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ใบความรู้ ที่ 1.1 
การก าหนดชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า 

 
การก าหนดชื่อเรื่อง 
 ชื่อเรื่องท่ีจะวิจัยจะต้องตรงกับปัญหาที่จะศึกษา  มีความชัดเจนทางด้านภาษา  ผู้อ่านเห็นแล้ว
สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าจะท าอะไร  ไม่ต้องตีความอีก  ในที่นี้มีข้อเสนอแนะในการตั้งชื่อเรื่องวิจัย  ซึ่งประมวล
จากประสบการณ์ในการศึกษางานวิจัย  ดังนี้ 

1. ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ภาษาง่าย  สั้น  กระซับ  และชัดเจน  ครอบคลุมปัญหาที่จะวิจัย  เช่น 
“การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพด้านการสอนของครูประจ าการ
ระดับประถมศึกษา”   

2. ชื่อเรื่องต้องสามารถบอกได้ว่าเป็นการศึกษาอะไร  กับใคร  หรือของใคร  ที่ไหน  (ถ้าเก่ียวข้อง
กับสถานที่)  หรือเมื่อไร  (ถ้าเกี่ยวข้องกับเวลา)  เช่น 

       “การศึกษาบัญหาและความต้องการเพ่ือจัดโครงการศึกษานอกระบบโรงเรียนในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”   

3. ชื่อเรื่อง  ต้องไม่ยาวจนดูฟุุมเฟือย  อ่านแล้วเข้าใจยาก  หรือจับประเด็นไม่ได้  เช่น  
“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถวิสัย  ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทยกับความสนใจ
ในการติดตามข่าวสาร  เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียน
รัฐบาลในเขตจังหวัดชุมชม   ภาคใต้  ของประเทศไทย” 
ชื่อเรื่องท่ียาวแต่ไม่ฟุุมเฟือย เช่น 
“การศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือปูองกันโรคของนักเรียนชาย : 
เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่ 1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร” 

4. ชื่อเรื่อง ต้องไม่สั้นจนเกินไป  อ่านไม่รู้เรื่องว่าท าอะไร  เช่น 
              *  “การศึกษาปัญหาการใช้สารเสพติด” 

เป็นการศึกษาที่ไหน  กับใคร 
              *  “เปรียบเทียบการใช้ห้องสมุดประชาชน” 

เปรียบเทียบเรื่องอะไร  ระหว่างใครกับใคร  ที่ไหน 
5. ชื่อเรื่อง  ควรขึ้นต้นด้วยค านาม  เพื่อให้เกิดความไพเราะสละสลวย  ที่นิยมกัน  คือ  มักจะขึ้น

ด้วยค าว่า   การศึกษา  การส ารวจ  การวิเคราะห์  การเปรยีบเทียบ เช่น 
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“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสมองกับความสามารถทางการคิดแก้ปัญหา
ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา”   
“การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนจากการประเมินผลหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช  2503  และพุทธศักราช  2521”   

6. ชื่อเรื่องวิจัยควรระบุถึงประเภท  หรือวิธีการศึกษา  ตัวแปรส าคัญ  กลุ่มตัวอย่างหรือ
กลุ่มเปูาหมายลงไปด้วย เช่น 
“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบกับวินัยในตนเองของอาจารย์ในสถาบันราช
ภัฏ” 

 
จากชื่อเรื่อง บอกให้ทราบว่าเป็นการวิจัยประเภทการศึกษาหาความสัมพันธ์ 
  ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่  ความรับผิดชอบ    การมีวินัยในตัวเอง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  หรือกลุ่มเปูาหมายได้แก่  อาจารย์ในสถาบันราชภัฏ 
 

              หลังจากผู้วิจัยได้ก าหนดชื่อเรื่องที่จะวิจัยชัดเจนแล้ว  ให้ลองตรวจสอบดูว่าชื่อเรื่องที่
จะวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่  โดยตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องมีความชัดเจน  รัดกุม  และสื่อความหมายได้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะวิจัย
หรือไม่ 

2. ชื่อเรื่องได้มีการระบุปัญหาเป็นการเฉพาะหรือชี้ชัดประเด็นที่จะศึกษาได้เพียงใด 
3. ชื่อเรื่องกว้างหรือแคบเกินไปหรือไม่ 
4. การใช้ค าข้ึนต้นมีลักษณะเป็นค านามท่ีสื่อความหมายได้เพียงใด 
5. การตั้งชื่อจูงใจและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเพียงใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 วัตถุประสงค์การวิจัย   เป็นการก าหนดความต้องการในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงของ
ผู้วิจัยว่า  ต้องการศึกษาเรื่องใดภายใต้ขอบเขตอะไร  เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าผู้วิจัยมุ่งหาค าตอบเรื่องใด  ซึ่งการ
ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย  จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้  (กองแผนงาน, 2535  :  1-7) 

1. ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัญหา  หรือต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับความจริงเรื่องอะไรบ้าง 
2. ขอบเขตของปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการทราบหรือต้องการศึกษานั้น  กว้างขวางเพียงใด  ซึ่งก าหนด

ขอบเขตจะ 
ช่วยในการก าหนดประชากร  การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  วิธีด าเนินการวิจัยและสมมตฐิานการวิจัย 
 
การเขียนวัตถุประสงค์ขอองการวิจัย 
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 การเขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัย  มีข้อควรค านึงดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่อง  และความเป็นมาและความส าคัญของ

ปัญหา 
2. สามารถก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้  (ถ้าเป็นการวิจัยที่ต้องการทดสอบสมมติฐาน) 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา 
4. ภาษาท่ีใช้เขียนจะต้องสั้นกะทัดรัดได้ใจความ  และมีความชัดเจน 
5. วัตถุประสงค์จะต้องระบุวิธีการศึกษา ตัวแปร  และกลุ่มที่ศึกษา 
6. สามารถก าหนดรูปแบบการวิจัยได้ 
7. การเขียนอาจเขียนในลักษณะการบรรยาย  หรือค าถามก็ได้ 
8. ถ้าวัตถุประสงค์มีหลายข้อควรเขียนเรียงจากวัตถุประสงค์หลักไปสู่วัตถุประสงค์ย่อย 
9. การเขียนวัตถุประสงค์อาจเขียนในลักษณะวัตถุประสงค์รวมก่อนแล้ว  แยกเป็นวัตถุประสงค์ย่อย 

ๆ 
 

เพ่ือให้สามารถเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างเหมาะสม  ใคร่ขอเสนอตัวอย่างการเขียน
วัตถุประสงค์จากชื่อเรื่อง  และสภาพปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 1 
        ชื่อเรื่อง   “การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
                      ที่เรียนโดย   โดยใช้บทความท่ีมีวิธีการน าเรื่อง  และไม่มีการน าเรื่อง“ 
        ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                   การอ่านเป็นหัวใจของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้  และการแสวงหาความรู้ 
                   ส่วนการอ่านที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นการอ่านท่ีมีความรวดเร็วสามารถจับใจ 
                   ความส าคัญ  สรุปใจความส าคัญ  และเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านและจากการศึกษา 
                   สาเหตุ    การตกซ้ าชั้นของนักเรียน  พบว่า  นักเรียนขาดความเข้าใจในเรื่องท่ี 
                   อ่าน  หรือเข้าใจได้ช้า  จับใจความส าคัญของเรื่องไม่ได้  นอกจากนี้การฝึก 
                   ทักษะการอ่านที่นิยมแบบหนึ่งคือ  วิธีน าเรือ่ง โดยจัดความคิดรวบยอดของเนื้อ 
                   เรื่อง  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนที่ 
                   ผ่านการทดลองฝึกทักษะจากบทความที่มีวิธีการน าเรื่อง  และบทความที่ไม่มี 
                   การน าเรื่อง 

 
จากหัวข้อการวิจัยและความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะพบว่า  ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับ

ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภายหลังจากนักเรียนได้ผ่านการฝึกทักษะการอ่าน
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ด้วยวิธีการต่าง ๆ 2 วิธี  คือ  วิธีใช้บทความที่มีวิธีน าเรื่อง  และวิธีใช้บทความที่ไม่มีการน าเรื่อง  จะเห็นว่าการ
วิจัยลักษณะนี้เป็นการวิจัยที่จะต้องทดลอง  โดยสุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มา 2 กลุ่ม  โดยกลุ่มที่ 1  
สอนวิธีการสอนใช้บทความที่มีวิธีการน าเรื่อง  และอีกกลุ่มสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทความที่ไม่มีการน า
เรื่อง  ส่วนการทดลองสอนอาจใช้เวลาสอน 1 เดือน  หรือ 2 เดือน  แล้วแต่ผู้วิจัยจะก าหนดโดยมีเงื่อนไขว่า  
เวลาที่ฝึกทักษะนั้นจะต้องเพียงพอที่เห็นผลความแตกต่างของวิธีสอนทั้ง 2 วิธี  จากนั้นจึงท าการทดสอบด้วย
แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่าน และแบบทดสอบที่ใช้จะต้องเป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ  นอกจากนี้ถ้า
ผู้วิจัยไม่แน่ใจว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่มก่อนจะน ามาทดลองสอนมีความสามารถเรื่องความเข้าใจในการอ่าน
แตกต่างกันหรือไม่อาจท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านก่อนที่จะทดลองสอน 
 เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความต้องการในการหาค าตอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ผู้วิจัยจะสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ต้องการเฉพาะเปรียบเทียบผลของความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน  เมื่อได้รับการฝึกทักษะ
การอ่านด้วยวิธีที่แตกต่างกันจะก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

 
          “เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการสอน  โดยใช้บทความท่ีมี
การน าเรื่อง  กับบทความที่ไม่มีวิธีการน าเรื่อง” 

 
2. ผู้วิจัยคิดว่า  นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยที่แตกต่างกันจะมีความเข้าใจในการอ่าน

แตกต่างกัน  และสนใจที่จะศึกษาความเช้าใจในการอ่านเฉพาะกลุ่มความสามารถทางภาษาไทย
ในแต่ละระดับด้วย (สูง, ปานกลาง, ต่ า)  จากเหตุผลและความต้องการที่เพ่ิมข้ึนผู้วิจัยจะก าหนด
วัตถุประสงค์การวิจัยเพิ่มอีกข้อหนึ่งดังนี้ 

 
            “เพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนกลุ่มสูง  ปานกลาง  และต่ า ที่ได้รับ
การสอน  โดยใช้บทความที่มีการน าเรื่อง  กับบทความที่ไม่มีวิธีการน าเรื่อง” 

 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละเรื่องข้ึนอยู่กับสภาพ
ปัญหาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าก่อนที่จะท าการวิจัย   ถ้าผู้วิจัยค้นคว้าได้ละเอียดจะท าให้มองการ
วิจัยเรื่องนั้นมีความซับซ้อนและแนวทางในการศึกษามากขึ้น  จะท าให้สามารถก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพิ่มขึ้น 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
สมมติฐาน/5W1H/ที่มาและความส าคัญ/การเขียนอ้างอิง 

สมมติฐาน หมายถึง ความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออาจกล่าวได้ว่า 
สมมติฐานเป็นสิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยที่ความเชื่อหรือสิ่งที่คาดนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็
ได ้เช่น 
  - เจ้าของร้านค้าปลีกคาดว่าจะมีก าไรสุทธิจากการขายสินค้าต่อปีไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท 
  - หัวหน้าพรรคการเมือง A …..คาดว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคราวหน้า 
พรรคอื่นๆ จะได้ที่นั่งในสภาต่ ากว่า 50% ของทั้งหมด 
  - คาดว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากรในจังหวัดพิษณุโลกเท่ากับ 15,000 บาท 
2. ความแตกต่างของสมมติฐานกับการพยากรณ์ 
 การตั้งสมมติฐาน คือ การท านายผลล่วงหน้าโดยไม่มีหรือไม่ทราบ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง
ข้อมูล 
 การพยากรณ ์คือ การท านายผลล่วงหน้าโดยการมีหรือทราบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ในการท านายล่วงหน้า 
3. หลักการตั้งสมมุติฐาน 
 1) สมมติฐานต้องเป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้น กับ ตัวแปรตาม 
 2) ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจตั้งหนึ่งสมมติฐานหรือหลายสมมติฐานก็ได้ สมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจจะถูก
หรือผิดก็ได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการทดลองเพ่ือตรวจสอบว่า สมมติฐานที่ 
ตั้งขึน้นั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่ซึ่งจะทราบภายหลังจากการทดลองหาค าตอบแล้ว 
 ตัวอย่างการตั้งสมมติฐาน 
  อะไรมีผลต่อความเร็วรถ (ความเร็วรถข้ึนอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง)  
  สมมติว่า นักเรียนเลือกขนาดของยางรถยนต์ เป็นตัวแปรที่ต้องการทดสอบ ก็อาจ
ตั้งสมมติฐานได้ว่า 
  เมื่อขนาดของยางรถยนต์ใหญ่ขึ้น ความเร็วของรถยนต์จะลดลง 
  (ตัวแปรต้น : ขนาดของยางรถยนต์) (ตัวแปรตาม : ความเร็วของรถยนต์) 
  
4. การตั้งสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1) เป็นสมมติฐานที่เข้าใจง่าย  มักนิยมใช้วลี "ถ้า…ดังนั้น" 
 2) เป็นสมมติฐานที่แนะลู่ทางที่จะตรวจสอบได้ 
 3) เป็นสมมติฐานที่ตรวจได้โดยการทดลอง 
 4) เป็นสมมติฐานที่สอดคล้องและอยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตและสัมพันธ์กับปัญหา
ที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่เคยยอมรับอาจล้มเลิกได้ถ้ามีข้อมูลจากการทดลองใหม่ๆ มาลบล้าง  แต่ก็มีบาง
สมมติฐานที่ไม่มีข้อมูลจากการทดลองมาคัดค้านท าให้สมมติฐานเหล่านั้นเป็นที่ 
ยอมรับว่าถูกต้อง เช่น สมมติฐานของเมนเดลเกี่ยวกับหน่วยกรรมพันธุ์ ซึ่งเปลี่ยนกฎการแยกตัวของยีน หรือ
สมมติฐานของอโวกาโดรซึ่งเปลี่ยนเป็นกฎของอโวกาโดร 
 
   
5  W 1 H   การคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking)   
 หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ 
สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และ หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือค้นการ
สารภาพความเป็นจริง หรือสิ่งส าคัญ 
ค าถามที่มักใช้กับการคิดวิเคราะห์ คือ 5W 1H ประกอบด้วย 
 What (อะไร) 
 Where (ที่ไหน) 
 When (เมื่อใด) 
 Why (ท าไม) 
 Who (ใคร) 
 How (อย่างไร) 
 
เช่น 
       การให้น้ าไม้แขวนในเรือนเพาะช าต้องให้น้ าด้วยความนุ่มนวลเพื่อจัดท าระบบการให้น้ าแก่ไม้แขวนได้
อย่างมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของชนิดพันธุ์ไม้โดยระบบน้ าอัตโนมัติ 
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หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้มากท่ีสุดในระดับสากลส าหรับการรวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์และการน าเสนอเป็นกรอบ 
5W1H 
วิธีนี้จะใช้ในช่วงของกระบวนการนักวิเคราะห์วิศวกรที่มีคุณภาพท่ีจะเข้าใจและอธิบายความจริงปัญหาใด ๆ 
หรือปัญหาวิธีการเดียวกันสามารถท่ีใช้ในการจัดระเบียบการเขียนของรายงานบทความเอกสารและแม้ทั้ง
หนังสือ  
วิธีการพ้ืนฐาน 
วิธีการนี้พยายามที่จะตอบค าถามพ้ืนฐานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ของ: ใครอะไรเมื่อไหร่ที่ไหน
ท าไมและวิธีการ บางครั้งข้ึนอยู่กับบริบทที่สอง"H"อย่างไร 
What. 
คือเรื่องหลักของการรวบรวมข้อมูลเหตุผลและการน าเสนอ อาจจะเป็นที่ระบุไว้ในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ 
อาจต้องจะก าหนดกระบวนการที่อาจประกอบด้วยส่วนที่เหลือของเอกสาร 
Who. 
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ คนหรือกลุ่มความกังวลมันอาจอธิบายเอกสารหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการหรือ
ขั้นตอน 
When. 
หมายถึงเม่ือไหร่ในเวลาใดที่เกี่ยวข้อง มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งกับจุดที่เหมาะสมที่จะต้องด าเนินการ บางครั้ง
มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ของการกระท าตามเงื่อนไข 
Where. 
เหตุการณ์หรือกระบวนการนั้น เกิดข้ึนที่ไหนเมื่อไหร่  
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Why. 
เหตุใดถึงท าสิ่งนั้นหรือ เพราะเหตุใดถึงเกิดเหตุการณ์นั้นๆ อาจมีการพิจารณาท่ีไม่เก่ียวข้องอาจจะเกิดจาก
นโยบายหรือข้ันตอน 
How.  
เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นเป็นอย่างไรบ้าง เมื่ออธิบายนโยบายกระบวนการหรือขั้นตอนอาจ 
เป็นส่วนส าคัญท่ีสุด 
Conclusion. (สรุป) 
5W1H สามารถน าไปใช้หัวข้อใด ๆ เพื่อรวบรวมวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากข้อมูลที่ซับซ้อนท าให้เป็น
ข้อมูลง่าย 
 
