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ความหมาย

ประชากร   หมายถงึ  กลุ่มของสิง่ต่าง ๆ ท ัง้หมดท่ี

ผูวิ้จยัสนใจซึง่อาจจะเป็นกลุ่มของสิง่ของ คน หรอื

เหตุการณต่์าง ๆ  ท ัง้นี้สดุแลว้แต่วตัถุประสงคข์อง

การวิจยั ซึง่แต่ละเรือ่งอาจมีกลุ่มเดยีวหรอืหลาย

กลุ่มกไ็ด ้



กลุ่มตวัอย่าง หมายถงึ 

 ส่วนหนึง่ของหน่วยขอ้มูลหรอืแหล่งขอ้มูลท่ีเลอืกมาจาก

ประชากร

 หน่วยท่ีก าหนดขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของประชากรเพือ่ใช ้

ในการศกึษาวิจยั  ตวัอย่างจงึเป็นส่วนหนึง่ของประชากร 

 กลุ่มตวัอย่างเป็นส่วนหนึง่ของประชากรท่ีนกัวิจยัหยบิ

หรอืดงึออกมาเพือ่มาศกึษาทดลอง  แลว้น าผลท่ีไดจ้าก

การศกึษาวิจยัน ัน้ ไปอา้งองิใหเ้ป็นเรือ่งราวของมวล

ประชากร



งานวิจยัเรือ่ง การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา

ประชากร : นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎั

สงขลา ท่ีลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 1,483 คน

กลุ่มตวัอย่าง : นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎั

สงขลา ท่ีลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ไดจ้ากการสุ่ม

แบบแบ่งช ัน้ภมิู โดยสุ่มจากนกัศกึษาแต่ละสาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาสุ่มแยกตาม

ช ัน้ปี แต่ละช ัน้ปีแยกตามเพศ แต่ละข ัน้ตอนใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่าย 

ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 786 คน

ตวัอย่าง



ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีดี

 เป็นตวัแทนท่ีดขีองประชากร

 ตอ้งใหข้อ้มูลมีความคลาดเคลือ่นนอ้ยท่ีสดุ

 มีขนาดพอเหมาะ

 สามารถใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการไดโ้ดยเสยีค่าใชจ้า่ย     

นอ้ยท่ีสดุหรอืมีประสทิธิภาพ

 มีความเชือ่ถอืได ้

 มีความคล่องตวั



ความหมายของการสุ่มตวัอย่าง

การสุ่มตวัอย่าง   หมายถงึ 

 กระบวนการคดัเลอืก “หน่วย” ท่ีจะท าการศกึษา

เพือ่ใหไ้ดเ้ป็นตวัแทนของประชากร

 การเลอืกส่วนหนึง่ซึง่เป็นตวัแทนของประชากรมา

เพือ่การศกึษาวิจยั  โดยท่ีการเลอืกน ัน้จะตอ้งกระท า

อย่างมีหลกัเกณฑ์



กระบวนการสุ่มตวัอย่าง 

 ก าหนดวิธีการสุ่มตวัอย่าง

การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น 

 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

 ด าเนินการสุ่มตวัอย่าง



การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

1.แบบบงัเอญิ

ความหมาย : เป็นการสุ่มจากสมาชิกของกลุ่มประชากร

เป้าหมายเท่าท่ีจะหาได ้ ตวัอย่างท่ีไดจ้งึเป็นตวัอย่าง

จากผูท่ี้ยนิดใีหค้วามร่วมมือ หรอืเผอญิอยู่ในสถานท่ีท่ี

ผูวิ้จยัก าลงัเกบ็ขอ้มูล

ตวัอยา่ง : เกบ็ขอ้มูลจากนกัศกึษา  100 ตวัอย่างแรก

ท่ีมาใชบ้รกิารหอ้งสมุด



การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

2.แบบโควตา

เป็นการเลอืกตวัอย่างจ านวนตวัอย่างท่ีก าหนดหรอืตาม

ส่วนท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ จ านวนตวัอย่างท่ีก าหนดอาจ

