จากข้อมูลที่คานวณได้ในตารางที่ 7.11 เมื่อนาไปคานวณหาค่าความแปรปรวน และค่าความเชื่อมั่นจะได้
ค่าดังนี้

S2t

6(84)  (20 * 20)
(6 * 6)
=

S2t

= 2.89

5 1  0.94 


5

1
2.89


rt =
rt = 1.25 * 0.67
rt = 0.84
จากค่าที่ได้คือ 0.84 หมายถึง แบบทดสอบชุดนี้มีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากค่าความเชื่อมั่นที่คานวณได้
มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงมาก ทั้งนี้แบบทดสอบที่มีค่า
ความเชื่อมั่นมีค่าระหว่าง 0.6 ถึง 1.0
4.2

KR–21 เป็นสูตรในการหาค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสาหรับแบบทดสอบที่มีความยากง่ายของ

ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน สูตรที่ใช้ในการคานวณมีรูปแบบดังนี้




n 1  X(n  X) 

n  1 
ns 2t 


r t=
เมื่อ
rt

คือ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ

n
X

คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ
คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน

S2t

คือ ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ

N

คือ จานวนผู้เรียน
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จากข้อมูลตัวอย่างตามตารางที่ 7.11 นามาคานวณโดยใช้สูตร KR–21 ได้ดังนี้
rt =

5  3.33(5  3.33) 
1 

5 1 
5 * (2.89) 

= 0.77
จากค่าที่ได้คือ 0.77 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเนื่องจากค่าที่คานวณได้มีค่าเข้า
ใกล้ 1.0 ทั้งนีแ้ บบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0
5. วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เป็นค่าความ
เชื่อมั่นที่คานวณหาได้จากสูตรครอนบราช (Cronbach) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยแบบทดสอบ
ค่าคะแนนที่ได้อาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้ที่มีค่ามากกว่า 1 สูตรที่ใช้ในการคานวณมีดังนี้
n 1   s2i 
n  1  s2t 
=
เมื่อ


คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

n

คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ

S2i

คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ

S2t

คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

ตัวอย่างวิธีการคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา อธิบายได้
โดยใช้ข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 7.12
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ตารางที่ 7.12 คะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดระดับ
ข้อที่

1

ผู้เรียน

2

3

4

5

คะแนนรวม (X)

X2

1

7

10

9

10

8

44

1936

2

8

8

8

8

8

401

1600

3

9

10

9

7

9

44

1936

4

7

8

7

6

7

35

1225

5

8

7

6

7

6

34

1156

6

6

6

6

8

7

33

1089

X

45

49

45

46

45

230

8942

2
( X) 2025

2401

2025

2116

2025

(
X2 )

343

413

347

362

343

S2i

0.92

2.14

1.58

1.55

0.92

7.11

ข้อมูลในตารางที่ 7.12 เป็นคะแนนสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ แต่ละข้อคะแนนเต็ม 10 เมื่อคานวณ
ค่าต่าง ๆ แล้วสามารถนามาคานวณหาค่าความแปรปรวนแบบทดสอบทั้งฉบับและสัมประสิทธิแอลฟา ได้ดังนี้

S2t
S2t

=

(6 * 8942)  (230 * 230)
(6 * 6)

= 20.89
=

5 
7.11 
1 

5  1  20.89 

= 0.82
จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่คานวณได้มีค่า 0.82 แสดงว่า แบบทดสอบชุดนี้มคี ่าความเชื่อมั่นสูง เนื่องจาก
ค่าที่คานวณได้มีค่าเข้าใกล้ 1
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อานาจจาแนก
อานาจจาแนก หมายถึง การที่ข้อคาถามสามารถจัดแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มได้ โดยกลุ่มผู้เรียน 2
กลุ่มในที่นี้คือ ผู้เรียนกลุ่มเก่งและผู้เรียนกลุ่มอ่อน หรือกลุ่มที่ชอบและกลุ่มทีไ่ ม่ชอบ ค่าอานาจจาแนกที่คานวณได้
จะมีค่าอยู่ระหว่าง –1 ถึง 1 โดยที่
ค่าอานาจจาแนกมีค่ามากกว่า 0.40

ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นมีอานาจจาแนกดีมาก

ถ้าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.39

ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นมีอานาจจาแนกดี

ถ้าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.29

ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นควรปรับปรุงใหม่

และถ้ามีค่าต่ากว่า 0.20

ถือว่าข้อคาถามข้อนั้นมีค่าอานาจจาแนกไม่ดี
จะต้องตัดข้อสอบข้อนั้นทิ้งไป

การคานวณหาค่าอานาจจาแนกสามารถทาได้หลายวิธีดังนี้
1. วิธีการตรวจให้คะแนน
วิธีการตรวจให้คะแนน เป็นวิธีการที่นาแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ
ทดสอบแล้วให้เรียงคะแนนที่ได้จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้ ผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงถือว่าเป็นกลุ่ม
เก่ง และผู้เรียนที่ได้คะแนนต่าถือว่าเป็นกลุ่มอ่อน เมื่อจัดเรียงลาดับคะแนนรวมของผู้เรียนทั้งหมดแล้ว หลังจาก
นั้นทาการคัดเลือกผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงจานวน 1/3 ของผู้เรียนทั้งหมดและผู้เรียนที่ได้คะแนนต่าจานวน 1/3
ของผู้เรียนทั้งหมดมาแทนค่าในสูตร ดังนี้
Ru  Rl
Ru  Rl
N
N หรือ N l
2
D =
หรือ u
เมื่อ
D

คือ

ค่าอานาจจาแนก

Ru

คือ

จานวนผู้เรียนที่ตอบในกลุ่มเก่ง

Rl

คือ

จานวนผู้เรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน

N

คือ

จานวนผู้เรียนทั้งหมด

Nu

คือ

จานวนผู้เรียนในกลุ่มเก่ง
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Nl

คือ

จานวนผู้เรียนในกลุ่มอ่อน

ตัวอย่างวิธีการคานวณค่าอานาจจาแนกด้วยวิธีการนี้อธิบายได้ดังตารางที่ 7.13
ตารางที่ 7.13 คะแนนสอบของผู้เรียน
ข้อที่

1

ผู้เรียน

2

3

4

5

คะแนนรวม

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

5

3

1

0

1

1

1

4

4

0

1

1

1

0

3

5

1

1

0

1

0

3

6

1

0

0

1

0

2

7

1

0

1

0

0

2

8

0

1

0

0

0

1

9

0

0

0

0

1

1

10

1

0

0

0

0

1

จากตารางที่ 7.13 มีจานวนผู้เรียน 10 คน เมื่อทดสอบและเรียงคะแนนแล้ว จึงทาการตัดเอาจานวน 1/3
ของผู้เรียนทั้งหมด ดังนั้นได้ผู้เรียนในกลุ่มเก่งจานวน 3 คน และผู้เรียนในกลุ่มอ่อนจานวน 3 คน นาข้อมูลจาก
ตารางมาแทนค่าในสูตร ได้ค่าอานาจจาแนกดังแสดงในตารางที่ 7.14
ตารางที่ 7.14 ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบแต่ละข้อ
ข้อที่

1

2

3

4

5

กลุ่มเก่งตอบถูก

3

2

3

3

3

กลุ่มอ่อนตอบถูก

1

1

0

0

1

ค่า D

.66

.33

1

1

.66

จากตารางที่ 7.14 จะเห็นว่าค่าอานาจจาแนกที่คานวณได้ของแต่ละข้อมีค่าระหว่าง 0.33 ถึง 1 ถือได้ว่า
ข้อสอบแต่ละข้อมีอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงดีมาก
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2. วิธีการใช้สัดส่วน
เป็นวิธีการที่ใช้หลักการเหมือนกับวิธีตรวจให้คะแนน เมื่อทดสอบผู้เรียนและทาการตรวจให้คะแนนแล้ว
นาคะแนนรวมมาจัดเรียงและหลังจากนั้นทาการคัดเลือกผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงจานวน 1/3 ของผู้เรียนทั้งหมดและ
ผู้เรียนที่ได้คะแนนต่าจานวน 1/3 ของผู้เรียนทั้งหมดและทาการหาสัดส่วนระหว่างผู้เรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนโดย
ใช้สูตรต่อไปนี้
D = PH - PL
เมื่อ
PH = จานวนผู้เรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
จานวนผู้เรียนในกลุ่ม
PL = จานวนผู้เรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
จานวนผู้เรียนในกลุ่ม
โดยที่
PH คือ สัดส่วนของคะแนนของผู้เรียนกลุ่มเก่ง
PL คือ สัดส่วนของคะแนนของผู้เรียนกลุ่มอ่อน
ตัวอย่างในการหาสัดส่วนจากข้อมูลในตารางที่ 6.13 สามารถคานวณหาโดยนาข้อมูลแทนสูตรได้ดังนี้
จากคาถามข้อที่ 1 ในกลุ่มเก่งมีผู้ตอบถูก 3 คน กลุ่มอ่อนมีผู้ตอบถูก 1 คน และแต่ละกลุ่มมีจานวนคน
กลุ่มละ 3 คน เมื่อนามาแทนค่าในสูตรได้ดังนี้
PH

= 3/3
= 1

PL

= 1/3
= 0.33

D

= 1 – 0.33
= 0.67

ดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดในตารางที่ 7.13 เมื่อนาไปคานวณหาอานาจจาแนกโดยวิธีสัดส่วนจะได้ค่าดัง
แสดงในตารางที่ 7.15
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ตารางที่ 7.15 ค่าอานาจจาแนกที่คานวณได้จากวิธีการสัดส่วน
ข้อที่

1

2

3

4

5

กลุ่มเก่งตอบถูก

3

2

3

3

3

กลุ่มอ่อนตอบถูก

1

1

0

0

1

ค่า D

0.67

0.33

1

1

0.67

จากตารางที่ 7.15 ค่าอานาจจาแนกที่คานวณได้โดยวิธีการสัดส่วน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 1 ถือว่า
ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าอานาจจาแนกในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงดีมาก
3. วิธีการใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบพอยน์ - ไบซีเรียล
สหสัมพันธ์แบบพอยท์ – ไบซีเรียล (point biserial correlation) เป็นวิธีการที่จะต้องแปลงคะแนนของ
ข้อคาถามที่ผู้เรียนทาคะแนนได้เป็นค่า 0 และ 1 โดยถ้าผู้เรียนทาถูกจะได้ 1 และถ้าทาผิดจะได้ 0 คะแนนที่ผู้เรียน
ทาได้จากข้อคาถามจะเป็นค่า X และคะแนนที่แปลเป็นค่า 0 และ 1 จะเป็นค่า Y ในการคานวณหาค่าอานาจ
จาแนกโดยวิธีนี้ จะต้องดาเนินการไปทีละข้อคาถาม
โดยใช้สูตรดังนี้
Xp  Xf
. pq
S
t
rP.bjs =

เมื่อ
rp.bis
Xp

คือ

ค่าอานาจจาแนกแบบพอยท์ – ไบซีเรียล

คือ

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ทาข้อสอบข้อนั้นได้

Xf

คือ

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ทาข้อสอบนั้นไม่ได้

p

คือ

สัดส่วนผู้เรียนที่ทาข้อสอบข้อนั้นได้

q

คือ

สัดส่วนผู้เรียนที่ทาข้อสอบข้อนั้นไม่ได้หรือมีค่าเป็น 1 – p

St

คือ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบทั้งฉบับ
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โดยที่

N X 2  ( X)2
N(N  1)

St =

X p   xy
np
x  xy
Xf   
nf

เมื่อ
N คือ จานวนผู้เรียนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบ
X คือ คะแนนจากการทาข้อสอบ
nf คือ จานวนผู้เรียนที่ทาข้อนั้นไม่ได้
np

คือ จานวนผู้เรียนที่ทาข้อสอบข้อนั้นได้

ตัวอย่างวิธีการคานวณหาค่าอานาจจาแนกโดยวิธีการนี้ อธิบายได้ดังนี้
ตารางที่ 7.16 ข้อมูลคะแนนของผู้เรียนจากการทาข้อสอบข้อที่ 1
ผู้เรียน

คะแนน (X)

ข้อ 1 (Y)

X2

XY

1

30

1

30

900

2

20

1

20

400

3

25

1

25

625

4

15

0

0

225

5

14

0

0

196

6

18

1

18

324



122

4

93

2670

จากตารางที่ 7.16 เป็นข้อมูลคะแนนของข้อสอบข้อที่ 1 โดยคะแนนเต็ม 30 ถ้าคนที่ทาได้เกิน 15 คะแนน
ขึ้นไปจะถือว่าทาข้อนั้นถูกโดยได้ค่าเป็น 1 เมื่อนามาแทนค่าสูตรเพื่อคานวณหาค่าอานาจจาแนกโดยใช้ค่า
สหสัมพันธ์แบบพอยท์ – ไบซีเรียล ได้ดังนี้
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93

X
หาค่า p 4

= 23.25
 122 - 93
X
2
หาค่า f
= 14.5
หาค่า

4
=6

p

= 0.67
หาค่า

2
q =6

= 0.34

หาค่า St =

6(2670)  (122) 2
6(6  1)

16020  14884
30
=

ดังนั้นค่าrp.bis

= 6.15
23.25  14.50 0.67 * 0.34
6.15
=
= 1.42 * 0.48
= 0.68

จากค่าสหสัมพันธ์แบบพอยท์ – ไบซีเรียลที่ได้มีค่า 0.68 ถือว่าข้อสอบข้อที่ 1 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี
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ความยากง่าย
ความยากง่าย หมายถึง ความยากหรือความง่ายของข้อสอบ โดยทั่วไปข้อสอบแต่ละข้อควรจะมีความ
ยากหรือความง่ายพอเหมาะ คือมีสัดส่วนความยาก 50% และสัดส่วนความง่าย 50% แต่การที่จะจัดทา
ข้อสอบให้มีความยากง่ายในอัตราส่วน 50/50 นั้นถือเป็นเรื่องที่ยากเพราะข้อสอบนั้นต้องนาไปทดสอบหลาย ๆ
ครั้ง และปรับปรุงจนได้ค่าความยากง่ายใกล้เคียงกับ 50%
โดยทั่วไปแบบทดสอบที่จะนามาหาความยากง่ายนั้น

เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ

แบบทดสอบความถนัดที่มุ่งวัดสติปัญญาผู้เรียน ความยากง่ายของข้อสอบมีค่าไม่เกิน 1 แต่ค่าที่ยอมรับได้จะอยู่
ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ถ้าข้อสอบไม่มีค่าเกิน 0.80 แสดงว่าข้อสอบนั้นมีความง่ายมากเกินไปต้องตัดออกหรือ
ปรับปรุงใหม่

แต่ถ้าข้อสอบมีค่าต่ากว่า 0.2 ถือว่าข้อสอบนั้นมีความยากเกินไปต้องตัดออกหรือปรับปรุง

เช่นเดียวกัน สูตรในการคานวณหาความยากง่ายมีดังนี้
R
P =N
เมื่อ
P คือ ค่าความยากง่าย
R คือ จานวนผู้เรียนที่ทาข้อนั้นถูก
N คือ จานวนผู้เรียนทั้งหมด
ตัวอย่างในการคานวณ เช่น ถ้าข้อสอบข้อหนึ่งมีผู้สอบ จานวน 30 คน และมีผู้เรียนตอบถูก 25 คน ดังนั้น
ข้อสอบข้อนี้จะมีค่าความยากง่าย ดังนี้
20
P = 30
= 0.67
จากค่าที่คานวณได้ แสดงว่าข้อสอบข้อนี้มีความยากง่ายเท่ากับ 0.67 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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ความเป็ นปรนัย
แบบทดสอบที่มีความเป็นปรนัย หมายถึง แบบทดสอบที่มีความแจ่มชัดใน 3 ประการ ดังนี้
1. ความแจ่มชัดในความหมายของข้อคาถามที่ผู้เรียนอ่าน หมายถึงเมื่อผู้เรียนอ่านข้อคาถามแล้วผู้เรียนมี
ความเข้าใจตรงกันว่าข้อคาถามนั้นถามอะไร
2.

