งรฐัไปปฏิบตัิ

2. การศึกษาภาคตดัขวาง (Cross-sectional Study) เป็นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เพียงครั้งเดียว เช่น ความคิดเห็นของประชาชนตอ่แผนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี

3. การศึกษาแนวโนม้หรือการศึกษาเชิงท านาย (Trend or Prediction Study) เป็นการศึกษาขอ้มูล

ยอ้นหลง้จนถึงปัจจบุน้เพ่ีอการท านายอนาคต  เช่น การศึกษาแนวโนม้ของหน้ีภาคครวัเรือน

กบัการก าหนดนโยบายการคลงั 

ประเภทของการวิจยัเชิงพฒันาการ



มีขั้นดอนเช่นเดียวกบ้การวิจยัเชิงส ารวจ ยกเวน้ในกรณีของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้ละวิธีการวด้หรือการ

เก็บขอ้มูล ซ่ึงมีลกัษณะ ดง้น้ี

1. กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาระยะยาว เป็นกลุ่มดว้อยา่งกลุ่มเดิมที่ถูกวดัเป็นระยะๆ เพี่อดู

พฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือระยะเวลาผ่านไป เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

เกษตรกรจากการน านโยบายเกษตรกร 4.0 มาใช ้

2. กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาแนวโนม้ มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการศึกษาระยะยาว มุ่งจะใชแ้นวโนม้

ในอดีตและปัจจุบนัไปท านาย หรือวางแผนในอนาคต การเก็บรวบรวมขอ้มูลใน อดีต จนถึงปัจจุบนัจงึมี

มากกว่า 2 ช่วง 

3. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาภาคตดัขวาง ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาระยะยาวและการศึกษา

แนวโนม้ จะถูกวดัมากกว่า 1 ครั้ง ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาภาคตดัขวางจะถูกวดัเพียงครั้งเดียว 

ขั้นตอนของการวิจยัเชิงพฒันาการ



การก าหนดหวัขอ้ ปัญหา วตัถุประสงค์

และขอบเขตการวิจยัทาง

รฐัประศาสนศาสตร์

3

หน่วยที่



มีหลกัการพ้ืนฐานท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1. หวัขอ้การวิจยัอยูใ่นขอบเขตของรฐัประศาสนศาสตร ์

2. หวัขอ้การวิจยัควรอยูใ่นพาราไดมปั์จจบุนัของรฐัประศาสนศาสตร์

เพื่อเช่ือมโยงระหว่างการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรก์บัองคค์วามรู ้

ปัจจบุนัของรฐัประศาสนศาสตร์

3. หวัขอ้การวิจยัจะตอ้งก าหนดจุดเนน้และหน่วยงานที่ศึกษาใหเ้ห็นอยา่งชัดเจน เช่น 

การศึกษาวิจยัเรือ่ง ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของการน านโยบายการกระจาย

อ านาจสูท่อ้งถ่ินไปปฏิบตัิของเทศบาลในประเทศไทย 

หลกัการก าหนดหวัขอ้การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



■ ปัญหาการวิจยั เป็นชุดของค าถามที่นกัวิจยัตอ้งการคน้หา

ค าตอบดว้ยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

■ ปัญหาการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์จะเป็นชุดของค าถาม

ที่นกัวิจยัตอ้งการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัการบริหารรฐักิจดว้ย

ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ปัญหาการวิจยั (Research Problem) 



จะตอ้งมีลกัษณะส าคญั คือ

 1) เป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัสูงและมีผลกระทบตอ่คนหรือสงัคมสว่นใหญ่

 2) มีจดุมุ่งหมายเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้หรือเพื่อประยุกตน์ าไปใช้

 3) มีความส าคญัตอ่องคก์ารและสามารถตอบสนองตอ่วตัถุประสงคข์อง

องคก์าร

 4) มีความชดัเจนในประเด็นและขอบเขตท่ีศึกษา

 5) ความเป็นไปไดข้องการท าวิจยั

ลกัษณะของปัญหาการวิจยัที่ดีทางรฐัประศาสนศาสตร์



ปัญหาการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรมี์ที่มาจากแหล่งตา่งๆ คือ

1) ความรูใ้นศาสตร์

2) การสงัเกต

3) การศึกษาวรรณกรรม

4) การสอบถามจากผูรู้ห้รือผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ

5) หน่วยงานที่ใหทุ้น

6) ความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์าร

7) ประเด็นปัญหาหลกัของสงัคมหรือปัญหาสาธารณะ

แหล่งท่ีมาของปัญหาการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



■ วตัถุประสงคข์องการวิจยั หมายถึง การที่ผูวิ้จยัไดก้ าหนดผลผลิตและผลลพัธท์ี่

มุ่งหวงัจากงานวิจยัเรือ่งหน่ึงๆ 

■ วตัถุประสงคก์ารวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์หมายถึง การที่ผูวิ้จยัไดก้ าหนด

ผลผลิตและผลลพัธด์า้นบรหิารรฐักิจท่ีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดข้ึนจากงานวิจยั 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั (Research Objective)

► ผลผลิตของการวิจยั (research output) หมายถึง ผลการศึกษาในเบ้ืองตน้จากการศึกษาวิจยั 

► ผลลพัธข์องการวิจยั (research outcome) หมายถึง การน าขอ้คน้พบจากผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชจ้ริง 



การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรมี์หลกัการท่ีส  าคญั 2 ประการ คือ 

1. การระบุผลผลิตและ/หรือผลลพัธข์องการวิจยัท่ีนกัวิจยัตอ้งการใหเ้กิดข้ึน

เช่น ในการวิจยัเรื่องการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานแบบออนไลน ์ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัไว ้คือ 

1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั

2) เพื่อศึกษาแนวคิดของการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตังิานแบบออนไลน์

3) เพื่อออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานแบบออนไลน์

4) เพื่อทดลองน าระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานแบบออนไลนแ์บบใหม่ไปใช้

หลกัการก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

ปัญหาการวิจยั (Research Problem) วตัถุประสงคก์ารวิจยั (Research Objective)

1. การน านโยบายการกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ินไปปฏิบตัิประสบผลส าเรจ็

อยูใ่นระดบัใด

1. เพื่อศึกษาระดบัความส าเรจ็ของการน า

นโยบายการกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ินไปปฏิบตั ิ 

2. มีปัจจยัใดบา้งที่มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลของการน า

นโยบายการกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ินไปปฏิบตัิ

2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลของการน า

นโยบายการกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ินไปปฏิบตั ิ 

3. ถา้จะท าใหก้ารน านโยบายการกระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ินไปปฏิบตัใิหป้ระสบ