ถูกแบ่งเป็นหลาย ๆ กลุ่มตามลกัษณะท่ีก าหนด เพือ่ให ้

ม ัน่ใจว่าไดข้อ้มูลท่ีมีลกัษณะครอบคลมุตามเป้าหมาย

ประชากร



การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

แบบโควตา

ตวัอย่าง : ในการศกึษาความพงึพอใจของ

ขา้ราชการในหน่วยงานแห่งหนึง่  

ประชากร คอื ขา้ราชการท ัง้หมดในหน่วยงาน

จ านวน  1000 คน  กลุ่มตวัอย่าง  200 คน



การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

แบบโควตา

ประชากร คอื ขา้ราชการท ัง้หมดในหน่วยงาน จ านวน 1000 คน

แบ่งตามลกัษณะของกลุ่มประชากรตาม

ระดบัของการปฏบิตัิงานได ้4 กลุ่ม

- กลุ่มขา้ราชการนกับรหิารระดบัสงูมีสมาชิกจ านวน 20คน

- กลุ่มขา้ราชการนกับรหิารระดบักลางมีสมาชกิจ านวน 80คน

- กลุ่มขา้ราชการนกับรหิารระดบัตน้มีสมาชิกจ านวน 200 คน

- กลุ่มขา้ราชการระดบัปฏบิตัิการมีสมาชกิจ านวน 700คน



การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

แบบโควตา

กลุ่มตวัอย่าง คือ จ านวน 200 คน จากประชากร 1000 คน 

หรอืรอ้ยละ 20 ของประชากร 

- กลุ่มขา้ราชการนกับรหิารระดบัสงูมีสมาชกิจ านวน 4 คน

(หาไดจ้าก                   )

- กลุ่มขา้ราชการนกับรหิารระดบักลางมีสมาชกิจ านวน 16คน 

(หาไดจ้าก                   )
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การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

แบบโควตา

-กลุ่มขา้ราชการนกับรหิารระดบัตน้มีสมาชกิจ านวน 40

คน

(หาไดจ้าก                 )

- กลุ่มขา้ราชการระดบัปฏบิตัิมีสมาชกิจ านวน 140 คน      

(หาไดจ้าก                 )
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การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

3.แบบเจาะจง

เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัมกัจะใชว้ตัถุประสงคข์องการ

วิจยัเป็นเกณฑต์ดัสนิใจในการเลอืกตวัอย่างตามเหตุผล และ

ดลุยพนิจิของผูวิ้จยัในการก าหนดสมาชกิของกลุ่มประชากรท่ีจะ

มาเป็นสมาชกิในกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืก

ใหเ้หมาะสมกบัชนดิของงานวิจยั โดยเลอืกตวัอย่างท่ีคดิว่า

สามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้



การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

แบบเจาะจง

ตวัอย่าง : กรณีศึกษาเด็กพิเศษช่วงอายุ 5 ถึง 7 ปี ใน

โรงเรยีนสขุสวสัดิ ์ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี

กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนท่ีมีช่วงอายุต ัง้แต่  5 ถงึ 7 ปี 

ในโรงเรยีนสขุสวสัดิ ์ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุท่ีีมีลกัษณะ

พเิศษและเต็มใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั



การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น

 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย

 การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ

 การสุ่มตวัอย่างแบบช ัน้ภูมิ

การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม

การสุ่มตวัอย่างแบบหลายข ัน้ตอน



การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย

•การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เป็นการสุ่ม

•ตวัอย่างท่ีประชากรเป้าหมายทุก ๆ หน่วย

• มีโอกาสไดร้บัเลอืกเท่าเทียมกนั  แบ่งเป็น

การจบัสลาก

การใชต้ารางเลขสุ่ม 



การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ

ข ัน้ตอนในการสุ่ม

1. ใหห้มายเลขประชากรท ัง้หมดหรอืเรยีงชือ่ประชากร

ท ัง้หมดตามตวัอกัษร

2. ก าหนดช่วงในการสุ่ม ผูวิ้จยัจะตอ้งก าหนดว่าจะ

เลอืกตวัอย่างทุก ๆ หน่วยท่ีเท่าไรของประชากร โดย

ค านวณจากสตูร 
 ่ งจ ำนวนตวัอย

กรจ ำนวนประชำ




การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ

3. เลอืกตวัอย่างแรก วิธีท่ีนยิมใช ้คอื การใชต้ารางเลขสุ่ม

ตวัเลขของตวัเลขเริม่ตน้

4. ด าเนนิการหาตวัอย่างท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีสีแ่ละต่อๆ ไป