ความแจ่มชัดในวิธีการตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนน

หมายถึงไม่ว่าใครเป็น

ผู้ตรวจคาตอบของแบบทดสอบนั้นจะมีมาตรฐานให้คะแนนแบบเดียวกัน
3. ความแจ่มชัดในการแปลความหมายของคะแนน หมายถึงเมื่อทุกคนได้เห็นคะแนนที่ได้จากการตรวจ
คาตอบจะเข้าใจตรงกันว่า คะแนนที่ได้มีความหมายว่าอย่างไร
คุณภาพของแบบทดสอบถือว่า ความเป็นปรนัยเป็นคุณภาพที่ต้องดาเนินการ

และควรดาเนินการก่อน

การหาคุณภาพด้านอื่น ๆ เนื่องจากความเป็นปรนัยของแบบทดสอบเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของแบบทดสอบในด้าน
อื่น ๆ เช่น คุณภาพด้านความเชื่อมั่นหรือความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ เป็นต้น การประเมินคุณภาพในด้าน
ความเป็นปรนัยสามารถดาเนินการได้โดยนาแบบทดสอบทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียน โดยอาจจะทดลองใช้กับหลาย ๆ
กลุ่มเรียน และ/หรือนาแบบทดสอบที่ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินแบบทดสอบที่สร้างขึ้น

สรุปท้ายบท
การหาคุณภาพของแบบทดสอบถือเป็นกระบวนการที่สาคัญเนื่องจาก

แบบทดสอบที่จะนาไปใช้ใน

บทเรียน ถ้าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์จะส่งผลให้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีตามไปด้วย
แต่ถ้าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของบทเรียนเช่นกัน

การหาประสิทธิภาพของบทเรียน

สามารถคานวณหาได้จากเกณฑ์ E1/E2 ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการมีคุณภาพของแบบทดสอบ
ดังนั้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

คุณภาพของ

แบบทดสอบสามารถจัดจาแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่าย อานาจจาแนก
และความเป็นปรนัย
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คาถามท้ายบท
1. ตองการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) เพื่อใหมีความเชื่อมั่นสูง ควรพิจารณาองค์ประกอบใดบ้าง
2. ตองการศึกษา “การมีสวนรวมของครอบครัวตอการปองกันยาเสพติด” ควรใช เครื่องมือชนิดใด และตอง
ตรวจสอบคุณภาพเรื่องอะไรบาง
3. แบบทดสอบเรื่อง “ความรูเกี่ยวกับการบัญชีครัวเรือน” ตองตรวจสอบคุณภาพเรื่องอะไรบาง
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บทที่ 8
การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้มักอยู่ในรูปของความถี่ หรืออยู่ในรูปของคะแนนที่ได้จากการวัด
ข้อมูลเริ่มจากการนําข้อมูลนั้นมาจัดระเบียบด้วยการแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่

การวิเคราะห์

ให้อยู่ในรูปที่อ่านเข้าใจง่าย

และสะดวกแก่การวิเคราะห์ในขั้นต่อไป เมื่อจัดระเบียบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะต้องกระทําต่อไป คือ วิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคทางสถิติ
ระดับของข้อมูล

ความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่การเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับ

และความรอบคอบในการคํานวณค่าตัวเลข

ไม่ว่าผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ด้วยตนเองหรือใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ก็ตาม จะต้องคํานึงถึงเรื่องการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมและถูกต้องแม่นยํา
ของตัวเลขที่คํานวณออกมาเป็นสําคัญ ผลวิจัยจึงจะถูกต้อง
1.

การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก การพิจารณาว่า

จะใช้สถิติตัวใดในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะต้องพิจารณาหลายประการประกอบกัน คือ เริ่มตั้งแต่จุดมุ่งหมายการ
วิจัย สมมติฐานการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ระดับข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแต่ละชนิด
และดูจากแบบการวิจัยประกอบด้วย
2.

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรหลีกเลี่ยงในเรื่องต่อไปนี้
2.1 รวบรวมข้อมูลมาก่อนแล้วจึงคิดเทคนิคทางสถิติทีหลัง
2.2 เลือกเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เหมาะสม
2.3 ใช้สถิติโดยไม่คํานึงถึงระดับของข้อมูล
2.4 เลือกสถิติโดยไม่คํานึงถึงข้อตกลงเบื้องต้น
2.5 ใช้สถิติโดยลืมนึกถึงข้อจํากัดหรือขอบเขตของการวิจัย
2.6 การคิดคํานวณค่าสถิติผิดพลาด
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การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสําคัญมาก เพราะเป็นขั้นตอนที่จะนําไปสู่การสรุปผล ในการแปล
ผลมีสิ่งที่ควรกระทําและควรระมัดระวัง ดังต่อไปนี้
สิ่งที่ควรกระทํา ได้แก่
1. พิจารณาตัวเลขและค่าสถิติต่างๆ ที่คํานวณออกมาได้ว่าแสดงถึงอะไร มีความหมายแค่ไหน และ
เกี่ยวกับอะไร ตอบคําถามข้อใด
2. ต้องยึดหลักให้สอดคล้องกับข้อจํากัดของข้อมูลและเทคนิคทางสถิติที่ใช้
3. ต้องอยู่ในขอบเขตของการวิจัย และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย และประชากรที่ศึกษา
4. ต้องพิจารณาว่าผลที่ได้นั้นพาดพิงถึงสิ่งใด ควรจะแปลผลในลักษณะอย่างใดจึงจะถูกต้อง
5. ควรใช้ภาษาที่กระจ่างแจ้ง กะทัดรัด และเข้าใจได้ง่าย
6. ต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มีความเชื่อถือได้เพียงใด
สิ่งที่ควรระมัดระวัง ได้แก่
1. ระวังอย่าแปลให้เกินขอบเขตของข้อมูลที่รวบรวมไว้
2. ระวังอย่าแปลให้เกินขอบเขตของการวิจัยที่กําหนดไว้
3. ระวังอย่าให้เกิดความลําเอียงโดยไม่รู้ตัว
4. ระวังอย่าใช้เหตุผลผิด
5. ระวังในเรื่องการคํานวณค่าสถิติผิดพลาด เพราะจะทําให้การแปลผลผิดพลาดไปด้วย
6. การแปลผลจะต้องแปลตามตัวเลข ไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าต้องการแสดงความ
คิดเห็น ให้แสดงไว้ในการอภิปรายผล
การสรุปผล
การสรุปผลเป็นการรวบรวมนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แปลความหมายไว้แล้วมาเขียนเป็นข้อๆ
ตอบคําถามต่อปัญหาการวิจัย

การเขียนสรุปผลนี้ควรเขียนให้มีลําดับสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย

เพื่อ
หรือ

สมมติฐานการวิจัย โดยเขียนให้รับกันเป็นข้อๆ เพื่อให้มีความแน่ใจได้ว่า ได้ข้อสรุปผลที่ตอบคําถามครบทุก
ประเด็น
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ลักษณะของการสรุปผล การสรุปผลควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. การสรุปผล ถือว่าเป็นการตอบคําถามต่อปัญหาการวิจัยเป็นการตอบคําถามต่อจุดมุ่งหมายการวิจัย
หรือพิสูจน์ข้อสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
2. การสรุปผลต้องคํานึงถึงข้อจํากัด 2 กรณี คือ สรุปให้อยู่ในขอบเขตของข้อมูล

และ สรุปอ้างอิง

ไปสู่ประชากร ภายในขอบข่ายเท่าที่ประชากรนั้นๆ ครอบคลุมถึงเท่านั้น
3. ในการสรุปผลควรมีการเสนอแนะประกอบด้วย ซึ่งเป็นการเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการนําผลวิจัยไป
ใช้ และการเสนอแนะเกี่ยวกับการทําวิจัยต่อไป
หลักเกณฑ์ในการสรุปผล มีดังนี้
1. เขียนให้เป็นประโยคบอกเล่าที่ชัดเจน รัดกุม และชี้เฉพาะ และอยู่ในลักษณะข้อความที่เป็นการตอบ
จุดมุ่งหมายหรือข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. การสรุปผลต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักฐานต่างๆ ที่ได้จากข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช้ความเห็นของผู้วิจัยเข้า
ไปเกี่ยวข้อง
3. การสรุปผลต้องสรุปภายในขอบเขตของปัญหาที่ได้นิยามไว้เท่านั้น
4. การสรุปผลต้องอาศัยเหตุผลที่ผ่านการคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ

ซึ่งก็คือการใช้เหตุผลขั้นสูงตาม

วิธีการทางวิทยาศาสตร์
5. การสรุปผลต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และหลักการต่างๆ ของธรรมชาติ นั่นก็คือ การสรุปผลต้อง
คํานึงถึงข้อตกลงของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

การเตรียมข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
ขอมูลที่รวบรวมมาไดแลวก่อนที่จะดําเนินการวิเคราะห์ควรไดเตรียมขอมูลดังนี้
1. ตรวจสอบความครบถวนของขอมลู โดยการพิจารณาว่าข้อมูลที่สมบูรณ ไมชํารุดนั้นครบถวนตาม
จํานวนที่ตองการหรือไม ถ้าไมครบถวนต้องรีบแกไขโดยไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมกอนที่จะดําเนินการวิเคราะห
2. พิจารณาการวิเคราะห วาตองการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรหร ือวิเคราะหด้วยเครื่องคิดเลขปกติ ถาวิ
เคราะหด้วยคอมพิวเตอรควรดําเนินการสรางคูมือลงรหัส การกําหนดรหัส ใหชัดเจนแล้วลงรหัสใหสมบูรณพรอมที่
จะวิเคราะห
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3. การเลือกใช้สถิติ สําหรับขอมูลเชิงปริมาณโดยการพิจารณาวา เป็นขอมูลใน ระดับใด เพื่อจะเลือกใช
สถิติไดอยางเหมาะสมกับระดับการวัดของข้อมูล ดังนั้นผูวิจัยจงควรมีความรูเกีย่ วกับระดับการวัดของข้อมูล

ประเด็นพิจารณาสําหรับการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การเลือกสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ดังนี้
1.1

ถ้าต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

(ANOVA)
1.2

ถ้าต้องการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ใช้ไคสแควร์ (2 – test) สหสัมพันธ์ (correlation)

และการวิเคราะห์ถดถอย (regression)
1.3

ถ้าต้องการบรรยายลักษณะหรือข้อความ

ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis)

ค่าเฉลี่ย (means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ค่าความถี่ (frequency)

ค่าร้อยละ

(percentage) เป็นต้น
1.4

ถ้าต้องการพัฒนารูปแบบหรือหาแนวทางที่เหมาะสม หรือหาคุณภาพของข้อสอบ คุณภาพของ

แบบสัมภาษณ์

คุณภาพของแบบสอบถามโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง

ใช้การวิเคราะห์ดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC)
1.5

ถ้าต้องการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย

ใช้การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (reliability

analysis) โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson method) และสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach's coefficient alpha)
2.

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยที่มีการทดสอบสมมติฐาน หรือใช้สถิติอ้างอิง ผู้วิจัยจะต้องใช้สถิติ

ให้ถูกต้อง เช่น ถ้าต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มกับเกณฑ์ที่กําหนด ใช้การทดสอบค่าที ชนิด
one sample t-test

ถ้าต้องการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม หรือ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่าที แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ขึ้นไป จะต้อง
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นต้น
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3.

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ถ้าเป็นกลุ่มที่มีเป็นอิสระจากกัน ใช้การทดสอบค่าที ชนิด independent

หรือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้การทดสอบค่าที ชนิด dependent
4.

ชนิดของข้อมูล

ถ้าต้องการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณที่ต่อเนื่องทั้ง 2 ตัวแปร ใช้

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( r ) หรือถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ต่อเนื่องทั้ง 2 ตัวแปร ใช้ไคสแควร์ เป็นต้น
5.

ระดับของการวัด สิ่งสําคัญที่ผู้วิจัยต้องคํานึงคือ ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์อยู่ในระดับการวัดหรือ

มาตราประเภทใด แบ่งออกเป็น 4 มาตรา คือ
5.1

มาตรานามบัญญัติ เป็นมาตราการวัดแบบเรียกชื่อ

ไม่มีความหมายในการบวก ลบ

ทางคณิตศาสตร์ สถิติอ้างอิงที่ใช้ในระดับการวัดชนิดนี้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ฐานนิยม ค่าสัดส่วน ไคสแควร์
เป็นต้น
5.2

มาตราเรียงลําดับ เป็นมาตราที่บอกทิศทาง บอกตําแหน่งอ้างอิง ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ไทล์

สหสัมพันธ์แบบจัดลําดับของเสปียร์แมน–บราวน์
5.3

มาตราอันตรภาค สามารถบวก ลบ ทางคณิตศาสตร์ได้ บอกความแตกต่างของข้อมูล

ได้ สถิติอ้างอิงที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยที การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย
5.4

มาตราอัตราส่วน เป็นมาตราที่มีศูนย์แท้

มักใช้ในการชั่ง ตวง วัด สถิติอ้างอิงที่ใช้

ทดสอบใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยที การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์ถดถอย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในงานวิจัยที่ใช้มากในการวิเคราะห์ข้อมูลมีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการบรรยายลักษณะ
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
รายละเอียดดังนี้
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สถิติที่ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล
เป็นการบรรยายลักษณะข้อมูลหรือบรรยายลักษณะของสิ่งที่ศึกษาหรือลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยว่ามีลักษณะอย่างไร มีความถี่มากน้อยเพียงใด ลักษณะการกระจายเป็นอย่างไร โดยไม่มีการอ้างอิงไปยัง
ประชากร สถิติบรรยายส่วนใหญ่ใช้ตอบคําถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ เพื่อสํารวจ… เพื่อศึกษา… เพื่อหา
ปัญหาอุปสรรค...เป็นต้น

สถิติที่ใช้ในการคํานวณที่สําคัญ ได้แก่ การแสดงค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การหาตําแหน่ง และคะแนนมาตรฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เป็นการ
บรรยายลักษณะข้อมูลเพื่อบอกว่าข้อมูลชุดนั้นมีค่ามากน้อยเพียงใด เช่น บอกค่าพิสัย ค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด ถ้า
ต้องการบอกเพียงค่าเดียว ต้องหาค่าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มด้วยการหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง หรือเรียกง่ายๆ ว่า
หาค่าเฉลี่ย ซึ่งมีหลายวิธีที่นิยมและรู้จักกันทั่วไป ได้แก่ ตัวกลางเลขคณิต (arithmetic mean)

มัธยฐาน

(median) และฐานนิยม (mode) การวัดการกระจาย เป็นการบรรยายลักษณะการกระจายของข้อมูลว่าแตกต่าง
กันมากน้อยเพียงใด ระหว่างข้อมูลแต่ละตัวในข้อมูลชุดหนึ่งๆ ถ้ามีค่าการกระจายมาก แสดงว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่า
ห่างกันสถิติที่ใช้วัดการกระจายมีหลายตัวที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ พิสัย (range) ส่วนเบีย่ งเบนควอไทล์ (quartile
deviation) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ความแปรปรวน (variance) และสัมประสิทธิ์ของการ
กระจาย (coefficient of variation) การหาตําแหน่งและคะแนนมาตรฐาน เป็นการบรรยายลักษณะข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบด้วยการเปลี่ยนหรือแปลงข้อมูลเดิมหรือคะแนนเดิมให้มีค่าลดลงเป็นตัวเลขตัวใหม่ ที่นิยมใช้กัน ได้แก่
อัตราส่วน (ratio) สัดส่วน (proportion) ร้อยละ (percent) หรือเปอร์เซนไทล์ (percentile) และคะแนน
มาตรฐาน (standard score) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คือ การนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดใหม่ให้

เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ เรียงจากค่ามากไปหาน้อย (หรือเรียงจากค่าน้อยไปหามากก็ได้) เพื่อแสดงให้ทราบว่า
ข้อมูลแต่ละค่า เมื่อเป็นการแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม หรือข้อมูลแต่ละกลุ่ม เมื่อเป็นการแจกแจงความถี่แบบ
จัดกลุ่ม

เกิดขึ้นช้ําๆ กันกี่ครั้ง หรือที่เรียกว่ามีความถี่มากน้อยเท่าใด ซึ่งเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้แปล

ความหมายได้มากขึ้น โดยจะต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่ขึ้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อการแจงนับ ข้อมูลทําให้
เห็นภาพรวมของข้อมูลว่ามีลักษณะการกระจายอย่างไร
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2.

การหาค่าร้อยละ (Percentage) หมายถึง เป็นการหาสัดส่วนของข้อมูล โดยเปรียบเทียบกับ

จํานวนร้อย เช่น มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน เป็นชาย 20 คน เป็นหญิง 30 คน จะได้อัตราส่วนระหว่างชาย
กับหญิง คิดเป็นร้อยละดังนี้
สูตร
เมื่อ

pc

=

x
 100
n

pc

แทน

ค่าร้อยละ

x

แทน

จํานวนของข้อมูลที่ต้องการหาค่า

n

แทน

จํานวนของข้อมูลทั้งหมด

=

20
 100
50

จํานวนนักเรียนชาย

=

40%

การคํานวณค่าร้อยละมีข้อควรระวังดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540 อ้างใน รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
[Online]. )
1.2.1 การคิดค่าร้อยละเพื่อการเสนอค่าร้อยละของอะไร
1.2.2 ร้อยละของจํานวนที่มีฐานต่างกันจะนํามาบวกหรือลบหรือหาค่าเฉลี่ยไม่ได้
1.2.3 ไม่นิยมใช้ร้อยละมีค่าเกิน 100 แต่อาจใช้อัตราส่วนธรรมดาแทนได้
1.2.4 ในกรณีที่มีตัวเลขหลายจํานวน ก็จําเป็นจะต้องเสนอข้อมูลด้วยตารางเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจโดยง่ายไม่
สับสน
1.2.5 ค่าร้อยละสามารถคํานวณโดยใช้ข้อมูลได้ทุกประเภท
3.

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลในชุดนั้นๆ

โดยมีวิธีการคิด 2 วิธีดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2534, หน้า 39-42)
1.

ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่

x
n

สูตร

X

=

เมื่อ

X

แทน
x

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แทน
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ข้อมูลแต่ละจํานวน

 x แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
n
2.

แทน

จํานวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่

 fx
สูตร

X

เมื่อ

f

n

=

แทน
x

4.

ความถี่ของข้อมูลแต่ละตัว
แทน

ค่ากึ่งกลางของข้อมูลในแต่ละชั้น

การหาค่ามัธยฐาน (Median หรือ Md) ค่ามัธยฐาน หมายถึง ค่าที่อยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางของ

ข้อมูลทั้งชุด เมื่อได้เรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย
ดังนั้นการหาค่ามัธยฐานจึงดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
1) หาตําแหน่งของมัธยฐาน และ
2) หาค่ามัธยฐานจากตําแหน่งตรงกลาง
รายละเอียดดังนี้

5.

1.

ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่

2.

ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่

การหาค่าฐานนิยม (Mode หรือ Mo) หมายถึง ค่าของข้อมูลตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลตัวที่มีความถี่

สูงที่สุด โดยมีวิธีการหาดังนี้
1.

ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่

2.

ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่

หลักเกณฑ์และข้อสังเกตในการใช้ดัชนีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
1.

ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด ทั้งนี้เพราะ
1.1 การหาค่าตัวกลางเลขคณิตต้องนําทุกๆ ค่าของข้อมูลมาเฉลี่ยซึ่งทําให้ได้ค่าตัวเลขที่เป็นตัว

แทนที่ดีของข้อมูลทั้งชุด (ข้อมูลชุดนั้นมีการแจกแจงสมมาตร หรือที่เรียกว่ามีการแจกแจงปกติ)
1.2 ข้อมูลชุดหนึ่ง จะมีค่าตัวกลางเลขคณิตเพียงค่าเดียว
1.3 จากการทดลองหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยวิธีต่างๆ กับกลุ่มตัวอย่างหลายๆ ชุด ซึ่งสุ่ม
มาจากประชากรกลุ่มเดียวกัน พบว่าค่าตัวกลางเลขคณิตจะคงที่กว่าค่ามัธยฐานและฐานนิยม
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1.4 ค่าตัวกลางเลขคณิตจะนําไปใช้ในสถิติอื่นๆ ได้อีก เช่น การทดสอบค่าที (t-test) เป็นต้น
2.

ตัวกลางเลขคณิตเหมาะสําหรับใช้กับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติ

3.

ถ้าข้อมูลมีการแจกแจงไม่สมมาตรหรือมีการแจกแจงเบ้

ไม่ว่าจะมีการแจกแจงเบ้ลบ

หรือการแจกแจงเบ้บวก ก็ตาม ไม่ควรใช้ตัวกลางเลขคณิต เพราะจะทําให้ได้ค่าที่ไม่เป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูล ควร
ใช้มัธยฐานจะดีกว่า
4.

ถ้าข้อมูลมีการแจกแจงสมมาตร ตัวกลางเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมมีค่าเท่ากัน

5.

ในข้อมูลชุดหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีฐานนิยมเพียงตัวเดียว

แต่ถ้าเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลางโดยใช้มัธยฐานหรือตัวกลางเลขคณิตในข้อมูลชุดหนึ่งจะมีมัธยฐานเพียง 1 ค่า หรือมีตัวกลางเลขคณิต
เพียง 1 ค่า
6.

ฐานนิยมมักจะใช้เมื่อต้องการทราบค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยประมาณ และรวดเร็ว

และมักใช้เมื่อจํานวนข้อมูลมีไม่มากนัก
7.

ฐานนิยมหมายถึงค่าของข้อมูลตัวที่มีความถี่สูงที่สุด ไม่ใช่เป็นค่าของความถี่

8.

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นประเภทข้อมูลคุณภาพ (Qualitative data) จะใช้ได้เฉพาะฐานนิยม

เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ตัวกลางเลขคณิตหรือมัธยฐาน
6.

การหาค่าพิสัย (range) คือ ค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดกับข้อมูลที่มีค่าน้อย

7.

การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คือ

ที่สุด
ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูลชุดนั้น โดยยกกําลังและ
ถอดรากที่ 2

8.

1.

ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่ คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด

2.

ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่

การหาค่าความแปรปรวน (variance) คือ การนําเอาส่วนเบี่ยงเบน-

มาตรฐานยกกําลังสอง ซึ่งค่านี้จะนิยมใช้ในการพิสูจน์สูตรเป็นส่วนใหญ่
1.

ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่

2.

ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่
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9.

การหาค่าความเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation : Q.D.) คือ ค่าที่ใช้วัดการกระจายของ

ข้อมูลซึ่งหาได้จากครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ซึ่งเขียนในรูปของ
สูตรได้ดังนี้

Q3  Q1
2
ความเบี่ยงเบนควอไทล์ (Q.D.) =
1.

ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่
วิธีหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ทําได้ดังนี้
1) จัดหาข้อมูลใหม่ โดยเรียงข้อมูลตามลําดับจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุด
2) หา Q1 และ Q3 ว่าอยู่ตําแหน่งใดของข้อมูลทั้งหมด โดย

Q1 จะเป็นตําแหน่งที่มีข้อมูลอยู่ตรง 25 เปอร์เซ็นต์ หรือมีข้อมูลตําแหน่ง
Q3 จะเป็นตําแหน่งที่มีข้อมูลอยู่ตรง 75 เปอร์เซ็นต์ หรือมีข้อมูลตําแหน่ง
เมื่อ n แทนจํานวนของข้อมูลทั้งหมด

1
xn
4
3
xn
4

3) พิจารณาว่า Q1 และ Q3 คือค่าใดของข้อมูล โดยการนับจํานวนข้อมูลจาก
ค่าน้อยไปหาค่ามาก จนถึงตําแหน่งที่ Q1 และ Q3 ตกอยู่
4) แทนค่า Q1 และ Q3 ในสูตรเพื่อหาค่า Q.D
2.

ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่

สําหรับการวัดการกระจายที่ได้นําเสนอดังกล่าว มีวิธีการแปลความหมายและข้อสังเกตของดัชนี
วัดการกระจาย สรุปได้ดังนี้
1.

ค่าพิสัย
1.1 ถ้าคํานวณได้ค่าพิสัยเป็น 0 แสดงว่าข้อมูลไม่มีการกระจายถ้าคํานวณได้ค่าพิสัยน้อย

แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย ถ้าคํานวณได้ค่าพิสัยมาก
แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก
1.2 ค่าพิสัยคํานวณจากตัวเลขเพียง 2 ตัว ตัวเลข 2 ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแทนหรืออาจจะ
ไม่เป็นตัวแทนที่ดีของพิสัยของข้อมูลชุดนั้นก็ได้

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ โอกาสที่การวัดการกระจายของ

ข้อมูลผิดพลาดจะมีมาก
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1.3 ถ้าข้อมูลมีจํานวนมาก ค่าพิสัยมีแนวโน้มที่จะสูงด้วย ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะใช้
เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูล 2 ชุด ที่มีจํานวนข้อมูลไม่เท่ากันนอกเสียจากว่าข้อมูล 2 ชุดนั้นมีจํานวนข้อมูล
เท่ากัน
1.4 ค่าพิสัยที่ได้จะไม่คงที่นัก เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลมีจํานวนน้อย

หรือกลุ่มตัวอย่างมี

ขนาดเล็ก จากการทดลองสุ่มตัวอย่างหลายๆ กลุ่มมาหาค่าพิสัย พบว่าค่าพิสัยที่ได้มีการกระจายมากเมื่อเทียบกับ
วิธีการวัดการกระจายวิธีอื่น
1.5 พิสัยใช้ได้ดีกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพราะให้ค่าคงที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่
1.6 พิสัยเหมาะสําหรับใช้วัดการกระจายของข้อมูลอย่างคร่าวๆ
2. ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และความแปรปรวน
2.1 การคํานวณความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเป็นบวกเสมอ ถ้าได้
ค่าติดลบ แสดงว่าเกิดจากการแทนค่าผิด
2.2 ในการวัดการกระจายของข้อมูล จะใช้ความแปรปรวน หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก็ได้แต่ควรใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง นักวิจัยมักเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ทั้งนี้เพราะส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของข้อมูลที่อยู่ในหน่วยเดียวกับข้อมูลเดิมที่นํามาวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะใช้ในการวิจัยที่เป็นการสํารวจโดยเสนอคู่กับค่าเฉลี่ย ส่วนความแปรปรวนจะใช้มากในสถิติขั้นสูง เช่น การ
ทดสอบค่าที (t-test) เป็นต้น
2.3 ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นประกอบด้วยคะแนนที่มีค่าน้อย
และค่ามากปะปนกันอยู่

ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยแสดงว่าข้อมูลชุดนั้นประกอบด้วยคะแนนที่มีค่า

ไล่เลี่ยกัน ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นศูนย์แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นประกอบด้วยคะแนนที่มีค่าเท่ากันหมด
3.

ความเบี่ยงเบนควอไทล์
การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ความเบี่ยงเบนควอไทล์มีส่วนดี คือ
3.1 เหมาะสําหรับวัดการกระจายของข้อมูลชุดที่มีข้อมูลบางค่าสูงหรือต่ํากว่าข้อมูลอื่นๆ

ในชุดเดียวกันมาก
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3.2 ในกรณีที่การแจกแจงความถี่ของข้อมูลมีอันตรภาคชั้นแรกหรืออันตรภาคชั้นสุดท้าย
เป็นแบบเปิด ก็ยังสามารถหาค่าการกระจายของข้อมูลโดยใช้ความเบี่ยงเบนควอไทล์ได้ แต่จะหาโดยใช้พิสัยหรือ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ได้
ในขณะเดียวกันความเบี่ยงเบนควอไทล์ก็มีข้อเสียคือ ค่าการกระจายของข้อมูลที่วัดได้
ไม่ละเอียด เพราะไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาคํานวณ

สถิติท่ีใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีจุดมุ่งหมาย เพื่อบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือ
มากกว่า 2 ตัว ในประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางสังคมกับการไปใช้สิทธิ์ใน
การเลือกตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างอายุราชการกับอัตราเงินเดือน ความสัมพันธ์ระหว่างลําดับที่ของการสอบวิชา
คณิตศาสตร์กับลําดับที่ของการสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ผู้วิจัยจะ
เลือกใช้การคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบใด ขึ้นอยู่กับมาตราการวัดตัวแปรทั้งสองว่าอยู่ในมาตราใด
ตัวแปรส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์มักจะเป็นตัวแปรต่อเนื่อง

(continuous

variable) ทัง้ สองตัวแปรมีค่าอยู่ในมาตราอันตรภาค หรือมาตราอัตราส่วน เช่น ความสูง น้ําหนัก รายได้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ดัชนีที่ใช้วัดความสัมพันธ์สําหรับตัวแปรในลักษณะนี้คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficient: r) ซึ่งการหาความสัมพันธ์แบบนี้จะ
บอกให้ทราบว่าตัวแปรคู่นี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ สัมพันธ์ กันในระดับใด และสัมพันธ์ในทิศทางใด
ส่วนดัชนีที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ในมาตรานามบัญญัติที่แปรค่าได้มากกว่าสองค่า

(polytomous) เช่น หาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพผู้ปกครองกับสาขาวิชาที่บุตรเลือกเรียน หรือหาความสัมพันธ์
ระหว่างวุฒิการศึกษากับภาวะผู้นํา เป็นต้น สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ คือ ไคสแควร์ แต่ไคส
แควร์จะบอกให้รู้แต่เพียงว่าตัวแปรคู่นี้มีความสัมพันธ์ (associate) กันหรือไม่ หรือว่าเป็นอิสระต่อกันหรือไม่
เท่านั้น ไม่ได้บอกระดับความสัมพันธ์ และไม่บอกทิศทางของความสัมพันธ์

แต่ถ้าต้องการวัดถึงระดับของ

ความสัมพันธ์ก็มีสถิติที่นิยมใช้กันคือ Cramer's V
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

ยังมีดัชนีที่ใช้วัดความสัมพันธ์อีกหลายแบบ

ลักษณะของการแปรค่าของตัวแปรคู่ที่นํามาหาสหสัมพันธ์กัน
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ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ

สหสัมพันธ์มีหลายชนิดที่รู้จักกันทั่วไป

ได้แก่

สหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว (simple correlation) สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation) นอกจากนั้นจากสหพันธ์
นี้ยังวิเคราะห์ต่อไปได้อีกเช่นการวิเคราะห์ถดถอย (regression analysis) เป็นต้น
2.1

สหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว (simple correlation) หรือ สหสัมพันธ์อย่างง่าย หมายถึง การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์มากน้อยหรือไม่มีเลย และอาจจะสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันหรือตรงข้ามกัน ซึ่งสามารถทราบถึงขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ดังกล่าวได้จากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สัมประสิทธิ์จะมีค่าสูงสุดเป็น 1 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองชุดมีความสัมพันธ์กันเป็นอันมาก
นอกจากนี้ค่าของสัมประสิทธิ์อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ในกรณีที่เป็นบวกแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน ถ้าตัวแปรทั้งสองสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้าม ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะออกมาเป็นค่าลบ
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าเป็น 0 เมื่อตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ซึ่งก็หมายความว่า การ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งจะไม่มีผลทําให้ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดและเพื่อความเข้าใจ
ขอให้พิจารณาลักษณะการกระจายของข้อมูลอันได้แก่ตัวแปรทั้งสองตัว (x และ y) ในแผนภาพกระจาย
2.1.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
1) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวนั้นสามารถหาได้โดยวิธีง่ายๆ คือ
การพิจารณาลักษณะการกระจายของข้อมูลของตัวแปรทั้งสองตัวในแผนภาพการกระจาย ก็สามารถบอกคร่าวๆว่า
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และถ้าสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ถ้าต้องการ
ทราบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันนั้น ตัวแปรใดเป็นเหตุให้ตัวแปรอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปก็จะต้องหาสมการ
ถดถอยอย่างง่าย โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยอย่างง่าย ซึ่งสามารถคํานวณได้ด้วยสูตร
n  xy  (  x )(  y )

r xy 

x

[ n  x 2  (  x ) 2 ][ n  y 2  (  y ) 2 ]
คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
r xy เมื่อ

2

คือ

x

คือ

ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากชุด x

y

คือ

ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากชุด y

ผลรวมของกําลังสองจากข้อมูลชุด x
y

2

คือ ผลรวมของกําลังสองจากข้อมูลชุด y

xy

คือ

ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูล x และ y

n

คือ

จํานวนผู้เข้าสอบ
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โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) คือ ดัชนีที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์นี้จะมีค่ามากกว่า 0 ถึง 1.00 โดยค่ามากกว่า 0 ถึง 0.29 หมายความว่ามีระดับความสัมพันธ์ต่ํา ค่า
ตั้งแต่ 0.30 - 0.70 หมายความว่ามีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง และ ค่าตั้งแต่ 0.71 - 1.00 หมายความว่ามี
ระดับความสัมพันธ์สูง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0 หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ แสดงว่า ตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในทางลบ แสดงว่า ตัวแปร
มีความสัมพันธ์ในทางกลับกัน คือ ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งมีแนวโน้มที่จะมีค่าต่ํา เป็นลักษณะ
ผกผัน
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หรือแปรผัน
ตามกัน นั่นคือ ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าสูงด้วย ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าต่ําอีกตัวแปรหนึ่งจะต่ําด้วย
2) สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เพื่อเป็นการทดสอบว่ามีการถดถอยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามได้ดีเพียงใดนั้น ผู้วิเคราะห์การถดถอยควรจะทําการหาค่าของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of
determination) ซึ่งใช้สัญลักษณ์ r2 นั่นคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ยกกําลังสองนั่นเอง ค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ

จะเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรตามจะเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระมาก

น้อยเพียงใด ซึง่ 0 > r2 < 1
ถ้า r2 มีค่าสูง แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระที่มีอยู่ในสมการการถดถอยนั้น
ได้ดี เพราะตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันมาก
ถ้า r2 มีค่าต่ํา แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระที่มีอยู่
ในสมการการถดถอยนั้น เพราะตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก
ถ้า r2 มีค่าเป็น 0 แสดงว่า ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ซึ่งสมการการถดถอยที่
หาได้ก็ควรที่จะมีค่า b1 เป็น 0 ด้วย
2.2 สหสัมพันธ์พหุคุณ (multiple correlation) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรหนึ่งกับตัว
แปรอื่นที่มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป เช่น จํานวนผู้โดยสารด้วยเครื่องบินของสายการบินหนึ่ง อาจขึ้นอยู่กับ ราคาตั๋ว วัน
เดินทาง จํานวนเที่ยวบินเวลาบิน เป็นต้น การคํานวณค่าสหสัมพันธ์พหุคูณค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากต้อง
ตรวจสอบสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรทุกคู่ที่เป็นไปได้ เพื่อนํามาคํานวณหาค่าสหสัมพันธ์ที่ต้องการ ในที่นี้จะ
ศึกษาถึงสหสัมพันธ์พหุคูณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว (y) กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว (x1 และ
x2) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ry.x1x2 หรือเขียนอยู่ในรูปอย่างง่ายโดยใช้รหัสตัวเลข เป็น ry.12 ซึ่งสูตรมีดังนี้
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เมื่อ

ry.12

คือสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร y และตัวแปร x1 , x2
ry1

คือสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปร y และตัวแปร x1

ry2

คือสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปร y และตัวแปร x2

r12

คือสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปร x1 และตัวแปร x2

2.3 วิเคราะห์ถดถอย (regression analysis) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระหนึ่งตัวหรือหลายตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัว

ใช้วิธีพลอตค่าของตัวแปรตามบนแกนตั้งและตัวแปรอิสระ

บนแกนนอนของกราฟ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร แล้วหาเส้นความสัมพันธ์ที่เหมาะที่สุดกับ
ข้อมูล เส้นความสัมพันธ์นี้ใช้ในการหาค่าของตัวแปรอิสระที่จะทํานายค่าของตัวแปรตามได้ดีที่สุด
การวิเคราะห์ถดถอยที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวเรียกว่า “การถดถอยอย่างง่าย” (simple regression) และการ
วิเคราะห์ถดถอยที่มีตัวแปรอิสระสองตัวขึ้นไปเรียกว่า “การถดถอยพหุ” (multiple regression)
2.3.1 การถดถอยอย่างง่าย (simple regression) หรือการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เป็นเทคนิคทางสถิติ
ที่ใช้สร้างรูปแบบสมการเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (1 ตัว โดยตัวแปรทั้งสอง
ต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A) เมื่อสําเร็จการศึกษา ขึ้นอยู่กับ คะแนนสอบคัดเลือก
ก่อนที่จะเข้ามาเรียนหรือไม่ ดังนั้น

ตัวแปรเกรดเฉลี่ยสะสม หรือตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์นี้คือตัวแปรตาม

