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บทที่ 6 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ในการวจิัย 

 

ในการท าวิจัยส่วนใหญ่ ผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาประชากรทั้งหมดได้ เพราะต้องใช้

งบประมาณและเวลามาก จึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ

ประชากรที่ต้องการศึกษา ด้วยเหตุนี้ กลุ่มตัวอย่างจึงเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่นักวิจัย

น ามาใช้ศึกษาแทนประชากร ดังนั้น ผลการวิจัยที่ค้นพบจากกลุ่มตัวอย่าง จึงสามารถใช้อ้างอิง

ไปยังประชากรได้ แต่การอ้างอิงจะถูกต้องเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม

ตัวอย่าง ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจะเป็นตัวแทนของประชากรได้ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งการท าวิจัย

โดยทั่วไปมักศึกษาเกี่ยวข้องกับตัวแปรเสมอ ในบทนี้จึงอธิบายถึง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ

ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัย  

 

ความหมายของประชากร 

ประชากร (Population) หมายถึง หน่วยของข้อมูลทั้งหมดที่ศึกษา ไม่ว่าจะมีชีวิต

หรอืไม่ก็ตาม โดยอาจเป็นบุคคล วัตถุ สิ่งของ หรอืปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีลักษณะ

หรอืคุณสมบัติบางอย่างรว่มกันตามที่ผู้วิจัยก าหนดจะศึกษา (วิราพร พงศ์อาจารย์, 2542: 69) 

เชน่  

 -  การศกึษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ห้องสมุด ประชากรคือ ผูใ้ช้บริการหอ้งสมุดทุกคน 

 -  การศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนต าบลดอยหล่อ ประชากรคือ ผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตทุกคนในต าบลดอยหล่อ เป็นต้น  

 

ประเภทของประชากร 

 ประชากร จ าแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 

2532: 4)  

 1. ประชากรที่มีจ านวนจ ากัดหรือประชากรที่นับได้ (Finite population) 

หมายถึง ประชากรที่สามารถหาจ านวนสมาชิกได้ เช่น บรรณารักษ์ในส านักหอสมุด จ านวน

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวนหนังสือในหอ้งสมุด เป็นต้น 



92 

 

 2. ประชากรที่มีจ านวนไม่จ ากัดหรือประชากรที่มีจ านวนอนันต์ (Infinite 

population) หมายถึง ประชากรที่ไม่สามารถหาจ านวนสมาชิกที่แน่นอนได้ เช่น จ านวนผู้ป่วย 

โรคเอดส์ในภาคเหนอื จ านวนผูเ้ข้าชมนทิรรศการในห้องสมุด จ านวนปลาในแมน่้ าปิง เป็นต้น  

 3. ประชากรเป้าหมาย (Target population) หมายถึง ประชากรที่มีการก าหนดกรอบ

หรือกฎเกณฑ์ให้เฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อความถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

โดยกรอบที่ก าหนดจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ค าถามวิจัย เกณฑ์คุณสมบัติที่เคยมี 

ผู้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป สามารถน ามาเป็นกรอบในการก าหนด

ประชากรเป้าหมายได้  

 4. ประชากรนิยาม (Defined population หรือ Operational population) หมายถึง 

ประชากรที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ข้อมูลในการศึกษาได้ เช่น นักเรียนโรงเรียน ก. ที่ใช้ห้องสมุด

โรงเรียนในวันที่ท าการสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 

คุณลักษณะของประชากร  

1. ประชากรที่มคีุณลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เรียกว่าประชากรมีลักษณะเป็น

เอกพันธ์กัน (Homogeneous population) หมายถึง ประชากรที่สมาชิกหรือหน่วยของประชากร

มีคุณลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เช่น บรรณารักษ์ในห้องสมุดเดียวกัน หรือในห้องสมุด

ประเภทเดียวกัน ข้าราชการที่มีต าแหน่งเดียวกัน สังกัดเดียวกัน หรือมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน

ลักษณะคล้ายคลึงกัน นักศึกษาระดับช้ันเดียวกัน คณะเดียวกัน หรือเรียนในภาควิชาเดียวกัน

คนที่ประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน ฐานขอ้มูลประเภทเดียวกัน เป็นต้น  

2. ประชากรที่มคีุณลักษณะแตกต่างกันหรอืที่เรยีกว่าประชากรที่มีลักษณะเป็น

วิวิธพันธ์กัน (Heterogeneous population) หมายถึง ประชากรที่มีสมาชิกหรือหน่วยของ

ประชากรที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน เช่น สิ่งพิมพ์ต่างประเภทกัน เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาแตกต่างกัน

ครูต่างโรงเรียนกัน ข้าราชการที่มีต าแหน่งหนา้ที่ต่างกัน เป็นต้น  

 

ประชากรที่ใช้ในการวจิัย (Study population, accessible population)  

หมายถึง ประชากรที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกที่จะน ามาศึกษาโดยพยายามให้เป็น

ตัวแทนที่ด ีสามารถครอบคลุมประชากรได้เกือบทั้งหมด ในสัดส่วนที่ถูกต้อง และต้องค านึงถึง

ความปลอดภัยของประชากรที่จะเข้าร่วมงานวิจัยด้วย   
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เกณฑ์ในการเลือกประชากรที่ใช้ในการวจิัย (Eligibility criteria)  

 ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ในการเลือกประชากรที่จะศึกษาวิจัยก่อนที่จะท าการวิจัย 

โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดังนี้ (ชาริณ ีเชาวน์ศลิป์, 2545: 111-112) 