จนกว่าจะไดต้วัอย่างครบตามท่ีตอ้งการ โดยการน าเศษส่วน

การสุ่มมาบวกไปเรือ่ย ๆ



การสุ่มตวัอย่างแบบช ัน้ภูมิ

การสุ่มตวัอย่างแบบช ัน้ภมิู  เป็นวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยแบ่ง

ประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เรยีกว่าช ัน้ภมิู แลว้สุ่มหน่วยตวัอย่าง

จากทุกระดบัช ัน้    ซึง่ลกัษณะของประชากรในแต่ละช ัน้ภมิูน ัน้จะตอ้ง

มีลกัษณะแตกต่างกบัระดบัช ัน้อืน่ ในขณะเดยีวกนัในระดบัช ัน้หนึง่ ๆ 

จะตอ้งประกอบดว้ยหน่วยท่ีมีความแตกต่างกนันอ้ยท่ีสดุท่ีเรยีกว่ามี

ความเป็นเอกพนัธ์



รปูแบบการสุ่มตวัอย่างแบบช ัน้ภูมิ

ประชากร

แต่ละชัน้ภมิูมี

สมาชิกท่ี

เหมือนกนั

กล ุม่ตวัอยา่ง



การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม

หลกัการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม  

ตอ้งจดัองคป์ระกอบของแต่ละกลุ่มย่อยใหเ้หมือนกนั

และองคป์ระกอบภายในของกลุ่มย่อยจะตอ้งแตกต่างกนั

ครอบคลุมใหค้รบองคป์ระกอบของประชากร



รปูแบบการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม

ประชากร

แต่ละกล ุม่มีสมาชิก

ภายในกล ุม่ยอ่ยท่ี

แตกต่างกนั

กล ุม่ตวัอยา่ง



วิธีการเลอืกใชเ้ทคนิคการเลอืกตวัอย่าง

1. ถา้สมาชิกแต่ละหน่วยมีลกัษณะคลา้ยๆกนัใชก้ารเลอืก

ตวัอย่างแบบง่าย

2. ถา้ประชากรแตกต่างกนัโดยจดัเป็นกลุ่มย่อยท่ีเหมือนๆ

กนัไดใ้ชก้ารเลอืกแบบแบ่งช ัน้

3. ถา้ประชากรแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆท่ีต่างกลุ่มมีลกัษณะ

คลา้ยคลงึกนัใชก้ารเลอืกตวัอย่างแบบกลุ่ม



วิธีการเลอืกใชเ้ทคนิคการเลอืกตวัอย่าง

4. ถา้ประชากรมีขนาดใหญ่มากสามารถแบ่งไดเ้ป็น

หลายกลุ่ม หลายข ัน้ ใชก้ารเลอืกตวัอย่างแบบหลาย

ข ัน้ตอน

5. ถา้มีขอ้จ ากดัในการสุ่มมาก ใชก้ารเลอืกตวัอย่างแบบ

เจาะจง หรอืแบบบงัเอญิ



ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

1. การก าหนดตามเกณฑ์

2. การก าหนดโดยใชต้ารางส าเรจ็รปู

3. การก าหนดโดยใชส้ตูรค านวณ



การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

1. กลุ่มตวัอย่างควรมีจ านวนมากเท่าท่ีสามารถจะท าได ้

2. ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวนนอ้ยท่ีสดุท่ีสามารถยอมรบัได ้