ผลส าเรจ็มากยิง่ข้ึน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบควรก าหนดกลยุทธเ์ช่นใด

3. เพื่อเสนอแนะกลยุทธข์องการน านโยบายการกระจายอ านาจ

สูท่อ้งถ่ินไปปฏิบตั ิ 

2. การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัจะตอ้งสมัพนัธก์บัปัญหาการวิจยั เช่น

ผลผลิตของการวิจยั 

ผลลพัธก์ารวิจยั



1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีหรอืหน่วยงานท่ีศึกษา 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

4. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา

ขอบเขตการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



การทบทวนวรรณกรรม  

การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 

และสมมตฐิานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

4

หน่วยที่



วรรณกรรม หมายถึง องคค์วามรูต้า่ง ๆ ท่ีไดมี้การเก็บบนัทึกรวบรวมไวอ้ยา่ง

เป็นระเบียบในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อน ามาใชป้ระโยชนใ์นการศึกษา 

มีจดุประสงคท์ี่ส  าคญั คือ 

1. เพื่อใหไ้ดเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการตลอดจนตวัแปรที่

เก่ียวขอ้ง  

2. เพื่อน ามาก าหนดสมมติฐานการวิจยั 

3. เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงงานวิจยัของตนเองเขา้กบัผลงานวิจยัที่อาจมีบุคคลอ่ืน

ไดท้  ามาแลว้ 

วรรณกรรม (Literature)



ประกอบไปดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี

(1) ก าหนดเรื่องและหวัขอ้เรือ่งที่จะทบทวนใหมี้ความชดัเจน

(2) ก าหนดขอบเขตและประเภทของขอ้มูลที่ตอ้งการ

(3) ก าหนดประเภทของวรรณกรรม

(4) พิจารณาแหลง่คน้ควา้

(5) ปฏิบตัติามระบบ วิธีการ และกระบวนการ ศึกษาตามแตล่ะประเภทของ

วรรณกรรม 

(6) อ่านทบทวนและบนัทึกขอ้มูล

กระบวนการของการทบทวนวรรณกรรม



1) หนงัสือ  

2) หนงัสืออา้งอิง  

3) วารสารและจุลสาร  

4) ข่าวสาร  

5) หนงัสือพิมพ ์

6) เอกสารประกอบการ

ประชุมสมัมนา 

7) รายงานการวิจยั 

8) วิทยานิพนธ ์

9) สารนิพนธ ์ 

ประเภทของวรรณกรรม

10) เอกสารส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ  ไดแ้ก่ รายงานการประชุม ค าสัง่ 

หนงัสือเวียน รายงานประจ  าปีของหน่วยงาน 

11) ไมโครฟิลม์

12) ฐานขอ้มูล เช่น ฐานขอ้มูลบรรณานุกรม 

(Bibliographic databases) 

13) เครือข่ายสารสนเทศออนไลน ์ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลและหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) โดยคน้ควา้ผ่านทางอินเตอรเ์น็ตได ้ 

เช่น ฐานขอ้มูล ThaiLIS ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธไ์ทย



 ตวัแปร หมายถึง คณุลกัษณะของแนวคิดท่ีสามารถวดัความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนได ้

- ตวัแปรเพศ ถูกวดัความผนัแปรออกมาใน 2 คุณลกัษณะ คือ ชาย และหญิง 

- ตวัแปรศาสนา ถูกวดัความผนัแปรออกมาไดห้ลายคณุลกัษณะ เช่น พุทธ คริสต ์อิสลาม และอ่ืน ๆ

 ตวัแปรการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์หมายถึง คุณลกัษณะของแนวคิดการบริหารภาครฐัท่ีสามารถ

วดัความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนได ้เช่น 

- ตวัแปรแรงจูงใจ ประกอบไปดว้ย 2 คุณลกัษณะ คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก

- ตวัแปรประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบไปดว้ย 5 คุณลกัษณะ คือ ร่วมคิด 

ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรบัประโยชน ์และรว่มประเมินผล 

ตวัแปร (Variable)



เกณฑก์ารแบ่งประเภทของตวัแปร

1. เกณฑก์ารท าหนา้ท่ีของตวัแปร

2. เกณฑล์กัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร



แบ่งตวัแปรออกไดเ้ป็น 8 ประเภท คือ

1) ตวัแปรอิสระ  (independent variable) หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็นเหตหุรือตวัแปรท่ีเกิดข้ึนก่อน

2) ตวัแปรตาม (dependent variable)  หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็นผลหรือตวัแปรท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีตวัแปรอิสระเกิดข้ึนแลว้

3) ตวัแปรแทรก (intervening variables) หมายถึง ตวัแปรที่เขา้มาแทรกความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม

ท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามเดิมที่ผูวิ้จยัคาดว่ามีความสมัพนัธก์นัตอ้งเปลี่ยนแปลงไป 

ประเภทของตวัแปรการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

(จ  าแนกตามเกณฑก์ารท าหนา้ท่ีของตวัแปร)

4) ตวัแปรมาก่อน (antecedent variables)  หมายถึง ตวัแปรที่เขา้มามีอิทธิพลตอ่ตวัแปรอิสระ โดยที่ตวัแปรมาก่อน

จะท าหนา้ท่ีเป็นเหตขุองการเกิดข้ึนของตวัแปรอิสระ



5) ตวัแปรองคป์ระกอบ (Component variables)  หมายถึง ตวัแปรยอ่ย ๆ ที่เป็นสว่นหน่ึงของตวัแปรใหญห่รือแนวคิดรวม 

ประเภทของตวัแปรการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

(จ  าแนกตามเกณฑก์ารท าหนา้ท่ีของตวัแปร)

6) ตวัแปรภายนอก (extraneous variables) หมายถึง ตวัแปรทดสอบท่ีเขา้มามีอิทธิพลตอ่ทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

เพื่อพิจารณาว่าตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามยงัคงมีความสมัพนัธเ์หมือนเดิมหรือไม่ เม่ือมีการน าตวัแปรภายนอกมาทดสอบ



7) ตวัแปรกด (suppressor variables)  หมายถึง ตวัแปรทดสอบที่เขา้มาลดหรือระงบัความสมัพนัธท์ี่มีอยูเ่ดิมระหว่างตวัแปร

อิสระกบัตวัแปรตามใหน้อ้ยหรือหมดลงไป 

ประเภทของตวัแปรการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

(จ  าแนกตามเกณฑก์ารท าหนา้ท่ีของตวัแปร)

8)  ตวัแปรบิดเบือน (distorter variables)  หมายถึง ตวัแปรทดสอบที่เขา้มามีอิทธิพลท าใหต้วัแปรอิสระกบัตวัแปรตามมี

ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางตรงกนัขา้มจากเดิม 



ประเภทของตวัแปรการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

(จ  าแนกตามเกณฑล์กัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร)

1) ความสมัพนัธแ์บบสมมาตร (symmetric relationship) หมายถึง การที่ตวัแปร 2 ตวัแปรที่ศึกษามีความสมัพนัธก์นัใน

ลกัษณะที่มิใช่เป็นความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผล (non-causal relationship) 

2) ความสมัพนัธแ์บบอสมมาตร (asymmetric relationship) หมายถึง การที่ตวัแปร 2 ตวัแปรที่ศึกษามี

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะที่เป็นความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผลตอ่กนั 

3)  ความสมัพนัธแ์บบตอบสนอง (reciprocal relationship) หมายถึง ความสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีตวัแปร

สองตวัแปรที่น ามาศึกษาตา่งก็มีอิทธิตอ่กนัและกนั 



 กรอบแนวคิดการวิจยั เป็นแผนภูมิท่ีแสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

หรือแนวคิดท่ีนกัวิจยัไดน้ ามาศึกษาวิจยั

 สามารถท าไดท้ั้งการวิจยัเชิงปริมาณทางรฐัประศาสนศาสตรแ์ละการวิจยั

เชิงคณุภาพทางรฐัประศาสนศาสตร์

กรอบแนวคิดการวิจยั (Research Framework)



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปริมาณทางรฐัประศาสนศาสตร์



ตวัอยา่งกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงคณุภาพทางรฐัประศาสนศาสตร์



► สมมติฐานการวิจยั คือ ขอ้ความที่แสดงการคาดการณค์ าตอบตอ่ปัญหาวิจยัอยา่งเป็น

ระบบ เป็นเหตเุป็นผล โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซ่ึงมีจดุมุ่งหมายเพื่อ

ทดสอบความจรงิแทข้องสมมตฐิานการวิจยัท่ีตั้งข้ึน 

►สมมติฐานการวิจยัมีส าคญัตอ่การวิจยั คือ 

1. ช่วยท าใหก้ารคาดการณค์ าตอบตอ่ปัญหาวิจยัท าไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถน าตวัแปรตา่ง ๆ มาเช่ือมโยงกนัเป็นสมมติฐานการวิจยัได ้

3. เป็นเครื่องมือทางการทดสอบความจรงิแทข้องค าตอบที่มีตอ่ปัญหาวิจยัโดย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมมติฐานการวิจยั (Research Hypothesis)



1. ความสมัพนัธแ์บบอสมมาตร (Asymmetrical Relationship) 

รูปแบบของการก าหนดสมมตฐิานการวิจยั

2. ความสมัพนัธแ์บบสมมาตร (Symmetrical Relationship) 

ไม่สามารถระบุไดว่้าตวัแปรใดเป็นสาเหต ุตวัแปรใดท่ีเป็นผล

3. ความสมัพนัธแ์บบส่งผลตอ่กนัและกนั (Reciprocal Relationship) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่เป็นแบบสองทาง 



1. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัท่ีมีตวัแปรเดียว

เช่น ประชาชนมีความพึงพอใจตอ่การน ามาตรการทางเศรษฐกิจที่รฐับาลน ามาใชอ้ยูใ่นระดบัมาก

รูปแบบของการก าหนดสมมตฐิานการวิจยั

2. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัที่มีหลายตวัแปร 

2.4 รูปแบบการก าหนด

สมมตฐิานการวิจยัเชิง

สาเหตแุละผลที่มีตวัแปร

อิสระหลายตวัแปรและ

ตวัแปรตามหลายตวัแปร

2.3 รูปแบบการก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มี

ตวัแปรอิสระ 1 ตวั และตวัแปรตามหลายตวัแปร
2.1 รูปแบบการก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผล

ที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตวัและตวัแปรตาม 1 ตวั

2.2 รูปแบบการก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มี

ตวัแปรอิสระหลายตวัแปรและมีตวัแปรตาม 1 ตวั



หมายถึง การวดัความผนัแปรของคณุลกัษณะในตวัแปรใหส้ามารถวดัคา่ไดเ้ป็นรูปธรรม

การวดัตวัแปร

เช่น การวดัทศันคตขิองบุคคลอาจแบ่งความผนัแปรของตวัแปรทศันคตอิอกเป็น 5 ระดบัคือ เห็นดว้ยมากที่สุด เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยที่สุด  โดยในแตล่ะระดบัของคณุลกัษณะตวัแปรก็มีการใหค้่าออกมาเป็น

คะแนน คือ เห็นดว้ยมากที่สุด = 5 คะแนน เห็นดว้ยมาก = 4  คะแนน เห็นดว้ยปานกลาง = 3 คะแนน เห็นดว้ยนอ้ย =  2

คะแนน และเห็นดว้ยนอ้ยที่สุด = 1 คะแนน 

1) ระดบักลุ่มหรือระดบันามบญัญตัิ (nominal scale)

เช่น เพศ ภูมิล  าเนา

2) ระดบัจดัอนัดบั (ordinal scale) เช่น ระดบัการศึกษา

3) ระดบัช่วงเท่าหรือระดบัอนัตรภาค (interval scale)

เช่น ความพึงพอใจ

4) ระดบัอตัราส่วน (ratio scale) เช่น น ้าหนกั 



หมายถึง การทดสอบความจรงิแทข้องค าตอบชัว่คราวท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดข้ึน โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การทดสอบสมมตฐิานการวิจยั

1) การทดสอบสมมตฐิานการวิจยักรณีประชากรกลุ่มเดียว 2) การทดสอบสมมตฐิานการวิจยักรณีประชากร

ตั้งแตส่องกลุ่มข้ึนไป 



การออกแบบการวิจยั

ทางรฐัประศาสนศาสตร์5
หน่วยที่



⚫ หมายถึง การวางโครงสรา้งหรือกรอบการวิจยั โดยก าหนดกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่

ปัญหาการวิจยั ตวัแปรทีเ่ก่ียวขอ้ง การก าหนดประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง การเก็บขอ้มูล 

และการวิเคราะหข์อ้มูล มีผลท าให้ไดผ้ลการวิจยัที่สามารถตอบปัญหาของการวิจยัตาม

วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย า ประหยดั และเช่ือถือได้

⚫ ความส าคญัของการออกแบบการวิจยั

1) บอกแนวทางการด าเนินการวิจยั 

2) มีความส าคญัตอ่กระบวนการวิจยั 

3) เป็นปัจจยัช่วยในการประเมินคณุภาพงานวิจยั 

4) มีส่วนสนบ้สนุนการวิจยัใหมี้ประสิทธิภาพ 

การออกแบบการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห/์ตอบปัญหาการวิจยั 

