
 
บทท่ี 5 

การออกแบบการวิจัย 
 

“การออกแบบการวิจัย เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้วิจารณญาณ 
ในการวิจัย เพื่อให้การวิจัยมี “ความสอดคล้อง” 

ดังนั้นการออกแบบการวิจัยจึงไม่ใช่การเลือก 
แบบการวิจัยให้ “เหมาะสม”เท่านั้น” 

Wiersma,2000 :104 
 
 ในการปฏิบัติงานใด ๆ ให้บรรลุความส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ในการด าเนินการจ าเป็นจะต้องมี “การวางแผน”ไว้ล่วงหน้าว่า การปฏบิัติ 
งานนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอะไร  จะด าเนินการอย่างไร มีบุคคลใดบ้างที่เก่ียวข้อง จะใช้ 
วัสดุอุปกรณ์อะไร และใช้งบประมาณด าเนินการเท่าไรจากแหล่งงบประมาณใด เป็นต้น  
และในกรณขีองการวิจัยก็เช่นเดียวกันทีจ่ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน 
ที่เรียกว่า “การออกแบบการวิจัย”  เพ่ือให้การวิจัยนั้น ๆ สามารถทีด่ าเนินการในการแสวงหา 
ข้อมูล/สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ตอบปัญหาในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
การออกแบบการวิจัย 
 
 1. แบบการวิจัย/การออกแบบการวิจัย  
 นักวิจัย/นักวิชาการได้น าเสนอความหมายของแบบการวิจัยและการออกแบบการวิจัย ดังนี้ 
 แบบการวิจัยเป็น แผน โครงสร้าง หรือยุทธวิธีส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ค าตอบของ
ปัญหาการวิจัย และควบคุมความแปรปรวนที่เกิดขึ้น ซึ่งแผน เป็นโครงร่างที่แสดงแนวทางและ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในภาพรวม, โครงสร้าง เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย(Conceptual Framework)  และยุทธวิธี เป็นวิธีการที่เลือกใช้เพ่ือให้
ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัย ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
(Kerlinger, 1986 : 300 ;Wiesma,2000:81) 

แบบการวิจัย หมายถึง แผนงานที่แสดงวิธีการอย่างมีระบบ มีขั้นตอนในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2543 : 118) 

การออกแบบการวิจัย(Research Design) หมายถึง การวางแผนและการจัดการ
โครงการวิจัย ตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจัยจนกระทั่งการเขียนรายงานและการเผยแพร่ โดย
เกี่ยวข้องกับแนวคิด 4 ประการ ได้แก่ 1)กลยุทธ์การวิจัย 2)กรอบแนวคิด 3)ข้อมูล และ4)เครื่องมือ 
วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล(Punch, 1998 : 66) 
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การออกแบบการวิจัย หมายถึง การจ ากัดขอบเขตและวางรูปแบบการวิจัยให้ได้ค าตอบที่
เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย ผลจากการออกแบบการวิจัยจะท าให้ได้ตัวแบบการวิจัย ทีเ่ปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวของการวิจัย(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2530 : 51) 

การออกแบบการวิจัย เป็นการก าหนดรูปแบบ ขอบเขตและแนวทางการวิจัยเพื่อให้ได้
ค าตอบหรือข้อความรู้ตามปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538 : 8)  

การออกแบบการวิจัย เป็นการก าหนด 1)กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้วิจัย 
จะด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย อาทิ การเตรียมการ การก าหนดสมมุติฐาน  
การก าหนดตัวแปร หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น และ 2) วิธีการและแนวทางที่จะท าให้ 
ได้ข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546 : 145) 

 การออกแบบการวิจัย เป็นการก าหนดโครงสร้าง/กรอบการวิจัยที่มีความครอบคลุมตั้งแต่
การก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ 
การสรุปผล(การท าพิมพ์เขียวการวิจัย) (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล,2543 : 24) 
 สรุปได้ว่าการออกแบบการวิจัย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการด าเนินการวิจัย 
ที่มีระบบ และมีขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล/สารสนเทศที่ต้องการน ามาใช้ในการตอบปัญหา 
การวิจัยตามจุดประสงค์/สมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและ 
มีความน่าเชื่อถือ ทีเ่ปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัยในการก าหนดโครงสร้าง แผนการปฏิบัติ 
การวิจัยหรือยุทธวิธีเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยว่าเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
หรือไม่ ว่าก่อนที่จะปฏิบัติการด าเนินการวิจัย อาท ิในแต่ละขั้นตอนจะมีการด าเนินการอย่างไร,  
มีบุคคลใดที่เก่ียวข้อง, ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร, ใช้สถานที่ด าเนินการ เวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุด 
การด าเนินการเมื่อไร มีรูปแบบการทดลองอย่างไร, จะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร และวิเคราะห์ข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลอย่างไร เป็นต้น และหลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะเขียนรายงาน 
การวิจัย อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยอย่างไร 
 2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย 
 ในการออกแบบการวิจัยในการด าเนินการวิจัย มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ดังนี้ (Kerlinger, 
1986 : 279 ; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2530 :53-56 ; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543 : 119) 
 2.1 เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ  
โดยการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.2 เพ่ือควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจัยที่ศึกษา โดยใช้แนวทาง 3 ประการ  
ดังนี้ 1) ศึกษาให้มีความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจัยให้มากท่ีสุด 2) ควบคุมอิทธิพล 
ของตัวแปรที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยแต่จะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยให้ได้มากที่สุด  
และ 3) การลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดข้ึนในการวิจัยให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด 
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สิน พันธุ์พินิจ(2547 : 87-88) ได้น าเสนอการออกแบบการวิจัยมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
1) เพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง ในการออกแบบการวิจัยตามแนวคิด ทฤษฏี 

จะท าให้ได้แบบแผนการวิจัยที่ด าเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้ได้ผลการวิจัยที่มี 
ความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น และชัดเจน 

2) เพ่ือควบคุมความแปรปรวนของตัวแปร  วิธีการท าความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา 
มีค่าสูง ลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยและความแปรปรวนโดยการสุ่ม และควบคุมตัวแปร 
แทรกซ้อนโดยใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสม 

3) เพ่ือให้ได้การวัดตัวแปรถูกต้อง ถ้าในการออกแบบการวิจัยได้ก าหนดตัวแปรแล้วก าหนด
ค านิยามเชิงทฤษฎี ค านิยามเชิงปฏิบัติการ และก าหนดสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล จะท า
ให้การวัดตัวแปรแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ลดความแปรปรวนและความคลาดเคลื่อนได้ 

4) เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นระบบ การออกแบบการวิจัยจะต้องระบุขั้นตอนใน 
การด าเนินการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อสะดวกต่อการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง 

5) เพ่ือความประหยัด ในการวางแผนการใช้งบประมาณ แรงงานและก าหนดเวลา 
ควรก าหนดอย่างเหมาะสม มีเหตุผล จะท าให้การด าเนินการวิจัยสามารถด าเนินการไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 3. ความแปรปรวนในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณจ าแนกตัวแปร เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) เป็นตัวแปรหลักท่ีสนใจศึกษา ประเภทที่ 2 ตัวแปรต้น(Independent 
Variable)หรือเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือตัวแปรจัดกระท าท่ีสนใจศึกษา ว่ามีอิทธิพลต่อ 
ตัวแปรตาม และมุ่งศึกษาว่ามีขนาดของอิทธิพลมากน้อยเพียงใด และประเภทที่ 3  เป็นตัวแปร 
แทรกซ้อน(Extraneous Variable)ที่เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม แต่ไม่ต้องการ/ 
ไม่สนใจที่จะศึกษาดังนั้นจะต้องควบคุมหรือก าจัดอิทธิพลเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง  
โดยทีค่วามสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ประเภทแสดงได้ในลักษณะของความแปรปรวน (Variance) 
มีดังนี(้นงลักษณ์ วิรัชชัย,2543:9-11) 

3.1 ความแปรปรวนอย่างมีระบบ(Systematic Variance) หรือความแปรปรวนร่วม
(Covariance) หรือความแปรปรวนที่อธิบายได้(Explained Variance) หรือความแปรปรวนจาก 
ผลการทดลอง (Experimental Variance) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ที่ต้องการศึกษา 