ส่วนตัวแปรคะแนนสอบคัดเลือกเราเรียกว่าตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณทั้งคู่ สมมติว่าทดสอบแล้วว่าตัว
แปรทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้น และหารูปแบบของความสัมพันธ์ได้เป็น
เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสําเร็จการศึกษา = .257 + .04คะแนนสอบคัดเลือก
หรือ

GPA = .257 + .04 Score

เมื่อ

GPA

แทน

SCORE แทน

เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสําเร็จการศึกษา
คะแนนสอบคัดเลือก

เช่น นายมานะ สอบเข้ามาได้ด้วยคะแนน 76 คะแนน นําเลข 76 ไปแทนลงในตัวแปร
SCORE ในสมการดังนี้
GPA = .257 + .04 (76) = 3.30
แปลความได้ว่า นายมานะเมื่อสําเร็จการศึกษา จะได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.30
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และถ้าเขียนในรูปสมการต้นแบบ คือ y = a + bx
(y ในที่นี้คือ gpa , x ในที่นี้คือ Score ส่วนค่า a หรือ จุดตัดแกน y คือค่าคงที่ (constant))
วิธีการสร้างสมการพยากรณ์กัน คือ นักวิจัยมีสมมติฐานในใจว่า ตัวแปรทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กัน ที่มี
สมมติฐานเช่นนั้นก็เพราะทํางานอยู่ในส่วนนั้น หรือได้ทําการศึกษาจากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
มาเป็นอย่างดี
จากนั้นทําการเก็บข้อมูลตามจํานวนที่กําหนด

หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ อาทิโปรแกรม SPSS for Windows เป็นต้น
2.3.2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (y) หรือตัวแปรเกณฑ์ (criterion variable) จํานวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (x)
หรือตัวแปรพยากรณ์ หรือตัวแปรทํานาย (predictor variable) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยตัวแปรทั้งหมดจะต้องเป็น
ตัวแปรเชิงปริมาณ

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การถดถอยจะอาศัยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น

หลัก ซึ่งคําตอบที่ต้องการคือ มีตัวแปรใดบ้างที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ที่สนใจจะศึกษา

และตัวแปรใด

พยากรณ์ได้มากน้อยกว่ากันรวมทั้งส่งผลในทางบวกหรือทางลบซึ่งการวิจัยในลักษณะนี้จะต้องอาศัยการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (review literature) มาเป็นอย่างดี เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการทําวิจัยและ
นําไปสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ ซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดดังนี้
X1
X1

Y
X 1 ตัว Y 1 ตัว

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

X2
Y
X3
X4

(simple regression)

x มากกว่า 2 ตัว y 1 ตัว

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(multiple regression analysis)
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ภาพที่ 8.2

กรอบแนวคิดการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเกณฑ์ (y) กับตัวแปรพยากรณ์ (x)
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สิ่งสําคัญที่ต้องการหา คือ
1. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ หรือในรูปคะแนนมาตรฐานหรือทั้งคู่
3. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีข้อตกลงเบื้องต้นที่สําคัญ 3 ประการ คือ

1.

คะแนน y

มีการกระจายเป็นโค้งปกติที่ทุกค่าของ x ข้อตกลงนี้มีประโยชน์ในการทดสอบ

นัยสําคัญของค่าสถิติต่างๆ เพราะการทดสอบค่า R หรือ bi นั้น เกี่ยวพันกับค่า



y 2 และการทดสอบนัยสําคัญ

ของสถิติเหล่านี้ก็อาศัย F หรือ t เป็นสําคัญ ซึ่งต้องยึดถือข้อตกลงว่า คะแนนต้องกระจายเป็นโค้งปกติ
2.

คะแนน y มีความแปรปรวนเท่ากันที่ทุกๆ จุดของ x

3.

ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์

(e)

นี้มีการกระจายเป็นโค้งปกติและเป็นความคลาด

เคลื่อนที่เกิดโดยบังเอิญ (random) พร้อมกับมีความแปรปรวนเท่ากันทุกจุดของ x
ตัวอย่าง นักวิจัยสงสัยเกี่ยวกับความอ้วนของผู้หญิงที่สมรสแล้ว ว่าจะเป็นผลเนื่องมาจาก อายุ ค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จํานวนบุตร จํานวนชั่วโมงในการออกกําลังกายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ หรือไม่
จากตัวอย่างโจทย์ข้างต้น มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

โดยที่

1.

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอ้วนของผู้หญิงที่สมรสแล้ว

2.

เพื่อสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นสําหรับการพยากรณ์ความอ้วนของผู้หญิงที่สมรสแล้ว

ตัวแปรตาม (y) ในที่นี้คือ ความอ้วนของผู้หญิงที่สมรสแล้ว ดูจากน้ําหนัก
ตัวแปรอิสระในที่นี้มี 4 ตัวแปร ได้แก่
ตัวแปรอิสระตัวที่ 1 (X1) อายุ
ตัวแปรอิสระตัวที่ 2 (X2) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
ตัวแปรอิสระตัวที่ 3 (X3) จํานวนบุตร
ตัวแปรอิสระตัวที่ 4 (X4) จํานวนชั่วโมงในการออกกําลังกายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
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ซึ่งตัวแปรทุกตัวเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

แบบนี้เราจะใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนในการตอบ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว หลังจากนั้นทําการเก็บรวบรวมข้อมูล สมมติสุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
น้ําหนัก (y) อายุ (x1) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (x2) จํานวนบุตร (x3) และจํานวนชั่วโมงในการ
ออกกําลังกายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (X4) หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ อาทิ
โปรแกรม SPSS for Windows เป็นต้น
รูปแบบสมการสําหรับการพยากรณ์น้ําหนัก (y) คือ
y = 23.611 + .255 x1 + .01 x2 + 3.173 x3 + .175 x4
สมมติว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 50 ปี สามารถพยากรณ์น้ําหนักได้ดังนี้
น้ําหนัก = 23.611 + .255(50) + .01(700) + 3.173(1) + .175(12) = 48.63 ก.ก.
และถ้าเขียนในรูปสมการต้นแบบ คือ y = a + bx1 + bx2 + bx3 + …+bxn
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนที่กล่าวมานี้เป็นวิธีทางตรง ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษาค้นคว้าในเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆ นํามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดว่าตัวแปรอิสระต่างๆ นั้นคาดว่า
น่าจะมีผลต่อตัวแปรตาม

สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประการ คือ สิ่งที่ใช้
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่เปรียบเทียบ สิ่งที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มตัวแปรตาม ส่วนกลุ่มที่เปรียบเทียบ ได้แก่ ตัว
แปรอิสระในการเปรียบเทียบจะใช้สถิติใดขึ้นอยู่กับกลุ่มที่ใช้เปรียบเทียบ สําหรับสถิติที่ใช้ทดสอบทั่วไป แบ่งได้เป็น
3 ลักษณะ คือ แบบกลุ่มเดียว แบบสองกลุ่ม และแบบหลายกลุ่ม ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว
อ้างอิงไปยังประชากร โดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นและการทดสอบสมมติฐาน กรณีที่ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างมาศึกษา
แล้วดูว่าความแตกต่างที่พบในตัวอย่างที่สุ่มมานี้ พอที่จะบอกได้หรือไม่ว่าค่าในประชากรจะแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
ซึ่งความแตกต่างที่นํามาทดสอบนี้จะเน้นไปที่การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพราะมักจะเป็นการ
ทดสอบความแตกต่างที่ใช้กันมากในการทําวิจัย

ทั้งในการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงบรรยาย

รายละเอียดดังต่อไปนี้
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โดยมี

3.1

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มีกลุ่มเดียวกับเกณฑ์

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร จะเป็นการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของกลุ่มประชากร
เป็นไปตามเกณฑ์หรือค่าคงที่

ที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ต้องการทดสอบว่า คะแนนหลังเรียนของ

นักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 หรือไม่ สิ่งที่ต้องการทดสอบคือคะแนนหลังเรียน ส่วนเกณฑ์ คือคะแนนร้อย
ละ 80 ซึ่งขั้นตอนการทดสอบมีดังต่อไปนี้
3.1.1 ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย: "คะแนนหลังเรียน (post) ของนักศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80"
หรือเขียนว่า "คะแนนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์"
3.1.2 เขียนสมมติฐานทางสถิติ
H0 : post < 80
H1 :  post > 80
เมื่อระดับนัยสําคัญทางสถิติ หรือ กําหนด = .05
3.1.3 คําสั่งเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคือ One-Sample T Test
3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (two independent
samples test) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมาจากประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรในกรณีที่ทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน เช่นอายุเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิง
คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาคณิตศาสตร์ หรืออีกตัวอย่างเช่น ในการทดลองสอนสองวิธี
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานใกล้เคียงกันมา 100 คน แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มโดยการสุ่ม
กลุ่มหนึ่งได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมประกอบการสอน อีกกลุ่มหนึ่งสอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียวโดยไม่ใช้สื่อ
ประกอบการสอน ทั้งสองกลุ่มใช้ผู้สอนคนเดียวกัน เนื้อหาที่ใช้สอนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์จะเหมือนกันทั้งสอง
กลุ่ม ในลักษณะนี้ถือว่าทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน การที่นักเรียนแต่ละคนจะไปอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 นั้น
มีโอกาสเท่าๆ กัน(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543, หน้า 65) ตัวอย่างเช่น ต้องการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ซึ่งเพศของนักศึกษาเป็นอิสระต่อกัน ขั้นตอนการทดสอบดังนี้
3.2.1 ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย: "นักศึกษาชายมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนแตกต่างจากนักศึกษาหญิง"
3.2.2 เขียนสมมติฐานทางสถิติ
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H0

: 1 = 2

H1

: 1  2

เมื่อ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05
1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาชาย
2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาหญิง
3.2.3 สถิติที่ใช้ทดสอบคือ independent samples t test
3.3

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันเป็นการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มตัวอย่างเมื่อข้อมูลตัวอย่าง ที่จะใช้ทดสอบมีความสัมพันธ์กัน
เกี่ยวข้องกัน เช่น ในการทดลองสอนสองวิธีก่อนที่จะสุ่มตัวอย่างนักเรียน

ผู้วิจัยอาจจะจับคู่นักเรียนที่มีระดับ

สติปัญญาเท่ากันพื้นฐานความรู้เท่ากันเสียก่อน สมมุติว่าจับคู่ได้ 100 คู่ (200 คน) แต่ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองสอนเพียง 100 คน คือ กลุ่มละ 50 คนเท่ากันนั้น ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากคู่ที่จัดไว้โดยการสุ่มมาเป็นคู่
จํานวน 50 คู่ หลังจากนั้นผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากคู่ที่จัดไว้โดยการสุ่มซึ่งจะจับสลากภายในแต่ละคู่ เช่น นาย ก คู่กับ
นาย ข นาย ก และ นาย ข มีโอกาสเท่าๆ กัน ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 แต่นาย ก อยู่กลุ่มที่ 1 แล้ว
นาย ข จะต้องไปอยู่ที่กลุ่มที่ 2 ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกัน อีก
ตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีลักษณะเช่นนี้ คือ การทดสอบกลุ่มเดียวกันสองครั้งก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง การทดสอบแบบนี้ จะเป็นการทดสอบความแตกต่างเป็นคู่ๆ จึงเรียกการทดสอบอีกอย่างหนึ่งว่า การ
ทดสอบความแตกต่างแบบจับคู่ (paired difference tests)
การทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นการทดสอบผลต่างของข้อมูล 2 กลุ่ม โดย
มีคุณสมบัติ คือ ค่าของผลต่างที่ได้จากการวัดอยู่ในระดับช่วงหรืออัตราส่วน และต้องมีการแจกแจงแบบปกติหรือ
ใกล้เคียงแบบปกติตัวอย่างเช่น ต้องการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาว่า สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนหรือไม่ เป็นการเปรียบเทียบแบบกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน เพราะเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มเดิม แต่ทําการ
ทดสอบ 2 ครั้ง ขั้นตอนการทดสอบดังนี้
3.3.1 ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย: "คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน"
3.3.2 เขียนสมมติฐานทางสถิติ
H0

: post < pre
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H1

: post > pre

เมื่อ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ หรือ กําหนด = .05
post หมายถึง คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
pre

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

3.3.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ paired–samples t test
3.4

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสําหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสําหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง หรือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็น
วิธีการวิเคราะห์ซึ่งแยกความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูลที่ศึกษาออกเป็นส่วนๆ

ตามสาเหตุต่างๆ ซึ่งก็คือแหล่ง

หรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนเหล่านั้น เช่น ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยหรือตัวแทนของข้อมูลในแต่ละ
ประชากร และความแปรปรวนรวมของข้อมูลภายในประชากรเดียวกัน เป็นต้น จากนั้นนําเอาความแปรปรวนที่ได้
นี้มาพิจารณาอัตราส่วนของความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแต่ละประชากร และความแปรปรวนรวม
ข้อมูลภายในประชากรเดียวกัน ว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวมีค่ามาก แสดงว่าความแปรปรวน
ระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแต่ละประชากรมีมากกว่าความแปรปรวนรวมของข้อมูลภายในประชากรเดียวกัน จึง
สามารถสรุปได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มต่างๆ ที่นํามาทดสอบ หรือ เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบและตรวจสอบว่าคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของข้อมูลตั้งแต่

3 กลุ่มขึ้นไปมีความแตกต่างกัน

หรือไม่ เช่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนต่างกัน 3
วิธี เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของประชาชนไทยในแต่ละภูมิภาค จํานวน 6 ภูมิภาค ซึ่งในกรณีที่ต้องการทําการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม นิยมทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของทุกกลุ่มพร้อมๆ กันครั้งเดียว โดยไม่แยกทดสอบทีละคู่ เนื่องจากการแยกทดสอบทีละคู่จะทําให้เสียเวลาใน
การทดสอบเพราะจะต้องทําการทดสอบ nCr ครั้ง หรือ

n!
(n - r)!r!

3

เช่น ถ้าต้องการทดสอบประชากร 3 กลุ่ม จะต้องทดสอบทั้งหมด C2 ครั้ง หรือ

3 x 2 x1
(3 - 2)!2!

= 3 ครั้ง

กล่าวคือ ต้องทําการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคู่ที่ 1 ระหว่างกลุ่ม 1 กับ กลุ่ม 2 คู่ที่ 2 ระหว่างกลุ่ม 1 กับ
กลุ่ม 3 และ คู่ที่ 3 ระหว่างกลุ่ม 2 กับ กลุ่ม 3 ซึ่งถ้ามีจํานวนกลุ่มมากขึ้น การทดสอบในลักษณะดังกล่าวนี้จะทํา
ให้เสียเวลาและเกิดความคลาดเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นได้

ดังนั้นจึงควรทําการทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มต่างๆ

พร้อมๆ กันทีเดียว โดยตั้งสมมติฐานกลาง (H0) ว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคู่ต่างๆ หรือ H0 : 1 =
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2 = …= k และตั้งสมมติฐานอื่น (H1) ว่า มีอย่างน้อย 1 คู่ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากคู่อื่น และถ้าแตกต่างกันนั้น
แตกต่างกันอย่างไร (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543, หน้า 75)โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะนั้นๆ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสําหรับหลายกลุ่ม ตัวอย่างคือ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (analysis of variances) หรือเรียกย่อๆ ว่า อะโนวา (ANOVA) ใช้ตัวสถิติ F ในการทดสอบ หรือ
เรียกว่า การทดสอบแบบเอฟ(F-test) เป็นวิธีทางสถิติวิธีหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2
ประเภท คือตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ โดยใช้ตัวแปรอิสระเป็นตัวแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อทดสอบว่าแต่
ละกลุ่มที่แตกต่างกันนั้นจะทําให้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามแตกต่างกันหรือไม่
บางครั้งอาจเรียกตัวแปรอิสระว่า ปัจจัย (factor) โดยมีข้อกําหนด (assumption) ดังนี้
(1) การสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน โดยสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ (normal
distribution)
(2) ประชากรต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน (homogeneity of variance) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
มี 3 ลักษณะ ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) เป็นการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนที่ใช้กับข้อมูลที่ได้จากการจําแนกหรือแบ่งกลุ่มโดยใช้หลักเกณฑ์แบบเดียวหรือปัจจัยเดียว

หรือการ

วิเคราะห์แบบ 1 องค์ประกอบ ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ซึ่งมีลักษณะ
ของข้อมูลที่สนใจเพียงลักษณะเดียว แต่มีข้อมูลหลายชุดหรือหลายประชากร เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระ 1 ตัว
ซึ่งแบ่งออกเป็น k ประเภทจะส่งผลแตกต่างกันหรือไม่ โดยจะมีกลุ่มตัวอย่าง k กลุ่ม จํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
ควรจะเท่ากันหรือใช้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น ต้องการเปรียบเทียบวิธีสอน 3 วิธีว่ามีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ ในตัวอย่างนี้จะมีกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอยู่จํานวนหนึ่ง
ซึ่งได้รับวิธีสอนแต่ละวิธี