2. เพื่อควบคมุความแปรปรวนของตวัแปรในการวิจยั 

3. เพื่อลดขอ้บกพรอ่งของการวดั 

4. เพื่อใหน้กัวิจยัด าเนินการอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอน 

5. เพื่อวางแผนการใชท้รพัยากรท่ีใชใ้นการวิจยัใหมี้ประสิทธิภาพ

วตัถุประสงคข์องการออกแบบการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



⚫ ประเด็นค าถามในการวิจยั 

⚫ วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

⚫ ทฤษฎีที่เลือกมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 

⚫ การออกแบบการวดัตวัแปร

⚫ การออกแบบการสุม่ตวัอยา่ง 

⚫ การออกแบบการเก็บขอ้มูล 

⚫ การออกแบบการวิเคราะหข์อ้มูล 

⚫ การจดัการทัว่ไปในการวิจยั 

องคป์ระกอบของการออกแบบการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



⚫ สามารถใหค้ าตอบของปัญหาวิจยัได ้

⚫ สามารถควบคุมตวัแปรตา่งๆ ในการวิจยัได้

⚫ มีความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) ความถูกตอ้งของขอ้สรุปที่ไดจ้ากการวิจยัเอง 

⚫ มีความเที่ยงตรงภายนอก (external validity) ความถูกตอ้งของการน าขอ้สรุปไปใชก้บั

ประชากรทีน่อกเหนือจากกลุม่ตวัอยา่งที่ศึกษาวิจยั 

ลกัษณะของการออกแบบการวิจยัที่ดี



● หมายถึง การออกแบบการวิจยัที่มุ่งศึกษาความสมัพน้ธเ์ชิงสาเหตรุะหว่าง

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีการจด้กระท าตวัแปรทดลองหรือตวัแปรอิสระ

แลว้สงัเกตหรือวดัผลท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรตาม 

● การออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. การออกแบบการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (pre-experimental design)

2. การออกแบบการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental design)

3. การออกแบบการวิจยัเชิงทดลองที่แทจ้รงิ (true-experimental design)

การออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง



รูปแบบที่ 1 แบบทดลองกลุม่เดียว วดัหลงัการทดลอง (One-Group Posttest-Only Design) 

การออกแบบการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (pre-experimental design)

รูปแบบที่ 2 แบบทดลองกลุม่เดียว วดัก่อน-หลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)



รูปแบบที่ 1 แบบทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วดัหลงัการทดลอง 

(Posttest-only Design with nonequivalent Group)

การออกแบบการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental design)

รูปแบบที่ 2 แบบทดลองกคุ่มทดลองและกคุ่มควบคุม วดัก่อนและหลงัการทดลอง 

(Pretest- Posttest Design with nonequivalent Group)



คุณลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงทดลองมี 3 ประการคือ 

1) มีการจดักระท าตวัแปรสาเหตหุรือตวัแปรอิสระ 

2) มีการควบคุมตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ใหส้่งผลกระทบกบัตวัแปรตาม 

3) มีการสงัเกตผล การจดักระท าโดยการวดัและเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน

การออกแบบการวิจยัเชิงทดลองท่ีแทจ้ริง (true-experimental design)

รูปแบบที่ 1 แบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม วดัหลงัการทดลอง 

(Randomized Control-Group Posttest-Only Design)

รูปแบบท่ี 2 แบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุโดยการสุ่ม วดัก่อน-หลงัการทดลอง

(Randomized Control-Group Posttest-Posttest Design)



⚫ เป็นการวิจย้แบบที่ไมใช่การทดลอง หรือการวิจยัเชิงพรรณนา โดยเป็นการวิจยัที่ศึกษา

สภาพการณต์ามภาวะที่เป็นอยู ่โดยไม่มีการจดักระท ากบ้ตวัแปรที่ศึกษา เป็นตวัแปรที่มี

อยูแ่ลว้หรืออาจเป็นตวัแปรที่มีธรรมชาติและเน้ือหาซ่ึงไม่อาจน ามาจดักระท าเพื่อศึกษาได้

⚫ ประเภทของการออกแบบการวิจยัที่ไม่ใช่การทดลอง

1. การออกแบบการวิจยัเชิงส ารวจ

2. การออกแบบการศึกษาความสมัพนัธ์

3. การออกแบบการศึกษารายกรณี

4. การออกแบบการวิจยัเชิงพฒันาการ

5. การออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ

การออกแบบการวิจยัท่ีไม่ใช่การทดลอง (non-experimental design)



⚫ เป็นการวางแผนการด าเนินงานวิจยัเพื่อบรรยายตวัแปร ปรากฏการณ ์หรือเหตกุารณต์าม

สภาพที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

1. การออกแบบการวิจยัเชิงส ารวจ

● ขั้นตอนการออกแบบการวิจยัเชิงส ารวจ 



⚫ เป็นการวางแผนการด าเนินงานวิจยัเพื่อศึกษาความสม้พันธร์ะหว่างตัวแปร อันอาจ

น าไปสูก่ารท านายหรอืการศึกษาความเป็นสาเหตุระหว่างตวัแปร

⚫ ขั้นตอนการออกแบบการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

2. การออกแบบการศึกษาความสมัพนัธ์



⚫ เป็นการศึกษาแนวลึกเก่ียวกบับุคคล กลุม่บุคคล หรอืหน่วยงาน 

⚫ ขั้นตอนการออกแบบการศึกษารายกรณี

3. การออกแบบการศึกษารายกรณี



⚫ เป็นการวิจยัเพี่อบรรยายถึงความสม้พนัธข์องตวัแปรต่างๆ ในสถานการณท์ี่ก  าหนดให ้เพี่อ

พิจารณาถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในความสม้พนัธน์ั้นๆ ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านไป 

⚫ ประเภทของการวิจยัเชิงพฒันาการ

1. การศึกษาระยะยาว (longitudinal study) 

2. การศึกษาภาคตดัขวาง (cross-sectional studies) 

3. การศึกษาแนวโนม้หรอืการศึกษาเชิงท านาย เป็นการศึกษาสภาพอดีต และปัจจบุนัของ 

ตวัแปรที่ศึกษา เพ่ือน าไปท านายแนวโนม้ในอนาคด 

4. การออกแบบการวิจยัเชิงพฒันาการ



⚫ เป็นการศึกษาปรากฏการณท์างสงัคมจากสภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริงในทุกมติ เพี่อพิจารณา

ความสมัพนัธข์องปรากฏการณก์บัสภาพแวดลอ้มนั้น 

⚫ การวิจย้เชิงคุณภาพเนน้ความส าคญัของความหมายของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ ผูวิ้จยัมกั