ขึ้นอยู่กบัชนิดของการวิจยั 

3. ขนาดของประชากร 

4. ความคลาดเคลือ่นจากการสุ่มตวัอย่าง 

5. ลกัษณะของประชากร 

6. ทรพัยากรและเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 



การก าหนดตามเกณฑ์

ถา้ขนาดของกลุ่มประชากรมีเป็นจ านวนรอ้ย

ควรใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ยรอ้ยละ 25

ถา้ขนาดของกลุ่มประชากรมีเป็นจ านวนพนั

ควรใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10

ถา้ขนาดของกลุ่มประชากรมีเป็นจ านวนหม่ืน

ควรใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ยรอ้ยละ 1



การก าหนดโดยใชต้ารางส าเรจ็รปู

ตารางท่ีนยิมใชก้นัท ัว่ไป

ตารางของยามาเน

ตารางของเครจซแีละมอรแ์กน



ตารางของยามาเน

จ ำนวน
ประชำกร

จ ำนวนตวัอย่ำง(n)ที่ระดบัควำมคลำดเคลือ่น(e)

(N) ± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10%
500 * * * * 222 83
1,000 * * * 385 286 91
1,500 * * 638 441 316 94
2,000 * * 714 476 333 95



ตารางของเครจซแีละมอรแ์กน

ประชำกร ตวัอย่ำง ประชำกร ตวัอย่ำง ประชำกร ตวัอย่ำง ประชำกร ตวัอย่ำง ประชำกร ตวัอย่ำง

60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373

65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375

70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377

75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379

80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380



การก าหนดโดยใชส้ตูรค านวณ

สตูร  2Ne1

N
n




เม่ือ  n คือ ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

N คือ ขนาดของประชากร

e คอื ความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตวัอย่าง

ท่ียอมรบัได ้



ตวัอย่าง ถา้ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัมีจ  านวน 2,000 หน่วย 

ความคลาดเคลือ่น 5% ควรสุ่มขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน

เท่าใด

2Ne1

N
n




2)05.0(20001

2000




=   333.3   333 หน่วย

ดงัน ัน้  ควรสุ่มกลุ่มตวัอย่างมาจ านวน 333 คน



การออกแบบการวิเคราะหข์อ้มูล

การเลอืกใชส้ถติิท่ีเหมาะสม



วตัถุประสงคก์ารวิจยั สถติิท่ีใช ้ เหตุผลการเลอืกใช ้

1. ศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ เพศ  การศึกษา ช่วงอายุ อาชีพ
ความถี ่  รอ้ยละ

เป็นการศกึษาภาพรวมของ

ขอ้มูล  ขอ้มูลส่วนบุคคล

ส่วนใหญ่เป็น   ขอ้มูลระดบั

นามบญัญตัิ  เรยีงล าดบั

2. ศกึษาความคิดเห็น/ความพงึพอใจ/

เจตคติต่อสิง่ท่ีตอ้งการศกึษา

ค่าเฉลีย่  

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน

ตอ้งการหาค่ากลางและการ

กระจายของความคิดเห็น/

ความพงึพอใจ/เจตคติ  

เป็นขอ้มูลระดบัอนัตรภาค



วตัถุประสงคก์ารวิจยั สถติิท่ีใช ้ เหตุผลการเลอืกใช ้

3. เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอสิระกนั 
t- test (independent)

ขอ้มูลระดบัอนัตรภาคหรอื

อตัราส่วน การเปรยีบเทียบ

ค่าเฉลีย่ความคิดเห็น 2 กลุ่มท่ี

แต่ละคู่ไม่ไดม้าจากคนเดียวกนั 

(เป็นอสิระจากกนั) 

4. เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีไม่เป็นอสิระกนั 
t-test (dependent หรอื 

Paired Samples t- test)

ขอ้มูลระดบัอนัตรภาคหรอื

อตัราส่วน การเปรยีบเทียบ

ค่าเฉลีย่ความคิดเห็น 2 กลุ่มท่ี

แต่ละคู่มาจากคนเดยีวกนั 

(ไม่เป็นอสิระจากกนั) 



