
การออกแบบแนวทางการวิจัยท่ีดี 
 

 
1. การออกแบบการวิจัย 

1.1 ความหมายการออกแบบวิจัย 
การออกแบบงานวิจัย หมายถึง การก าหนดแบบวิจัยหรือแบบจ าลอง การจัดกระท าตัวแปร

ในการวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบปัญหาการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย า มีความชัดเจนตรงกัน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ถิรเดช พิมพ์ทองงาม (2552, น.55) ได้ให้ค านิยามการออกแบบงานวิจัยไว้ว่า หมายถึง การ
วางแผนการวิจัยโดยการก าหนดกลวิธี รูปแบบ ขอบเขต และแนวทางการวิจัยให้ครอบคลุมตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหาวิจัย การวางกรอบตัวแปร แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
เพ่ือให้สามารถหาค าตอบปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  

1.2 จุดมุ่งหมายของการออกแบบงานวัจัย 
ในการออกแบบงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ได้ค าตอบในปัญหาการวิจัยอย่างถูกต้อง 2) 

ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจัย โดยการออกแบบงานวิจัยที่ดีต้องสามารถตอบค าถาม
ของปัญหาวิจัยได้ อีกทั้งเป็นวิจัยที่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆในการวิจัยได้ และเป็นวิจัยที่มีความ
ตรงภายในและภายนอก (คือเป็นวิจัยที่สามารถตอบค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปอ้างอิงไปยังประชากรอ่ืนๆ ได)้ 

1.3 การออกแบบงานวิจัย 
1.3.1 การออกแบบการวัดตัวแปร (Measurement design) 

1.3.1.1 การออกแบบการวิจัยเชิงบรรยาย สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1) การวิจัยเชิงส ารวจ เป็นประเภทหนึ่งของการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ที่มีจุดม่ง

หมายเพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากคนเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก
แผนการ ความเชื่อ ตลอดจนภูมิหลังด้านต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลมักอาศัย
การสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นหลัก ผลจากการส ารวจได้ถูกน าไปใช้ใน
เรื่องการก าหนดนโยบาย การวางแผนโครงการและการประเมินผล  การ
วิจัยเชิงส ารวจเน้นที่การได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยตรงจากคน โดยอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งอื่นมาประกอบ เช่น จากการสังเกต บันทึก เป็นต้น 

2) การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เป็นการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
เมื่ อรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับปรากฏการณ์ที่
ท าการศึกษาแล้ว จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงนั้นๆ ซึ่งจะ
ท าให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้นๆ มากขึ้น ลักษณะการ
วิจัยเชิงความสัมพันธ์ เช่น การวิจัยความสัมพันธ์และการพยากรณ์ระหว่าง



ตัวแปรต่างๆ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การศึกษารายกรณี 
(Case study)  ก า ร วิ จั ย เ ป รี ย บ เที ยบผล เ พ่ื อศึ กษ า เหตุ  ( Causal 
Comparative study) และการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Study) 

3) การวิจัยเชิงวิเคราะห์เนื้อหา  เป็นการวางแผนการด าเนินงานวิจัยด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือบรรยายหรือ
สรุปอ้างอิงไปยังเนื้อหาของเอกสารทั้งหมด 

4) การวิจัยเชิงทดลอง เป็นรูปแบบการวิจัยที่มักพบในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
ส่วนด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์พบไม่บ่อยนัก ลักษณะส าคัญของการ
วิจัยเชิงทดลองมีดังนี้ 1. มีการจัดกระท า(Manipulation) 2. มีการควบคุม
(Control) 3. มีการสังเกต (Observation) 4. มีกลุ่มควบคุม (Control 
Group) 5. มีการสุ่ม (Random)         

 
1.3.2 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Sampling design)   
คือ การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง1เพ่ือเป็นตัวแทนประชากร2ทั้งหมด ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีมี

ดังนี้ 
1) เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 
2)  ต้องให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
3)  มีขนาดพอเหมาะ 
4)  สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้โดยเสียค่าใช้จ่าย     น้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพ 
5)  มีความเชื่อถือได้ 
6)  มีความคล่องตัว 

  ความหมายของการสุ่มตัวอย่าง  หมายถึง กระบวนการคัดเลือก “หน่วย” ที่จะ
ท าการศึกษาเพ่ือให้ได้เป็นตัวแทนของประชากร หรือการเลือกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร
มาเพ่ือการศึกษาวิจัย  โดยที่การเลือกนั้นจะต้องกระท าอย่างมีหลักเกณฑ์ 

กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  

 ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
                                                           
1

 กลุ่มตัวอย่าง หมายถงึ  
  ส่วนหน่ึงของหน่วยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เลือกมาจากประชากร 
  หน่วยที่ก าหนดขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรเพื่อใช้ในการศกึษาวจิัย  ตัวอย่างจงึเป็นส่วนหน่ึงของประชากร  
  กลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหน่ึงของประชากรที่นักวจิัยหยบิหรือดงึออกมาเพื่อมาศึกษาทดลอง  แล้วน าผลที่ได้จากการ

ศึกษาวจิัยนัน้ ไปอ้างองิให้เป็นเร่ืองราวของมวลประชากร 
2

 ประชากร   หมายถงึ  กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ทัง้หมดที่ผู้วจิัยสนใจซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของสิ่งของ คน หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ  ทัง้นีสุ้ดแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการวจิัย ซึ่งแต่ละเร่ืองอาจมีกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มกไ็ด้ 