 
ที่มาข้อมูล http://www.thaidisplay.com/content-39.html 
 
ที่มาและความส าคัญ 

               อาจเรียกต่างๆกัน เช่น หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปัญหา ความจ าเป็นที่จะท าการวิจัย 
หรือ ความส าคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความ
เป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่าและประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยใน
เรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพ้ืนโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพ
ทั่วๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง  มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัย
หยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะ
ช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 
 
ตัวอย่าง  โครงงานถ่านอัดแท่งจากแก่นข้าวโพด  
ตัวอย่าง   ที่มาและความส าคัญ 
                พลังงานเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมนุษย์สามารถใช้
พลังงานในรูปแบบต่างๆกันมากมาย เช่น พลังงานไฟฟูา พลังงานเสียง พลังงานแสง พลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ 
แต่ในปัจจุบันแหล่งพลังงานส าคัญๆก าลังจะหมดไป คือเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานที่น ามาใช้ยาก ต้องมี
อุปกรณ์และเครื่องมือยุ่งยากมากขึ้นจึงจะสามารถน ามาใช้ได้ ปัญหาขาดแคลนฟืนและถ่านไม้ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง
หลักส าหรับชาวชนบทผู้มีรายได้น้อย ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร หลายๆประเภท ปัญหานี้จะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และการขาดแคลนไม้เนื่องจากปุาไม้ถูกท าลาย
โดยที่ มิได้ปลูกขึ้นทดแทน ในขณะเดียวกันการขึ้นราคาน้ ามันได้ท าให้ราคาฟืนและถ่านไม้มีราคาสูงขึ้นตามไป
ด้วย สภาวะการพลังงานดังกล่าวเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้อง

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94/476513435734709?ref=stream
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แก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ในประเทศท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ วัสดุเหลือใช้ และท้ิง
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ฟางข้าว และกะลามะพร้าว เป็นต้น วัสดุเหลือ
ใช้เหล่านี้ได้ถูกน ามาเป็นเชื้อเพลิง ในอุตสาหกรรม บางประเภท แต่ในหลายท้องที่ ยังเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่เป็น
ปัญหาแก่โรงงานผู้ผลิตและการเกษตรในการก าจัด อย่างไรก็ตาม การน าวัสดุเหลือมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น ต้อง
นึกถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวเช่น การเผาไหม้ 
จากสาเหตุเหล่านี้คณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นความส าคัญของการน าวัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานและการเกษตรน า
กลับมาใช้ใหม่เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน จึงได้คิดท าโครงงานเรื่องถ่านอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพ่ือศึกษาวิธีการ
ท าถ่านอัดแท่งจากแกนข้าวโพด 
 
การเขียนอ้างอิง 

การอ้างถึงชื่อผู้แต่ง 
           1.1.1  ผู้แต่งคนเดียว 

  

           1.1.2  ผู้แต่ง  2  คน ให้ใส่ค าว่า  “และ”  เชื่อมระหว่างคนที่  1  กับคนที ่ 2 

 

           1.1.3  ผู้แต่ง  3  คน  ให้ใส่เครื่องหมายจลุภาคคั่นระหว่างคนท่ี  1  กับคนที ่ 2  และใส่ค าว่า  “และ”  เชื่อม
ระหว่างคนท่ี  2  กับคนที ่ 3 
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1.1.4 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใช้ช่ือเรื่องเป็นรายการแรกแทนช่ือผู้แต่ง 

 

  

 

1.1.5โครงสร้างและรูปแบบบรรณานุกรมวารสาร  
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1.1.6 การเขียนบรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ ์

 

เว็บเพจ มีผู้เขียน  หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบ 

 

1.1.7 เว็บเพจไม่ปรากฏผู้เขียน  และปีที่จัดท า ใส ่ ม.ป.ป.  (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) 

 

 

ที่มาhttp://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/weerawanWMD/unit5_part13.htm 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงาน  (ประเภทการทดลอง) 
     (เพิ่มเติมตามดุลยพินิจครูผู้สอน) 

 
1.  ช่ือโครงการ    “ดินต้องการธาตุอะไร” 
 
2.  ช่ือผู้ท าโครงงาน 
 1.  เด็กหญิงกัลยา สุทธิ 
 2.  เด็กหญิงอนงค์ ทรงศรี 
 3.  เด็กหญิงปาริญา ทรงศิริ 
 4.  เด็กหญิงมารศรี ศรีชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  โรงเรียนสุขสวัสดิ์  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
3.  ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 1.  อาจารย์มนัสวี พยัคฆนันทน์ 
 2.  อาจารย์อภิวาร ชี้แจง 
 3.  อาจารย์ประทิน คงใหญ่ 
 
4.  บทคัดย่อ 
 การทดลองดินที่เหมาะสมในการท าเกษตร  (เช่น  การปลูกผัก)  จากการเตรียมดิน  2  แปลง  แปลง
ที่  1  ผสมปุ๋ยคอกเพ่ือให้มีธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์  แปลงที่  2  ไม่ใส่ปุ๋ยคอก จึงพบว่าการเจริญเติบโตของ
พืช (ผักคะน้า) ในแปลงที่ใส่ปุ๋ยคอกเจริญเติบโต  แข็งแรง  และอาบได้ดีกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยคอก  เป็นค าตอบ
ที่สนับสนุนให้ทราบว่า  ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการแร่ธาตุอาหารที่สมบูรณ์  คือ  หมายถึงการ
ปรับปรุงดิน  การเติมปุ๋ย  การรดน้ า  ปรับสภาพให้อุดมสมบูรณ์  พืชผลทางการเกษตรจะได้ผลทวีคูณ 
 
5.  ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 
 จากการที่ได้ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ดิน) มาแล้ว  ท าให้รู้คุณค่าของดินและความส าคัญ
ของดิน  ดินที่เหมาะแก่การท าการเกษตร  คือ  หน้าดินที่มีส่วนผสมอื่น ๆ  และเป็นอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช  
เมื่อใช้นาน ๆ วัน  คุณค่าของดินจะเสื่อมหรือหมดไป ดังนั้น  ต้องมีการบ ารุงรักษาดิน  โดยการปลูกพืช
หมุนเวียนจ าพวกพืชตระกูลถั่วสลับกับการปลูกพืช  หรือต้องเติมธาตุอาหารให้แก่ดิน คือ  การใส่ปุ๋ยมีทั้ง
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก 
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 ปุ๋ยที่เหมาะสมและได้จากธรรมชาติ  คือ  ปุ๋ยคอก  เพราะปุ๋ยเคมี มีราคาแพง  และอาจมีสารตกค้าง
เป็นพิษได้  ดังนั้น ดินที่ใช้ในการเกษตร (เช่น  การปลูกพืช) ต้องผสมปุ๋ยคอกก่อน  จึงจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์  
เพราะเป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารสูง 
 
6.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 เพ่ือศึกษาผลของการเจริญเติบโตของพืชเกษตร (เช่น  การปลูกผัก)  ต้องผสมปุ๋ยคอกก่อน   จึงจะ
เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์  เพราะเป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารสูง 
 
 
7.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 ดินที่เหมาะแก่การท าการเกษตร  (เช่น  การปลูกผัก)  ควรจะเป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารที่ 
สมบูรณ์   เมื่อปลูกพืชแล้วจะได้ผักที่แข็งแรง  มีความทนทานต่อโรค  ได้ผลผลิตสูงกว่าในแปลงที่ขาดแร่ธาตุ
อาหาร 
 