หลังจากสอนแล้วก็จะมีการวัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เหมาะสมแล้วนําผลที่ได้มาทําการวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปต่อไป
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว
1) ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีที่ข้อมูลมีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ต้องทําการทดสอบก่อนว่าการสุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มนั้นมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ ถ้าข้อมูลมีมากกว่า 30 ไม่จําเป็นต้องทํา
การทดสอบ การทดสอบสามารถทําได้โดยใช้คําสั่ง Explore คําสั่งย่อย Plots แล้วเลือก Normality plots with
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tests เพื่อให้แสดงค่า Kolmogorov–Smirnov Test ในตาราง Test of Normality และตรวจสอบว่าประชากร
แต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่) โดยใช้คําสั่ง One-Way ANOVA เลือกคําสั่งย่อย Options เลือก
Homogeneity-of-variance ในกลุ่ม Statistics
2) ขั้นตอนที่ 2 ทําการทดสอบว่า ค่าเฉลี่ยของประชากรทุกกลุ่มเท่ากันหรือไม่ เพื่อสรุปสมมติฐานที่ใช้ใน
การทดสอบ โดยใช้คําสั่ง One-Way ANOVA
3) ขั้นตอนที่ 3

การทดสอบว่าประชากรคู่ใดมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันเรียกว่า การเปรียบเทียบพหุคูณ

(Multiple comparison test) หรือเรียกว่า วิธีทดสอบรายคู่ (post hoc) โดยใช้คําสั่งย่อย Post Hoc ซึ่งจะใช้
เมื่อเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือแบบหลายทางเท่านั้น

แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วม ไม่สามารถใช้คําสั่ง Post Hoc ได้ คําสั่งย่อย Post Hoc แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1) วิธีการทดสอบรายคู่ ใช้ในกรณีที่ประชากรทุกกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน ค่าทดสอบต่างๆ เช่น
Scheffe, Tukey เป็นต้น
3.2) วิธีการทดสอบรายคู่ ใช้ในกรณีที่มีประชากรอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีความแปรปรวนแตกต่างจากกลุ่มอื่น
เช่น Tamhane’s T2, Dunnett’s T3
3.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกสองทาง (Two-Way ANOVA) เป็นการทดสอบค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป เมื่อมีการจําแนกหรือแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยใช้หลักเกณฑ์
สองปัจจัย ซึ่งจะเป็นการทดสอบว่า การแบ่งกลุ่มดังกล่าวมีผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะที่สนใจหรือไม่
ข้อกําหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกสองทางด้วยวิธีพาราเมตริกจะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล
ดังนี้
1) ข้อมูลแต่ละกลุ่มย่อยจะต้องมาจากประชากรที่มีการกระจายหรือความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (12 = 22 = 32 … n2 )
2) ข้อมูลในแต่ละกลุ่มย่อยที่เลือกมาทดสอบควรมาจากประชากรที่มีการแจงแจงแบบปกติ
3) ตัวอย่างที่มาแต่ละกลุ่มควรจะต้องเป็นอิสระต่อกัน
3.4.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกหลายทาง (Multi-Way ANOVA) เป็นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนที่ใช้กับข้อมูลที่ได้จากการจําแนกหรือแบ่งกลุ่มโดยใช้หลักเกณฑ์ตั้งแต่สามแบบเดียวหรือสามปัจจัย
ขึ้นไป
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การใช้สถิติแบบพาราเมตริก
การใช้สถิติแบบพาราเมตริก (parametric statistical) เช่น การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร
โดยใช้สถิติ t-test ANOVA หรือ F-test พบว่าการที่จะใช้สถิติเหล่านี้ได้ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างหรือข้อมูล
จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นหลายประการ เช่น กลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร
ที่มีการแจกแจงแบบปกติ หรือต้องได้รับการสุ่มมาจากประชากรที่มีความแปรปรวนเท่ากัน เป็นต้น ดังนั้นในการ
ทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ ถ้าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น จะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการแปลผลได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก (nonparametric test)
โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยลง เช่น กลุ่มตัวอย่างไม่จําเป็นต้องได้รับการสุ่มมาจากกลุ่มประชากรที่มีการแจกแจง
ความถี่แบบปกติ

แต่จะทําให้อํานาจ (power) การทดสอบน้อยลง

ดังนั้นจึงควรเลือกใช้วิธีการทดสอบให้

เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลเพื่อให้การแปลผลมีความถูกต้องมากที่สุด

รายละเอียดของการทดสอบด้วยสถิติ

แบบนอนพาราเมตริกมีดังนี้
1.

การทดสอบค่าสัดส่วนสําหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง

กรณีที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาโดยการตรวจสอบว่าคุณลักษณะของข้อมูลมีจํานวนเป็นไปตามที่คาดหวัง
หรือไม่ ซึ่งจะไม่ทําการทดสอบจํานวนโดยตรงแต่จะทําการทดสอบในรูปของสัดส่วน โดยข้อมูลอยู่ในมาตรานาม
บัญญัติ หรือมาตราเรียงอันดับก็ได้ การทดสอบแบบนี้ไม่ต้องระบุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงของข้อมูล
ในประชากร

การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ 1 กลุ่มตัวอย่างมี 2 ประเภท คือ การทดสอบสัดส่วนกรณีที่ข้อมูลมี

ค่าเป็นไปได้ 2 ค่า และการทดสอบสัดส่วนกรณีที่ข้อมูลมีค่าเป็นไปได้ ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป
1.1 การทดสอบสัดส่วนกรณีที่ข้อมูลมีค่าเป็นไปได้ 2 ค่า การทดสอบสัดส่วนกรณีที่ข้อมูลมีค่าเป็นไปได้ 2
ค่าหมายถึง ข้อมูลที่นํามาทดสอบต้องสามารถจําแนกประชากรที่จะศึกษาได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น เรียกว่า ข้อมูลมี
การแจกแจงแบบทวินาม (binomial distribution) เช่น ทดสอบโอกาสที่ทารกจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือชาย
โอกาสที่จะสอบได้หรือไม่ได้ คําสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS คือ Analyze -> Nonparametric Tests ->
Binomial…
1.2 การทดสอบสัดส่วนกรณีที่ข้อมูลมีค่าเป็นไปได้ ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป
การทดสอบสัดส่วนกรณีที่ข้อมูลมีค่าเป็นไปได้ ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป สามารถทดสอบในรูปอัตราส่วนได้ โดยจะใช้วิธี
ทดสอบของไคสแควร์ : ( 2 ) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างจํานวนหรือความถี่ที่ได้จากการสังเกต
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(observed frequency) กับ ความถี่ที่คาดหวัง (expected frequency) หรือความถี่ตามทฤษฎี (อุทุมพร
(ทองอุไร)

จามรมาน, ม.ป.ป., หน้า 29) ข้อมูลที่เหมาะสมจะต้องเป็นข้อมูลที่เก็บในตัวแปรแบบจําแนกกลุ่ม

(categorical variables) เช่น เพศ (ชาย-หญิง) ชั้นปีนักศึกษา (ปี 1 - ปี 4) ระดับความคิดเห็น (ระดับ 1- ระดับ
5) ขนาดโรงเรียน (เล็ก กลาง ใหญ่) เป็นต้น ชนิดของตัวแปรควรจะเป็นแบบ ตัวเลข (numeric) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะต้องเป็นจํานวนเต็มแบบเรียงลําดับ เช่น 1 2 3 … แต่ถ้าตัวแปรเป็นแบบตัวอักษร (string) จะต้องทํา
การเปลี่ยนให้เป็นชนิดตัวเลขเสียก่อน คําสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS คือ Analyze -> Nonparametric Tests ->
Chi-Square…
2.

การทดสอบค่าเฉลี่ยสําหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง

การทดสอบค่าเฉลี่ยสําหรับ 1 กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นวิธีทดสอบว่าประชากรมีการแจกแจงเป็นไปตามสัดส่วน
ที่คาดหวังไว้หรือไม่วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการทดสอบด้วยคําสั่งไคสแควร์ ซึ่งใช้ได้กับทุกกรณี และวิธีนี้
สามารถใช้ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (normality)ของข้อมูลได้ คําสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS คือ Analyze ->
Nonparametric Tests -> 1-Sample K-S
3.

การทดสอบลักษณะการสุ่มของข้อมูล

การทดสอบโดยวิธีนี้ เป็นการทดสอบว่า ข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้มีลักษณะของการเกิดเป็นไป
โดยสุ่มหรือไม่

โดยต้องพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนั้น คําสั่งที่

ใช้คือการทดสอบรันส์ (Runs) คําสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS คือAnalyze -> Nonparametric Tests -> Runs…
4.

การทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม กรณี 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน

ข้อมูลตัวอย่างที่จะนํามาทดสอบ เลือกจากประชากรที่ไม่ทราบการแจกแจง หรือทราบการแจกแจงแต่
ไม่ใช่การแจกแจงแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่นํามาทดสอบมีจํานวนน้อย (น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง) ตัวแปรที่นํามา
ทดสอบต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ(คํานวณได้) และตัวแปรเชิงคุณภาพ (คํานวณไม่ได้) สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ
NPar-Tests หรือ Nonparametric Tests คําสั่งย่อย 2 Independent Samples ซึ่งการทดสอบด้วยคําสั่งนี้จะมี
ลักษณะคล้ายกับคําสั่ง Independent Samples T-Test แบบพาราเมตริก
5.

การทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่ม กรณี 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน ตัวแปรที่ทดสอบหรือ

ผลต่างของตัวแปรที่จะทดสอบมีการวัดอยู่ในมาตราเรียงอันดับ อันตรภาค และอัตราส่วน ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบ NPar-Tests คําสั่งย่อย 2 Related Samples แบบการทดสอบเครื่องหมาย (Sign test)
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6.

การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว

เป็นการทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของข้อมูล

ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปที่ไม่สามารถใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพาราเมตริกได้ โดยข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์
ควรเป็นข้อมูลที่มีการวัดตั้งแต่ระดับเรียงอันดับขึ้นไป และสามารถจําแนกได้ 2 วิธี ตามคุณลักษณะของข้อมูล คือ
กรณีที่ข้อมูลแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน และกรณีที่ข้อมูล
แต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์ คําสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS คือ Analyze -> Nonparametric Tests -> KIndependent Samples
7.

การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกสองทาง

เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่

สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์แบบพาราเมตริกได้โดยลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลแต่ละกลุ่มจะต้องไม่เป็นอิสระต่อ
กันหรือต้องมีความสัมพันธ์และข้อมูลต้องเป็นมาตราเรียงลําดับขึ้นไป คําสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS คือ Analyze > Nonparameteic Test -> K-Related Samples

สรุปท้ายบท
สถิติเข้ามามีบทบาทในการวิจัย

สถิติจะเข้ามาช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมา

รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การแจกแจงความถี่ การหาร้อยละ
ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล เป็นต้น

การวัดแนวโน้มเข้าสู่

การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะแตกต่างกันไปแล้วแต่

ลักษณะของตัวแปรคู่ที่นํามาหาความสัมพันธ์กัน เช่น ตัวแปรที่มีลักษณะเป็นตัวแปรต่อเนื่องหรือเชิงปริมาณ ดัชนี
ที่ใช้วัดความสัมพันธ์คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนตัวแปรในมาตรานามบัญญัติ สถิติที่ใช้หา
ความสัมพันธ์ คือไคสแควร์ และ Cramer's V ดัชนีที่ใช้วัดความสัมพันธ์อีกหลายแบบ ได้แก่ สหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว
สหสัมพันธ์พหุคูณ เป็นต้น
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากร จะทําในกรณีที่ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างมาศึกษา เพื่อดูว่าความ
แตกต่างที่พบในตัวอย่างที่สุ่มมานี้ ซึ่งความแตกต่างที่นํามาทดสอบก็คือความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหรือค่าความแปรปรวน

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มีกลุ่มเดียวกับเกณฑ์การ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2
กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน
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นอกจากนี้

ยังมีการทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก เป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาการทดสอบแบบพารา

เมตริก เพราะ การทดสอบแบบนอนพาราเมตริกมีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยกว่า เช่น กลุ่มตัวอย่างไม่จําเป็นต้องได้รับ
การสุ่มมาจากกลุ่มประชากรที่มีการแจกแจงความถี่แบบปกติ

ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของข้อมูลเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนัก เพื่อให้การแปลผลมีความถูกต้องมากที่สุด

คําถามท้ายบท
1. จงเปรียบเทียบความแตกตางของการวัดในระดับอันตรภาคกับ ระดับอัตราสวน
2. สถิติตัวใดใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวที่ขอมูลวัดในระดับอัตราสวน
3. สถิติตัวใดใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวที่ขอมูลวัดในระดับอันตรภาค หรืออัตราสวน
4. ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส (ตัวแปรตน) กับ งานอดิเรกที่ทําในเวลาวาง (ตัวแปรตาม) ควรเลือกใชสถิติตัวใด
5. ตองการเปรียบเทียบความแตกตางในบทบาทการเลี้ยงดูบุตรระหวางบิดา มารดา ควรเลือกใชสถิติอะไร เพราะ
เหตุใด
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บทที่ 9
การเขียนรายงานการวิจัย
เมื่อผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปที่

จะต้องดําเนินการ คือ การเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปการเขียน จัดพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจึงจะถือว่าการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์สําหรับรูปแบบการ

เขียนรายงานการวิจัยขึ้นอยู่กับ

ประเภทของงานวิจัยและสถาบันซึ่งอาจเป็นผู้กําหนดขึ้นและสิ่งสําคัญ

รายงานการวิจัยจัดทําขึ้นโดยมี

คือ

วัตถุประสงค์เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย โดยทั่วไปมีรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยซึ่งประกอบด้วยส่วน สําคัญ 3
ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย
(1) ปกนอก
(2) ใบรองปก (กระดาษเปล่า)
(3) ปกใน จะเหมือนกับปกนอก
(4) บทคัดย่อ
(5) ประกาศคุณูปการหรือกิตติกรรมประกาศ
(6) สารบัญ
(7) สารบัญตาราง
(8) สารบัญภาพประกอบ
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ส่วนเนื้อเรื่อง
ส่วนเนื้อเรื่องในรายงานการวิจัยประกอบด้วยเนื้อเรื่องที่ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นบท ๆ ซึ่ง ส่วนใหญ่จะนิยมแบ่ง
ออกเป็น 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา (Introduction) ประกอบด้วย
(1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
(2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(3) สมมติฐานการวิจัย
(4) ขอบเขตของการวิจัย
(5) ข้อตกลงเบื้องต้น
(6) นิยามศัพท์เฉพาะ
(7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of related literature) ในบทนี้จะประกอบด้วย
(1) ความหมายของคําที่เป็นคําหลัก (Key word) ของเรื่อง
(2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(3) ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Research procedures) ในบทนี้จะ ประกอบด้วย
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงวิธีการสุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results) เป็นการกล่าวถึงผลการวิจัย ซึ่ง ประกอบด้วย
(1) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion, discussion and recommendation) เป็น
การสรุปวิธีการดําเนินการ และผลการวิจัยอย่างย่อ ประกอบด้วย
(1) สรุปผลการวิจัย
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(2) อภิปรายผล
(3) ข้อเสนอแนะ
ส่วนประกอบตอนท้าย ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
- ประวัติผู้วิจัย
วิธีการเขียนรายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยจะต้องมีรายละเอียด องค์ประกอบที่ครบถ้วน ซึ่ง
ได้กล่าวไปแล้วใน ข้างต้น และจะบอกกล่าวถึงในแต่ละส่วนโดยรายละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบ ดังนี้
ส่วนประกอบตอนต้น