 



o การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น  
1. แบบบังเอิญ เป็นการสุ่มจากสมาชิกของกลุ่มประชากรเป้าหมายเท่าที่

จะหาได้ ตัวอย่างที่ได้จึงเป็นตัวอย่างจากผู้ที่ยินดีให้ความร่วมมือ หรือ
เผอิญอยู่ในสถานที่ท่ีผู้วิจัยก าลังเก็บข้อมูล 

2. แบบโควตา เป็นการเลือกตัวอย่างจ านวนตัวอย่างที่ก าหนดหรือตาม
ส่วนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว จ านวนตัวอย่างที่ก าหนดอาจถูก
แบ่งเป็นหลาย ๆ กลุ่มตามลักษณะที่ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ข้อมูล
ที่มีลักษณะครอบคลุมตามเป้าหมายประชากร 

3. แบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยมักจะใช้วัตถุประสงค์
ของการวิจัยเป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการเลือกตัวอย่างตามเหตุผล และ
ดุลยพินิจของผู้วิจัยในการก าหนดสมาชิกของกลุ่มประชากรที่จะมา
เป็นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ 

4. เหมาะสมกับชนิดของงานวิจัย โดยเลือกตัวอย่างที่คิดว่าสามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรได้ 

o การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น  
1. การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เป็นการสุ่มตัวอย่าง

ที่ประชากรเป้าหมายทุก ๆ หน่วยมีโอกาสได้รับเลือกเท่าเทียมกัน  
แบ่งเป็นการจับสลาก และการใช้ตารางเลขสุ่ม  

2. การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ มีขั้นตอนดังนี้ ให้หมายเลขประชากร
ทั้งหมดหรือเรียงชื่อประชากรทั้งหมดตามตัวอักษรก าหนดช่วงในการ
สุ่ม ผู้วิจัยจะต้องก าหนดว่าจะเลือกตัวอย่างทุก ๆ หน่วยที่เท่าไรของ
ประชากร โดยค านวณจากสูตร จ านวนประชากรหารด้วยจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

3. การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เรียกว่าชั้นภูมิแล้วสุ่มหน่วยตัวอย่างจากทุก
ระดับชั้น ซึ่งลักษณะของประชากรในแต่ละชั้นภูมินั้นจะต้องมีลักษณะ
แตกต่างกับระดับชั้นอ่ืน ในขณะเดียวกันในระดับชั้นหนึ่ง ๆ จะต้อง
ประกอบด้วยหน่วยที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดที่เรียกว่ามีความเป็น
เอกพันธ์ 



 
ภาพที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
 

4. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม หลักการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  ต้องจัด
องค์ประกอบของแต่ละกลุ่มย่อยให้เหมือนกันและองค์ประกอบภายใน
ของกลุ่มย่อยจะต้องแตกต่างกันครอบคลุมให้ครบองค์ประกอบของ
ประชากร 

 
ภาพที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

 
5. การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เป็นการสุ่มที่น าหลายขั้นตอนมาใช้

ผสมผสานกันตามความเหมาะสม 

  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างควรมีจ านวนมากเท่าที่
สามารถจะท าได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยที่สุดที่สามารถยอมรับได้
ขึ้นอยู่กับชนิดของการวิจัย ขนาดของประชากร ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ตัวอย่าง ลักษณะของประชากร ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ในการวิจัย อย่างไรก็
ตามการมีตัวอย่างขนาดใหญ่บางกรณีอาจท าให้ความถูกต้องและความแม่นย า
ของค่าประมาณลดลง เพราะเมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่โอกาสที่จะเกิดความ
เอนเอียงจากการสุ่มตัวอย่างก็มีมากตามไปด้วย (สสช, มปป, น.23) 

  ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง อาจท าได้หลายวิธี เช่น การก าหนดตามเกณฑ์ การ
ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป และการก าหนดโดยใช้สูตรค านวณ 

 



1.3.3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis design)  คือการเลือกใช้สถิติ ให้
เหมาะสมกับการวิจัย  

วัตถุประสงค์การวิจัย สถิติที่ใช้ เหตุผลการเลือกใช้ 
1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ  การศึกษา ช่วงอายุ อาชีพ 

ความถี่   ร้อยละ เป็นการศึกษาภาพรวมของข้อมูล  
ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็น   ข้อมูล
ระดับนามบัญญัติ  เรียงล าดับ 

2. ศึกษาความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ 
เจตคติต่อสิ่งท่ีต้องการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ต้องการหาค่ากลางและการกระจาย
ของความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/เจต
คติ  เป็นข้อมูลระดับอันตรภาค 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน  

 

  t- test (independent)  
 

ข้ อมู ล ร ะดั บ อันต รภ าคหรื อ
อัตราส่ วน การ เปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 2 กลุ่มที่แต่
ละคู่ไม่ได้มาจากคนเดียวกัน (เป็น
อิสระจากกัน)  

4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระกัน  

 

t-test (dependent หรือ 
Paired Samples t- 
test) 

 

ข้ อมู ล ระดั บ อันตรภาคหรื อ
อัตราส่วน การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 2 กลุ่มที่
แต่ละคู่มาจากคนเดียวกัน  

(ไม่เป็นอิสระจากกัน)  
 

5. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 

 

การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  

(one – way ANOVA)  

ข้ อมู ล ระดั บ อันตรภาคหรื อ
อัตราส่วน เป็นการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
อิสระต่อกันมากกว่า 2 กลุ่ม 
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