8.  วิธีด าเนินการ 
 1.  วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องการใช้ 
       1.1   เมล็ดพันธ์ผักคะน้า  (เป็นผักเกษตรที่น ามาทดลอง) 
       1.2   จอบ 
       1.3   เสียม 
       1.4   ปุ๋ยคอก 
       1.5   บัวรดน้ า 
 2.   การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
       2.1   ตัวแปรต้น  คือ  ดินที่ใส่ปุ๋ย  ดินที่ไม่ใส่ปุ๋ย 
       2.2   ตัวแปรตาม  คือ  การเจริญเติบโตของต้นผัก 
       2.3   ตัวแปรควบคุม  คือ  อุณหภูมิ,  น้ าที่รด,  แสงแดด,  เวลา 
 3.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
      การเจริญเติบโตของต้นผัก  คือความสมบูรณ์ของต้นผัก  ความอวบและจ านวนใบ   
โดยการนับและวัดรอบล าต้น 
 4.   วิธีด าเนินงาน 
       4.1  เตรียมยกร่องแปลงดิน  2  ร่อง (เพ่ือปลูกผัก) ประมาณ  1 – 2   ตารางเมตร ส าหรับ
ผักคะน้า 
       4.2  แปลงหนึ่งใส่ปุ๋ยคอก  อีกแปลงหนึ่งไม่ใส่อะไรเลย 
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       4.3  หว่านเมล็ดผักคะน้าในแปลงดินทั้ง  2  แปลง  ด้วยปริมาณที่เท่ากัน 
       4.4  เตรียมรดน้ าให้ชุ่มฉ่ าทุกวัน วันละ  1  ครั้ง  แต่ไม่ให้แฉะ 
       4.5  สังเกตความเจริญเติบโตในเวลา  15  วัน  โดยการเปรียบเทียบความอวบของล าต้น  และ
จ านวนใบที่งอกในเวลาที่เท่ากัน 
       4.6  ท าตารางบันทึกผล 
 
9.  ผลของการศึกษาค้นคว้า    เสนอเป็นตารางบันทึกผล 
 

ตารางบันทึกผลการเจริญเติบโตของ  ผักคะน้า  2  แปลง 
(บันทึกผลทุก  3  วัน  5  ครั้ง  ประมาณ  15  วัน) 

 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี ดินผสมปุ๋ยคอก ดินไม่ผสมปุ๋ยคอก หมายเหตุ 

    จ านวนใบ ความอวบ จ านวนใบ ความอวบ 
  
  

1 10-ก.ค.-41 เริ่มงอก   เริ่มงอก   ตกแต่งระยะ 

2 10-ก.ค.-41 สูงขึ้น 2   ซม. 10.8  ซม. สูงขึ้น 2  ซม. ผอมเล็กกว่า ห่างของต้น 

    มีใบ  2 ใบ   ยังไม่มีใบ   ไม้ในแปลง 

3 16-ก.ค.-41 สูงขึ้น 6  ซม. ยอดอวบต้น สูงขึ้น  2  ซม. ต้นไม่อวบ พอสวยงาม 

    มีใบ  6 ใบ เสมอกัน มีใบ  2 ใบ ส่วนสูงไม่ โดยการถอน 

          สม่ าเสมอ ทิ้งและเอาต้น 

4 19-ก.ค.-41 สูงขึ้น 10  ซม. ต้นใหญ่ขึ้น สูงขึ้น 2  ซม. อวบขึ้น ที่ได้ขนาดไว้ 

    มีใบ  8 ใบ แตกใบอ่อน มีใบ  2 ใบ เล็กน้อย ไม่ให้แน่น 

      อีก     จนเกินไป 

5 22-ก.ค.-41 สูงขึ้น 15 ซม. 12.5   ซม.  สูงขึ้น 12  ซม. 11.08   ซม.  

    มีใบ  8 ใบ มีใบ  8  ใบ มีใบ  6 ใบ อวบขึ้น  
  
  

  
  

ใบเริ่มเหลือง 
  

ใบเริ่ม
เหลือง 

ใบเริ่มเหลือง 
  

เล็กน้อยตัด 
ขายได้ 
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10.  สรุปผลของการศึกษาค้นคว้า 
 ผักคะน้าให้ผลผลิตสูง  เจริญงอกงามได้ดีในดินที่ผสมปุ๋ยคอก  คือเป็นดินที่มีการบ ารุงรักษา  อุดม
สมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหาร  ดังนั้นผลการทดลองเป็นการสนับสนุนสมมตฐิาน  คือดินที่เหมาะแก่การท า
การเกษตร  ควรเป็นดินที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์  เมื่อปลูกพืชผักแล้วจะได้ผักท่ีแข็งแรง  มีความทนทานต่อ
โรค  ได้ผลผลิตสูงกว่าในแปลงที่ขาดแร่ธาตุอาหาร 
 
11.  ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรทดลองโดยการปลูกพืชหมุนเวียน  เช่น  ถั่วฝักยาวสลับกับผักกาดขาว  จะท าให้ดินสมบูรณ์
ตลอดเวลา  ไม่ต้องใส่ปุ๋ย  และควรรักษาความชุ่มชื้นของดินให้สม่ าเสมอ 
 2.  การปลูกผักในหน้าร้อน  ท าให้การเจริญเติบโตช้ากว่าในหน้าฝน 
12.  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 ขอขอบคุณ  อาจารย์มนัสวี  พยัคฆนันทน์  อาจารย์อภิวาร  ชี้แจง  และอาจารย์ประทิน  คงใหญ่  ที่
กรุณาเป็นที่ปรึกษาจนท าให้การทดลองครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี 
 
13  เอกสารอ้างอิง 
 วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,  สมาคม.  การประกวดโครงงานและกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ประจ าปี  
2530.  กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2530. 
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หอ้งสมุด 

พิพิธภณัฑ ์

เวบ็ไซต ์

ชุมชน 
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แหล่งเรียนรู้ 
ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
        แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งข่าวสารข้อมูล  สารสนเทศ  แหล่งความรู้ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝุเรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 6) 
ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้     (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า  6)  
        1.  เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย 
        2.  เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        3.  เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  การศึกษาค้นคว้าและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
        4.  เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
        5.  เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้  ความคิด  วิทยาการและประสบการณ์ 
ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ 
1. เทคโนโลยี  ได้แก่   

 คอมพิวเตอร์     
 อีเมล์ (e-mail)    
 อินเทอร์เน็ต 

2. สิ่งแวดล้อม  ได้แก่     
 แหล่งน้ า  เช่น  แม่น้ า  ล าคลอง ห้วย  หนอง  บึง  วนอุทยาน  
 ภูเขา เช่น  ถ้ า  หินงอก  หินย้อย   
 สวนพฤกษศาสตร์  เช่น  สวนสมุนไพร  สวนปุาธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียน  สวนสาธารณะ  
 เขื่อน 

3.  สถานที ่ ได้แก่   
 สถานที่ส าคัญทางศาสนา   เช่น  วัด  โบสถ ์ มัสยิด  สุเหร่า    
 ปูชณียสถาน โบราณสถาน   
 โรงเรียน   
 โรงพยาบาล  
 ไปรษณีย์   

ใบความรู้ที ่ 2.1 
เร่ือง แหล่งเรียนรู้ การศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 



18 

 

 สถานีต ารวจ   
 พิพิธภัณฑ์   
 หอ้งสมุด  เช่น  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดในชุมชน 

4.  สื่อสารมวลชน  ได้แก่  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  ETV  วิทยุ  สารสนเทศ 
 
5.  บุคลากร  ได้แก่   

 เพ่ือน  เช่น เพ่ือนในห้องเรียน  เพ่ือนในชุมชน   
 ครู  เช่น ครูใหญ่  ผู้อ านวยการ  ครูวิชาต่าง ๆ   
 ผู้น าชุมชน  เช่น ผู้น าศาสนา   
 แพทย์   
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   
 ต ารวจ 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เช่น  ดนตรี  ก่อสร้าง  ยารักษาโรค  การนวดแผนโบราณ  

 

แนวคิด ทฤษฎ ี
แนวคิด ( Concept ) 
                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย “แนวคิด”  หมายถึง  ความคิดที่มี
แนวทางปฏิบัติ 
                แนวความคิดเกิดขึ้นได้มีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
                1. การสังเกต 
                2. การเปรียบเทียบความคล้ายและความแตกต่าง 
                3. จัดแยกประเภทและรวมเป็นหมวดหมู่ 
                4. สร้างความหมายเฉพาะเพ่ือความเข้าใจของตนเอง 
 แนวคิด เป็นการกล่าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งใช้ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติ แง่คิด ความรู้และประสบการณ์
เข้าร่วมอาจจะเป็น บทความ เป็นข่าว เป็นข้อเสนอแนะ หรือความคิดจากใครที่เชี่ยวชาญก็ได้ แนวคิดอาจจะ
ถูกหรือผิดก็ได้ 
ทฤษฎี (theory) 
                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย "ทฤษฎี" ว่าหมายถึง ความเห็น การเห็น 
การเห็นด้วยลักษณะที่คาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฎการณ์ หรือข้อมูลใน
ภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมีระเบียบ นอกจากนี้ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
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1. Good : ทฤษฎี คือ ข้อสมมติต่าง ๆ(Assumption) หรือข้อสรุปเป็นกฎเกณฑ์ (Generalization) ซ่ึง
ได้รับ 