ส่วนประกอบตอนต้น

รายงานการวิจัยโดยทั่วไปมักจะมีส่วนประกอบและ

รายละเอียดดังนี้
- ปกนอก ปกนอกของรายงานวิจัยไม่นิยมใส่ภาพหรือสีสันลวดลาย มีการ วางรูปแบบและการใช้ตัวอักษร
ที่อ่านง่ายและเป็นสากล ข้อความบนปกประกอบด้วย
(1) ชื่อเรื่องวิจัย อาจมีเฉพาะภาษาไทย หรือมีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษก็ได้
(2) ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย
(3) โอกาสที่ทําวิจัย ส่วนใหญ่จะใส่เฉพาะการทําวิทยานิพนธ์หรือ รายงานการวิจัยของหน่วยงานใด
(4) ปีที่พิมพ์รายงานการวิจัย นิยมระบุเฉพาะปีพ.ศ.
- ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่า จํานวน 1 แผ่น
- ปกใน พิมพ์ข้อความเหมือนปกนอก
- บทคัดย่อ (Abstract) คือ บทสรุปของรายงานการวิจัยที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความครอบคลุม
เนื้อหาของการวิจัยทั้งหมด โดยเขียนเป็นความเรียงไม่แยกเป็นข้อ ๆ ยกเว้นในส่วนของผลการวิจัยอาจแยกเป็นข้อ
ๆ ได้ในการเขียนรายงานจะย่อเอาเฉพาะสิ่งที่ค้นพบใน การวิจัย เพื่อประโยชน์ให้นักธุรกิจนําผลที่ค้นพบไปเป็น
แนวคิดเพื่อปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพราะนักธุรกิจไม่ ค่อยมีเวลาที่จะอ่านรายละเอียดทั้งหมด และอาจจะไม่สนใจวิธีการ
หรือขั้นตอนของการวิจัย จะเลือก อ่านเฉพาะสาระสําคัญและข้อเสนอแนะที่ถือเป็นหลักในการตัดสินใจเท่านั้น
ความยาวของบทคัดย่อ ไม่ควรเกิน 1 การเขียนบทคัดย่อโดยทั่วไปจะทําไว้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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ส่วนรูปแบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนนําและส่วนเนื้อความ กล่าวคือ
1)ส่วนนํา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา และปีที่พิมพ์
2) ส่วนเนื้อความ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์วิธีการทําวิจัย และผลการวิจัย ซึ่งอาจมีข้อเสนอแนะด้วยก็ได้
ตัวอย่างโครงสร้างบทคัดย่อรายงานการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ ก. บทคัดย่อภาษาไทย
- ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็น ส่วนที่ผู้วิจยั ชี้แจงและกล่าว
ขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ในการทําวิจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการ แสดงความกตัญญูรู้จักบุญคุณ นอกจากนี้
ประกาศคุณูปการยังสามารถใช้ยืนยันถึงคุณภาพของ การศึกษาค้นคว้าได้อีกด้วย จึงเป็นเครื่องช่วยให้ผู้อ่านเกิด
ความมั่นใจในด้านคุณภาพผลงานวิจัยดี ยิ่งขึ้นและบางสถาบันก็ใช้คําว่า กิตติประกาศ (Acknowledgement)
อนึ่งการเขียนประกาศ คุณูปการนี้ผู้วิจัยไม่ควรเขียนให้ยืดยาวหรือยกยอมากจนเกินไป
- สารบัญ จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่าน มองเห็นโครงสร้างของรายงานการวิจัย ทั้งหมดและยังสามารถช่วย
ให้ค้นหาแต่ละหัวข้อได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยทั่วไปการเขียนสารบัญมักจะ แบ่งเป็นบท ๆ เรียงตามลําดับของ
เนื้อหา โดยแต่ละบทก็แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ อีก พร้อมทั้งระบุ หน้ากํากับไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเปิด
ค้นหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- สารบัญตาราง การเสนอผลงานวิจัย ส่วนมากนิยมเสนอในรูปของตาราง เพราะทําให้อ่านเข้าใจง่าย และ
สามารถบรรจุเนื้อหาได้มาก บัญชีตารางหรือสารบัญตาราง ประกอบด้วยส่วนที่สําคัญ 3 ส่วนคือ
(1) เลขที่ตาราง เรียงตามลําดับจากต้นจนจบควรขึ้นเลขที่ตามบทนั้น ๆ ก่อน แล้วจึงเรียงลําดับ เช่น ถ้า
ตารางของบทที่ 1 ก็ใช้ชื่อว่า ตาราง 1.1 ตาราง 1.2 ไปเรื่อย ๆ ส่วนบทที่ 2 ก็ใช้ชื่อว่า ตาราง 2.1 ตาราง 2.2 หรือ
ตาราง 3.1 ตาราง 3.2 เป็นต้น
(2) ชื่อตาราง พิมพ์ต่อจากเลขที่ตาราง ให้ตรงตามชื่อตารางในเนื้อหาของ รายงานการวิจัยทุกประการ
(3) เลขหน้าตาราง พิมพ์ไว้ทางขวามือของหน้ากระดาษ เพื่อบอกให้ทราบว่า ตารางนั้น ๆ อยู่หน้าใดของ
รายงานการวิจัย ดังตัวอย่างต่อไปน
- สารบัญภาพประกอบ (List of Figures) เป็นหน้าสุดท้ายของส่วนนําของ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ที่แสดงชื่อภาพประกอบ ได้แก่ กราฟ แผนภูมิภาพเขียน แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายต่าง ๆ โดยระบุเลขหน้าของ
ภาพประกอบด้วยดังตัวอย่าง
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ส่วนเนื้อเรื่อง
ส่วนเนื้อเรื่องในรายงานวิจัยเป็นสวนที่แสดงสาระสําคัญของการวิจัยที่มีเนื้อหา จํานวนมาก ซึ่งผู้วิจัยจะ
แบ่งการเขียนออกเป็นบท ๆ อาจมี 4 หรือ 5 บท หรือมากกว่าก็ได้ดังที่ได้ กล่าวมาแล้วในตอนต้น แต่ในที่นี้จะแบ่ง
การเขียนออกเป็น 5 บท ได้แก่
1)บทนํา
2)เอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3)วิธีดําเนินการวิจัย
4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
5) สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแต่ละบทต่อไปนี้
บทนํา
บทนําเป็นบทที่ 1 ของรายงานการวิจัย เป็นการนําผู้อ่านให้เข้าสู่ปัญหา และเข้าใจปัญหาของเรื่องที่วิจัย
บทนําจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
(1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงคํานํา และที่มาของปัญหารวมทั้งเหตุผลในการทําวิจัย โดยขมวดความคิดของคนอื่น
ที่ทําวิจัยเรื่องทํานองเดียวกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้อ่าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรอ้างทฤษฎีหลักการและ
เหตุผลจากสิ่งที่ศึกษามาแล้ว เพื่อช่วยให้มองเห็นความสําคัญของการศึกษานี้ยิ่งขึ้น อาจจะเขียนในทํานองการ
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อชี้ให้เห็นว่าการวิจัยนี้มีคุณค่ามีความสําคัญ มีความจําเป็นและมีความเหมาะสมกับสถาพการณ์
มากน้อยเพียงใด
(2) วัตถุประสงค์การวิจัย
การเขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นสิ่งชี้บ่งให้ ทราบว่า การวิจัยเรื่องนี้เพื่อต้องการรู้อะไร อาจทําได้
หลายวิธีเช่น สามารถเขียนได้ดังนี้
1) ประโยคคําถามใหญ่กว้างๆแล้วตามด้วยประโยคคําถามย่อยๆ
2) ประโยคคําถามเฉพาะเป็นข้อๆเรียงตามด้วยประโยคควรจะเป็น
3) ประโยคบอกเล่า แล้วตามด้วยประโยคบอกเล่าเฉพาะเป็นข้อ ๆ
4) ประโยคบอกเล่าย่อย ๆ เรียงตามลําดับที่ควรจะเป็น
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(3) สมมติฐานการวิจัย เป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นอธิบายข้อเท็จจริง เป็นการคาดคะเน เหตุการณ์ล่วงหน้า โดยที่ยัง
มิได้ทําการทดสอบข้อความที่สมมติฐานอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้แต่ต้อง สามารถทําการทดสอบได้
(4) ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นการให้ข้อความจริงพื้นฐานของการวิจัยที่ต้องการ ให้ผู้อ่านยอมรับโดยไม่ต้อง
พิสูจน์ฉะนั้นข้อตกลงเบื้องต้นจึงเป็นข้อความจริงที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบไว้ล่วงหน้า อันจะทําให้ผู้อ่านมี
ความเข้าใจในงานวิจัยง่ายขึ้น การกําหนดข้อตกลง เบื้องต้น โดยทั่วไปต้องอาศัยทฤษฎีหลักเกณฑ์และกฎต่าง ๆ
ด้วย
(5) ขอบเขตของการศึกษา การวิจัยจําเป็นจะต้องมีขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เพราะเราไม่สามารถ
ทําการวิจัยได้หมดครบถ้วน ผู้วิจัยจึงพยายามจํากัดขอบเขตว่าจะ ทําการศึกษาแค่ไหนเพื่อช่วยให้การจํากัดความ
ของปัญหานั้นชัดเจนขึ้น ส่วนมากมักจะจํากัดขอบข่าย ในด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกําหนดช่วงระยะเวลาไว้โดยเป็นการ จํากัดขอบข่ายเพื่อให้ความคิดเห็นของผู้อ่านอยู่ในกรอบที่จํากัด ไม่
หลงผิดไปในทิศทางอื่น
(6) คํานิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการให้คํานิยามของศัพท์เฉพาะใช้ในการวิจัย เพื่อให้ เกิดการสื่อความหมาย
ที่ตรงกัน ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตรงจุดตามความมุ่งหมายของผู้ทําวิจัย อีกทั้งยัง ช่วยให้ปญ
ั หาที่จะวิจัยมีความรัดกุม
ชัดเจนขึ้น การให้คํานิยามศัพท์เฉพาะสามารถทําได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การนิยามแบบทั่วไป เป็นการนิยามตามความหมายของตัวแปรนั้น อาจจะนิยามตามทฤษฎีตาม
พจนานุกรม หรือตามผู้เชี่ยวชาญก็ได้
2) การนิยามปฏิบัติการ เป็นการนิยามตัวแปรที่จะศึกษา โดยแบ่งออกใน รูปแบบโครงสร้างความสามารถ
ในการจัด การสังเกตหรือตรวจสอบนิยามปฏิบัติการ จึงเป็นนิยามที่ พยายามบอกหรืออธิบายว่าพฤติกรรมหรือตัว
แปรนั้นเป็นอย่างไร วัดได้โดยวิธีใดและใช้เครื่องมืออะไร วัด ผลของการวัดผลออกมาเป็นคะแนนหรืออะไร เป็นต้น
(7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการกล่าวถึงผลของการศึกษาในเรื่องนี้ว่าจะมี ประโยชน์อย่างไร จะ
ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น บทที่ 2 ของรายงานการวิจัย โดย เป็นการกล่าวถึงผลงานวิจัย
หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นข้อเขียนของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางและมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่
ผู้วิจัยกําลังศึกษาอยู่ก็ได้ผู้วิจัยจะต้องทําการศึกษาและสรุปย่อ มาเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
(1) ช่วยให้ผู้วิจัยทราบข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
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(2) ทําให้ทราบว่าสิ่งใดที่ยังไม่มีการศึกษา ยังไม่มีการทดสอบ ยังไม่รู้หรือ เป็นปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุติ
(3) ทําให้ไม่ต้องทําการวิจัยซ้ําอีกโดยไม่จําเป็น
(4) ช่วยให้สามารถตั้งหัวข้อปัญหาที่มีคุณค่าและมีความสําคัญ
(5) ช่วยให้ทราบสมมติฐานได้เหมาะสม และชี้แนวทางการศึกษาวิจัย ตลอดจนหาเทคนิคในการวิจัย การ
แปลความหมายของข้อมูลและการแปรผลการวิจัย อนึ่ง การอ้างอิงเอกสารและหลักฐานบางประการของผู้อื่นใน
รายงานของผู้วิจัย ผู้วิจัย จะต้องให้เกียรติแก่เจ้าของความคิดหรือข้อความนั้น ซึ่งหลักสากลที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ
ถ้าผู้วิจัยคัดลอกข้อความนั้นเต็มประโยค หรือทั้งตอน จะต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) ไว้ที่ข้อความนั้น
ถ้าคัดมาหลายตอนหรือหลายข้อความควรแยกต่างหาก โดยย่อหน้าขึ้น บรรทัดใหม่และต้องบอกให้ทราบว่าคัดมา
จากไหนและเป็นของใคร - ถ้าผู้วิจัยได้ข้อความหรือความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเขียนไว้แล้วผู้วิจัยนําบทความคิดนั้น
หรือข้อเขียนนั้นมาเขียนเรียบเรียงใหม่เป็นคําพูดของตนเอง ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ควรบอกให้
ทราบว่าใครเป็นเจ้าของความคิดนั้น และได้จากไหน ส่วนที่เกี่ยวกับชื่อผู้แต่งหนังสือหรือผู้เขียนข้อความนั้นนิยม
ปฏิบัติกันอยู่ 2 วิธี 1. ใส่ไว้ตอนล่างของหน้ากระดาษ (Footnotes) โดยใช้เลขกํากับตั้งแต่เลขหนึ่งเรื่อยไป เมื่อขึ้น
หน้าใหม่ก็เริ่ม 1, 2, 3 ใหม่ เลขนี้จะต้องใส่สองแห่ง แห่งหนึ่งคือ ใส่ที่ท้ายข้อความนั้น และอีก แห่งหนึ่งคือที่
ตอนล่างของหน้ากระดาษ 2. ใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้อความนั้น โดยใส่เฉพาะชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. และเลขหน้าที่คัด
ข้อความนั้นมา เช่น (อภินันท์ จันตะนี, 2536 : 144) ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ชื่อหนังสือ สํานักพิมพ์ฯลฯ จะมี
ระบุไวในบรรณาน ้ ุกรม การศึกษารายงานวิจัยทีเกี่ยวข้องบางครั้งอาจเขียนไว้ในบทที่ 1 ก็ได้ถ้าเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีน้อยแต่ถ้ามีผู้ทําการศึกษาไว้มากทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ด้วย ผู้วิจัยก็
ควรแยกออกมาไว้เป็นบทหนึ่งต่างหาก เช่น กําหนดไว้ในบทที่ 2 เป็นต้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การเขียนวิธีดําเนินการวิจัยเป็นรายงานวิจัยโดยทั่วไป จะอยู่ในบทที่ 3 ของรายงาน เป็นส่วนที่ผู้วิจัยเขียน
รายงานหรืออธิบายแบบแผนการวิจัย (Research Design) อย่างละเอียดเพื่อชี้ให้เห็นว่าการวิจัยเรื่องนั้นผู้วิจัยมี
วิธีการหาคําตอบในแต่ละประเด็นปัญหา อย่างไรบ้าง ส่วนมาจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ได้แก่
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นส่วนที่ผู้วิจัยกล่าวถึงและขอบเขตของ ประชากรที่ศึกษาตลอดจนกลุ่ม
ที่เลือกมาใช้ในการศึกษาว่าได้มาโดยวิธีใด และมากน้อยเพียงใด ซึ่ง รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างได้กล่าวแล้วในหัวข้อ การกําหนดประชากร และการเลือกตัวอย่าง
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นการกล่าวถึงลักษณะและ คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องนั้นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยัง ต้องกล่าวถึงวิธีการสร้างเครื่องมือ การทดลองใช้
ไว้ด้วย แลในกรณีที่ผู้วิจัยใช้เครื่องมือของนักวิจัยคน อื่นจะต้องบอกแหล่งของเครื่องมือพร้อมด้วยคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยการนําเครื่องมือไปทดสอบ (pre-test) เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนใหญ่จะหาในแง่ของความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ เพราะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยถือว่ามีความสําคัญมาก
3) การรวบรวมข้อมูล เป็นการกล่าวถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยว่าใช้ วิธีการอย่างไร โดยบอก
ขั้นตอนและวิธีการอย่างละเอียด
4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการกล่าวถึงวิธีการ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากที่ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
แล้ว โดยอธิบายการดําเนินการอย่างละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมทั้ง บอกถึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยว่าใช้สถิติ
อะไรบ้าง และหากใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ช่วยใน การวิเคราะห์ก็ต้องบอกไว้ด้วยเช่นกัน สําหรับการเขียน
วิธีดําเนินการวิจัยที่ระบุรายละเอียดทั้ง 4 หัวข้อ ดังกล่าว ข้างต้น เป็นเนื้อหาเดียวกับวิธีการดําเนินการวิจัยที่ผู้วิจัย
เขียนไว้ในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยและมีโครงสร้างการเขียนดังนี้
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ผลการวิเคราะห์ข้อูล” ก็ได้เป็นส่วนที่จัดไว้ในบทที่ 4 ของรายงานการ
วิจัย ซึ่งถือว่ามีความสําคัญที่ผู้วิจัยจะได้รายงาน ผลการวิจัยหรือข้อค้นพบที่สําคัญจากการวิจัยเรื่องนั้น โดยเขียน
รายงานเป็นลําดับตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย หรืออาจเขียนตามลําดับตามสมมติฐานการวิจัยก็ได้ (ในกรณีที่
สมมติฐานทีเขียนรับกับ วัตถุประสงค์แต่ละข้อ) ส่วนการเขียนอาจนําเสนอเป็นตาราง กราฟ หรือแผนภูมิก็ได้ขึ้นอยู่
กับความ เหมาะสม โดยจะต้องอธิบายความหมายของตัวเลขต่าง ๆ ที่อยู่ในตาราง หรือความหมายของกราฟ และ
แผนภูมินั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง ในการเขียนอธิบายความหมายของตัวเลขในตาราง หรือความหมายของ กราฟ และ
แผนภูมิต่าง ๆ นั้น ผู้วิจัยจะต้องเขียนในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการแปลหรือ ตีความหมายของข้อมูลที่เสนอ
เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าการวิจัยนั้นได้ข้อค้นพบที่สําคัญอะไรหรือมี ข้อสรุปอะไร โดยเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและ
ข้อควรระวังอย่างยิ่ง คือ ไม่ควรนําความคิดเห็น ส่วนตัวเพิ่มเติมลงไปในส่วนนี้ถ้าหากมีความคิดเห็นส่วนตัวควร
นําไปเสนอรวมในหัวข้อการอภิปราย ผลในบทที่ 5การนําเสนอข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด เนื่องจากผู้วิจัย
ต้องการให้ผู้ตอบมีความอิสระ ในการตอบอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากที่ให้เลือกตอบ ซึ่งผู้ตอบจะมีความคิดที่
หลากหลาย ดังนั้น คําตอบที่ได้อาจจะไม่ตรงกัน การนําเสนอข้อมูลจึงใช้วิธีการนับจํานวนความถี่ (frequency)
โดยการ แจงนับจากผู้ที่ตอบคําถามเหมือน ๆ กันหรือคล้าย ๆ กัน มาจัดไว้ในข้อเดียวกัน แล้วเรียงลําดับจาก ข้อที่
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มีความถี่มากหรือข้อที่มีผู้ตอบเหมือนกันมากไปหาน้อยตามลําดับหรืออาจทําเป็นค่าร้อยละด้วยก็ ได้เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่าย
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เป็น บทที่ 5 ของรายงานการวิจัย โดย บทนี้จะเป็นการสรุปย่อผลการวิจัยทั้งหมดโดยสังเขป ซึ่งจะกว่าถึง
วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มวิจัย เครื่องมือที่ใช้สถิติที่ใช้สิ่งที่ค้นพบ และข้อสรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
สําหรับการนําไปใช้และ การทําการวิจัยครั้งต่อไป โดยเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถประมวลความรู้ทั้งหมด ที่ได้
จากการศึกษา งานวิจัยนี้อีกครั้งหนึ่ง
(1) การสรุปผลการวิจัย เป็นการนําข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ค้นพบ จาก การสํารวจศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มาสรุป
โดยย่อ ๆ เช่น ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถวัดได้โดยอัตราส่วนทางการเงินซึ่งอยู่ในระดับสูง
ส่วนค่าแนวโน้มของกําไรสุทธิในธุรกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจะมีค่าสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังนี้เป็น
ต้น
(2) การอภิปรายผล ในข้อนี้ถือว่าสําคัญมาก เพราะผู้วิจัยจะต้องใช้ ความคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมาก
กล่าวคือเป็นการนําหลักการเหตุผล ทฤษฎีตลอดจนผลการวิจัยของ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานวิจัยของตน จึงเป็นการใช้ความรู้และ ความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์ของผู้วิจัยจริง ๆ มาอธิบาย
ดังนั้น ถ้าหากไม่ลงมือทําวิจัยจริง ๆ จะทําให้ไม่สามารถจะอภิปรายผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจทําให้ผลงานวิจัยขาด
ความเชื่อถือลงได้
(3) การเสนอแนะ การให้ข้อเสนอแนะเป็นการชี้แนวทาง ซึ่งเป็นการ บอกให้ผู้อ่านหรือผู้อ่านหรือผู้ใช้
เข้าใจในเรื่องที่วิจัยดียิ่งขึ้น เช่น โดยหลัก ๆ แล้วจะเสนอแนะดังนี้ - ข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
ที่ได้ทําวิจัยจริง