3.2 ความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน(Extraneous Variance) เป็นความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรแทรกซ้อนที่ปนเปื้อน(Confound)กับความแปรปรวนอย่างมี 
ระบบ ที่เป็นความแปรปรวนที่ต้องการจะขจัดออกจากการวิจัย 
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3.3 ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน(Error Variance) เป็นความแปรปรวน 
ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรในการวิจัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการวัด หรือความล าเอียงในการทดลอง เป็นต้น 

สามารถแสดงความสัมพันธ์ของความแปรปรวนของตัวแปรได้ดังแสดงในภาพที่ 5.1 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย,2543:9) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ของความแปรปรวนของตัวแปร 

 
 4. หลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัย 
 ความแปรปรวนในการวิจัย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขต 
การวิจัยให้มีความครอบคลุมทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามและปัญหาการวิจัย ให้มากที่สุด และ
จะต้องควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่ไม่อยู่ในขอบเขตการวิจัยแต่ส่งผลกระทบต่อการวิจัย และ 
ต้องลดความคลาดเคลื่อนในการวิจัยให้น้อยที่สุด ที่เป็นหลักการในการควบคุมความแปรปรวน 
ในการวิจัยที่เรียกว่า “หลักการของแมกซ์ –มิน-คอน(Max-Min-Con. Principle)”ทีม่ีรายละเอียด 
ดังนี้(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2533 : 11-14 ; Kerlinger, 1986 :284-290) 
    4.1 การเพ่ิมความแปรปรวนที่มีระบบให้มีค่าสูงสุด(Maximization of Systematic 
Variance) เป็นการจัดกระท าตัวแปรต้นให้ความแตกต่างกันมากที่สุด และไม่มีความสัมพันธ์กันเอง
(Multicolinearity) หรือการสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา จะท าให้ได้ค่าของ 
ตัวแปรตามที่เป็นจริง หรือเป็นก าหนดกรอบความคิดท่ีแสดงตัวแปรต้นทั้งหมดที่เก่ียวข้องตามทฤษฏี 
แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเอง เพ่ือให้เกิดความแปรปรวนอย่างมีระบบมากที่สุด 
                4.2 การลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุด(Minimization of Error Variance) 
มีวิธีการดังนี้ 
                     4.2.1 การท าให้เครื่องมือการวิจัยให้มีความเชื่อมั่นสูงขึ้น 

 
 

 ความแปรปรวนตัวแปรแทรกซ้อน  

ความแปรปรวนตัวแปรตาม  

ความแปรปรวนตัวแปรต้น  

ความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน 
(Extraneous Variance) 

ความแปรปรวนอย่างมีระบบ 
(Systematic Variance) 

   ความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน 
(Error Variance) 
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       4.2.2 การลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการด าเนินการวิจัยให้น้อยที่สุด อาทิ  
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการวัด ความล าเอียงในการทดลอง   
ข้อมูลที่สูญหายที่ไม่ได้เกิดจาการสุ่ม หรือความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล(การลงรหัส / 
การใช้สถิตทิี่ไม่เหมาะสม) เป็นต้น 
                4.3 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่(Control of Extraneous Variables)  
เป็นยุทธวิธีที่ส าคัญในการก าหนดแบบการวิจัย จะท าให้ผลการวิจัยที่ได้นั้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีวิธีการ ดังนี้ (Wiersma,2000:88) 
         4.3.3.1 กระบวนการสุ่ม(Randomization) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการสุ่ม  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
                     1) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง(Random Sampling) เป็นการใช้วิธีการสุ่ม เพ่ือให้
ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการอย่างครบถ้วน อาทิ การสุ่มอย่างง่าย การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่ม 
แบบกลุ่ม การสุ่มแบบแบ่งชั้น หรือสุ่มแบบหลายขั้นตอน เป็นต้น 
                     2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม(Random Assignment) เป็นการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มตามข้อ 1) ที่ได้ก าหนดไว้ 
                     3) การสุ่มกลุ่มทดลองแบบสุ่ม(Random Treatment) เป็นการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินการตามข้อ 2) แล้วว่ากลุ่มใดจะเป็นกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มทดลอง 
         4.3.3.2 การจับคู่(Matching) เป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยน าตัวแปรแทรก
ซ้อนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจับคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มท่ีมี 
ความเท่าเทียมกัน แต่วิธีการนี้จะสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้เพียง 2-3 ตัวเท่านั้น และ 
เมื่อใช้วิธีการนี้แล้วจะต้องใช้วิธีการทางสถิติในข้อ 4.2.3.4 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
         4.3.3.3 การก าจัดตัวแปรแทรกซ้อน(Elimination) เป็นวิธีการการขจัดตัวแปร 
แทรกซ้อนออกจากการวิจัยโดยเด็ดขาด ท าให้ได้ผลการวิจัยไม่ครอบคลุมตัวแปรตามทฤษฏี 
หรือตามความต้องการในการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4.3.3.4 การน าตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรที่ศึกษาแล้วใช้วิธีการทางสถิติ 
ในการควบคุม(Statistical Control) เป็นวิธีการใช้วิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมตัวแปร 
แทรกซ้อนในการวิจัย อาทิ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(Analysis of Covariance : ANCOVA) 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ(Multiple Regression Analysis) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แบบหลายทาง เป็นต้น 
 5. ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี 
 ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดีที่น ามาใช้ในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ควรไดพิ้จารณาจาก
ลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ (Wiersma, 2000 : 94-95) 
    5.1 ปราศจากความมีอคติ(Freedom from Bias) การออกแบบการวิจัยจะต้องท าให้
ข้อมูลที่ได้และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีความเท่ียงตรง มีความเชื่อมั่น และ
สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจน 
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    5.2 ปราศจากความสับสน(Freedom of Confounding)การออกแบบการวิจัยจะต้องช่วย
ขจัดตัวแปรแทรกซ้อนที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตามเพราะมิฉะนั้นจะท าให้ 
ไม่สามารถจ าแนกได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนในตัวแปรตาม 
    5.3 สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้(Control of Extraneous Variables )  
การออกแบบการวิจัยจะต้องสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการท าให้เป็นตัวคงที่หรือก าจัด
ออกจากจากสถานการณ์ โดยให้เหลือเพียงแต่ผลการวิจัยที่เนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามเท่านั้น 
    5.4 มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดสอบสมมุติฐาน(Statistical Precision for 
Testing Hypothesis) การออกแบบการวิจัยที่ดีจะต้องเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา 
 เบริ(Beri.1989 :65) ได้น าเสนอลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ในการวิจัยทีม่ีลักษณะ ดังนี้ 
 1)  เป็นแนวทางการหาค าตอบของปัญหาการวิจัยได้อย่างแท้จริง 
 2) สามารถควบคุมตัวแปรทั้งตัวแปรสาเหตุที่ต้องการศึกษา และตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษา 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง(Random Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง(Random Assignment) และการ
สุ่มการจัดกระท าให้แก่กลุ่มตัวอย่าง(Random Treatment) 
 3) ควบคุมให้เกิดความเที่ยงตรงภายในที่ผลการวิจัยได้มาจากตัวแปรสาเหตุเท่านั้น และ
ความเที่ยงตรงภายนอก ที่จะสามารถใช้ผลการวิจัยสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้ 
 6. ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
 ในการออกแบบการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 
2544 :149-150) 
    6.1 การออกแบบการวัดค่าตัวแปร(Measurement Design) เป็นการก าหนดวิธีการวัดค่า  
หรือการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร โดยมีล าดับขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
          6.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวัดค่าตัวแปร 
                      6.1.2 ก าหนดโครงสร้าง และค านิยามของค่าตัวแปรแต่ละตัวที่ต้องการวัดให้
ชัดเจน 
         6.1.3 ก าหนดระดับการวัดของข้อมูล และ สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัด 
ค่าตัวแปร 
                      6.1.4 ตรวจสอบคุณภาพที่จ าเป็นต้องมีของเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปร ได้แก่  
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น(Reliability) 
         6.1.5 ก าหนดวิธีการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
         6.1.6 ก าหนดรูปแบบ วิธีวัดค่าตัวแปร หรือการควบคุมตัวแปรเกิน โดยวิธีการสุ่ม, 
การน ามาเป็นตัวแปรที่ศึกษา,การจัดสถานการณ์ให้คงท่ี หรือการควบคุมด้วยวิธีการทางสถิติ 
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 6.2 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling Assignment ) เป็นการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในการน ามาศึกษา โดยมีขั้นตอนใน 
การด าเนินการ ดังนี้ 
        6.2.1 ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการก าหนดขอบเขตและเลือกวิธีการสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างที่จะท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา ที่อาจจะใช้วิธีการสุ่ม
โดยใช้ความน่าจะเป็นที่ให้โอกาสแก่ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะได้รับการสุ่มเป็น 
กลุ่มตัวอย่าง หรือถ้ามีข้อจ ากัดบางประการในการวิจัยอาจจะมีการเลือกใช้วิธีการสุ่ม(Sampling) 
หรือการเลือก(Selection)กลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงมาศึกษา โดยไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็น 
ก็ได้ 
        6.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เป็นการก าหนดขนาด/จ านวนของ 
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรอย่างเหมาะสม และมีความเป็นไปได้โดยการใช้สูตรการค านวณ 
หรือตารางเลขสุ่ม 
   6.3 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวางแผนในการด าเนินการกับข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เพื่อที่จะได้ใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ดังนี้ 
         6.3.1 การเลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย(Descriptive Statistics)เป็นการเลือกใช้สถิติใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูล และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพ่ือให้
ได้ผลการวิจัยในการบรรยายลักษณะต่าง ๆ ที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ หรือ 
กล่าวได้ว่าผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน(Internal Validity) 
         6.3.2 การเลือกใช้สถิตเชิงอ้างอิง(Inferential Statistics) เป็นการเลือกใช้สถิติใน 
การวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อตกลงเบื้องต้น(Basic Assumption) และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การวิจัย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถใช้ผลการวิจัยในการสรุป 
อ้างอิงผลการวิจัย(Generalization)จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ 
กล่าวได้ว่าผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายนอก(External Validity) 
 7.วิธีการวางแผนแบบการวิจัย 
 วิธีการวางแผนแบบการวิจัย เป็นการก าหนดขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการให้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน เพ่ือให้งานวิจัยเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งจ าแนกข้ันตอนวิธีการวางแผน
แบบการวิจัยได้ดังนี้(นงลักษณ์ วิรัชชัย,2543 : 121-125) 
     7.1 การก าหนดปัญหาการวิจัย ค าถามการวิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็น
ขั้นตอนของการพิจารณาปัญหาการวิจัยทีจ่ะต้องมีความชัดเจนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ใช้ภาษาง่าย ๆ และสามารถหาค าตอบได้ เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ และให้ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
และผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการวิจัยได้รวมทั้งการก าหนดค าถาม 
การวิจัย และวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับปัญหาที่มีขอบเขต และมีความชัดเจนที่จะใช้เป็น 
แนวทางการวิจัยได้ 
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     7.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนากรอบความคิดทฤษฏี(Theoretical Framework) ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาการวิจัยและทฤษฏีที่ท าให้ได้ตัวแปรที่จะศึกษาและควบคุมและกรอบความคิดรวบยอด
(Conceptual Framework) ที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและตัวแปร
สอดแทรก จะได้รับทราบข้อดี-ข้อบกพร่องของการวางแผนแบบการวิจัยที่จะน ามาใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัยของตนเอง รวมทั้งการได้สมมุติฐานการวิจัยที่สมเหตุสมผล ที่สอดคล้องกับค าถามการวิจัยที่
สามารถตรวจสอบได้ และมีอ านาจในการใช้พยากรณ์สูง 
     7.3 การก าหนดข้อมูล และแหล่งข้อมูล เป็นขั้นตอนในการก าหนดตัวแปรที่ศึกษามี
อะไรบ้าง จัดประเภทของตัวแปรว่าเป็นตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปร
สอดแทรกตามกรอบแนวคิดความคิดรวบยอด ที่ต้องน ามาก าหนดเป็นค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
ทีส่ามารถวัดและสังเกตได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้ได้มากท่ีสุด และ 
มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีจากประชากรด้วยการเลือกใช้ “วิธีการสุ่ม”ที่เหมาะสมกับ
ตัวแปรที่จะศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงทั้งภายในและภายนอก 
     7.4 การก าหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนในการก าหนด
รายละเอียดเนื้อหาสาระ วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ และก าหนดรายละเอียด
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเภทของการวิจัย อาทิ การวิจัยเชิงทดลองจะต้องก าหนด
วิธีการด าเนินการทดลอง การจัดกระท าตัวแปรสาเหตุ และการวัดตัวแปรผลให้ชัดเจน เป็นต้น 
     7.5 การก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการวางแผน 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับว่าจะด าเนินการอย่างไร ใช้สถิติอะไรที่เหมาะสมกับข้อมูล ทดสอบ
สมมุติฐานอย่างไร และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้ตอบปัญหาการวิจัยได้หรือไม่ 
 8. ความเที่ยงตรงของการออกแบบการวิจัย 
 ในการออกแบบการวิจัย ผู้วิจยัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน  
มีความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นให้มากท่ีสุด โดยที่ความเที่ยงตรงที่เกิดข้ึนในการออกแบบ 
การวิจัยจ าแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   8.1. ความเที่ยงตรงภายใน  
                 8.1.1 ความหมายของความเที่ยงตรงภายใน  