การสนับสนุนจากข้อสมมติทางปรัชญาและหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นเสมือนพื้นฐานของการปฏิบัติ 
ข้อสมมติซึ่งมาจากการส ารวจทางวิทยาศาสตร์ การค้นพบต่าง ๆ จะได้รับการประเมินผล เพื่อให้มีความ
เที่ยงตรงตามหลักวิทยาศาสตร์  และข้อสมมติทางปรัชญา อันถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสร้าง 
(Construction) 
  2.    Kneller : ได้ให้ความหมายของทฤษฎีไว้ 2  ความหมาย คือ 
        2.1 ข้อสมมติฐานต่าง ๆ (Hypothesis) ซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว จากการสังเกตหรือทดลอง เช่น ในเรื่อง
ความ 
โน้มถ่วงของโลก  
        2.2 ระบบขอความคิดต่าง ๆ ที่น ามาปะติดปะต่อกัน (Coherent) 
  3.   Feigl : ทฤษฎีเป็นข้อสมมติต่าง ๆ ซึ่งมาจากกระบวนการทางตรรกวิทยา และคณิตศาสตร์ ท าให้
เกิด  กฎเกณฑ์ท่ีได้มาจากการสังเกตและการทดลอง 
  4.   ธงชัย สันติวงษ์ : ทฤษฎี หมายถึง ความรู้ที่เกิดข้ึนจากการรวบรวมแนวความคิดและหลักการต่าง ๆ ให้
เป็นกลุ่มก้อนและสร้างเป็นทฤษฎีขึ้น ทฤษฎีใด ๆ ก็ตามที่ตั้งขึ้นมานั้น เพ่ือรวบรวมหลักการและแนวความคิด
ประเภทเดียวกันเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ 
  5.   เมธี ปิลันธนานนท์ : ได้กลา่วถึงหน้าที่หลักของทฤษฎี มี 3 ประการ คือ การพรรณนา (Description) 
การอธิบาย (Explanation) และการพยากรณ์ (Prediction) 
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ทฤษฎี จึงหมายถึง การก าหนดข้อสันนิษฐาน ซึ่งได้รับมาจากวิธีการทาง
ตรรกวิทยา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท าให้เกิดกฎเกณฑ์ท่ีได้มาจากการสังเกต ค้นคว้า และการทดลอง 
โดยใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงและน าผลที่เกิดข้ึนนั้นมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ 
 

กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดการวิจัย  หมายถึง  กรอบของการวิจัยในด้านเนื้อหาสาระ  ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร  

และการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องมีกรอบพ้ืนฐาน
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษาและมโนภาพ(concept)ในเรื่องนั้น  แล้วน ามาประมวลเป็นกรอบใน
การก าหนดตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  ในลักษณะของกรอบแนวคิดการวิจัยและ
พัฒนาเป็นแบบจ าลองในการวิจัยต่อไป 

วิธีการสร้างกรอบแนวคิด กระท าได้ 2 ลักษณะ คือ 
1. โดยการสรุปประเด็นต่างๆ จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้

กระจ่าง  
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2. ก าหนดจากกรอบทฤษฎีที่มีใช้ เป็นส่วนส าคัญในการศึกษาวิจัย ในขอบเขตของเอกสารและ
งานวิจัยที่ได้ศึกษา เช่น การน าทฤษฎีการพยาบาลของรอย โอเร็ม มาใช้เป็นกรอบการวิจัยในการวิจัยเชิง
บรรยายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาตัวแปร กรอบแนว คิดมักจะเป็นในลักษณะที่ 1 คือการสรุปประเด็นข้อมูล 
ส่วนในการวิจัยทดลอง จะต้องมีพ้ืนฐานทฤษฎี หลักการของการวิจัยที่ชัดเจน การก าหนดกรอบแนวคิดมักจะ
เป็นลักษณะที่ 2  

การสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ที่อ่านงานวิจัย ดังนี้ 
1.  สามารถเข้าใจแนวคิดส าคัญที่แสดงถึงแก่นของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น  
2. เป็นตัวชี้น าท าให้ผู้วิจัยเกิดความม่ันใจว่างานวิจัยเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
3.  สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถตอบค าถามที่ศึกษาได้  
4.  เป็นแนวทางในการก าหนดความหมายตัวแปร การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัย  
5. สามารถเชื่อมโยงไปสู่การก าหนดกรอบทิศทางการท าวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะ

วิเคราะห์ข้อมูล  
 
 
ประชากร 
      ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่อยู่รวมกัน  ณ สถานที่ และเวลาหนึ่ง  เช่นประชากรนักเรียน
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยปีการศึกษา 2556 
    กลุ่มตัวอย่างหมายถึง ตัวแทนของประชากรที่กล่าวถึง  เนื่องจากประชากรจ านวนมากเราไม่สามารถศึกษา
กับประชากรทั้งหมดได้ จึงต้องศึกษาเป็นบางส่วนที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนั้นก็จะได้ค าตอบเช่นเดียวกัน
เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการศึกษาได้มาก 
 
หลักการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีหลักการ ดังนี้ 
      การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลักการว่า เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสามารถถามใน
ประเด็นที่ต้องการถาม  เข้าใจตรงกัน   มีความเชื่อมั่นวัดครั้งหลัง ๆ จะได้ค าตอบเหมือนเดิม 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายแบบแต่ละแบบมีขั้นตอนเฉพาะ  ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการ  เช่น การเก็บ
ข้อมูลโดยวิธีส ามะโนประชากร มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ขั้นการวางแผนและเตรียมงาน 
 2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ขั้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. ขั้นการน าเสนอข้อมูลและการจัดท ารายงาน 



21 

 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ   
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา…หรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา   หรือเชิงคุณภาพ  ได้แก่ การจัด
จ าแนก  และการวิเคราะห์ (วิเคราะห์ตามประเด็น  ตามล าดับความส าคัญ  ตามกาลเวลา  ตามวิธีแก้ไข  ฯลฯ) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ได้แก่  การหาความถี่   การแจกแจงความถ่ี   การหาค่ากลาง(มัธยฐาน  
ค่ากลางเลขคณิต  ฐานนิยม)    ค่าเฉลี่ย   การกระจายของข้อมูล    ไคสแควร์   ค่า t-test    F-test   เป็นต้น 
 

ประเภทเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นสิ่งที่นักวิจัยเลือกใช้หรือสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและคุณลักษณะแตกต่างกัน มีความ
เหมาะสมในการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดไม่เหมือนเดิม ผู้วิจัยต้องมีความรู้และความช านาญในการใช้เครื่องมือแต่
ละชนิด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้ ซ่ึง
ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยงและอ านาจจ าแนก  

ความตรง เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความตรงตาม
เนื้อหา ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์และความตรงตามโครงสร้าง  

ความเที่ยง เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการว่าการวัดมีความคงท่ี เพียงใด การหาคา่
ความเที่ยงมีหลายวิธีได้แก่ การทดสอบซึ่งวิธีการหาค่าคงที่ภายใน และวิธีหาความเที่ยงของการสังเกต  

อ านาจจ าแนก เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถแยกข้อมูลของคนที่มีความรู้สึกนึกคิด แตกต่างกัน
ออกจากกันได้ โดยการค านวณหาสัดส่วนหรือหาค่าที (t-test)  
เครื่องมือที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีความตรงความเที่ยงมีความเป็นปรนัย ไวต่อการทดสอบ อ านาจจ าแนก
สูง น าไปใช้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของเครื่องมือ 
1. เครื่องมือวัดทางด้านสรีรวิทยา เป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว เช่น เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดความดัน

โลหิต เครือ่งวัดส่วนสูง นาฬิกาจับเวลา เครื่องตวง เทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น  
2. เครื่องมือทางด้านสังคมศาสตร์จิตวิทยา เป็นเครื่องมือทั้งท่ีมีอยู่แล้วและต้องสร้างขึ้นใหม่ ซ่ึง

เครื่องมือเหล่านี้จะมีคุณลักษณะแตกต่างและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ข้อมูล แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน 
ดังนั้นผู้วิจัยต้องมีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคการใช้เป็นอย่างดีด้วย 
เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่  

2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของข้อค าถามที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้ผู้ตอบ
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เขียนตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา เช่น ประวัติการ
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ท างาน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความสนใจ หรือ ข้อเท็จจริงบางอย่าง แบบสอบถามนิยมใช้มากในการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ เพราะประหยัดไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ผู้สร้างต้องมีความรู้และประสบการณ์จึงจะท า
แบบสอบถามให้มีคุณภาพได้การ เลือกใช้แบบสอบถามรูปแบบใด ต้องค านึงลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาแบบสอบถามที่ดีควรจะตอบง่าย ให้ความสะดวกในการตอบและการ
วิเคราะห์ข้อมูล จ านวนข้อค าถามไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป แบบสอบถามมีหลายลักษณะ เช่น แบบ
ก าหนดค าตอบให้ (Check list) และแบบประมาณค่า (Rating scale)  