ใชวิ้ธีการสงัเกตและจดบนัทึก กบัการสมัภาษณ ์เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ส  าคญั และใชวิ้ธีการ

วิเคราะหข์อ้มูลโดยการสรา้งขอ้สรุปชัว่คราวและการท าขอ้สรุปแบบอุปนยั 

⚫ ขั้นตอนของการออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ

5. การออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ



เครื่องมือการวิจยั

ทางรฐัประศาสนศาสตร์6
หน่วยที่



❖ แนวคิดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล

❖ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

❖ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การเก็บรวบรวมขอ้มูล



❖ขอ้มูล หมายถึง ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิ่งท่ีศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุม่ องคก์าร ระบบ

ราชการ วฒันธรรม ค่านิยม พฤติกรรม ทั้งน้ี

เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนในการสรุปผล

หรือหาขอ้ยุติเก่ียวกบัปัญหาท่ีจะท าการวิจยั

ความหมายของขอ้มูล



ลกัษณะของขอ้มูลทีดี่

มีความถูกตอ้ง

มีความทนัสมยั

มีความสมบูรณค์รบถว้น

มีความชดัเจนทางรูปธรรม

มีความสอดคลอ้ง

สามารถเปรียบเทียบได้



แหลง่ที่มาของขอ้มูล

แหล่งท่ีมา

ของขอ้มูล

•ขอ้มูลปฐมภูมิ

•ขอ้มูลทุตยิภูมิ

ลกัษณะ

ของขอ้มูล

•ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

•ขอ้มูลเชิงปรมิาณ



ความหมายของการเก็บรวบรวมขอ้มูล

• การสง่แบบสอบถาม 

• การสมัภาษณ์

• การสงัเกต 

• การทดลอง

การเก็บขอ้มูล

• การไดข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิที่มีผูอ่ื้นไดเ้ก็บบันทึก

หรือรายงานแลว้มาใชใ้นการ

วิเคราะหต์อ่ไป

การรวบรวม

ขอ้มูล



กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล

1. การวางแผนการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล

2. การด าเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล

3. การตดิตามและ

ประเมินผลการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล



1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกต

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทดลองและการสนทนากลุม่

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล



1. หนงัสือทัว่ไป

2. หนงัสืออา้งอิง ไดแ้ก่ สารานุกรม /

พจนานุกรม / บรรณานุกรม / นามานุกรม 

/ ดรรชนี

3. รายงานวิจยั บทความวิจยั รายงานการ

ส ารวจ

4. วิทยานิพนธ์

5. วารสาร

6. จุลสาร

7. เอกสารทางวิชาการ

8. ไมโครฟิลม์

9. เอกสารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์บันทึก

จดหมายเหต ุบนัทึกส่วนตวัของบุคคล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร



การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์

❖ประเภทของการสมัภาษณ์

1. แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

-การสมัภาษณแ์บบ focused interview

-การสมัภาษณเ์ชิงลึก

-การสมัภาษณซ์ ้า

2. แบ่งตามจ านวนผูใ้หส้มัภาษณ์

-การสมัภาษณเ์ป็นรายบุคคล

-การสมัภาษณเ์ป็นกลุม่

3. แบ่งตามลกัษณะของการสมัภาษณ์

-การสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง

-การสมัภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง

❖กระบวนการสมัภาษณ์

1. ขั้นตอนการวางแผนและเตรียม

การก่อนสมัภาษณ์

2. ขั้นด าเนินการสมัภาษณ์

3. ขั้นปิดการสมัภาษณ์

4. ขั้นประเมินผลการสมัภาษณ์



หลกัในการสมัภาษณ์

➢ สรา้งความสนิทสนมคุน้เคยและเป็นกนัเอง

➢ ใหผู้ใ้หส้มัภาษณอ์ารมณด์ี ว่าง

➢ ขจดัสิ่งรบกวนอ่ืน ๆ 

➢ ใชภ้าษาสุภาพ

➢ ถามค าถามตามที่ก  าหนดไวใ้นแบบสมัภาษณ์

➢ อยา่แสดงว่ามีความรูเ้หนือผูใ้หส้มัภาษณ์

➢ หากผูใ้หส้มัภาษณพ์ดูนอกประเด็น ตอ้งพยายาม

ตะลอ่มใหเ้ขา้ประเด็น

➢ อยา่ถามในประเด็นท่ีผูต้อบล าบากใจที่จะตอบ

➢ หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ คดัคา้น หรืออภิปรายแสดง

ความคิดเห็นของตวัเอง

➢ ใชเ้วลาสมัภาษณต์ามที่ก  าหนด ไม่นานเกินไป

➢ อยา่แสดงอาการตกใจหรือแปลกใจในค าตอบที่

ไดร้บั

➢ ควรใชก้ารสงัเกตควบคู่ไปกบัการสมัภาษณ์

➢ ผูส้มัภาษณต์อ้งศึกษาวฒันธรรม



➢ บุคลิกดี พดูจาสุภาพอ่อนนอ้ม พูดจาไพเราะอ่อนหวาน

➢มนุษยส์มัพนัธด์ี วางตวัเหมาะสมกบักาละเทศะ

➢ตรงตอ่เวลา มีความรบัผิดชอบ

➢ ซ่ือสตัย ์ยุตธิรรม โดยเฉพาะในการบนัทึกขอ้มูล

➢ละเอียดรอบคอบ และช่างสงัเกต

➢อดทน เขม้แข็ง สุขภาพกายและใจดี

➢ มีภูมิล  าเนาอยูใ่นทอ้งถ่ินที่ท  าการสมัภาษณ ์อาจตอ้งรูภ้าษา

ถ่ินและวิถีปฏิบตัขิองประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น

ลกัษณะของผูส้มัภาษณท์ี่ดี



❖ สามารถแยกแยะปัญหาที่เก่ียวกบัแนวคิดและ

อารมณ์

❖ ไดข้อ้มูลเพิ่มเตมิจากการสมัภาษณ ์โดยการ

สงัเกตทา่ทาง การพดู และจากค าตอบ

❖ เก็บขอ้มูลไดจ้ากบุคคลทั้งท่ีเขียนหนังสือและที่ไม่

รูห้นงัสือ

❖ สามารถปรบัค าถามไดต้ามสถานการณ์

❖ ไดข้อ้มูลกลบัมาสมบูรณม์ากกว่าวิธีอ่ืน

❖ ส้ินเปลืองเวลาและค่าใชจ้า่ย

❖ ขอ้มูลจะสมบูรณแ์ละน่าเช่ือถือข้ึนกบั

บุคคลท่ีท าการสมัภาษณ์

ขอ้ดี ขอ้จ  ากดั

ขอ้ดีและขอ้จ  ากดัของการสมัภาษณ์



❖ ใชไ้ดก้บัผูถู้กสงัเกตทุกระดบั

❖ ขอ้มูลจากการสงัเกตค่อนขา้งตรง เช่ือถือได้

❖ รวบรวมขอ้มูลท่ีปกปิดและเปิดเผย

❖ เป็นการเก็บขอ้มูลเพิ่มเตมิจากประเภทอ่ืน

❖ เป็นวิธีท่ีไม่รบกวนผูถู้กสงัเกต

❖ ใชเ้วลาและค่าใชจ้า่ยมาก

❖ ไม่สามารถเก็บขอ้มูลกบัเหตกุารณท์ี่เกิดข้ึนใน

ระยะยาว

❖ เม่ือผูถู้กสงัเกตรูต้วัจะมีพฤตกิรรมไม่เป็น

ธรรมชาติ

ขอ้ดี ขอ้จ  ากดั

ขอ้ดีและขอ้จ  ากดัของการสงัเกต



❖ ประหยดัเวลาและค่าใชจ้า่ย

❖ เหมาะสมกบักลุม่ประชากรที่มีขนาดใหญแ่ละ

อยูก่ระจดักระจาย

❖ สามารถสรุปผลไดง้่ายกว่าวิธีอ่ืนเพราะใช้

แบบสอบถามเดียวกนั

❖ ขจดัปัญหาการแปลขอ้มูลโดยคนกลาง

❖ เป็นวิธีท่ีง่าย ไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น

❖ ไม่สามารถใชก้บัคนที่เขียน/อ่านหนังสือไม่ได้

❖ จ  ากดัดา้นความยาวของแบบสอบถาม ยาวไป

น่าเบ่ือ ไม่อยากตอบ

❖ มีความยดืหยุน่นอ้ย ตอ้งถามและตอบตาม

แบบสอบถามที่ใหม้า

❖ แบบสอบถามใชไ้ดเ้ฉพาะกลุม่ตวัอยา่งประเภท

เดียวกนั ใชก้บัคนตา่งกลุม่ไม่ได้

ขอ้ดี ขอ้จ  ากดั

ขอ้ดีและขอ้จ  ากดัในการใชแ้บบสอบถาม



❖ สรา้งสถานการณ์

❖ ควบคมุ บงัคบัเหตกุารณแ์ละสิ่งแวดลอ้มอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง

❖ เพื่อดปูฏิกิริยาของตวัอยา่งท่ีศึกษาว่าเป็นไป

ในทางที่คาดหวงัหรือไม่อยา่งไร

❖ ตอ้งนดัผูใ้หข้อ้มูลมาประชุมรว่มกนั ณ ที่ใดท่ีหน่ึง

❖ ซกัถามเก็บขอ้มูลในลกัษณะของการสนทนา

❖ เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรี

โดยการทดลอง โดยการสนทนากลุ่ม

การเก็บขอ้มูลโดยการทดลองและการสนทนากลุ่ม



1. ก าหนดเน้ือหาของขอ้มูลท่ีตอ้งการ

2. ก าหนดประเภทของค าถาม

3. การรา่งแบบสอบถาม

4. ตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข

5. ทดสอบแบบสอบถาม

6. การปรบัปรุงแกไ้ข

ขั้นตอนในการสรา้งแบบสอบถาม



E N D



7
การวิจยัเชิงปริมาณ

ทางรฐัประศาสนศาสตร ์

หน่วยท่ี



ลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงปริมาณ

1. เนน้ความเป็นวตัถุวิสยั (Objectivity)
2. เนน้การศึกษาที่ตวัแปร (Variables)
3. เนน้การส ารวจขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

(Empirical Investigation)
4. เนน้การศึกษาจากประชากรขนาดใหญ่

(Population)
5. เนน้การหาขอ้สรุปทัว่ไป (Generalization)



1.  การก าหนดหวัขอ้การวิจยั 
2.  การระบุปัญหาการวิจยั  
3.  การระบุวตัถุประสงคก์ารวิจยั  
4.  การทบทวนวรรณกรรม  
5.  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  
6.  การก าหนดตวัแปร  
7.  การก าหนดสมมติฐานการวิจยั  
8.  การระบุประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
9.  การสรา้งเคร่ืองมือการวิจยั  
10.การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
11.การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ 
12.การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจยั

กระบวนการของการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1. หวัขอ้การวิจยัควรอยูใ่นศาสตรน์ั้น เช่น ผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบตัิ

ราชการ ประสิทธิผลของการน า นโยบายไปปฏิบัติ  ความส าเร็จ

ของการใหบ้ริการสาธารณะ  การน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

เป็นตน้ 

2. หัวขอ้การวิจยัควรสะทอ้นจุดสนใจที่อยู่ในพาราไดมปั์จจุบันของ

รฐัประศาสนศาสตร ์

3. การเขียนหัวขอ้การวิจัยจะตอ้งแสดงจุดสนใจของการศึกษาที่

ชดัเจน เช่น

- ความส าเรจ็ของการใหบ้ริการของศูนยก์ารใหบ้ริการแบบ
เบ็ดเสรจ็ของกรมการขนสง่ทางบก 

- ปัญหาและอุปสรรคของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบตัขิอง
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้

1. การก าหนดหวัขอ้การวิจยั



ปัญหาการวิจัย เป็นค าถามท่ีนักวิจัยต ้องการ

คน้หาอย่างเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์

แหล่งที่มาของการก าหนดปัญหาการวิจยั

1. การทบทวนวรรณกรรมทางรฐัประศาสนศาสตร ์
2. การสอบถามจากผูรู้ห้รือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ 
3. ความตอ้งการของหน่วยงานท่ีใหทุ้น 
4. ความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์าร 
5. ประเด็นปัญหาหลกัของสงัคมหรือปัญหาสาธารณะ 

2. การก าหนดปัญหาการวิจยั



หมายถึง การท่ีผูวิ้จยัไดก้  าหนดผลลพัธท่ี์มุ่งหวังจากงานวิจยัทีเก่ียวขอ้งกับปรากฎการณข์องการ

บริหารรัฐกิจขององคก์ารภาครัฐ โดยท่ีก าหนดวัตถุประสงคข์องการวิจัยทางรัฐประศาสนศา สตร์

จะตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยัท่ีก าหนดข้ึน

3. การก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์



เป็นการศึกษาองคค์วามรูท่ี้ประกอบไปดว้ย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ ตลอดจน

ผลงานวิจยัท่ีเกียวขอ้งกบัการวิจยัในเร่ืองนั้น 

จะมีองคป์ระกอบที่ส  าคญั 2 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ส่วนท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ท่ีเป็น

