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ชื่อผู�เข�ารวมกิจกรรม :  นายสมจิน  เป�ยโคกสูง 

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห3ข5อมูลวิจัยด5วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ” 

วันที่ : 21-22 กุมภาพันธ3  2555 

สถานที่ : ห5องปฏิบัติการคอมพิวเตอร3 2  อาคารเคร่ืองมือฯ 7 (F7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

ความรู�ที่ได�รับจากการเข�ารวมกิจกรรม 

 องค3ประกอบในการพิจารณาประเภทตัวแปรในงานวิจัย ประกอบด5วย 

1. ตัวแปรต5น (ตัวแปรอิสระ) 
2. ตัวแปรตาม 
3. ตัวแปรแทรกซ5อน 

ระดับการวัดของตัวแปร มี 4 ประเภท 

1. นามบัญญัติ (Nominal) เปTนข5อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงบVงชี้เพียงความแตกตVางของคVาเทVานั้น ไมVสามารถบVงชี้
ถึงความมากน5อยของปริมาณได5 

2. เรียงลําดับ (Ordinal) เปTนข5อมูลที่สามารถใช5จําแนกความแตกตVางได5 และบVงชี้ถึงความมากน5อยของ
ข5อมูล แตVไมVสามารถบอกได5วVาความแตกตVางกันนั้นมีปริมาณมากน5อยเพียงใด 

3. อันตรภาคชั้น (Scale) เปTนข5อมูลที่บVงชี้ถึงความแตกตVางและบVงชี้หรือคํานวณถึงความมากน5อยของ
ความแตกตVางนั้นได5 ซ่ึงข5อมูลระดับดังกลVาวที่ไมVมีคVาที่เปTนศูนย3ที่แท5จริง (คVา 0 ที่มีเปTนเพียงตัวบVงบอก
ปริมาณ เชVน อุณหภูมิที่ 0 องศาเซลเซียล เทVากับ 33.8 องศาฟาเรนต3ไฮต3 เปTนต5น) 

4. อัตราสVวน (Ratio) เปTนข5อมูลที่มีคุณสมบัติเชVนเดียวกับข5อมูลอันตรภาคชั้น แตVคVาศูนย3ของข5อมูลใน
ระดับนี้เปTนคVาศูนย3ที่แท5จริง เชVน มีเงิน 0 บาท หมายถึง ไมVมีเงินเลย 

สถิติที่เหมาะสมกับระดับการวัดของตัวแปร นําเสนอวิธีการวิเคราะห3ทางสถิติ  4  ชนิด คือ 

1. การคํานวณคVาสหสัมพันธ3 (Correlation) เพื่อหาระดับความสัมพันธ3แบบเชิงเส5นของตัวแปรตVาง ๆ  
2. การวิเคราะห3ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกตVางของความแปรปรวน

ในกรณีตัวแปรต5นมีคVาที่เปTนไปได5ตั้งแตV 2 คVาข้ึนไป 
3. การวิเคราะห3การถดถอย (Regression) เพื่อสร5างสมการเชิงเส5นที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ3หรือ

คาดการณ3คVาตVาง ๆ ของตัวแปรตาม 
4. การวิเคราะห3องค3ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อค5นหาจํานวนของปgจจัยหลัก ที่สVงผลตVอตัวแปรตาม 

(Common factor) และเพื่อการยืนยันวVาปgจจัยตามที่ได5ศึกษาเปTนปgจจัยมีผลตVอตัวแปรตามอยVาง
แท5จริง (Confirm factor) 

บันทึกความรู�และเผยแพรความรู�ที่ได�รับจากการเข�ารวมกิจกรรม 
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ระหวาง มกราคม 2555 –  มีนาคม 2555 
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เอกสารประกอบการเข�ารวมกิจกรรม 
1. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห3ข5อมูลวิจัยด5วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ”  

จํานวน  1  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:\My Documents\QA\FDA\ป� 54\สมจิน\somjin.docx 

 

 

 

 

ชื่อผู�เข�ารวมกิจกรรม :  นายสมจิน  เป�ยโคกสูง  นางสุดารัตน3 น5อยมะโน  และนางสาววชัรี พรัิกษา 

ชื่อกิจกรรม : การอบรมหลักสูตรให5ความรู5เก่ียวกับการวิจัยสถาบัน “ระเบยีบวิธีวจิัยสถาบัน : การออกแบบการวิจัย” 

วิทยากร : ผู5ชVวยศาสตราจารย3 แพทย3หญิง สรญา  แก5วพิฑลูย3  (สํานักวิชาแพทยศาสตร3) 

วันที่ : 29 พฤษภาคม  2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

สถานที่ : ห5องวีไอพี 3 (VIP 3)  สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ความรู�ที่ได�รับจากการเข�ารวมกิจกรรม 

 การวิจัยแบบ R2R เปTนการนํากระบวนการวิจัยเข5ามาเปTนสVวนหนึ่งในกระบวนการทํางานปกติ มี
วัตถุประสงค3เพื่อ 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานประจํา 
2. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร (สายปฏิบัติการ, สายวิชาการ) 
3. การพัฒนาองค3กร และวัฒนธรรมองค3กร นําไปสูVองค3กรแหVงการเรียนรู5 
4. กVอให5เกิดองค3ความรู5ขององค3กรที่มีการปรับปรุงให5ทันตVอสภาวการณ3อยูVอยVางสมํ่าเสมอ 