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหา  
2. ก าหนดลักษณะของค าถามตามขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์  
3. ร่างแบบสอบถาม  
4. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข (โดยผู้เชี่ยวชาญ)  
5. น าไปทดลองใช้ (Try out)  
6. ปรับปรุงแก้ไข  
7. น าไปใช้จริง  

ข้อดีของแบบสอบถาม  
1. ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย  
2. ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ  
3. สะดวกในกรณีรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างจ านวนมาก  
4. มีหลักฐานข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้ตรวจสอบได้  
5. ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. สามารถคุมให้แบบสอบถามถึงผู้รับในเวลาใกล้เคียงกัน  

ข้อจ ากัดของแบบสอบถาม  
1. มักได้แบบสอบถามคืนมาน้อยไม่ครบจ านวนที่ต้องการ  
2. ผู้ตอบไม่ได้ตอบด้วยตนเอง  
3. ใช้ได้ขอบเขตจ ากัดเฉพาะผู้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น  
4. ผู้ตอบอาจไม่เข้าใจจึงไม่ตอบ หรือตอบไม่ตรงจุดมุ่งหมายการถาม ตอบไม่ตรงความจริง  
5. ไม่สามารถสังเกตปฏิกิริยาของผู้ตอบได้  
6. ถ้าข้อค าถามมีมากผู้ตอบอาจเบื่อและตอบให้ผ่าน ๆ ไปเท่านั้น ไม่ใช่ค าตอบที่ตรงความ

เป็นจริง  
2.2 แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการหาข้อมูลด้วยการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

ก าหนดวัตถปุระสงค์ไว้ล่วงหน้า เป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่ต้องการตรงจุด วิธีการ
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สัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ใช้ในการวิจัยมากรองมาจากการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์โดยทั่วไปแบ่งลักษณะ
ค าถาม ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

          2.2.1 สัมภาษณ์อย่างมีแบบแผนหรือโครงสร้างที่แน่นอน ใช้ในกรณีต้องการค าตอบ
ตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น เปรียบเหมือนแบบสอบถามชนิดปลายปิด เพียงแต่ใช้การสัมภาษณ์แทน ตัวอย่างเช่น  

เมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจในขณะอยู่ในหอพักคุณท าอย่างไร  
•  1. ปล่อยให้ลืมไปเอง •   
•  2. หาทางระบายความไม่สบายใจกับเพ่ือน •   
•  3. ไปพักกับเพ่ือน ๆ อ่ืน ๆ นอกหอพัก •   
•  4. น าความไม่สบายใจปรึกษาอาจารย์ที่ไว้ใจ •   
•  5. น าความไม่สบายใจไปปรึกษาผู้ปกครอง •   
•  6. อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………  

ข้อ จ ากัดของแบบสัมภาษณ์แบบนี้ คือ กรณีค าตอบที่มีให้ไม่ตรงกับผู้ตอบปฏิบัติอยู่ จึง
จ าเป็นต้องใส่ตัวเลือกสุดท้าย คือ อื่น ๆ โปรดระบุ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด (ในการ
สัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้ผู้สัมภาษณ์เปรียบเทียบข้อค าถามในค าถามนั้น ๆ)  

2.2.2 แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีแบบแผน หรือไม่มีใครสร้างที่แน่นอน เป็นสัมภาษณ์ท่ี
ยืดหยุ่นค าถามได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลตามต้องการ การตั้งค าถาม
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบโดยการเล่าไปตามความพอใจ แต่ผู้สัมภาษณ์ต้อง
พยายามชักน าให้เข้าสู่จุดที่ต้องการ การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ  

 การสัมภาษณ์แบบไม่จ ากัดค าตอบ  

 การสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจเฉพาะ  

 การสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก  
2.3 แบบสังเกต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการดู การฟัง ร่วมกับการ

ใช้ประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ เช่น การสัมผัส, การดมกลิ่น, การลิ้มรส โดยมากใช้ในการสังเกต บุคลิกภาพของบุคคล 
สังเกตสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน สังเกตภาษาท่าทาง กิจกรรม ทักษะความสามารถ และสภาพแวดล้อม การสังเกต 
มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

2.3.1 การสังเกตแบบการเข้าร่วม แบ่งเป็น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการสังเกต
แบบนี้ผู้สังเกตจะเข้าไปอยู่ในหมู่ของผู้ถูกสังเกต และการสังเกตแบบไม่เข้าไปร่วม การสังเกตแบบนี้ผู้สังเกตจะ
อยู่วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม การสังเกตท าได้ทั้งให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  

2.3.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้างล่วงหน้า และไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า กรณีมีโครงสร้าง
ล่วงหน้า เป็นการก าหนดเรื่องและขอบเขตเนื้อหาในการสังเกตท่ีแน่นอน ใช้แบบหลักว่าจะสังเกตอะไรบ้าง มี
เครื่องมือช่วยสังเกตหรือแบบบันทึก เช่นแบบบันทึกการสังเกต ปฏิกิริยาของผู้ปุวยที่ได้รับทราบว่าตนปุวย
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ร้ายแรง แบบสังเกตจะแบ่งระยะการรับรู้ต่อการเจ็บปุวยระยะต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการสังเกตมีหลักการ
แน่นอน การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า เป็นการสังเกตอิสระในประเด็จใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งก าหนดไว้
กว้าง ๆ ไม่ระบุรายละเอียดว่าจะสังเกตอะไรบ้าง ผู้สังเกตจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนได้
ทั้งหมด เครื่องมือมีเพียงกระดาษเปล่า อุปกรณ์อ่ืนที่จะใช้ช่วยให้ได้ข้อมูลมากขึ้น มีได้ เช่น กล้องถ่ายรูป 
เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น การสังเกตแบบนี้จะยุ่งยากในขั้นตอนการวิเคราะห์แยกประเภทของข้อมูล การ
สังเกตวิธีนี้ใช้ได้ดีกับการส ารวจสภาพทั่วไป ที่ผู้สังเกตยังไม่ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพียงพอที่จะวางหลักเกณฑ์ 
หรือโครงสร้างในการสังเกตได้ เช่น การสังเกตการปรับตัวด้านจิตใจต่อภาวะใกล้ตายในผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
เป็นต้น  

ขั้นตอนในการสังเกต 
1. หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะไปสังเกตล่วงหน้า  
2. สร้างเครื่องมือส าหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เรียกว่าแบบสังเกต  
3. น าแบบสังเกตที่สร้างแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้น ๆ อย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุง  
4. น าแบบสังเกตที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยง  
5. ก าหนดวิธีการจะไปสังเกต โดยมากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเวลานานไม่สามารถสังเกตได้

ตลอดเวลา จะต้องมีการสุ่มสังเกตด้านการสุ่มเวลาและสุ่มเหตุการณ์  
ข้อดีของการสังเกต  

1. ได้ข้อมูลเด่นชันกรณีใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไม่ได้  
2. สามารถบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมได้โดยใช้เครื่องมือเช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่อง

บันทึกเสียง  
3. รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ไม่สามารถให้ค าตอบได้ โดยเฉพาะทารก  
4. เก็บข้อมูลจากผู้ไม่มีเวลา  
5. ได้ข้อมูลโดยตรง  
6. เป็นหลักฐานเพ่ิมเติมที่จะสนับสนุนหรือขัดแย้งข้อความในเรื่องเดียวกัน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

หรือได้ข้อมูลเสริมความเข้าใจให้เด่นชัดขึ้น  
ข้อจ ากัดของการสังเกต  

1. แนวความหมายข้อมูลผิด ถ้าผู้สังเกตไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ของผู้ถูกสังเกต  
2. ถ้าผู้ถูกสังเกตรู้ตัวอาจท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป  
3. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ทุกชนิด เพราะผู้สังเกตไม่สามารถอยู่ใน