วตัถุประสงคก์ารวิจยั สถติิท่ีใช ้ เหตุผลการเลอืกใช ้

5. เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป

การวิเคราะห์

ความแปรปรวน

ทางเดยีว 

(one – way 

ANOVA)

ขอ้มูลระดบัอนัตร

ภาคหรอือตัราส่วน

เป็นการเปรยีบเทียบ

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นอสิระ

ต่อกนัมากกว่า 2 

กลุ่ม



ตวัอย่างการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่

ชือ่งานวิจยั วตัถุประสงค์

การวิจยั

ตวัแปรท่ีศกึษา สถติิท่ีใช ้

การประเมิน

โครงการอบรม

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

จดัท าฐานขอ้มูล

เพือ่ประเมิน

ความรูข้องผูเ้ขา้

รบัการอบรม

เกีย่วกบัการใช ้

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

จดัท าฐานขอ้มูล

คะแนนก่อน และ

หลงัอบรม

สถติิทดสอบที  

แบบ Paired 

Samples  T Test



ตวัอย่างการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่

ชือ่งานวิจยั วตัถุประสงค์

การวิจยั

ตวัแปรท่ีศกึษา สถติิท่ีใช ้

การใชส้ารสนเทศ

เพือ่การศกึษา

คน้ควา้ของ

นกัศกึษา

มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมา

ธิราช

เพือ่เปรยีบเทียบ

การใชส้ารสนเทศ

เพือ่การศกึษา

คน้ควา้ของ

นกัศกึษาหญงิ

และชาย

ตวัแปรอสิระคือ 

เพศ แยกเป็น 2 

กลุ่ม คือ ชาย 

และ หญงิ

สถติิทดสอบที  

แบบ t- test 

(independent)



ตวัอย่างการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่

ชือ่งานวิจยั วตัถุประสงค์

การวิจยั

ตวัแปรท่ีศกึษา สถติิท่ีใช ้

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สือ่สารของนกัศกึษา

สาขาวิชาศลิปศาสตร์

มหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช

เพือ่เปรยีบเทียบการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารของ

นกัศึกษาสาขาวิชา

ศลิปศาสตรท่ี์ศกึษา

แขนงวิชาต่างกนั

ตวัแปรอสิระ คือ 

แขนงวิชา แยกเป็น 

3  แขนงวิชา 

-ภาษาองักฤษ 

-ไทยคดศีกึษา

-สารสนเทศศาสตร์

ตวัแปรตาม คือ การใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร

การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน 

(One – Way 

ANOVA) 



การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ชนิดของตวัแปร การเลอืกใชส้ถติิ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ตวัอย่างระดบัการวดัของ

ตวัแปรตวัท่ี 1

ระดบัการวดัของ

ตวัแปรตวัท่ี 2

ระดบัอนัตรภาค 

หรอื ระดบั

อตัราส่วน

(Interval scale 

หรอื Ratio 

scale)

ระดบัอนัตรภาค หรอื 

อตัราส่วน

(Interval scale 

หรอื Ratio scale)

สหสมัพนัธ์เพยีรส์นั

(Pearson Correlation) 

ความสมัพนัธ์ระหว่าง

คะแนนก่อนเรยีนกบัคะแนน

หลงัเรยีนของนกัเรียน



ชนิดของตวัแปร การเลอืกใชส้ถติิ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ตวัอย่างระดบัการวดัของ

ตวัแปรตวัท่ี 1

ระดบัการวดัของ

ตวัแปรตวัท่ี 2

ระดบัเรยีงล าดบั

(Ordinal scale)

ระดบัเรยีงล าดบั

(Ordinal scale)

สหสมัพนัธ์สเพยีรแ์มน

(Spearman Rank 

Correlation  )

ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดั

อนัดบัผลการสอบสมัภาษณ์

ผูส้มคัร 10 คน โดยผูป้ระเมิน

3 คน

ระดบันามบญัญติั

(Nominal scale)

ทุกระดบัการวดั 

นามบญัญตัิหรือ

เรยีงล าดบัหรอื อนัตร

ภาค หรือ อตัราส่วน)