      ความเที่ยงตรงภายใน(Internal Validity)  เป็นลักษณะของการวิจัยที่จะสามารถ 
ตอบปัญหา/สรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือว่า ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามนั้น 
มีสาเหตุเนื่องมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจัดกระท าเท่านั้น โดยเน้นการด าเนินการวิจัยที่มี 
ความครอบคลุมในประเด็นดังนี้ 
              1) การทดสอบสมมุติฐาน 
                        2) การควบคุมตัวแปรภายนอกที่ไม่ต้องการ 
                        3) ความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
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       8.1.2 องค์ประกอบที่มีผลต่อความเท่ียงตรงภายใน(Cambell and Stanley,1969  
อ้างถึงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล,2543 : 39-40) 
                8.1.2.1 เหตุการณ์พร้อง/ประวัติในอดีต(History) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทดลองโดยไม่ได้จัดกระท าหรือจงใจให้เกิดขึ้น แต่มีผลต่อประเด็นที่ศึกษาท าให้เกิด 
ความไม่แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากตัวแปรที่ต้องการหรือเหตุการณ์พร้องที่เกิดข้ึน ท าให้ผลสรุป
การวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน โดยมีแนวทางแกไ้ข คือ พยายามจัดให้กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสภาพที่
เป็นปกติให้มากท่ีสุด 
                8.1.2.2 วุฒิภาวะ(Maturation) เป็นความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของ 
กลุ่มตัวอย่างทางธรรมชาติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดข้ึนระหว่างการทดลองมากกว่าเกิดข้ึน
จากสถานการณ์จ าลองแล้วส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา จะท าให้ผลสรุปการวิจัยขาด 
ความเที่ยงตรงภายใน โดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ใช้เวลาช่วงสั้น ๆ ในการทดลองหรือใช้ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิภาวะที่ใกล้เคียงกัน 
                 8.1.2.3 การทดสอบ(Testing) เป็นผลจากการทดสอบที่ใช้มากกว่า1 ครั้ง 
ในการทดสอบท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความคุ้นเคย การจดจ า หรือไปหาเรียนรู้เพ่ิมเติม ที่จะ 
ส่งผลต่อการทดสอบครั้งต่อไปที่จะปฏิบัติได้มากข้ึนโดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ใช้การทดสอบ 
เพียงครั้งเดียว หรือใช้เครื่องมือในการทดสอบที่คู่ขนานกัน ที่ใช้การวัดผลที่เกิดขึ้นเดียวกัน  
แต่ต่างฉบับกัน 
                 8.1.2.4 เครื่องมือในการวิจัย(Instrument) การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพจะท า 
ให้ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ แต่ถ้าใช้เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพแล้วอาจจะได้รับข้อมูลที่มี 
ความคลาดเคลื่อนที่จะสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการใช้เครื่องมือ 
ของผู้เก็บข้อมูลที่ไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด ท าให้ 
ผลสรุปการวิจัยขาดความเท่ียงตรงภายใน โดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ใช้เครื่องมือเดียวกัน  
เวลาเดียวกัน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
                 8.1.2.5 การถดถอยทางสถิติ(Statistical Regression) เป็นผลที่เกิดจากข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่สูงมาก(Ceiling Effect) หรือต่ ามาก(Floor Effect)  
กล่าวคือ ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์จากกลุ่มที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการสูงมาก จะพบว่ามี
คุณลักษณะของตัวแปรจะมีค่าลดลง แต่ถ้ากลุ่มที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการต่ า จะพบว่ามี
คุณลักษณะของตัวแปรจะมีค่าเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ไม่ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงมาศึกษาเปรียบเทียบกัน 
                 8.1.2.6 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง(Random 
Assignment)เป็นความแตกต่างของกลุ่มตั้งแต่ก่อนการทดลอง ดังนั้นถ้าหลังการทดลองพบว่า 
มีความแตกต่างกันด้วยจะท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน มีแนวทางการแก้ไข  
คือ ใช้กระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หรือการจับคู่ตัวอย่าง
ในการทดลอง 
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                 8.1.2.7  การสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง(Experiment Mortality) เป็น 
การสูญหายของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลองแบบระยะยาว (Longitudinal) หรือแบบอนุกรม
เวลา(Time-series) ดังนั้นจะต้องพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างที่สูญหายไปมีผลกระทบต่อผลการทดลอง
หรือไม่ ถ้ามีผลกระทบจะท าให้ผลสรุปของการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน โดยมีแนวทางการแก้ไข 
คือ ใช้เวลาการทดลองที่สั้น ๆ หรือใช้การเสริมแรงเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะอยู่
ร่วมกิจกรรมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการทดลอง 
                 8.1.2.8 อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยอ่ืน ๆ กับการสุ่มตัวอย่าง เป็นการพิจารณา 
อิทธิพลที่ร่วมกันระหว่างเหตุการณ์พร้องหรือวุฒิภาวะหรือเครื่องมือ ฯลฯ กับการสุ่มตัวอย่างล าเอียง 
ที่จะส่งผลร่วมกันต่อผลการทดลอง ท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน มีแนวทางการ
แก้ไข คือ พยายามลดอิทธิพลของตัวแปรที่อาจเกิดปฏิสัมพันธ์กับการคัดเลือก อาทิ ประสบการณ์ที่
ผ่านมา วุฒิภาวะ โดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม หรือแยกกลุ่มทดลองจากเหตุการณ์
พิเศษที่เกิดขึ้น 
                 8.1.2.9 ความคลุมเครือในทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปร  
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความชัดเจนในการศึกษาแนวคิดหรือทฤษฏีที่ชัดเจนในการตรวจสอบ 
ความเป็นเหตุผลระหว่างตัวแปร 
                 8.1.2.10 การสับสนของสิ่งทดลอง(Diffusion of Treatment) เป็นความสับสน
ของสิ่งทดลองที่จัดกระท าให้แก่กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมที่ระบุว่าแตกต่างกันแต่ในการด าเนินการ
จะได้รับสิ่งทดลองที่เท่าเทียมกัน และพบว่าสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน แต่ไม่ได้เกิดจากสิ่งทดลอง
อย่างแท้จริง ท าให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน 
                 8.1.2.11 การตอบสนองของกลุ่มควบคุม  เป็นความพยายามของกลุ่มควบคุม 
ที่ต้องการได้รับสิ่งทดลองเหมือนกับกลุ่มทดลอง จึงเกิดความรู้สึกและมีความพยามที่จะท าให้ตนเองมี
ความเท่าเทียมกับกลุ่มทดลอง ท าให้การทดสอบสมมุติฐานไม่มีนัยส าคัญ  
                 8.1.2.12 การตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง ที่ไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่แท้จริง หรือจงใจให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกที่แท้จริง 
       8.1.3  ความเที่ยงตรงที่ส่งผลต่อความเท่ียงตรงภายใน(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 
2543 :26-27 อ้างอิงมาจาก Goodwin,1995) 