ย่อมจะทราบถึงข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดในเรื่องเวลาและงบประมาณได้เป็นอย่างดีโดยจะต้อง

เขียน เป็นข้อเสนอแนะไว้ด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าผลงานวิจัยเชื่อถือได้มาน้อย เพียงใด การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การเสนอแนะให้นําประโยชน์ จากผลงานวิจัยไปใช้นั้น จะต้องบอกให้ชัดเจนว่า
สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ได้เลยหรือนําไปปรับใช้ หรือนําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ฯลฯ
- แนวทางในการทําการวิจัยต่อไป โดยผู้วิจัยต้องพิจารณาปัญหาที่ทํา วิจัยว่าจะสามารถขยายผลหรือใช้เป็น
แนวทางในการทําวิจัยในเรื่องใดต่อไปนี้ได้บ้าง เช่น อาจจะ เสนอแนะให้ทําวิจัยในเรื่องเดียวกันแต่ทําในวงกว้างขึ้น
หรือลงลึกเฉพาะหรือต่างเวลาและสถานที่หรือเสนอแนะให้ทําวิจัยเรื่องที่ต่างกัน แต่มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่อง
กัน เป็นต้น ดังนั้น บทที่ว่าด้วย การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ มีความสําคัญมากเพราะผู้อ่าน
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ผลงานวิจัยส่วนใหญ่จะไม่อ่านผลงานวิจัยทั้งเล่ม (ยกเว้นผู้ที่เกี่ยวข้อง จริง ๆ) แต่จะเลือกบทสรุปที่เป็นผลงานวิจัย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบผลเร็วขึ้น ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปราย
และข้อเสนอแนะ
ส่วนประกอบตอนท้าย
ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงานการวิจัย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1) บรรณานุกรม คือ บัญชีที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งหมดรวมทั้งวัสดุทุกประเภท ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้า ได้แนวความคิดมาหรืออ้างอิงในการทําวิจัย โดยทั่วไปจะพิมพ์คําว่า บรรณานุกรม ไว้ตรงกลางหน้า เป็นใบ
ประหน้าของบรรณานุกรม ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ BIBLIOGAPHY ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และหน้าแรกของ
บรรณานุกรมจะต้องพิมพ์คําว่า “บรรณานุกรม” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษขอบบนโดยไม่ต้องขีดเส้นใต้
วิธีการพิมพ์รายงาน
การจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์ “รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ปริญญา นิพนธ์ภาค
นิพนธ์ปัญหาพิเศษ และกรณีศึกษา” ซึ่งผู้วิจัยจะใช้ระบบใดก็ควรยึดหลักการใช้ระบบ เดียวกันไปตลอดทั้งเล่ม
ดังเช่น ถ้าย่อหน้า 8 หรือ 10 ตัวอักษร ก็ต้องใช้ 8 หรือ 10 ตลอดไป การพิมพ์รายงานการวิจัยควรมีลักษณะดังนี้
1. ในการพิมพ์รายงานการวิจัยนั้น นิยมใช้กระดาษโรเนียวสั้นสีขาว (หรือ A4)
2. การพิมพ์นิยมเว้นริมซ้าย 1 นิ้วครึ่ง ริมขาว 1 นิ้ว ริมบน 2 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว และริม ล่าง 1 นิ้ว ใน
หน้าที่เป็นบทที่สําหรับหน้าปกติริมบน 1 นิ้วครึ่ง
3. การย่อหน้าอาจย่อกี่ตัวอักษรก็ได้แต่ไม่ควรต่ํากว่า 5 ตัวอักษรและไม่ควรเกิน 10 ตัวอักษร และต้องย่อ
ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม
4. บทที่ และชื่อบท ให้อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยพิมพ์ชื่อบทไว้ใต้บทที่ และไม่ต้องขีด เส้นใต้บทที่และชื่อ
บท ไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่นับเลขหน้าไปด้วย เช่น บทที่ 1 หน้า 1 แต่ไม่ต้องใส่เลข หน้า
5. หัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ติดขอบหน้าซ้ายแล้วขีดเส้นใต้แต่ถ้าพิมพ์ตัวเข้มไม่ต้องขีดเส้นใต้ หัวข้อย่อยให้ย่อ
หน้าไปตามลําดับ
6. ข้อความใต้บทที่และใต้หัวข้อใหญ่ควรเว้นระยะบรรทัดให้ห่างกว่าปกติเล็กน้อย
7. ข้อความต้นหัวข้อทุกหัวข้อจะต้องย่อหน้า
8. หัวข้อย่อยต้องใข้ตัวเลขหรืออักษรกํากับ โดยมีมหัตภาคกํากับท้ายตัวเลขหรืออักษร
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9. การแบ่งหัวข้อย่อยไปเรื่อย ๆ นั้น อาจใช้ตัวเลขและตัวอักษรสลับกันได้เช่น
1.

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

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

........................................................................ หรืออาจใช้ระบบเลขสลับกับตัวอักษรก็ได้เช่น
1.

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

ก.

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

ข.

........................................................... (1) ....................................................................
10. การลําดับหน้าและการใส่เลขหน้า การลําดับหน้าให้เรียงลําดับจากส่วนนํา ส่วนเนื้อ เรื่อง และส่วน
อ้างอิง ซึ่งได้กล่าวแล้วในตอนต้นของบทนี้ส่วนการใส่เลขหน้านั้น ดําเนินการดังนี้
1) ส่วนนําจะนับหน้า 1 ตั้งแต่ชื่อเรื่องเป็นต้นไป นิยมใส่ด้วยตัวอักษร ก – ฮ หรือเลขโรมัน แต่ถ้าจะใส่เลข
ธรรมดาก็ได้แต่ต้องใส่ตัวเลขไว้ในวงเล็บ
2) ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอ้างอิง ให้นับหน้าเรียงกันโดยเริ่มนับตั้งแต่หน้า 1 จาก หน้าแรกของบทแรก และ
นับรวมไปจนจบภาคผนวกทั้งหมด
3) การพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลขของหน้าต่างๆ ให้ห่างจากขอบบน 1 นิ้ว และ ควรอยู่แนวเดียวกันกับขอบ
ด้านขวา หรือจะใส่ไว้กลางหน้ากระดาษก็ได้แต่หน้าที่เป็นหัวข้อใหญ่หรือ บทที่ จะไม่ใส่หมายเลขหน้าก็ได้แต่ต้อง
นับด้วย
11. หน้าแรกของทุกบทและหน้าบอกตอน ไม่นิยมใส่เลขหน้า ให้เว้นว่างไว้แต่ต้องนับ เลขหน้าด้วย
12. ตัวเลขที่ใช้ในรายงานจะต้องเป็นเลขระบบเดียวกันไม่ควรใช้ทั้งเลขไทยและเลขอาร บิคปะปนกัน แต่
โดยทั่วไปนิยมใช้เลขอารบิคมากกว่าเลขไทย
13. ในการพิมพ์นั้นจะต้องทําให้ถูกต้องและชัดเจน ไม่ขูดลบขีดฆ่า หากพิมพ์ผิดเล็กน้อย ให้ใช้ยาลบคําผิด
(liquid paper) ลบคําหรือข้อความที่ผิด แล้วแก้ใหม่โดยการพิมพ์ทับ ไม่ควรใช้ปากกาเขียนเอง
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สรุปท้ายบท
การเขียนรายงานการวิจัยเป็นกิจกรรมที่มคี วามสําคัญมาก การวิจัยที่ไม่มีการเขียนรายงานการวิจัยจะไม
ก่อใหเกิดประโยชนใด ๆ ตอบุคคลใดหรือหน่วยงานใด เพราะไมสามารถถายทอด หรือเผยแพรผลจาก การศึกษา
ค้นควานั้น ๆ ไปยังบุคคลอื่น ๆ ซึ่งการเขียนรายงานการวิจยนั้นไม่มีแบบแผนที่แนนอนตายตัวผูวิจัยสามารถยึด
แบบของสถาบันหรือหน่วยงานใดก็ได แตจะตองจัดทําอย่างเปนระบบ แยกเปนหมวดหมูใหชัดเจนในสวนตางๆ ได
แก สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนอ้างอิงดังรายละเอียดได้กลาวแลวทั้งหมดในตอนต้น

คําถามท้ายบท
1. การเขียนรายงานการวิจัยในวิทยานิพนธ์นั้นในบทนําควรประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบาง
2. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล มีหลักการอะไรบ้าง
3. การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ควรเขียนอยางไร
4. การเขียนรายงานการวิจัยในวารสาร ควรประกอบดวยเนื้อหาอะไรบาง
5. จงสรุปขอบกพรองในการเขียนรายงานการวิจัย
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บทที่ 10
การวิจัยด้านการบัญชี
การวิจยั ด้านการบัญชี
หลังจากที่ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการวิจัยมาแลว

ตอจากนี้ก็จะเปนการนําการวิจัยมาใช

กับงานบัญชีหมายความวาจะทําการวิจัยดานการบัญชีซึ่งมีประเด็นสําคัญที่ตองทําความเขาใจ 2 ประเด็น คือ การ
กําหนดหัวเรื่องโครงการวิจัยดานการบัญชีและองคประกอบของการเขียนโครงการวิจัยดานการบัญชี
การกําหนดหัวเรื่องโครงการวิจัยดานการบัญชี
การกําหนดหัวเรื่องเปนขั้นตอนแรกของโครงการวิจัยที่ผูวิจัยจะตองกระทํา ซึ่งอาจถือไดวาเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุด เพราะหัวเรื่องมีความเกี่ยวพันกับขั้นตอนอื่น ๆ ในโครงการวิจัย การกําหนดหัวเรื่องที่เหมาะสมกับผู
วิจัย ตลอดจนความพรอมของเงื่อนไขตาง ๆ จะเปนการเริ่มตนที่ดีซึ่งการเริ่มตนที่ดีจะสงผลดีไปยังขั้นตอนตาง ๆ
ของการทําวิจัย ทั้งนี แหลงที่มาของหัวเรื่องการทําวิจัยดานการบัญชีมีดังนี้คือ 1) หัวเรือ่ งที่ผูวิจัยกําหนดเอง แล 2)
หัวเรื่องที่ถูกกําหนดมาให
หัวเรื่องที่ผูวิจัยกําหนดเอง
หัวเรื่องการวิจัยดานการบัญชีที่ผูวิจัยกําหนดเอง มีแหลงที่มาดังนี้
1) กําหนดจากความสนใจของนักบัญชีเอง
ผูวิจัยแตละคนจะมีความสนใจและความถนัดที่แตกตางกัน บางคนสนใจในเรื่องบัญชีการเงิน ในขณะที่
หลายคนสนใจในเรื่องการใชขอมูลบัญชีเพื่อการบริหาร อยางไรก็ตามความสนใจ เหลานั้นมักเกิดจากคําถามหรือ
ปญหาเกิดขึ้นในใจ และสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดหัวเรื่องได ตัวอยางเชน นักบัญชีรายหนึ่งสนใจว่า
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีปญหาในเรื่องการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดอยคาของโครงการกอสรางอยางไร
2) กําหนดจากสภาพสังคมทางธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจจะเกิดมีปญหาที่แตกตางกันออกไป เนื่องจากมีสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่
ไมเหมือนกัน หรือแมแตในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเกิดเปนประเด็นปญหาที่ ถกเถียงกันในสังคม ซึ่งสรางความทา
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ทายในการนํามาพิสูจนหาคําตอบหรือทําการวิจัยตัวอยางเชน ในวงการอุตสาหกรรม ปโตรเคมีมักมีการถกเถียงกัน
ในเรื่องของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กับการบันทึกรายการคาใชจายสิ่งแวดลอมทางบัญชี
3) กําหนดจากงานวิจัยที่ผานมา
นักวิจัยดานการบัญชีสามารถกําหนดหัวเรื่องจากงานวิจัยที่ผานมาของ ผูวิจัยเองหรือของนักวิจัยคนอื่นที่มี
การเสนอแนะเอาไวในรายงานการวิจัย
หัวเรื่องที่ถูกกําหนดมาให
แหลงที่มาของหัวเรื่องการวิจัยดานการบัญชีที่ถูกกําหนดมาใหมีดังนี้
1) กําหนดจากองคกร
ปจจุบันองคกรทางธุรกิจหรือทางภาครัฐหลายแหงใหความสนใจกับการทําวิจัย

เพื่อคนหาคําตอบของ

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นบอยๆ และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน ทําใหตองการแนวทางในการ
ตัดสินใจแกไขเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

จึงตองใหทําการวิจัยในประเด็นปญหาที่องคกรกําหนด

ขึ้นมาให
2) กําหนดจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
บางครั้งหัวเรื่องการวิจัยถูกกําหนดจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน สภาวิจัยแหงชาติสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติที่มีการประกวดการเสนอโครงการวิจัยภายใน
วิจัยในหัวขอเรื่องดังกลาว

กรอบที่กําหนดไวพรอมกับการให้ทุนอุดหนุนการ

หรือสภาวิชาชีพบัญชีอยากจะพัฒนาระบบบัญชีตนทุนของกิจการขนาดเล็กอาจจะ

กําหนดหัวขอใหนักบัญชีทํา
3) กําหนดจากที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการดานการบัญชี
เนื่องจากในการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติในดานการบัญชีในปจจุบันมักจะมีการพูดถึงการ
พิสูจนแนวคิดใหม ๆ เพื่อใหไดทฤษฎีใหมตามมา ซึ่งตองสนับสนุนดวยงานวิจัยเปนหลักสําคัญเพื่อใหมีความ
นาเชื่อถือ และเปนการสงเสริมพัฒนาองคความรูใหมดานนั้นๆ

องค์ประกอบของการเขียนโครงการวิจัย ด้านการบัญชี
เนื่องจากโครงการวิจัยดานการบัญชีเปนแผนงานที่บูรณาการขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎีหลักการ แนว
ปฏิบัติ ตลอดจนประเด็นปญหาดานการบัญชีการวิจัยดานการบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและอธิบายปญหา
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ดวยความคิดที่มีเหตุผลตามลําดับอยางตอเนื่อง มีการประมวลความคิดอยางเปนระเบียบ มีรายละเอียดของวิธีการ
ดําเนินการวิจัย เพื่อคนหาคําตอบอยางเปนระบบ ดังนั้น โครงการวิจัยจึงควรมีองคประกอบหลักที่เปนแนวทางใน
การนําเสนองานวิจัยอยางเปนระเบียบ ดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัยควรจะบงบอกถึงสาระเนื้อหาของการวิจัย ควรกําหนดใหกระชับและชัดเจนที่สุด และ
จะตองสะทอนภาพใหเห็นวาผูวิจัยจะทําอะไร การตั้งชื่อโครงการวิจัยสามารถเอามิติตาง ๆ ของการวิจัยมา
ประกอบกัน เชน สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตัวแปรที่สําคัญในการศึกษา ประชากรเปาหมาย เปนตน คําสําคัญ
(keywords) ตาง ๆ ควรจะปรากฏอยูในชื่อเรื่องดวยเพราะจะสะทอนใหเห็นวาโครงการนั้นเปนงานวิจัยเกี่ยวกับ
อะไร (what)
2. ความสําคัญของปญหาการวิจัย
สวนนี้เปนสวนตอบคําถามขอแรกคือ ทําไม (why) จึงทําวิจัย เรื่องนั้น เปนการอธิบายใหทราบถึงสาเหตุที่
เปนตัวปญหา และตองการหาคําตอบเพื่อจะนํามาชวยแกไขปญหา ควร เขียนใหมีความตอเนื่องเปนเหตุเปนผลกัน
เพื่อใหผูอานเกิด ความสนใจในปญหาที่ตองการทําศึก
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
เปนการแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ผูวิจัยตองการทราบ ซึ่งตองระบุใหชัดเจนวา ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับอะไร
วัตถุประสงคของการวิจัยอาจมีหลายขอ แตละขอตองสามารถหาคําตอบโดยวิธี ที่เปนระบบได
4. ขอบเขตของการวิจัย
เปนการระบุวาโครงการวิจัยครอบคลุมอะไรบาง เชนขอบเขตดาน ประชากร ขอบเขตดานเวลาวาจะ
ดําเนินการในชวงเดือน และปใด การกําหนดขนาดขอบเขตของการวิจัยชวยให ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางไดเหมาะสม เปนการตีกรอบใหทราบวาจะศึกษาภายในขอบเขตที่กําหนด เทานั้นชวยใหรูวาการสรุปผล
ของการวิจัยจะกลาวอางอิง ไปไดกวางขวางเพียงใด
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนการบอกใหทราบวาผลของการวิจัยจะนําไปใชหรือพัฒนาอยางไรบาง ประโยชนที่ไดอาจเกิดกับบุคคล
สถาบัน หนวยงาน และสังคมโดยรวม ประโยชนที่ไดรับควรสอดคลองกับ วัตถุประสงคของการวิจัย
6. ทบทวนวรรณกรรม
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เปนการกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีและหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษา เปนการชี้ใหเห็นวา งาน
วิจัยดานนี้มีใครเคยทํามาแลวหรือไม เขาทําอะไร ทําอยางไรและคนพบอะไร การทบทวนวรรณกรรมทําใหผูที่จะ
ทําโครงการวิจัยได ทราบวา ในดานวิชาการยังมีสวนใดที่ยังนาสงสัยจนทําให ผูวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อมุงที่
จะเติมเต็มสวนที่ขาดหายไป หรือหาความกระจางใหกับปญหาที่เปนขอสงสัย
7. ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการอธิบายถึงขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวย
1) กรอบแนวคิด ผูวิจัยมีแนวคิดอยางไร
2) วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช
3) การเก็บรวบรวมขอมูล ใหระบุลักษณะ ขอมูล ขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร การ เลือก
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
4) การวิเคราะหขอมูล
5) แผนการดําเนินงาน
8. บุคลากรผูดําเนินการวิจัย
เปนการระบุตัวคณะผูวิจัยพรอมคุณวุฒิตําแหนง