ไคสแควร ์

(Chi Square 2) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการสอบ

ผ่าน-ไม่ผ่านกบัเพศของ

นกัศึกษา



ตวัอย่างการศกึษาความสมัพนัธ์

ชื่องานวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั ตวัแปรท่ีศกึษา สถติิท่ีใช ้

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน า

นโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศไปปฏบิตัิ

ในมหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช

เพือ่ศกึษาความ 

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ดา้นเจตคติของ

ผูบ้รหิาร   ปัจจยัดา้น

การติดต่อสือ่สาร  

ปัจจยัดา้นทรพัยากร  

ปัจจยัดา้นนโยบาย  

และความส าเรจ็ของ

การน านโยบาย

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ไปปฏบิตัิ

ปัจจยัดา้นเจตคติของ

ผูบ้รหิาร   

ปัจจยัดา้นการ

ติดต่อสือ่สาร  

ปัจจยัดา้นทรพัยากร  

ปัจจยัดา้นนโยบาย  

ความส าเรจ็ของการน า

นโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศไปปฏบิตัิ

สหสมัพนัธ์เพยีรส์นั

(Pearson 

Correlation) 



การวิเคราะห์การถดถอย

การวิเคราะหก์ารถดถอย (regression analysis) เป็นสถติิการวิเคราะห์

เพือ่การพยากรณ ์ ดว้ยการหาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุระหว่างตวัแปร

อสิระกบัตวัแปรตาม  โดยก าหนดตวัแปรอสิระท่ีเป็นสาเหตุท่ีจะมีอทิธิพล

ต่อการเปลีย่นแปลงค่าของตวัแปรตาม   ผลจากการวิเคราะหจ์ะไดส้มการ

ถดถอยท่ีใชพ้ยากรณค่์าของตวัแปรตาม   ดว้ยค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม  



ตวัอย่างการวิเคราะห์การถดถอย

ชื่องานวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั ตวัแปรท่ีศกึษา สถติิท่ีใช ้

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน า

นโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศไปปฏบิตัิ

ในมหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช

เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการน านโยบาย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไปปฏบิตัิใน

มหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช

ตวัแปรอสิระ  คือ 

ปัจจยัดา้นเจตคติของ

ผูบ้รหิาร   ปัจจยัดา้น

การติดต่อสือ่สาร  

ปัจจยัดา้นทรพัยากร  

ปัจจยัดา้นนโยบาย  

ตวัแปรตาม   

ความส าเรจ็ของการน า

นโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศไปปฏบิตัิ

การวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (multiple 

regression)



แนวทางในการเขยีนวิธีการด าเนนิการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

1. การบรรยายประชากร 

ระบวุ่าประชากรเป็นใคร จ านวนเท่าใด

2. การบรรยายกลุ่มตวัอย่าง

ระบวุ่ากลุ่มตวัอย่างเป็นใคร/มีจ  านวนเท่าใด

ไดม้าโดยวิธีใด(เลอืกแบบใด)



แนวทางในการเขยีนวิธีการด าเนนิการวิจยั

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั

- เครือ่งมือท่ีใชใ้นการทดลอง/นวตักรรม

เช่น บทเรยีนส าเรจ็รปู แผนการสอน

- เครือ่งมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม



แนวทางในการเขยีนวิธีการด าเนนิการวิจยั

การบรรยายเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ระบวุ่าเครือ่งมือวิจยัเป็นอะไร มีลกัษณะอย่างไร

การบรรยายวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

- ระบวุ่าใชวิ้ธีการใดในการรวบรวมขอ้มูล

- ระบชุ่วงเวลาในการรวบรวมขอ้มูล



แนวทางในการเขยีนวิธีการด าเนนิการวิจยั

การวิเคราะหข์อ้มูล

- สถติท่ีิใชบ้รรยายลกัษณะประชากรหรอืกลุ่มตวัอย่าง 

- สถติท่ีิใชบ้รรยายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

- สถติท่ีิใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 