                              8.1.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง(Construct Validity) เป็น 
ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดระดับนามธรรมสู่การวัดในระดับรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขั้นตอนการนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่จะสะท้อนแนวคิดระดับนามธรรมของการวิจัยได้
สอดคล้องตามท่ีควรจะเป็นมากท่ีสุด ถ้าการให้ค านิยามที่แตกต่างกันในตัวแปรเดียวกันในการวิจัยที่มี
รูปแบบเหมือนกันจะให้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบโดยใช้แนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทีจ่ะช่วยให้ตัวแปรมีความชัดเจนมากข้ึน 
                              8.1.3.2 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด(Instrument Validity) เป็น
คุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดที่จะต้องมีความสอดคล้องกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่า  
“สิ่งที่วัดตรงตามที่ได้ก าหนดความหมายหรือไม่” 
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                              8.1.3.3  ความเที่ยงตรงเชิงสถิติ(Statistical Conclusion Validity) เป็น
คุณภาพของการเลือกใช้สถิติเพ่ือจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลมีลักษณะที่
สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้น ๆ ทีใ่นการเลือกใช้สถิติ อาจจะก่อให้เกิดความคลาด
เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ หรือขาดประสบการณ์ อาทิ จงใจเลือกวิเคราะห์หรือน าเสนอผลเฉพาะจุดที่
สอดคล้องกับสมมุติฐานเท่านั้น หรือ การบิดเบือนข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์ หรือการวิเคราะห์ 
แบบลองถูกลองผิดจนกระทั่งได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสมมุติฐาน เป็นต้น 
    8.2 ความเที่ยงตรงภายนอก 
                       8.2.1 ความหมายของความเที่ยงตรงภายนอก 
                       ความเที่ยงตรงภายนอก(External Validity)  หมายถึง ลักษณะของการวิจัยที่
สามารถสรุปอ้างอิง ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาไปสู่ประชากรได้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  
และน่าเชื่อถือ หมายความว่า ในการวิจัยครั้งนี้ ถ้าจะน าไปด าเนินการกับประชากรแล้วผลการวิจัยก็ 
ไม่แตกต่างจากผลการวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกัน (Polit and  
Hulger,1987:195) 
                       8.2.2 ประเภทของความเที่ยงตรงภายนอก 
             การจ าแนกประเภทของความเที่ยงตรงภายนอกเป็นการจ าแนกเพ่ือใช้ตอบค าถาม  
/การวิจัย ศึกษาค้นคว้า มีดังนี้(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2543:27) 
                       8.2.2.1 ความเท่ียงตรงเชิงประชากร(Population Validity)เป็นการตอบ
ค าถามว่า “ผลการวิจัยจะสามารถน าไปใช้กับประชากรใด ๆ ได้ดี หรือได้มากน้อยเพียงใด”ที่อาจจะ
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างประชากรเป้าหมายกับประชากรในการทดลอง หรือความเหมาะสม
ของการจัดกระท าตัวแปรต่อประชากรที่เฉพาะเจาะจง 
                      8.2.2.2 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพการณ์(Ecological Validity) เป็น 
การตอบค าถามว่า “ผลการวิจัยจะสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ใด และเม่ือใช้ในสถานการณ์ใด ๆ 
ณ เวลาที่แตกต่างกัน จะก่อให้เกิดข้อจ ากัดอย่างไร”ซึ่งผลการวิจัยที่ดีอาจเนื่องมากจากอิทธิพลของ 
บรรยากาศการทดลอง ความแปลกใหม่ ผู้ด าเนินการทดลอง หรือการทดสอบก่อนเรียน ฯลฯ  
ที่ในการน าไปใช้จริงอาจไม่มีอิทธิพลเหล่านี้ 
                       8.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงตรงภายนอก มีดังนี(้Cambell and 
Stanley,1969 : 5-6) 
              8.2.3.1  อิทธิพลร่วมกันระหว่างการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและสิ่งทดลอง เป็นอิทธิพลที่
เกิดจากการใช้กลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะมีส่วนท าให้สิ่งทดลองมีประสิทธิภาพท าให้ 
ขาดความเป็นตัวแทนที่ดีจากประชากร อาทิ อาสาสมัคร เป็นต้น 
              8.2.3.2 อิทธิพลร่วมกันระหว่างแหล่งทดลองและสิ่งทดลอง เป็นอิทธิพลที่เกิดจาก
การใช้แหล่งทดลองที่มีความสะดวกสบายหรือให้ความร่วมมือในการจัดสิ่งทดลองแก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีโอกาสได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง 
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              8.2.3.3 อิทธิพลร่วมกันระหว่างการทดสอบและสิ่งทดลอง เป็นอิทธิพลที่เกิดจาก
การทดสอบก่อนให้สิ่งทดลองที่กลุ่มตัวอย่างแล้วกลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาเพ่ิมเติมล่วงหน้าก่อนให้ 
สิ่งทดลอง  ท าให้ไม่แน่ใจว่าเป็นผลที่เกิดจากประสิทธิภาพของสิ่งทดลองหรือไม่ เนื่องจาก 
ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ก าหนด  
              8.2.3.4 อิทธิพลร่วมกันระหว่างเหตุการณ์พร้องและสิ่งทดลอง เป็นอิทธิพล 
ที่เกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจหรือตื่นตัวที่จะรับสิ่งทดลอง ท าให้ 
ผลที่เกิดจากสิ่งทดลองมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติ 
              8.2.3.5 ปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการทดลอง เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ 
กลุ่มตัวอย่างรู้ตัวว่าตนเองได้รับสิ่งทดลอง จึงแสดงปฏิกิริยาที่ตอบสนองมากกว่าสภาพปกติ 
ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  
              8. 2.3.6 การได้รับสิ่งทดลองที่หลากหลาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะเป็น 
กลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงที่น ามาทดลอง ท าให้มีความแตกต่างจากประชากรทั่วไป และ 
จะสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกันเท่านั้น 
 สรุปได้ว่า ความเท่ียงตรงภายในและความเที่ยงตรงภายนอกมักจะแปรผันแบบผกพัน 
กล่าวคือ งานวิจัยที่มีการควบคุมสูงส่งผลให้มีความเที่ยงตรงภายในสูง จะสามารถน าไปใช้ได้เฉพาะ
สถานการณ์ และเฉพาะกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกับความเที่ยงตรงภายนอกที่สามารถน าไปใช้ได้ใน
สถานการณ์ทั่วไป 
 9.ประเภทของการออกแบบการทดลอง  
 ในการออกแบบการทดลอง มีองค์ประกอบที่ส าคัญในการน ามาพิจารณา 2 ประการ ได้แก่ 
กระบวนการสุ่ม (Randomization) และการจัดกลุ่มควบคุม (Control Group) เพ่ือใช้จ าแนก
ประเภทของการออกแบบการทดลอง เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (Cambell and Stanley,1969 : 8-15 ; 
Burns and Grove,1997 : 274-290 ; ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2544 : 69-75 ; ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 
2543 : 43-52 ) 
   9.1  แบบการทดลองเบื้องต้น(Pre-Experimental Designs) เป็นการออกแบบการทดลอง 
ที่ไม่มีกระบวนการสุ่ม และไม่มีกลุ่มควบคุม หมายถึง ในการทดลองจะมีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว 
คือ กลุ่มทดลอง และสมาชิกของกลุ่มทดลองไม่ได้มาจากกระบวนการสุ่มไม่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล มีแบบแผนการทดลองแบบไม่ทดลอง ดังนี้ 
         9.1.1 การศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง One –Shot Case Design 
(Cambell and Stanley,1969 ) 
 