สถานที่ทํางาน

ประสบการณดานการวิจัยและ

ผลงานวิจัย
9. งบประมาณในการวิจัย
เปนการระบุรายละเอียดของประมาณการคาใชจายโดยรวมทั้งหมดของ โครงการ พรอมแจกแจงประเภท
ของคาใชจายตามหมวด คาใชจายที่ผูใหทุนกําหนด
10. เอกสารอางอิง
เปนการระบุรายการหนังสือและเอกสารทุกเลมที่ถูกอางอิงในโครงการวิจัย
11. ภาคผนวก
สวนมากเปนตารางสถิติที่เปน รายละเอียด กฎระเบียบขอบังคับเพื่อขยายขอความในตัว เนื้อหาที่เขียนไว

ลักษณะของการวิจัยด้านการบัญชี
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จากประเภทและลักษณะการวิจัยที่ไดกลาว มาแลวจะเห็นวา การบัญชีเปนศาสตรความรูที่สามารถ นํามา
เขาสูกระบวนการวิจัยเพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาวิชาชีพบัญชีพัฒนาองคกรตลอดจนพัฒนาผูที่อยูใน วิชาชีพ
บัญชีไดการวิจัยดานการบัญชีสามารถทําไดทั้งในระดับหนวยงานที่ดูแลกํากับวิชาชีพบัญชีกิจการที่ใชขอมูล ดาน
การบัญชีสถาบันการศึกษาทางดานการบัญชี ตลอดจนนักบัญชีและผูที่เกี่ยวของกับการบัญชีเพราะการบัญชีมีสวน
เกี่ยวของกับมนุษยและทุกภาคสวนขององคกร ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้นหนวยงานและนักบัญชีควรให
ความสนใจกับการวิจัยดานการบัญชี การวิจัยดานการบัญชีสามารถทําไดหลาย ลักษณะทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงทฤษฎีการวิจัยเชิงประจักษและการวิจัยลักษณะอื่น ๆ อีกมากมาย
อยางไรก็ตาม ถาจําแนกการวิจัยตามศาสตรของการบัญชีแลว สามารถจําแนกประเภทการวิจัย ดานการ
บัญชีตามประเภทของการบัญชีคือ 1. การวิจัยดานการบัญชีการเงิน และ 2. การวิจัยดานการบัญชีบริหาร

การวิจัยด้านการบัญชีการเงิน
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เปน การบัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลดานการเงินของ
กิจการหรือหนวยงานดวยการจดบันทึกขอมูลดานการเงิน

ที่เปนตัวเลขเกี่ยวกับเหตุการณหรือการดําเนินงานที่

เกิดขึ้นแลว ดวยการถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือตามมาตรฐานการบัญชีโดยอยูภายในขอบเขต
ของแมบทการบัญชี
เนื่องจากรายงานการเงินที่ไดจากการบัญชีการเงินในรูปของงบการเงิน

เปนรายงานที่นําเสนอตอ

บุคคลภายนอก ดังนั้นหนวยงานจึงตองจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการนําเสนองบการเงิน เพื่อใหผูใชขอมูลจาก
บัญชีการเงินไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคตอไป ผูใชขอมูลจากบัญชีการเงินตามแมบทการบัญชีประกอบ
ดวยผูลงทุน ลูกจาง ผูใหกูผูขายสินคา เจาหนี้ ลูกคา รัฐบาลและหนวยราชการ และสาธารณชน
1. ขอบเขตของการวิจัยดานการบัญชีการเงิน
เนื่องจากขอมูลบัญชีการเงินเปนขอมูลที่มีความหมายและมีความสําคัญตอผูใชขอมูลหลายกลุม
เชื่อถือไดของขอมูลจึงเปนสิ่งสําคัญ

ความ

ดวยเหตุนี้จึงตองมาวิเคราะหถึงที่มาของขอมูลในงบการเงินที่ถูกนํามาใช

ขอมูลในงบการเงินไดมาจากกระบวนการดานการบัญชีคือ การจดบันทึก การจัดหมวดหมูเปนประเภท การ
ปรับปรุง รายการและการจัดทําเปนงบการเงินตอนสิ้นงวด ภายใตหลักการบัญชีที่เปนมาตรฐานที่รับรองทั่วไป โดย
ที่ในทางปฏิบัติกิจการสามารถเลือกใชหลักการและวิธีการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งเรียกวาเปนไปตามนโยบายการบัญชี
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ดวยเหตุที่ในกระบวนการบัญชีกิจการสามารถเลือกวิธีการทางบัญชีหรือเลือกแนวปฏิบัติไดดังนั้น การวิจัยดานการ
บัญชีการเงินจะตอบประเด็นปญหาของผูใชขอมูลและเสริมสราง ความนาเชื่อถือของการใชขอมูลการบัญชีของกลุ
มบุคคลที่เกี่ยวของ
2. ตัวแปรของการวิจัยดานการบัญชีการเงิน
ตัวแปร (Variable) หมายถึง สิ่งที่มีการแปรคาได มีคาเปลี่ยนแปลงได เชน ราคาเนื้อหมูมีคาเปลี่ยนแปลง
ไปตามระดับความตองการของผูบริโภคเนื้อหมูเปนตน ตัวแปรจะเปนตัวกําหนดมูลคาหรือจํานวนใหแกแนวคิดใน
การวิจัย การกําหนดตัวแปรในการวิจัยมีที่มาจากโครงสราง ของกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใชในการศึกษาประเด็น
ปญหาของหัวขอการวิจัยนั้น

เนื่องจากแนวคิดในปญหาที่ตองการศึกษาจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดมากมายตาม

ระดับของความซับซอนและเปนนามธรรม แนวคิดที่มีความซับซอนและเปนนามธรรมมากที่สุด เรียกวา แนวคิด
รวบยอด (Grand Concept) ซึ่งจะตองมีการแตกแนวคิดรวบยอดใหมาอยูในระดับที่เปนรูปธรรมที่สามารถจําแนก
ประเภท บงบอกลักษณะและสังเกตไดเรียกวา ตัวแปร และเมื่อไดตัวแปร แลวผูวิจัยจะตองพิจารณาตอไปวาจะมี
ตัวชี้วัดหรือดัชนี (Index) อะไรที่จะสะทอนใหเห็นถึงปริมาณหรือคุณภาพในตัวแปรนั้น ๆ เพื่อจะไดดําเนินการวัด
ตัวแปรตอไป ผูสนใจจะศึกษาวิจัยดานการบัญชีการเงิน เมื่อได ระบุหัวเรื่องในการทําวิจัย ประเด็นปญหาและวัตถุ
ประสงค ของการวิจัยแลว จะตองกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา และแตกแนวคิดออกมาในรูปของตัวแปรหรือสิ่ง
ที่สนใจจะ ศึกษาคนควา

การวิจัยด้านการบัญชีบริหาร
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เปนการบัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผูบริหารของกิจการ
เพื่อใชในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

โดยขอมูลทางบัญชีบริหารอาจ

แสดงเปนจํานวนเงินหรือไมเปนจํานวนเงินก็ไดรายงานดานการบัญชีบริหารจะมีรูปแบบตาง ๆ กัน ขึ้นอยูกับ
ความตองการของผูบริหารในระดับตาง ๆ เชน เพื่อปรับปรุงกิจการ เพื่อยกเลิกบางสวนงาน เพื่อวางแผนกําไรและ
เพื่อวางแผนและควบคุมงบประมาณ เปนตน ซึ่งการใชขอมูลดานการบัญชีบริหารเปนการนําขอมูลทางบัญชีมาใช
ประกอบการตัดสินใจสําหรับเหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหการตัดสินใจกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอกิจการ ผูบริหารจึงตองทําการตัดสินใจอยางมีระบบโดยใชขอมูล ทางบัญชีบริหารที่เชื่อถือได กิจการที่มีปญหา
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เกี่ยวกับระบบขอมูลดานการบัญชีจะไมสามารถใหขอมูลดานการบัญชีที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อใชในการตัดสินใจ
ไดนั้น มักจะมีสัญญาณเตือนภัยบางอยาง เชน
1) กิจการมีการปรับราคาขายสินคาใหสูงขึ้นแต ยอดขายยังคงเทาเดิมไมเพิ่มขึ้น
2) กิจการมียอดขายเงินสดที่สูงแตกลับขาดสภาพคลองในการหมุนเวียนเงินสด
3) ผูบริหารตลอดจนผูเกี่ยวของไมเขาใจถึงความสําคัญของการบัญชีตนทุน
4) การจัดทํางบประมาณไมสามารถนําไปสูการวางแผนกําไรได จากตัวอยางสัญญาณเตือนภัยที่กลาวมา
ผูบริหารจะตองหากลยุทธที่จะเปนแนวทางในการปองกัน

และแกไขปญหาเพื่อใหกิจการสามารถอยูรอดและ

ประสบ ความสําเร็จภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีปญหาในปจจุบันได การวิจัยทางบัญชีบริหารจะเปน
แนวทางที่ผูบริหารสามารถคนหาปญหาและแนวปฏิบัติเพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจแกไขปญหาและวางแผนได
1. ขอบเขตของการวิจัยดานการบัญชีบริหาร
การใชขอมูลดานการบัญชีในการบริหารจัดการนั้น

เปนการนําขอมูลดานการบัญชีมาใชประกอบการ

ตัดสินใจเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการตัดสินใจ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการนั้น

ผูบริหาร

จะตองทําการตัดสินใจอยางมีระบบและนําขอมูลดานการบัญชีมาทําการวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจ

ดังนั้นขอบเขตของการวิจัยดานการบัญชีบริหารจึงเปนไปตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารซึ่งมี

หนาที่ดังนี้
1. หนาที่การวางแผน
การวางแผนเปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานและการใชทรัพยากรของกิจการในอนาคต

การ

วางแผนการใชทรัพยากร ใชวิธีการทางงบประมาณ ขอมูลสวนใหญที่ใชในการจัดทํา งบประมาณเปนการพยากรณ
จากขอมูลดานการบัญชีที่เคย เกิดขึ้นมาแลว เชน การขาย การผลิต และการใชจายทีเ่ กิด จากการดําเนินงาน
เปนตน
2. หนาที่การสั่งการ
การสั่งการเพื่อการดําเนินงานในแตละวัน ผูบริหารมีความจําเปนตองใชขอมูลดานการบัญชีซึ่งขอมูลดาน
การบัญชีตองมีความพรอมที่จะนําเสนออยางทันตอความตองการและอยางถูกตองดวย
3. หนาที่การควบคุม
นักบัญชีจะเปนผูทําหนาที่จัดเก็บ รวบรวมและบันทึกขอมูลการใชทรัพยากรของกิจการที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดกําหนดไวลวงหนา แลวจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อพิจารณาวาการ
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ดําเนินงานมีประสิทธิภาพหรือไม เพื่อผูบริหารจะไดวิเคราะหสาเหตุหาแนวทางปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

4. หนาที่การตัดสินใจ
การตัดสินใจทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้บริหารจะใชขอมูลทางบัญชีที่เรียกวา ตนทุน (Costs) และ
ผลตอบแทน (Benefit) ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น เช่น การตัดสินใจจะซื้อสินคาหรือผลิตสินคาเอง เพื่อมาขาย
และการกําหนดราคาขาย เปนตน จําเปนตองอาศัยขอมูลตนทุนดานการบัญชีมาประกอบการตัดสินใจ
2. ตัวแปรของการวิจัยดานการบัญชีบริหาร
ผูที่สนใจจะศึกษาวิจัยดานการบัญชีบริหาร เมื่อไดหัวเรื่องในการทําวิจัย ประเด็นปญหาและวัตถุประสงค
ของการวิจัยแลว จะตองกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาและแตกแนวคิดออกมาในรูปของตัวแปรหรือสิ่ง ที่
สนใจจะศึกษาคนควา

แหล่งข้อมูลของการวิจัยด้านการบัญชี
ประกอบดวยแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ
เปนขอมูลที่จัดเก็บโดยผูทําการวิจัยดานการบัญชีจากการสํารวจ สัมภาษณ สังเกต ซึ่งเทคนิคการจัดเก็บ
ขอมูลแตละแบบอาจเหมาะสมกับสถานการณที่ตางกัน เชน
1) การสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสอบถาม เหมาะสมกับการจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีประชากร
จํานวนมากหรือขอมูลมีการกระจายตัว

โดยผูศึกษาควรเลือกกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อทํา

การสํารวจ เชน การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการใชงบการเงิน การสํารวจเพื่อศึกษา
เทคนิค ดานการบัญชีบริหาร ที่ใชอยูในอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน
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2) การสัมภาษณ (Interview) เปนการจัดเก็บขอมูลโดยผูศึกษาทําการสัมภาษณผูที่ใหขอมูลโดยตรง เพื่อ
ใหไดขอมูลในรายละเอียดเปนขอมูลเชิงลึกคุณภาพของขอมูลขึ้นอยูกับเทคนิคการสัมภาษณวิธีการสอบถามเพื่อให
ไดขอมูลที่ละเอียดตรงประเด็น
3) การสังเกต (Observe) เปนการจัดเก็บขอมูลโดยผูวิจัยเขาไปอยูในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงและ สังเกต
การปฏิบัติงานตางๆ โดยไมเขาไปมีสวนรวมใน เหตุการณเหลานั้น เชน การสังเกตกระบวนการผลิตเพื่อ วิเคราะห
ตนทุน การสังเกตกระบวนการทํางานดานการรับ จายเงินเพื่อวิเคราะหความเพียงพอของการควบคุมภายใน ดาน
เงินสด เปนตน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ
เปนขอมูลที่มีการ จัดเก็บอยูแลวในเอกสารและตําราตางๆ เชน ขอมูล เกี่ยวกับเศรษฐกิจ มาตรฐานการ
บัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีขอมูลดานการเงินในงบการเงินและรายงานประจําปีของบริษัท

ขอมูลจากเว็บไซต

ตางๆ ขอมูลจากฐานขอมูล บทความงานวิจัยตางๆ เปนตน แหลงขอมูลทุติยภูมิที่มีประโยชนในการคนควา
และอางอิง เชน
1) ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันการศึกษา ซึ่งสืบคนไดจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ประกอบ
ดวยขอมูลบทคัดยอและบทความฉบับเต็มจากวารสารนานาชาติที่เกี่ยวของทางดานการบัญชีและทาง ธุรกิจสาขา
ตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยสามารถกําหนดการสืบคนได จากคําหลัก (Key Words) หรือจากเรื่อง (Subject)

หรือจากชื่อ

ผูแตง (Author)
2)

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) www.set.or.thและwww.sec.or.th ประกอบดวยขอมูลงบการเงินประจําปและงบการเงิน
ราย ไตรมาส หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอมูลราคาตลาด ของหุน และขอมูลอื่นๆ
3) วิทยานิพนธดานการบัญชีที่ไดมีการจัดทําไวแลวในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ
จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ
4) บทความวิจัยดานบัญชีจากวารสารวิชาการตางๆ เชน จุฬาลงกรณวารสาร จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน
วารสารการจัดการสมัยใหม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารของมหาวิทยาลัย
ตางๆ Journal of Accountancy และ Accounting Review เปนตน
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5) ขอมูลมาตรฐานการบัญชีและประกาศ ตางๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ การใชแหลง
ขอมูลทุติยภูมิผูวิจัยควรมีความระมัดระวังในการเลือกแหลงขอมูล จะตองพิจารณาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดและ
มีความถูกตองทางวิชาการดวย

สรุปท้ายบท
งานวิจัยทางด้านบัญชี เป็นงานวิจัยที่มีความสําคัญต่อระบบธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การบัญชีเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน เพื่อนําเสนอ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกิจการ การวิจัยทางบัญชีสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะคือ การวิจัยบัญชี
การเงิน และการวิจัยบัญชีบริหาร

คาถามท้ายบท
1. แหล่งที่มาของหัวข้อการวิจัยทางการบัญชีมาจากแหล่งใดบ้าง
2. องค์ประกอบของการเขียนโครงการวิจัยด้านการบัญชี มีอะไรบ้าง

3. ลักษณะของการวิจัยด้านบัญชีมีอะไรบ้าง
4. แหล่งข้อมูลของการวิจัยด้านการบัญชี มีที่ใดบ้าง

5. การวิจัยทางการบัญชี มีความสําคัญอย่างไร
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