องคค์วามรู ้(body of knowledge) ของเร่ืองท่ี
ศึกษา 

2. ส่วนท่ีเป็นผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

หลกัการการเขียนวรรณกรรมท่ีก่ียวขอ้ง

4. การทบทวนวรรณกรรม



หมายถึง การก าหนดรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีผูวิ้จัยตอ้งการท่ี

จะน ามาศึกษาวิจยัในงานวิจยัเร่ืองนั้น 

ท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจยั

5. การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual framework) 



1. รูปแบบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัที่มีตัวแปร
อิสระ 1 ตวัและมีตวัแปรตาม 1 ตวั

2. รูปแบบที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยัที่มีตัวแปร
อิสระ 1 ตวัและมีตวัแปรตามมากกว่า 1 ตวั

3. รูปแบบที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจยัที่มีตวัแปรอิสระมากกว่า 
1 ตวัและมีตวัแปรตาม 1 ตวั

การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยัในทางรฐัประศาสนศาสตรท์ี่มกัพบบ่อย



ตวัแปร (Variables) หมายถึง คณุลกัษณะของแนวคิดท่ีสามารถวดัความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนได้

ความส าคญัของตวัแปรการวิจยั

6. การก าหนดตวัแปรการวิจยั



สมมติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย   (Hypothesis) หม า ย ถึ ง 

ขอ้ความที่แสดงการคาดการณ์ค าตอบต่อปัญหาวิจัย

อยา่งเป็นระบบ เป็นเหตเุป็นผล โดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความจริงแท้

ของสมมตฐิานการวิจยัท่ีตั้งข้ึน

7. การก าหนดสมมติฐานการวิจยั



1. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั และตวัแปรตาม 1 ตวั

เช่น แรงจูงใจมีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีเกิดข้ึน

2. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระหลายตวัแปรและมีตวัแปรตาม 1 ตวั

รูปแบบของการก าหนดสมมติฐานการวิจยั



3. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั และตวัแปรตามหลายตวัแปร

เช่น นโยบายรถคันแรกส่งผลกระทบต่อความพึง

พอใจของประชาชน ปัญหาการจราจร ภาวะมลพิษ 

และการพึ่งพาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน

4. การก าหนดสมมตฐิานการวิจยัเชิงสาเหตแุละผลที่มีตวัแปรอิสระหลายตวัแปรและตวัแปรตามหลายตวัแปร

รูปแบบของการก าหนดสมมติฐานการวิจยั



ประชากร (Population) หมายถึง หน่วยทั้งหมดของ
สิ่งที่ตอ้งการศึกษาวิจยั  

1. ประชากรแบบจ ากดั (finite  population)  
2. ประชากรแบบไม่จ  ากดั (infinite population)  

กลุ่มตวัอยา่ง (sample) หมายถึง กลุ่มท่ีถูกสุ่มตวัอยา่ง
ข้ึนมาจากประชากรเพ่ือใชเ้ป็นตวัแทนของการ

ศึกษาวิจยั 

วิธีการค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง 

1. การค านวณโดยใชสู้ตร 
2. การใชต้ารางส าเร็จรูป

8. ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง



สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

วิธีการค านวณหาขนาดของตวัอยา่งโดยใชสู้ตร



ตารางการค านวณหาขนาด

กลุ่มตวัอยา่งของเคร็คกีและมอรแ์กน

วิธีการค านวณหาขนาดของตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูป



วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. การสุม่ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

1.1 การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก
1.2 การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง
1.3 การสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา
1.4 การสุม่ตวัอยา่งแบบสโนวบ์อลหรือแบบลกูโซ่

2. การสุม่ตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น
2.1 การสุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ย  
2.2 การสุม่ตวัอยา่งแบบระบบ 
2.3 การสุม่ตวัอยา่งแบบชั้นภมิู  
2.4 การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ 
2.5 การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน

วิธีการสุม่ตวัอยา่ง



1. แบบสอบถาม (Questionnaire)
2. แบบสมัภาษณ ์(Interview) 
3. แบบบนัทึก (Memo)
4. แบบสงัเกตการณ ์(Observation)
5. การสนทนากลุม่ (Focus Group)

9. เครื่องมือการวิจยั



1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยที่นักวิจยัจะตอ้งเก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์แบบสังเกตการณ ์ แบบบันทึก 

การสนทนากลุม่ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยที่นักวิจยัไปเก็บรวมรวม

จากแหลง่อ่ืนมาใชต้อ่ เช่น ขอ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้ นฐาน (จปฐ.) 
ของหมู่บา้นท่ีกระทรวงมหาดไทยเก็บไว ้ รายไดแ้ละหน้ีสินของ

ครวัเรอืนท่ีแตล่ะจงัหวดัเก็บไว ้เป็นตน้ 

10. การเก็บรวบรวมขอ้มูล



1. สถิตเิชิงพรรณา
ใชก้บัการบรรยายคุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง สถิติ

ที่นิยมใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

2. สถิตเิชิงอนุมาน
ใช้กับการวิเคราะห์เพื่ อท าการสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจยัท่ีนักวิจยัไดก้  าหนดข้ึน โดยน ามาแปลผล

ตามเกณฑข์องสถิติเชิงอนุมาน เช่น  Chi-Square, t-Test, F-
test, Pearson Correlation, การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) เป็นตน้

11. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ



บทท่ี 1 บทน า  
บทท่ี 2 วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง  
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการวิจยั 
บทท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มูล 
บทท่ี 5 การสรุปผลและขอ้เสนอแนะ

12. การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจยั



ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง

และการสุม่ตวัอยา่ง8

หน่วยที่



หมายถึง หน่วยท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 

องคก์าร

• ประเภทของประชากร

- ประชากรที่มีจ  านวนนบัได้ (Finite Population)

- ประชากรที่มีจ  านวนนบัไม่ได้ (Infinite Population)