    
 

 
เมื่อ X เป็น ตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 

                    O เป็น ตัวแปรผลที่ได้จากการทดสอบหลังทดลอง 
 

ภาพที่ 5.2 การศึกษาแบบกลุ่มเดียว One –Shot Case Design 

X O 
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  ลักษณะการทดลอง 
  1) เป็นการศึกษาเพียง 1 กลุ่ม 1 ตัวแปรสาเหตุ ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม 
  2) มีการวัด และการสังเกตผลที่เกิดข้ึนเพียง 1 ครั้ง ที่เป็นการทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 
  ข้อดีของแบบแผน 

1) เนื่องจากไม่มีการทดสอบก่อนทดลองส่งให้ไม่มีผลกระทบต่อตัวแปรตาม 
ที่เกิดจากการทดสอบก่อนเรียน 
  2)  มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้น้อย มีปัญหาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงภายนอก 
          ข้อจ ากัดของแบบแผน 
  1) ขาดข้อมูลในการเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน  
                         (1) จากการเปรียบเทียบกับตนเองเพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ 
                         (2) จากการเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนเพื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
  2) ปัญหาความเที่ยงตรงภายใน 
                         (1) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์พร้อง(History) ที่ไม่สามารถอธิบายได้ 
                         (2) เป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะของผู้ให้ข้อมูล โดยเฉพาะ
การทดลองที่ใช้ระยะเวลายาวนาน 
            (3) เป็นปัญหาที่เกิดจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 
                         (4) การสูญหายของผู้ให้ข้อมูลในระหว่างการทดลอง โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูล 
ที่ส าคัญ(Key Person) จะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยอย่างชัดเจน 
  แนวการวิเคราะห์ข้อมูล 
               เป็นการบรรยายผลการวิจัยจากการทดสอบหลังเรียนเท่านั้นที่อาจจะเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ และผลการวิจัยเกิดข้ึนจากการจัดกระท าหรือไม่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ 
อย่างชัดเจน 
  การน าแบบแผนไปใช ้
  1) ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมที่ไดผ้ลิตขึ้น ว่ามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
  2) ใช้ในการวิจัยเชิงประเมินผลโครงการ ที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง  
ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาผลสรุปเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
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         9.1.2 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(One-
Group Pretest-Posttest Design) (Cambell and Stanley,1969)  
 
 
 

 

 
เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า 

Opretest  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลอง 
Oposttest  เป็นผลการทดสอบหลังทดลอง 

ภาพที่ 5.3  แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

  ลักษณะการทดลอง 
  1) เป็นการศึกษาเพียง 1 กลุ่ม มีตัวแปรสาเหตุ 1 ตัว และไม่มีกลุ่มควบคุม 
  2) มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้เครื่องมือฉบับเดียวกัน/คู่ขนานเพ่ือใช้
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น 

             ข้อดีของแบบแผน 
  มีความเท่ียงตรงภายในที่ดีขึ้นกว่าแบบที่ 1(การศึกษาแบบกลุ่มเดียว) เนื่องจากจะมี 
การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังทดลองเพ่ือพิจารณาพัฒนาการที่เกิดข้ึน ท าให้ปัญหาที่เกิดจาก 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และวุฒิภาวะของผู้ให้ข้อมูลได้ดีขึ้นเพราะใช้การเปรียบเทียบกับพ้ืนฐานเดิม 
  ข้อจ ากัดของแบบแผน 
               1) อิทธิพลของการทดสอบก่อนเรียนที่จะส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายในและ
ภายนอก 

           2) ปัญหาความเที่ยงตรงภายใน 
                   (1) เหตุการณ์พร้อง 

              (2) วุฒิภาวะ 
                   (3) อิทธิพลของการทดลอง 

               (4) อิทธิพลของเครื่องมือวัด 
                   (5) อิทธิพลระหว่างการคัดเลือกและองค์ประกอบอื่น ๆ 

          3) ปัญหาความเที่ยงตรงภายนอก 
                   (1) ปฏิสัมพันธ์ของการทดสอบและตัวแปร 
                   (2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความล าเอียงในการสุ่มและตัวแปร 
  แนวการวิเคราะห์ข้อมูล  
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองท่ีได้มาจาก 
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน ที่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระจากกัน ดังนั้นในการทดสอบสมมุติฐานระหว่าง
ค่าเฉลี่ย จึงใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ(t-test for Dependent) 

X Opretest Oposttest 
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  การน าไปใช้ในการทดลอง 

              เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา/เชิงประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลที่ได้รับก่อนและหลัง 
การทดลอง ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการสรุปผล เพราะเป็นแบบแผนที่ยัง 
ขาดความเที่ยงตรงภายในค่อนข้างสูง 
         9.1.3 แบบแผนการเปรียบเทียบกลุ่มแบบคงท่ี(Static Group Comparison Design) 
(Cambell and Stanley,1969) 
 

 
   
 
 

 
เมื่อ X  เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
Oexp  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลอง 
Ocon  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุม 