สถานการณ์ที่หลาย ๆ แห่ง พร้อมกันได้  
4. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาต  
5. เหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง หรือเกิดไม่แน่นอนจะท าให้เสียเวลาในการเฝูาสังเกต  
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2.4 แบบวัด (Scale) เป็นเครื่องมือใช้วัดเจตคติ ความคิดเห็นความเชื่อ, ความต้องการ, วดั
แรงจูงใจ วัดกิจนิสัยการบริโภค หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ค าตอบไม่มีผิดหรือถูก การ
ตอบการวัดใช้สเกลที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย เช่น สเกลแบบ เธอร์สโตน (Thurstone) แบบลิเคิต (Likert) แบบ
ออสกูด (Osgood) ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการวัด ซึ่งมีข้อเสีย คือ บางครั้งอาจได้ข้อมูลไม่ตรงความจริง เพราะ
ผู้ตอบไม่ร่วมมือ ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกท่ีแท้จริง เนื่องจากกลัวสังคมไม่ยอมรับ  

2.5 แบบทดสอบ (Testing) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านความจ า ความเข้าใจ และ
การน าไปใช้ แบบทดสอบมี 2 ประเภท คือ แบบอัตนัย และแบบปรนัย การใช้ตองพิจารณาว่าเหมาะสมกับ
เวลาที่ก าหนเพียงใด จ านวนผูท้ าการทดสอบมากน้อยเท่าไร การให้คะแนนท าอย่างไร การแปลความหมาย
ของคะแนนแปลอย่างไร เป็นต้น  

2.6 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นแบบรายการที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ หรือพฤติกรรมที่ผู้สังเกตบันทึกเมื่อเห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ดังรายการปรากฏขึ้น แบบตรวจ
รายการจะท าให้ผู้สังเกตทราบว่า การกระท าพฤติกรรมเกิดขึ้นตามรายการที่ก าหนไว้หรือไม่ แต่ไม่ช่วยในการ
พิจารณาคุณภาพหรือจ านวนครั้งของการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ใน การท าวิจัยแต่ละเรื่องผู้วิจัยอาจสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยตนเอง หรือสร้างโดยอาศัย

แนวคิดของผู้ที่ท าวิจัยไว้บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์ 
จ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้ดีเสียก่อนที่จะน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล จริง โดยการน าไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้จริง เพื่อน าข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุด 
ลักษณะของเครื่องมือที่ดี คือ ต้องมีความตรง (Validity) ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ความเป็น
ปรนัย (Objectivity) อ านาจจ าแนก (discrimination) และประสิทธิภาพ (efficiency)  

ความตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการวัด แบ่งออกเป็น  
1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หมายถึง เครื่องมือมีความสามารถวัดได้ตรงเนื้อ

เรื่องท่ีต้องการวัด วัดได้ครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมด การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาท าได้ 2 แบบ ใช้ตาราง
วิเคราะห์ที่เนื้อหาและพฤติกรรมประกอบ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา
ข้อความหรือค าถามในเครื่องมือว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้หรือไม่  

2. ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่าทฤษฎีกับ
พฤติกรรมจริงที่แสดงออก การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง ผู้ตรวจต้องทราบแน่ชัดว่ากรอบโครงสร้าง
ของการวิจัยเป็นอย่างไร การหาความตรงเชิงโครงสร้างต้องมีการวิเคราะห์หาเหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ งาน 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ก าลังวัดอยู่ และอธิบายได้ว่าเรื่องที่วัดมีความหมายอย่างไร  

3. ความตรงตามสภาพที่เป็นจริง (Concurrent validity) เป็นความสามารถที่เครื่องมือวัดได้ตรง
ตามความเป็นจริงของสิ่งที่วัด นั่นคือวัดได้อย่างไรความจริงเป็นอย่างนั้น  
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4. ความตรงตามค าท านาย เป็นความตรงของเครื่องมือที่ใช้วัด ในปัจจุบันตรงตามสิ่งที่จะเกิดใน
อนาคต เช่น วัดผลสัมฤทธ์การเรียนในขณะนี้ใช้เป็นพื้นฐานในการท านายการส าเร็จในอนาคต  

ความเที่ยงหรือความเชื่อม่ัน (reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของเครื่องมือในการทดสอบ 
การวัด การสังเกต หรือการสัมภาษณ์ การหาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นหาได้หลายวิธีแก่วิธีที่นักวิจัยนิยมมี 5 
วิธี คือ  

 
1. แบบสอบซ้ า (Test- retest)  
2. แบบแบ่งครึ่ง (Split -half -reliability)  
3. การหาความคงที่ภายในแบบ KR 20 (Kuder - Richardson Formula 20)  
4. การหาความคงที่ภายในแบบ KR 21 (Kuder - Richardson Formula 21)  
5. การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา โดยวิธี Cronbach's alpha  

ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพที่เป็นจริง ไม่ว่าใคร
ตรวจก็จะได้คะแนนเท่ากัน หรือไม่ว่าใครจะเป็นผู้ถูกวัดผลก็จะได้ตามความสามารถของบุคคลนั้น ๆ อ านาจ
จ าแนก (discrimination) คือความสามารถของเครื่องมือที่จะชี้ให้เห็นลักษณะความแตกต่าง หรือความ
เหมือนกันของตัวแปรหรือสิ่งที่วัดมาได้ตามลักษณะที่ต้องการวัดและ เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง  

ประสิทธิภาพ (efficiency) เครื่องมือวัดที่ดีต้องมีประสิทธิภาพ หมายถึง มีความสะดวกในการใช้ 
ความสะดวกและเวลาในการสร้าง คุณภาพการใช้ ถ้าเครื่องมือ 2 ชุด วัดตัวแปรเดียวกัน วัดได้ผลอย่าง
เดียวกันแต่ชุดหนึ่งใช้เวลาการสร้างน้อยกว่า ใช้สะดวกกว่า น าไปปฏิบัติ / วิเคราะห์ข้อมูลได้คล่องกว่า รวดเร็ว
กว่า เครื่องมือชุดนั้นย่อมมีประสิทธิภาพดีกว่าอีกชุดหนึ่ง  

 

สรุป  

เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยมีหลายชนิด น ามาใช้ตามความเหมาะสมของชนิดของ ตัวแปร 
จุดประสงค์การวัด และประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัด หรือ แบบทดสอบ 
แบบสังเกต การใช้เครื่องมือวิจัยแต่ละครั้งต้องน าไปหาคุณภาพของเครื่องมือที่จะใช้ก่อนใช้ทุก
ครั้ง  
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ความหมาย ความส าคัญ ของเครื่องมือการวิจัย 
ในการด าเนินงานวิจัย มีความจ าเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ หาค าตอบ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก าหนด เครื่องมือการวิจัย เป็นสิ่งส าคัญ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องการศึกษา เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยมีหลายประเภท แต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการวิจัยแบบใด ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
ต้องการได้ข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริง เพ่ือท าให้ผลงานวิจัย เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์มากที่สุด 
ประเภทของเครื่องมือการวิจัยที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่  

 การใช้แบบสอบถาม  
 แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 

การสร้างแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยที่นิยมน ามาใช้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ เช่น  

 การวิจัยเชิงส ารวจ  
 การวิจัยเชิงอธิบาย เป็นต้น 

แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 
แบบสอบถามปลายปิด  
เป็นแบบสอบถามท่ีระบุค าตอบไว้แล้ว ให้ผู้ตอบเลือกตอบ หรืออาจให้เติมค าหรือข้อความสั้นๆ เท่านั้น 
ตัวอย่าง อาชีพของท่านคืออะไร 

คร ู
พยาบาล  
ทหาร 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ ระบุ ............................................... 

แบบสอบถามปลายเปิด  
เป็นแบบสอบถามท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ แต่ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ตัวอย่าง แบบสอบถามปลายเปิด 

 นักศึกษานิยมไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่แหล่งการเรียนรู้ใด เพราะอะไร 
 

ใบความรู้ที ่ 2.2 
เร่ือง ตัวอย่างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 



31 

 

การสร้างแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย และประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา แล้วยกร่าง

แบบสอบถาม 
2. น าไปให้ผู้มีความรู้ช่วยตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ 
3. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4. น าไปทดลองใช้ก่อนเพ่ือความเชื่อมั่นว่ากลุ่มตัวอย่าง ( กลุ่มเล็กๆไม่ต้องทุกคน ) เข้าใจค าถามและ

วิธีการตอบค าถาม แล้วน าผลการทดลอง มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนน าไปใช้จริง 
5. น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทุกประเภท ทุกสาขา แต่ที่

นิยมคือใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเผชิญหน้ากันระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ 

โดยผู้สัมภาษณ์ เป็นผู้ซักถาม และผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือตอบค าถาม ของผู้สัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์มีทั้งแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือผู้สัมภาษณ์ใช้ค าถามปลายเปิด เป็นค าถาม

กว้างๆ ปรับเปลี่ยนได้ ให้ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ที่ผู้สัมภาษณ์ก าหนดประเด็นค าถาม หรือรายการค าถามเรียงล าดับไว้แล้วก่อนที่จะ
สัมภาษณ์  

 ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เช่น ครูสัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกับปัญหาในการเรียนการ
สอน ครูจะตั้งค าถามอย่างไร ก็ได้ เพ่ือให้นักศึกษา แสดงความคิดเห็น ต่อเรื่องที่ครูอยากรู้  

 ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เช่น คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ คณะกรรมการ อาจจะต้องเตรียม แบบส าภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ไว้ล่วงหน้า โดย
ก าหนดรายการค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ไว้ก่อน แต่อาจปรับเปลี่ยนค าพูดได้บ้างตามความเหมาะสม 

การสร้างแบบสังเกต 
 แบบสังเกตเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ได้กับงานวิจัยทุกประเภท โดยเฉพาะงานวิจัยเชิง

คุณภาพ งานวิจัยเชิงทดลอง 
 แบบสังเกตแบ่งเป็น แบบสังเกตท่ีไม่มีโครงร่างการสังเกต ซึ่งเป็นแบบที่ไม่ได้ก าหนดเหตุการณ์ 

พฤติกรรม หรือสถานการณ์ที่จะสังเกตไว้ชัดเจน และแบบสังเกตที่มีโครงร่างการสังเกต เป็นแบบที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่า จะสังเกตอะไร สังเกตอย่างไร เมื่อใด และจะบันทึกผลการสังเกตอย่างไร 
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 ตัวอย่างแบบสังเกตท่ีไม่มีโครงร่างการสังเกต เช่นการสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุ่มของนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจ้ง ผู้สังเกตก็จะบันทึกพฤติกรรมต่างๆของนักศึกษาตามที่เป็น
จริง 

 ตัวอย่างแบบสังเกตท่ีมีโครงร่างการสังเกต เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุ่มของนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.  

ค าชี้แจง ให้ผู้สังเกตท าเครื่องหมาย / ให้ตรงกับพฤติกรรมนักศึกษาท่ีพบ  
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ใบความรู้ที่ 3.1 
 เรื่อง สถิติเบื้องต้นการหาค่ากลางของข้อมูล 

 
การน าค่ากลางของข้อมูลมาใช้ในการท าโจทย์ปัญหา 

การน าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( Mean, x  ) , มัธยฐาน (Median) และฐานนิยม(Mode) มาใช้ในการแก้ปัญหา 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือตัวกลางเลขคณิต ( Mean, x  ) 
หลักในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
1. น าข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน 
2. น าผลรวมที่ได้จากข้อ 1 มาหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
3. ผลหารที่ได้ในข้อ 2 คือ ค่าเฉลี่ย 
 
 
ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล   3 , 7, 8, 6, 5 

 วิธีท า   จาก 

 

ดังนั้น 6
5

56973



x  

มัธยฐาน (median)  คือ ค่ากลางของข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดหลังจากเรียงล าดับข้อมูลจากน้อย
ไปมากหรือจากมากไปน้อย  

ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูล   3 , 7 19, 25, 12, 18 , 10 
 วิธีท า  เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากได้   3 , 7, 10, 12, 18, 19, 25  

ข้อมูลมีทั้งหมด 7 ตัวเรียงข้อมูลแล้วตัวเลขที่อยู่ตรงกลางคือตัวเลขต าแหน่งที่ 4   
ดังนั้นตัวเลขต าแหน่งที่ 4 คือ 12 เป็นมัธยฐาน 
 

ฐานนิยม (mode) คือ ค่ากลางของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในชุดข้อมูลนั้น 
ตัวอย่างที่ 3 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้  3, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5 
 วิธีท า   ข้อมูลมี 2 จ านวน 1 ค่า    มี 3 จ านวน 8  ค่า มี 5 จ านวน 2 ค่า 
  ดังนั้น ฐานนิยมของข้อมูลคือ 3 
ตัวอย่างที่ 4 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x  ), มัธยฐาน (Med) และฐานนิยม(Mo) ของข้อมูลต่อไปนี้ 

42, 52, 48, 44, 54, 55, 42 และ 63 
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วิธีท า เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก คือ 42 , 42 , 44 , 48 , 52 , 52 , 54 , 63 
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 49.625 
2. หาต าแหน่งของมัธยฐานคือ 4.5 

                    ดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ 50  
3. ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ 42 และ 52 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกิดมากท่ีสุด 

ในข้อมูลชุดนี้ 
ค่าเฉลี่ยกรณีแจกแจงความถี่ 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
    เมื่อ f  คือ ความถี่ (จ านวน)   
 

ตัวอย่างที่ 5  จากตารางแจกแจงความถี่ของอายุหลอดไฟฟูาจ านวน  40  ดวง  จงหาค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของอายุของหลอดไฟฟูา 

อายุ(ชั่วโมง) จ านวน 
118-122 
123-127 
128-132 
133-137 
143-147 

2 
8 
15 
11 
3 

รวม 40 
 วิธีท า 

อายุ(ชั่วโมง) จุดกึ่งกลาง(x) จ านวน(f) fx 
118-122 
123-127 
128-132 
133-137 
138-142 
143-147 

120 
125 
130 
135 
140 
145 

2 
8 
15 
11 
3 
1 

240 
1000 
1950 
1485 
420 
145 

รวม  40 5240 
 
 
 

   อายุเฉลี่ยของหลอดไฟฟูาเท่ากับ  131  ชั่วโมง 
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ใบความรู้ที่ 3.2 
 เรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ) 

 
 ร้อยละและการค านวณเกี่ยวกับร้อยละ 
 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย  % เป็นการเปรียบเทียบจ านวนใดจ านวนหนึ่งกับ
จ านวนเต็ม  100  ซึ่งอาจเขียนอยู่ในรูปอัตราส่วนที่มีจ านวนหลังของอัตราส่วนเป็น  100  หรือเศษส่วนที่มี
ส่วนเป็น  100  สามารถเปลี่ยนรูประหว่างร้อยละ  เศษส่วน  และทศนิยมได้ 
 
การน าร้อยละไปใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวัน 
 การน าร้อยละไปใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวันนั้น   สามารถน าหลักการค านวณเกี่ยวกับร้อยละ มา
ช่วยแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละในวิชาชีพและชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวอย่าง 
เรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาและความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น  
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ และคณะ  
ปี : 2543  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  
 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปรากฏดังตาราง  

ตาราง แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอวิทยาศาสตร์ 

คุณลักษณะ  จ านวน เปอร์เซ็นต์ รวม (คน) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
189 
399 

 
32.10 
67.90 

 
 

588 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
11 
522 
55 

 
1.90 
88.80 
9.40 

 
 
 

588 
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จากตาราง  ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 2 ใน 3 เป็นหญิงและผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
(88.80%) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากวิชาเอกทาง
การศึกษาและการได้รับการอบรมเพ่ิมเติมด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังแสดงในตาราง 

ตาราง คุณวุฒิและการได้รับการอบรมเพ่ิมเติมทางวิทยาศาสตร์ 

คุณลักษณะ  จ านวน เปอร์เซ็นต์ รวม (คน) 

วิชาเอก 
วิทยาศาสตร์และที่เก่ียวข้อง 
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 

 
323 
265 

 
54.90 
45.10 

 
 

588 

การได้รับการอบรมเพ่ิมเติมทางการสอนวิทยาศาสตร์
ในช่วง 3 ปี 

เคย 
ไม่เคย 
ไม่ตอบ 

 
363 
212 
13 

 
61.70 
36.90 
2.20 

 
 
 

588 

 
จากตาราง  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีคุณวุฒิวิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น 

เกษตร คณิตศาสตร์ วิจัย) สูงกว่าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เล็กน้อย โดยผู้มีวุฒิทางวิทยาศาสตร์มีจ านวน 54.90 
เปอร์เซ็นต์  

ในส่วนของการได้รับการอบรมเพ่ิมเติมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้
ไม่ได้รับการอบรมเพ่ิมเติมประมาณ 1 ใน 3 หรือเท่ากับ 39.60 เปอร์เซ็นต์  

ในส่วนของสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏว่าผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษามีจ านวน
มากที่สุด (474 คน หรือ 80.60 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ จ านวน 62 คน หรือ 10.50 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตาราง 

ตาราง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการเรียนการสอนแบ่งตามสังกัดของโรงเรียน 

สังกัด จ านวน เปอร์เซ็นต์ 

กรมสามัญศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
เทศบาล/กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 
ไม่ระบุ 
รวม 

474 
62 
9 
39 
4 

588 

80.60 
10.50 
1.50 
6.60 
0.70 

100.00 

                                      