ประชากรในการวิจยัรฐัประศาสนศาสตร ์



ความหมาย

ส่วนหน่ึงของประชากรที่ผูวิ้จยัเลือกมาเป็น

ตัวแทนในการศึกษาวิ เคราะห์และหา

ข้อส รุปเ ก่ียวกับประชากร โดยที่ กลุ่ ม

ตัวอย่างที่ เลือกควรมีลักษณะที่ เ ป็นตัว

แทนที่ดีของประชากรดว้ย

ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งที่ดี

1. เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร

2. ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการไดโ้ดยมีความ 

คลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด

3. สามารถใหข้อ้มูลตามตอ้งการโดยเสียค่าใชจ้า่ย

นอ้ยท่ีสุดหรือมีประสิทธิภาพ

4. มีขนาดท่ีพอเหมาะ

5. เช่ือถือได้

6. มีความคล่องตวั

กลุม่ตวัอยา่ง



1. พิจารณาวตัถุประสงค ์ขอบเขตและปัญหาของการวิจยั

2. ก าหนดประชากร

3. ก าหนดกรอบตวัอยา่ง

4. ก าหนดวิธีสุม่ตวัอยา่ง

5. ด  าเนินการสุม่ตวัอยา่ง

กระบวนการสุม่ตวัอยา่ง



1. พิจารณาวตัถุประสงค ์ขอบเขตและปัญหาของการวิจยั

2. ก าหนดประชากร

3. ก าหนดกรอบตวัอยา่ง

4. ก าหนดวิธีสุม่ตวัอยา่ง

5. ด  าเนินการสุม่ตวัอยา่ง

กระบวนการสุม่ตวัอยา่ง



1. ประหยดั เวลา แรงงาน และค่าใชจ้า่ย

2. ช่วยท าใหเ้ก็บขอ้มูลไดก้วา้งขวางและลึกซ้ึง

3. ช่วยใหก้ารวิจยัมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน

ประโยชนข์องการสุม่ตวัอยา่ง



1. การสุม่ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

(Non-probability Sampling)

เป็นการสุม่ตวัอยา่งทีแ่ตล่ะหนว่ยจากประชากร  มโีอกาสถกูสุม่มาไมเ่ทา่กนั

2. การสุม่ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(Probability Sampling)
เป็นการสุม่ตวัอยา่งทีแ่ตล่ะหนว่ยจากประชากร  มโีอกาสถกูสุม่มาเทา่ๆ กนั

ประเภทของการสุม่ตวัอยา่ง



1. การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)

2. การสุม่ตวัอยา่งตามโควตา้ (Quota Sampling)

(ดูตวัอยา่งหนา้ 8-18, 8-19)

3. การสุม่ตวัอยา่งตามวตัถุประสงคห์รือแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

วิธีการสุม่ตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น



1. การสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)

2. การสุม่ตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)

3. การสุม่ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)

4. การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)

5. การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)

การสุม่ตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น



หมายถงึ การสุม่ตวัอยา่งแบบธรรมดาหรอืแบบงา่ย โดยทีแ่ตล่ะ
หนว่ยของประชากรมโีอกาสหรอืความนา่จะเป็นทีถ่กูคดัเลอืกขึน้มา
เป็นกลุม่ตวัอยา่งเทา่ ๆ กนั

1. การจบัสลาก
2. การใชต้ารางเลขสุม่

ประเภทของการสุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ย

10



การสุม่ตวัอยา่งดว้ยวิธีการจบัสลาก

หมายถึง การเขียนหมายเลขดามบญัชีประชากรลงในแผ่นกระดาษ หรือ

วตัถุตา่ง ๆ ท าการคลกุเคลา้ ผสมกนัใหแ้ผ่นกระดาษหรือวตัถุกระจายปะปน

ทัว่กน้อยา่งสม า่เสมอในภาชนะท่ีใส ่จากนั้นจงึท าการหยบิเลขหมายเหลา่น้ีให้

ครบถว้นตามจ านวนตวัอยา่งทั้งหมดท่ีดอ้งการ 



การสุม่ตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชต้ารางเลขสุม่



2. การสุม่ตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)

หมายถึง การสุม่ตวัอยา่งดว้ยการก าหนดบญัชีรายช่ือประชากรเรียงตามล าดบัหมายเลข

หรือตามตวัอกัษร หลงัจากนั้นก็ก าหนดช่วงในการสุม่ แลว้จงึเลีอกตวัอยา่งแรกและตวัอยา่ง

ตอ่ๆ ไป ซ่ึงจะตกตามช่วงที่ก  าหนดไว้

ก าหนดชว่งสุม่  (Sampling  Interval  หรอื k)  โดยใชส้ตูร  ดงันี้

ส าหรบัการค านวณคา่  k  ใหค้ านวณเป็นจ านวนเต็ม

ชว่งสุม่  (k)  =          ขนาดของประชากร  (N)
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  (n)



3. การสุม่ตวัอยา่งแบบชั้นภมิู (Stratified Random Sampling)

เป็นวิธีการลุม่ตวัอยา่งโดยแบ่งประซากรท่ีศึกษาออกเป็นชั้นภูมิ หรอีกลุม่ยอ่ย แลว้สุม่

หน่วยตวัอยา่งจากทุกระดบัชั้น ซ่ึงอาจจะเป็นแบบสดัสว่น หรอื ไม่เป็นลดัสว่นโดยวิธีการสุม่

ตวัอยา่งแบบง่ายหรือแบบมีระบบ 



4. การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เริ่มตน้ดว้ยการแบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ซ่ึงลกัษณะระหว่างกลุ่มไม่

แตกต่างกนัหรือแดกต่างกนันอ้ย แต่ลกัษณะของแต่ละหน่วย ภายในกลุ่มมีความแตกต่าง

กน้ จากนั้นจงึเลือกเพียงบางตวัอยา่งมาศึกษา



5. การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)

ในงานวิจัยบางเรื่อง ประชากรที่ศึกษามี

ขนาดใหญ่มาก เช่น ประชาชนทั้งประเทศ 

เป็นตน้ ผูวิ้จยัสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่

แลว้ ลงเป็นกลุ่มย่อยเรื่อยๆ ลงไป จากนั้นก็

ท าการสุ่มเป็นกลุ่ม โดยสุ่มจากกลุ่มใหญ่ไปหา

กลุ่มย่อย เม่ือไดก้ลุ่มย่อยแลว้ก็ให้ท าการสุ่ม

หน่วยตวัอยา่งจากกลุม่ยอ่ย



หมายถึง ค่าสถิติท่ีแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง

กบัค่าท่ีไดจ้ากประชากร ซ่ึงความคลาดเคล่ือนมี 2 ประเภทคือ 

- ความล าเอียงของการสุม่ (Sampling Bias)

- ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ (Random Sampling Error)

ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอยา่ง



1. การค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

2. การก าหนดขนาดตวัอยา่งเองตามความตอ้งการของผูวิ้จยั

3. การใชต้ารางสถิติ

การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง



การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร

ใชส้ตูรค านวณของ Yamane 

เชน่ ประชากร 10,758 กลุม่  ตอ้งการใหเ้กดิความคลาดเคลือ่น 5% 

n =        10,758
1+10,758(.05)2

=  378 กลุม่



การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

โดยใชก้ารก าหนดขนาดตวัอยา่งเองตามความตอ้งการของผูวิ้จยั



การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

โดยใชก้ารใชต้ารางสถิติ
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