------------- เป็นความไม่เท่าเทียมกันกับโอกาสในการสุ่มเข้ากลุ่ม 
 

ภาพที่ 5.4 แบบแผนการเปรียบเทียบกลุ่มแบบคงที่ 
 

 

   ลักษณะการศึกษา 
  1)  เป็นการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่มหรือมากกว่า ที่เป็นระหว่างกลุ่มทดลอง
ด้วยกัน หรือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
  2)  เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่จัดไว้แล้ว 
  3) มีการทดสอบหลังการทดลองเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  ข้อดีของแบบแผน 
  การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มท าให้ความเที่ยงตรงภายในดีขึ้น เนื่องจาก 
               1) มีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันท าให้มีเหตุการณ์พร้องที่ได้รับคล้ายคลึงกัน 
  2)ไม่มีอิทธิพลของการทดสอบก่อนการทดลอง 
               3) การถดถอยของข้อมูลจาก 2 กลุ่มตัวอย่างทีม่ีความคล้ายคลึงกัน  
  ข้อจ ากัดของแบบแผน 
               1) ปัญหาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงภายใน ดังนี้ 

                  (1) การสุ่มตัวอย่างที่เกิดข้ึน เนื่องจากมีความแตกต่างกันในระหว่างกลุ่มอยู่
แล้ว และไม่มีข้อมูลพื้นฐานก่อนการทดลองเป็นตัวเปรียบเทียบ 
        (2) วุฒิภาวะของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 
ท าให้มีผลต่อผลหลังการทดลองที่แตกต่างกัน 
 

X Oexp 

Ocon 

ความไม่เท่าเทียมใน 
การสุ่มตัวอย่าง 
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         (3)  การสูญหายของตัวอย่างระหว่างการทดลองท าให้ผลการทดลองที่น ามา
เปรียบเทียบไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน 

              2) ปัญหาจากความเที่ยงตรงภายนอกท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
ล าเอียงในการสุ่มกับตัวแปรที่ศึกษา 
  แนวการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้สถิติดังนี้ 
  1) ใช้การทดสอบค่าที แบบสองกลุ่มอิสระจากกัน(t-test for Independent) 
  2) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance)ในกรณีที่เปรียบเทียบ
ผลมากกว่า 2 กลุ่ม 
  การน าแบบแผนการทดลองไปใช้ 
  1) ใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการจัดกลุ่มไว้แล้ว 
  2) ควรพิจารณาตัวแปรแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนเพ่ือน ามาใช้ศึกษาในการอธิบายผลการ
ทดลองได้ชัดเจนมากข้ึน 
   9.2 แบบการทดลองจริง(True-Experimental Designs) เป็นการออกแบบการทดลองที่มี 
ทั้งกระบวนการสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม หมายถึง ในการทดลองจะมีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือ  
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม และสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้มาจากกระบวนการสุ่มจากประชากร 
เข้าสูก่ลุ่มตัวอย่าง และมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีแบบแผน 
การทดลองแบบทดลอง ดังนี้ 
           9.2.1  แบบแผนการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนแบบมีกลุ่มควบคุม(Pretest-
Posttest Control Group Design)  (Cambell and Stanley,1969) 
 
  
 
 
 

 

             เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
   Opretest1  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองของกลุ่มทดลอง 
   Oposttest2  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลอง 
   Opretest3  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองของกลุ่มควบคุม 
   Oposttest4  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุม 
   R    เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างสมบูรณ์       
    

ภาพที่ 5.5 แบบแผนการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนแบบมีกลุ่มควบคุม 
  

 

 

Opretest1 Oposttest2 X 

Opretest3 Oposttest4 

R 

R 
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  ลักษณะการทดลอง 
  1) เป็นการทดลองแบบ 2 กลุ่มหรือมากกว่าระหว่างกลุ่มทดลองด้วยกัน หรือ
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  
  2)  มีการสุ่มตัวอย่าง(Random Assigment)  
  3)  มีการทดสอบก่อนทดลองและหลังทดลองทุกกลุ่ม 
  ข้อดีของแบบแผน 
  1) ควบคุมอิทธิพลแทรกซ้อนด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง(Random Assignment) 
  2) มีการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งภายในกลุ่มโดยใช้ผลก่อนทดลองและหลัง 
การทดลองในแต่ละกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยใช้ผลหลังการทดลองของกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน 
  ข้อจ ากัดของแบบแผน 
  ผลการวิจัยจะสามารถน าไปอ้างอิงใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่มีการทดสอบก่อนทดลองได้
หรือไม่ และจะได้ผลเหมือนการทดลองตามแบบแผนหรือไม่ 
  แนวการวิเคราะห์ 
  1) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(ANCOVA)เปรียบเทียบผลการทดสอบ 
หลังการทดลอง โดยใช้ผลการทดสอบก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม(Covariate) จะใช้วิธีการนี้ 
เมื่อผลการทดสอบก่อนการทดลองมีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง(Random  
Assignment)จะท าให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วดังนั้นจึงมีการใช้วิธีการนี้ค่อนข้างน้อย  
  2) ใช้ผลการทดสอบก่อนทดลองช่วยอธิบายผลการทดลอง ดังนี้ 
                    (1) เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนการทดลอง เพ่ือพิจารณาความแตกต่าง 
ก่อนการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระ(t-test for Independent) หรือการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน(ANOVA) 
       (2) เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังทดลองระหว่างกลุ่ม เพื่อพิจารณา 
ความแตกต่างของผลหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระ หรือการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน 
      (3) สรุปผลการทดลองโดยใช้ผลจากการทดสอบก่อนการทดลอง(ข้อ1) 
เพ่ือใช้อธิบายผลการทดสอบหลังการทดลอง(ข้อ 2) 
  การน าแบบแผนการทดลองไปใช้ 
  น าไปใช้ในการทดลองทางการศึกษาได้ดี แต่เป็นการด าเนินการทดลองที่ 
ไม่ยืดหยุ่นกล่าวคือ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้จริงหรือไม่ และการทดสอบก่อนเรียนท าให้
เสียเวลาและไม่ได้ผลจริงหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 



เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
Oposttest1  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลอง 
Oposttest2  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุม 

R เป็นการสุ่มตัวอย่าง 
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           9.2.2 แบบแผนการทดลองการทดสอบหลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม 
(Posttest –Only Control Group Design) 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.6 แบบแผนการทดลองการทดสอบหลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม 
 
   ลักษณะการทดลอง 
    1) เป็นการทดลองแบบ 2 กลุ่มหรือมากกว่าระหว่างกลุ่มทดลองด้วยกัน
หรือระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  
   2)  มีการสุ่มตัวอย่าง 
   3)  มีการทดสอบเฉพาะหลังทดลอง(Posttest) 
   ข้อดีของแบบแผน 
   มีความเท่ียงตรงภายในใกล้เคียงกับแบบแผนการทดลองก่อนเรียนและหลัง
เรียนแบบมีกลุ่มควบคุม แต่จะมีความเที่ยงตรงภายนอกที่ดีกว่าเพราะไม่มีปัญหาอิทธิพลของการ
ทดสอบก่อนการทดลอง 
   ข้อจ ากัดของแบบแผน 
   อาจจะมีปัญหาการสูญหายของตัวอย่างในระหว่างการทดลอง เนื่องจากไม่
มีข้อมูลพื้นฐานจากการทดสอบก่อนทดลองท าให้ไม่มีข้อมูลการสูญหายเกิดขึ้นหรือไม่ 
   แนวการวิเคราะห์ข้อมูล 
   เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบที(t-test) 
หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) 
   การน าแบบแผนการทดลองไปใช้ 
   เป็นแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมส าหรับผลการทดลองที่เป็น 
ด้านจิตพิสัย(Affective Domain) เนื่องจากมีความเที่ยงตรงภายในและภายนอกสูง ถ้าผู้วิจัยสามารถ
ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

