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บทที่ 2 (research design)

การออกแบบการวิจัย

การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึง การวางแผนและการ

จัดการ โครงการวิจัย ต้ังแตการกําหนดปญหาการวิจัยจนกระท่ังการเขียนรายงานและ

การเผยแพร โดย เกี่ยวของกับแนวคิด 4 ประการ ไดแก 1)กลยุทธการวิจัย 2)กรอบ

แนวคิด 3)ขอมูล และ4)เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล.

(Punch, 1998 : 66)



ข้ันตอนการออกแบบการวิจัย

• 1. กําหนดปญหาวิจัย (เรื่องที่จะศึกษา)

• 2. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี

• 3. กําหนดเรื่องที่จะศึกษา

• 4. การออกแบบการศึกษา



ข้ันตอนการออกแบบการวิจัย

• การกําหนดปญหา (เรื่องวิจัย) มีขั้นตอนดังน้ี

1.มองปรากฏการณทางสังคมและตองการคนหาขอเท็จจริง (คําตอบจากปรากฏการณ) 
เชน ทําไมคนถึงเชื่อเน้ือหาท่ีส่ือนําเสนอโดยปราศจากการพิสูจนและสงตอเรื่องน้ันโดยไมไตรตรอง)

2. ศึกษาปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเชิงลึก เชน คนควางานวิจัยในเรื่องท่ีเราสนใจ (ทําไมคน
เชื่อส่ือ)

3. เปนความสนใจของสาธารณะ (ไมสวนตัว)

4. คําตอบท่ีไดจากการศึกษาเปนประโยชนตอสังคม

5. เปนประโยชนตอวิชาการ (วิชาชีพ)

6. นําไปอางอิงปรากฏการณในพื้นท่ีอ่ืนได



การทบทวนวรรณกรรม

• การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. เพ่ือกําหนดเรื่องที่จะศึกษา (focus for the study)

2. เพ่ือกําหนดกรอบการศึกษา (framework for the study)

3. เพ่ือกําหนดวิธีการศึกษา (เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ)

4. เพ่ือออกแบบการศึกษา ( research worldview)



กําหนดเรื่องศึกษา

• กําหนดเรื่องศึกษา (focus for the study)

1. คนหาชุดความรูจากปรากฏการณท่ีสนใจ เชน คนสวนใหญเชื่อเรื่องท่ีสื่อ

รายงาน มีงานวิจัยสนับสนุน บทความ จํานวนท่ีปรากฏในสื่อ

2. ความเปนไปไดในการคนหาคําตอบ ชุดความรูท่ีตองการ

3. กําหนดวัตถุประสงค (ความตองการในการคนหาคําตอบ)

4. คาดการณคําตอบท่ีคาดวาจะไดจากคําถาม (research question and 

hypothesis)



การออกแบบการศึกษา

• การออกแบบการศึกษา (research design)

- กําหนดวิธีการศึกษาจากแบบจําลอง(เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)

- กําหนดกลุมประชากร กลุมตัวอยาง

- กําหนดวิธีการศึกษา

- กําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ

- การเขียนรายงานผลการวิจัย



“ประเภทของการวิจัย”

1.การวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative research) 

2.การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 



การวจัิยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research)

การวิจัยเชิงปริมาณ

ขั้นตอนที่ 1

- ความสําคัญของปญหา 

- วัตถุประสงคการวิจัย

- คําถามการวิจัย

- สมมุติฐานการวิจัย

- กรอบแนวคิด ทฤษฎี

- ตัวแปร

- ความสําคัญของการศึกษา



การวจัิยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research)

• ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (review literature)

• ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการศึกษา (methods)

– กําหนดกรอบการศึกษา (research design)

– กําหนดกลุมประชากร กลุมตัวอยาง (วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง)

– เครื่องมือวิจัย

– การวิเคราะหผล (สถิติ)



การวจัิยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research)

การวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative research) 
แบงเปน 2 ประเภท

1. การวิจัยเพื่อสํารวจ (Exploratory study) แบงเปน 2 ประเภท

1.1 การวิจัยเพื่อตรวจสอบตวัแปร  (Identified variables) 

1.2 การวิจัยเพื่อหาความสมัพันธของตัวแปร  (Discovery of relationship    

between variables)

2. การวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental research) 



การวิจัยเชิงสํารวจ 

• การวิจัยเชิงสํารวจ เปนการศึกษาสํารวจขอมูล ความคิดเห็น จากกลุม

ตัวอยางเพ่ือนําไปอางอิงในกลุมประชากรหรืออางอิงกลุมอ่ืน ๆที่มี

คุณลักษณะใกลเคียงกัน จําแนกขอมูลออกมาในรูปแบบดังน้ี

– 1. ขอมูลเชิงพรรณนา เนนการบรรยายขอมูลเชิงประชากร พฤติกรรม ทัศนคติ

– 2. ขอมูลเชิงอธิบาย คนหาความสัมพันธของตัวแปร ความสัมพันธของพฤติกรรม

ตาง ๆ



การวิจัยเชิงสํารวจ

• องคประกอบของการวิจัยเชิงสํารวจ

1. เรื่องวิจัย เชน การรับรู พฤติกรรม ทัศนคติ

2. เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

3. การสุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนประชากร

4. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เชน google form หรือเก็บตามสถานที่ต้ังของกลุมตัวอยาง

6. การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห

7.การรายงานผลขอมูล การรายงานการวิจัย



การวิจัยเชิงทดลอง

แนวทางการวิจัยเชิงทดลอง

1) ศึกษาจากปรากฏการณขึ้น การสํารวจตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรทดลอง (Treatment 

แทนดวยสัญลักษณ X) แลวควบคุมส่ิงที่เก่ียวของที่ไมตองการศึกษาใหหมดไป ดําเนินการทดลองแลว

วัดคาตัวแปรตาม เพ่ือคนหาความสัมพันธของตัวแปรที่เกิดขึ้น

2) มีการศึกษาดวยการสังเกต  โดยผูวิจัยที่ทําหนาที่สังเกตจะตองปราศจากอคติ 

3) ตองยึดหลักของเหตุและผลตามขอตกลงเบื้องตนของการวิธีการทางวิทยาศาสตร นั่นคือ 

เมื่อมี “เหตุ” ตองมี “ผล” ตามมา

4) ตองมีการตรวจสอบ (verify) หรือกระทําซ้ํา เพ่ือยืนยันผลที่ได 



การวิจัยเชิงทดลอง

ความสําคัญของการวิจัยเชิงทดลอง

1. มีการจัดกระทํากับตัวแปรตนหรือที่เรียกวาตัวแปรทดลอง

2. มีการควบคุมตัวแปรแทรกซอน เพ่ือ

- ใหเกิดผลสูงสุดอันเนื่องจากการกระทําของตัวแปรตน

- เพ่ือขจัดตัวแปรที่ไมตองการศึกษาออกไป

- เพ่ือขจัดความคลาดเคล่ือนของผลการทดลอง

3. มีการออกแบบการทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการวิจัยมีความเทียงตรงภายใน และภายนอก 

อันจะนําไปสูการไดผลวิจัยที่ตรงความเปนจริง



การวิจัยเชิงทดลอง

ประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง

ลักษณะที่ 1 แบงเปน 2 แบบ

1.1การวิจัยในหองปฏิบัติการ  (Laboratory experiment) 

1.2 การวิจัยดวยการทดลองในสนาม (Field experiment) 

ลักษณะที่ 2 แบงเปน 2 ประเภท

2.1 การทดลองแท  (True experiment) 

2.2 การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi experiment)



การวจัิยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research)

การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

1.การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎี (grounded theory studies) 

2.การวิจัยกรณีศึกษา (case studies studies)

3.การวิจัยเชิงทดลอง  (Phenomenological studies) 



กรอบการศึกษา

การวิจัยเชิงคุณภาพ

ขั้นตอนท่ี 1

- ความสําคัญของปญหา

- วัตถุประสงคของการวิจัย

- รวบรวมคําถามหลักและคําถามยอย

- นิยามตัวแปร

- ขอดีและขอจํากัดการวิจัย

- ความสําคัญของการวิจัย



กรอบการศึกษา

• การวิจัยเชิงคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการวิจัย (procedure)

- ขอสรุปและเหตุผลของการศึกษาเชิงคุณภาพ

- ออกแบบวิธกีารศึกษา

- บทบาทของนักวิจัย

- วิธีการรวบรวมขอมลู

- วิธีการวิเคราะหขอมูล

- วิธีการสรางความนาเช่ือถือใหกบัขอมูล

- ผลการศึกษาและความสัมพันธของทฤษฎีที่นํามาใช



คําถามทายบท 2

1.การออกแบบการวิจัย หมายถึงอะไร

2.ขั้นตอนในการออกแบบการวิจัยมีก่ีขั้นตอน อะไรบาง

3.การวิจัยเชิงเชิงสํารวจเปนการวิจัยประเภทใด

4.ใหนักศึกษาหาความแตกตางระหวางการวิจัยเชิงปริมาณกับคุณภาพ

5.ทําไมตองออกแบบการวิจัยในงานวิจัย

6.ขอมูลเชิงพรรณนาแตกตางจากขอมูลเชิงอธิบายอยางไร

7.ขอบกพรองที่อาจเกิดจากการวิจัยเชิงปริมาณมีในดานใดบาง

8.ลักษณะสําคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพไมคอยไดรับความเชื่อถือจากทั่วไปเพราะเหตุใด

9.การวิจัยแบบก่ึงทดลองแตกตางจากการวิจัยเชิงทดลองอยางไร

10.ถานักศึกษาตองการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนเมืองนครปฐมตอสถานการณวิกฤติโรคระบาด

จะตองใชวิธีการวิจัยแบบใด
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