 กระบวนการวิจัย ประกอบด5วย 

4. กําหนดปgญหาในการวิจัย 
5. ตรวจสอบ/รวบรวมสาเหตุของปgญหา (การทบทวนวรรณกรรม) 
6. กําหนดหัวข5อปgญหาที่จะวิจัย 
7. สร5างกรอบแนวคิดให5การวิจัย/ตั้งสมมุติฐาน 
8. ออกแบบการวิจัย 
9. เก็บรวบรวมข5อมูล 
10. วิเคราะห3ข5อมูล 
11. ตีความผลการวิเคราะห3ข5อมูล 
12. เผยแพรV/ขยายผลการศึกษาวิจัย 

การออกแบบการวิจัย เปTนกระบวนการที่ดําเนินการเม่ือได5กําหนดปgญหาที่ต5องการศึกษาและหาข5อมูล
สนับสนุนในเบื้องต5นจากการศึกษาวรรณกรรมตVาง ๆ ที่เก่ียวข5อง  ซ่ึงการออกแบบการวิจัยมีวัตถุประสงค3เพื่อการ
กําหนดรูปแบบของการวิจัย  ขอบเขตที่จะทําการศึกษา และแนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

การออกแบบการวิจัยมีประโยชน3 ดังนี้ 

1. ชVวยในการประมาณการในด5านระยะเวลา และต5นทุนตVาง ๆ  

บันทึกความรู�และเผยแพรความรู�ที่ได�รับจากการเข�ารวมกิจกรรม 
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 
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2. ทราบถึงตัวแปรตVาง ๆ ที่คาดวVาจะสVงผลตVอการวิจัย และหาวิธีการจัดการหรือควบคุมที่เหมาะสมได5 
3. ทราบถึงแนวทางการสร5างเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข5อมูลและการวิเคราะห3ข5อมูลที่เหมาะสม 
4. ทําให5กระบวนการและผลการวิจัยมีความเปTนกระบวนการทางวิทยาศาสตร3และมีความถูกต5อง เชื่อถือ

ได5 
 

รูปแบบการวิจัย  

1.1 การวิจัยที่ไมVเปTนการทดลอง (Non-experimental design) เปTนการวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อ
การศึกษา สํารวจ หาข5อมูลและบรรยายลักษณะของสภาพปgญหาที่สนใจศึกษา  แบVงเปTน 3 
ลักษณะ ได5แกV 

1.1.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร3  การศึกษา รวบรวมข5อมูลเพื่อบรรยายเหตุการณ3ที่
เกิดข้ึนในอดีต 

1.1.2 การวิจัยเชิงบรรยาย การศึกษาข5อมูลที่บรรยายลักษณะและสภาพการณ3ใน
ปgจจุบัน 

1.1.3 การวิจัยเชิงสาเหตุ  การศึกษาข5อมูลเพื่อบรรยายสภาพการณ3 และเหตุอัน
กVอให5เกิดสภาพการณ3ในปgจจุบัน 

1.2 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental design) เปTนการวิจัยที่มีการกําหนดสภาวการณ3ตVาง ๆ เพื่อ
เปTนเงื่อนไขในการทดสอบและศึกษาผลลัพธ3ที่ได5จากสภาวการณ3นั้น ๆ แบVงเปTน 2 ลักษณะ ได5แกV 

1.2.1 การวิจัยก่ึงทดลอง  : ปรากฏในการวิจัยทางมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 ที่มี
ลักษณะการกําหนดเงื่อนไขการทดลองบนสถานการณ3ตVาง ๆ อยVางไรก็ตามมัก
ปรากฎตัวแปรแทรกซ5อนทางการวิจัย ซ่ึงยากตVอการควบคุมอยูVเสมอ 

1.2.2 การวิจัยเชิงทดลองที่แท5จริง : เปTนการวิจัยทางวิทยาศาสตร3 ซ่ึงปรากฎใน
สภาพแวดล5อมทางการทดลองภายในห5องปฏิบัติการ ซ่ึงสามารถควบคุม
สภาวการณ3หรือเงื่อนไขตVาง ๆ ได5อยVางสมบูรณ3 

1.3 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปTนการวิจัยในเชิงการศึกษาพัฒนาแบบตVอ
ยอด กลVาวคือ ไมVเพียงแคVการเก็บรวบรวมเพื่อศึกษาสภาพปgญหาที่เปTนอยูVเพียงอยVางเดียว แตVต5องมี
การหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา หรือนําเสนอแนวทางแก5ไขปgญหาที่ค5นพบอยVางเหมาะสม 

กิจกรรมสําคัญในการออกแบบการวิจัย ประกอบด5วย 

1. ปgญหาการวิจัย (Problem design) เปTนการกําหนดประเด็นปgญหา ตัวแปร (อิสระ,ตาม) 
ประชากรในการศึกษา และสมมุติฐานการวิจัย 

2. การสุVมตัวอยVาง (Sampling design) เปTนการกําหนดวิธีการในการเลือกกลุVมตัวอยVางที่เปTน
ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา 

3. วิธีการวัด (Measurement design) เปTนการกําหนดเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข5อมูล และ
ลักษณะหรือระดับของข5อมูลที่จะได5รับ 
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4. วิธีการวิเคราะห3 (Analysis design) เปTนการกําหนดวิธีการวิเคราะห3ข5อมูล (สถิติเชิงบรรยาย, 
สถิติอ5างอิง) ที่เหมาะสม และการตีความผลการวิเคราะห3ที่ได5  

เอกสารประกอบการเข�ารวมกิจกรรม 
2. เอกสารประกอบการอบรม “งานวิจัยจากงานประจาํ”  จํานวน  1  ชุด 
3. เอกสารสไลด3ประกอบการบรรยาย “การออกแบบการวิจัย” จํานวน 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