Oposttest1 X 

Oposttest2 

R 

R 
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   9.3 แบบการทดลองก่ึงทดลอง(Quasi-Experimental Designs) เป็นการออกแบบ 
การทดลองที่ไม่มีกระบวนการสุ่ม แต่มีกลุ่มควบคุมเพ่ือเปรียบเทียบ หมายถึง ในการทดลองจะมี 
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แต่สมาชิกของทั้งสองกลุ่มไม่ได้มาจาก
กระบวนการสุ่ม มีวิธีการควบคุมอิทธิพลแทรกดีกว่าแบบการทดลองเบื้องต้น และมีความยืดหยุ่น
มากกว่าแบบการทดลองจริง  มีแบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลองที่น ามาใช้ในการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ค่อนข้างมาก มีดังนี้ 
                   9.3.1 แบบแผนการทดลองกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกัน(Non-equivalent Control 
Group Design ) (Cambell and Stanley,1969)  
 
            
 
 
 
 

 
เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า 

Opretest1  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองของกลุ่มทดลอง 
Oposttest2  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลอง 
Opretest3  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองของกลุ่มควบคุม 
Oposttest4  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุม 
------------ เป็นความไม่เท่าเทียมกันในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 5.7 Non-equivalent Control Group design 

 
   ลักษณะการทดลอง 
   1) เป็นการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง หรือระหว่าง 
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
                2) ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเนื่องจากมีการจัดกลุ่มไว้แล้ว 
   3)  มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
   ข้อดีของแบบแผน 
   1) เป็นแบบแผนที่เป็นธรรมชาติที่มีความเที่ยงตรงภายนอกเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบบแผนการทดลองจริง เนื่องจากมีการจัดกระท าตัวแปรสาเหตุเพียงประการเดียว 
   2)  การทดสอบก่อนทดลองท าให้สามารถน าวิธีการทางสถิติมาใช้อธิบาย
หรือควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ที่เป็นการการทดแทนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้บางส่วน 
   3) เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแผนการเปรียบเทียบกลุ่มแบบคงท่ี(Static 
Group Comparison Design) ที่มีลักษณะการทดลองท่ีคล้ายกันจะมีความเที่ยงตรงภายในดีกว่า  

Opretest1 Oposttest2 X 

Opretest3 Oposttest4 

ความไมเ่ท่าเทียมกัน 
ในการสุ่ม 
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เนื่องจากการมีการทดสอบก่อนการทดลองท าให้การสรุปการทดลองน่าเชื่อถือมากขึ้น และเป็น 
การอธิบายปัญหาการเลือก(Selection)ที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายใน 

ข้อจ ากัดของแบบแผน 
   1) อิทธิพลของการทดสอบก่อนทดลองที่เป็นข้อจ ากัดของแบบแผนการ
ทดลองทุกแบบที่มีการทดสอบก่อนการทดลอง 
                2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสุ่มตัวอย่างและวุฒิภาวะ 
   แนวการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนร่วม(ANCOVA) ที่มีผลการทดสอบก่อนทดลองเป็นตัวแปรปรวนร่วม 
   2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดสอบหลังเรียนระหว่างกลุ่ม 
โดยใช้ผลการทดสอบก่อนการทดลอง มาอธิบายข้อสรุป อาทิ ผลการทดสอบหลักการทดลองระหว่าง
กลุ่มพบว่ามีความแตกต่างโดยที่พิจารณาจากผลการทดสอบก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน จะสรุปได้
ว่าตัวแปรที่จัดกระท าให้ผลที่แตกต่างกัน โดยใช้การทดสบค่าที หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
   การน าแบบแผนการทดลองไปใช้ 
   น าไปใช้ได้ดีในกรณีท่ีไม่สามารถท าสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม(Random 
Assignment)  อาทิ การวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่มการทดลอง เป็นต้น 
 
                   9.3.2 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา(Time Series Design) (Cambell and 
Stanley,1969) 
 
 
 
    
 

เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
   O1,O2,O3เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองครั้งที่ 1,2,3 
   O4,O5,O6เป็นผลการทดสอบหลังทดลองครั้งที่ 4,5,6 

 

ภาพที่ 5.8 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลา 
 

  ลักษณะการทดลอง 
  1)  ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว หรือบุคคลคนเดียว 
  2) มีการวัดซ้ า(Repeated Measure)เป็นระยะ ๆ ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 
               3) เป็นการศึกษาระยะยาว(Longitudinal) 
  ข้อดีของแบบแผน 
  เป็นแบบแผนการวิจัยที่พยายามขจัดอิทธิพลร่วมระหว่างการสุ่มและวุฒิภาวะ 
เพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงภายใน 

O1 O2 O3 X O4 O5 O6 
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  ข้อจ ากัดของแบบแผน 
  1) มีปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์พร้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลองที่จะใช้เวลานาน
เพ่ือวัดซ้ า 
  2) มีปัญหาเกี่ยวกับผลการทดสอบก่อนการทดลองและการทดสอบหลังการทดลอง
ที่ชัดเจน ผลการวิจัยมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่มีการทดสอบก่อนและหลัง 
การทดลอง ที่เป็นการวัดซ้ า 
  แนวการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้การวิเคราะห์การถดถอยในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง 
  การน าแบบแผนไปใช ้
  น าไปใช้ในการทดลองเก่ียวกับจิตวิทยาของบุคคล อาทิ การทดลองปรับพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ หรือการทดลองเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นต้น 
                   9.3.3 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลาและมีกลุ่มควบคุม(Multiple Time 
Series Design)(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล,2543 : 52) 
 
 
 
 

 
 

เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
   O1,O2,O3เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองครั้งที่ 1,2,3 
   O4,O5,O6เป็นผลการทดสอบหลังทดลองครั้งที่ 4,5,6 

 
ภาพที่ 5.9 แบบแผนการทดลองแบบอนุกรมเวลาและมีกลุ่มควบคุม 

 
  ลักษณะการทดลอง 
  1) ทดลองกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่ม มีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  2) มีการทดสอบซ้ าเป็นระยะทั้งก่อนและหลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
               3) เป็นการศึกษาระยะยาว(Longitudinal) 
  ข้อดีของแบบแผน 
               มีกลุ่มควบคุมส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้น 
  ข้อจ ากัดของแบบแผน 
  1) มีปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์พร้องที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการทดลองที่จะใช้
เวลานานเพื่อทดสอบซ้ า แต่ได้แก้ไขโดยมีกลุ่มควบคุมที่ได้รับเหตุการณ์พร้องอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือใช้
ในการเปรียบเทียบ 

O1 O2 O3 X O4 O5 O6 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม 
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  2) มีปัญหาเกี่ยวกับผลการทดสอบก่อนการทดลองและการทดสอบหลังการทดลอง
ที่ชัดเจน ผลการวิจัยมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่มีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลองที่เป็นการทดลองซ้ า 
  บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร(2547 :119) ได้น าเสนอหลักการจ าแนกแบบแผนการวิจัย
ระหว่างการวิจัยแบบไม่ทดลอง แบบกึ่งทดลอง และแบบเชิงทดลอง  ดังแสดงในภาพที่ 5.10 
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,2547 :119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

ภาพที่ 5.10 หลักการจ าแนกแบบแผนการวิจัยในการวิจัยทดลองเบื้องต้น  
                                         กึ่งทดลองและทดลองจริง 
 

 10. การประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลอง 
 ในสถานการณข์องการทดลองโดยทั่วไปที่มแีบบแผนที่ไม่สอดคล้องกับแบบแผนที่ก าหนดขึ้น
ในการทดลอง ดังนั้นในการด าเนินการทดลองผู้วิจัยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการทดลอง
ให้สามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้น ดังทีแ่มคคาเช(McCracken, 1989 อ้างอิงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคล
กูล,2543 : 61 ) ได้น าเสนอแบบแผนการทดลองกึ่งทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้ ดังตัวอย่างที่ 5.1 
    ตัวอย่างที่ 5.1 จาก แบบแผนการทดลอง กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง(One Group 
Pretest-Posttest Design) ที่มีอิทธิพลของการทดสอบก่อนทดลอง ท าให้สรุปผลการทดลอง 
ไม่ชัดเจน มีแบบแผนการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 5.11(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล,2543 : 61) 
 
 
 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

จัดกระท าสิ่งทดลองให้
กลุ่มตัวอย่าง 

ควบคุมสิ่งทดลอง 
อย่างเข้มงวด 

ศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

มีการสุม่ตัวอย่างเข้ากลุ่ม แบบก่ึงทดลอง 

สุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร 

แบบทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม แบบบรรยาย 

แบบความสมัพันธ์ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

ใช่ 
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ภาพที่ 5.11 แบบแผนการทดลอง กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง 
 

    โดยไดม้ีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน 2 ครั้งและสอบหลัง 2 ครั้ง  
โดยการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2ว่าจะมีอิทธิพลของการทดสอบก่อน
หรือไม่ ส่วนการทดสอบหลังการทดลองครั้งที่ 2 เป็นการทดสอบความคงทนของผลการทดลอง 
(Dooley,1995 : 193) ดังแสดงในภาพที่ 5.12(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล,2543 : 61) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.12 แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน 2 ครั้งและสอบหลัง 2ครั้ง 
 

 11. ข้อควรค านึงในการออกแบบการวิจัย 
 ในการออกแบบการวิจัยมีข้อควรค านึงส าหรับผู้วิจัย ดังนี้(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ,2543 : 
28-30) 
        11.1 ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะใช้ตัวเลขในการตอบค าถามมากกว่าความละเอียด/
วิจารณญาณ ในการออกแบบการวิจัยที่ควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่ได้มาก่อให้เกิดตัวเลขที่เชื่อถือ
ไม่ได้ แม้ว่าจะเลือกใช้สถิติท่ีดีเพียงใดในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ตาม 
            11.2  การเลือกใช้แบบการวิจัยที่ดี ต้องมีทั้งความแกร่ง และความยืดหยุ่นโดย 
การปรับรูปแบบดั้งเดิมให้เหมาะสมกับการวิจัยนั้น ๆที่มีคุณภาพตามหลักการทดลองแต่อาจหย่อนใน 
ความแกร่งที่ผู้วิจัยต้องทดแทนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้การวิจัยแกร่งขึ้น 
         11.3 มีจริยธรรมในการวิจัย ควรเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะที่จ าเป็นของ 
การด าเนินการวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยที่สนใจได้ศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการน าไปวิจัยซ้ าหรือขยายขอบเขต
การวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 

Opretest Oposttest X 

Opretest2 Oposttest1 X Opretest1 Oposttest2 

เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
Opretest  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลอง 
Oposttest  เป็นผลการทดสอบหลังทดลอง 

เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
Opretest1 , Opretest2  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองครั้งที่ 1 และ 2 
Oposttest1, Oposttest2 เป็นผลการทดสอบหลังทดลอง ครั้งที่ 1 และ 2 
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สาระส าคัญบทที่ 5 การออกแบบการวิจัย 
 
 ในการเรียนรู้บทนี้มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การออกแบบการวิจัย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการด าเนินการวิจัยที่มีระบบ 
และมีขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล/สารสนเทศที่ต้องการน ามาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตาม
จุดประสงค์/สมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ 
ที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัยในการก าหนดโครงสร้าง แผนการปฏิบัติการวิจัยหรือยุทธวิธีเพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยในการด าเนินการวิจัย มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ดังนี้  
1) เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ  2) เพื่อ
ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจัยที่ศึกษา(ศึกษาให้มีความครอบคลุมขอบเขตของปัญหา 
การวิจัยให้มากที่สุด ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยแต่จะมีผลกระทบต่อ
ผลการวิจัยให้ได้มากท่ีสุด และ ลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดข้ึนในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด) 
 3. หลักการในการควบคุมความแปรปรวนในการวิจัยที่เรียกว่า “หลักการของแมกซ์– 
มิน – คอน” มีดังนี้ 1) การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบให้มีค่าสูงสุด 2) การลดความคลาดเคลื่อนให้
เหลือน้อยที่สุด 3) การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่(ใช้กระบวนการสุ่ม การจับคู่ การก าจัด 
ตัวแปรแทรกซ้อน หรือการน าตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรที่ศึกษาแล้วใช้วิธีการทางสถิติใน 
การควบคุม) 
 4. ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี มีดังนี้ 1) ปราศจากความมีอคติ 2) ปราศจากความสับสน 
3)สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้และ 4) มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดสอบสมมุติฐาน 
  5. ความเที่ยงตรงภายใน เป็นลักษณะของการวิจัยที่จะสามารถตอบปัญหา/สรุปผลการวิจัย 
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือว่า ผลที่เกิดข้ึนกับตัวแปรตามนั้น มีสาเหตุเนื่องมาจากตัวแปร 
อิสระหรือตัวแปรจัดกระท าเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความเท่ียงตรงภายใน ดังนี้  
1) เหตุการณ์พร้อง/ประวัติในอดีต 2) วุฒิภาวะ 3) การทดสอบ 4) เครื่องมือในการวิจัย  
5) การถดถอยทางสถิติ 6) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 7) การสูญหายของ
กลุ่มตัวอย่าง และ8) อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยอ่ืน ๆ  

6. ความเที่ยงตรงภายนอก เป็นลักษณะของการวิจัยที่สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจัยจาก 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาไปสู่ประชากรได้ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความเที่ยงตรงภายนอก ดังนี้ 1)อิทธิพลร่วมกันระหว่างการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและสิ่งทดลอง  
2) อิทธิพลร่วมกันระหว่างแหล่งทดลองและสิ่งทดลอง 3) อิทธิพลร่วมกันระหว่างการทดสอบและ 
สิ่งทดลอง 4) อิทธิพลร่วมกันระหว่างเหตุการณ์พร้องและสิ่งทดลอง 5) ปฏิกิริยาของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีต่อการทดลอง  และ 6) การได้รับสิ่งทดลองที่หลากหลาย 
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  7.ประเภทของการออกแบบการทดลอง  มีดังนี้ 1) แบบการทดลองเบื้องต้นเป็น 
การออกแบบการทดลองที่ไม่มีกระบวนการสุ่ม และไม่มีกลุ่มควบคุม อาทิ การศึกษาแบบกลุ่มเดียว
วัดผลหลังทดลอง  การทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหรือการเปรียบเทียบ
กลุ่มแบบคงที่ 2)แบบการทดลองจริง เป็นการออกแบบการทดลองท่ีมีทั้งกระบวนการสุ่ม และ 
มีกลุ่มควบคุม อาทิ การทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนแบบมีกลุ่มควบคุม การทดลองการทดสอบ
หลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม และ 3) แบบการทดลองก่ึงทดลอง เป็นการออกแบบการทดลองที่
ไม่มีกระบวนการสุ่ม แต่มีกลุ่มควบคุมเพ่ือเปรียบเทียบ อาทิ การทดลองกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกัน 
การทดลองแบบอนุกรมเวลา และ การทดลองแบบอนุกรมเวลาและมีกลุ่มควบคุม เป็นต้น 
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ค าถามปฏิบัติการบทที่ 5 การออกแบบการวิจัย 
 

            ค าชี้แจง ให้ท่านตอบค าถามจากประเด็นค าถามที่ก าหนดให้ 
1.  เพราะเหตุใด ในการด าเนินการวิจัยจึงต้องมี “การออกแบบการวิจัย” 
2.  หลักการในการออกแบบการวิจัยมีอะไรบ้าง อย่างไร 
3. การวิจัยมี“ความเที่ยงตรงภายใน” หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะอย่างไร 
4. การวิจัยมี“ความเที่ยงตรงภายใน” หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะอย่างไร 
5. นักวิจัยควรจะด าเนินการอย่างไร  เพื่อให้การวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน หรือ  

ความเที่ยงตรงภายนอก 
6. “การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง” หมายถึงอะไร มีอะไรบ้าง อย่างไร 

 7. มีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไรที่การออกแบบการวิจัยจะมีเฉพาะในการวิจัยเชิงทดลอง 
8.  ขั้นตอนในการด าเนินการออกแบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นอย่างไร 
9.  ในการด าเนินการวิจัยมีวิธีการที่จะควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการจะศึกษาได้อย่างไร 

 10.  จากชื่อเรื่องการวิจัยที่ก าหนดให้ท่านจะมีการออกแบบการวิจัยอย่างไร 
                   10.1 การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

10.2  การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    10.3  การศึกษาภาวะผู้น าทางการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา 
       10.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

11.  ให้ท่านได้ศึกษางานวิจัย 1 เรื่อง แล้วให้ศึกษาและพิจารณาว่าในงานวิจัยนั้นมี 
การออกแบบการวิจัยอย่างไร 
 