1. ก าหนดจากสถานที่ที่จะท าการวิจัยใหส้อดคล้องกับค าถามวิจัยและรูปแบบการท าวิจัย 

เช่น ต้องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ก็ควรก าหนด

สถานที่เป็นหอ้งสมุด 

 2. ก าหนดจากคุณลักษณะของประชากร โดยค านึงถึง 

 2.1 ประโยชน์ที่ประชากรจะได้จากการศกึษาวิจัยนี้ 

 2.2 เลือกประชากรที่สามารถติดตามผลได้สะดวกและวัดผลได้รวดเร็ว เช่น อาจต้อง

ก าหนดภูมิล าเนาหรอืที่พักอาศัย 

 2.3 เพศ ในการศกึษาวิจัยบางครั้งสนใจศึกษาเพศใดเพศหนึ่งก็จะก าหนดเพศไว้ด้วย 

 2.4 อายุ มักเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่มีผลต่อการศึกษา ควรพิจารณาว่าจ าเป็นต้อง

ก าหนดอายุของประชากรที่จะน ามาศกึษาหรอืไม่ 

 2.5 ฐานะทางเศรษฐกิจ ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าต้องศึกษาด้านฐานะ

ทางเศรษฐกิจด้วยหรอืไม่ 

 2.6 ผู้ที่ยินยอมให้ท าการศึกษา ผู้ท าการวิจัยต้องขอความยินยอมจากประชากร

ก่อนท าการวิจัย และควรท าเป็นหนังสือแสดงความยินยอมเข้าสูก่ารวิจัยนั้น ๆ ด้วย  

 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  

 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บางส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยเลือกเป็นตัวแทนในการศึกษา 

และผู้วิจัยจะศึกษากับกลุ่มที่เป็นตัวแทนนี้และอ้างอิงไปยังประชากร โดยตัวแทนที่คัดเลือก

ออกมา ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มตัวอย่าง” ต้องมีลักษณะที่ส าคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร

หรอืให้มคีุณสมบัติเหมอืนประชากรมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ (วิราพร พงศอ์าจารย์, 2542: 69) 

กรอบตัวอย่าง (Sampling frame) หมายถึง รายการของข้อมูลในหน่วยตัวอย่างทั้งหมด 

ในขอบเขตที่ต้องการศึกษา ซึ่งใช้ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง เช่น งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้

อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”่  

 - กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สุม่ตัวอย่างจากประชากร 

 - กรอบตัวอย่าง คอื บัญชีรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

 



94 

 

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีดี 

 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี ประกอบด้วย   

1. เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร (Representativeness) คือมีคุณลักษณะที่ส าคัญ

ของประชากรครบถ้วน หรอืมีโครงสร้างต่าง ๆ เหมือนกับประชากร และเลือกออกมาโดยไม่มีความ

ล าเอียง 

 2. มีขนาดพอเหมาะหรือใหญ่พอ (Adequate size or large sample) จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างต้องไม่น้อยเกินไป ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะท าการทดสอบความเชื่อมั่นทางสถิติได้ 

หรอืเพียงพอที่จะอ้างองิไปยังประชากรได้ 

 3. มีความเชื่อถอืได้ (Reliable) โดยทุกหน่วยของตัวอย่างควรได้รับการติดตามเก็บ

ข้อมูลอย่างจริงจัง ถูกต้องตามกระบวนการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อไม่ให้มีข้อมูลที่ตอบ  

ไม่สมบูรณ์หรอืไม่ตอบ  

 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 1. กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นตัวแทนของค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับการทดสอบสมมุติฐาน เพราะถ้าใช้

กลุ่มที่มขีนาดใหญ่มาก ความคลาดเคลื่อนจะน้อยลง  

 2. กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก จะเหมาะสมกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพราะสามารถ

ศกึษาได้ลกึซึง้ ประหยัดเวลาและทรัพยากร รวมทั้งยังได้ค้นพบความรู้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ

การศึกษาความคิดเห็นต่าง ๆ ถ้าใช้แบบสอบถามก็จะได้ข้อมูลที่กว้างเกินไป แต่ถ้าเก็บข้อมูล

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กโดยการสัมภาษณ์ จะได้รับความจริงจากผู้ตอบมากกว่า ซึ่งส่งผลให้

ผลการวิจัยมคีวามนา่เชื่อถือมากกว่า    

 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบดังนี้ (วิราพร พงศ์อาจารย์, 

2542: 71) 

1. ธรรมชาติของประชากร ถ้าประชากรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ คือ มีความแตกต่าง

ระหว่างสมาชิกน้อย ก็สามารถใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย ๆ ได้ แต่ถ้าประชากรมีลักษณะ 

ที่แตกต่างกันมาก ถ้าศกึษากับกลุ่มตัวอย่างน้อย ๆ อาจจะได้ค าตอบที่เชื่อถือไม่ค่อยได้ จึงควร

ใช้กลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น และให้กระจายไปตามลักษณะที่แตกต่างกันของประชากร  
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 2. จ านวนตัวแปรที่ศึกษา ถ้ามีตัวแปรหลายตัว และต้องการเปรียบเทียบตัวแปร

หลายพวก ก็ยิ่งตอ้งใชข้นาดของกลุ่มตัวอย่างมาก เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างกระจายอยู่ทุกพวก และ

เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

 3. ลักษณะของเรื่องที่วิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย การวิจัยบางประเภทไม่จ าเป็น 

ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก เช่น การวิจัยเชิงทดลอง ถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก อาจท าให้

เกิดผลเสีย เนื่องจากยุ่งยากต่อการควบคุมและการติดตามผลการทดลอง และการวิจัยโดยใช้

การสัมภาษณ์หรือการสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ก็ควรใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าการใช้

แบบทดสอบหรอืแบบสอบถาม เป็นต้น 

 4. ค่าใช้จ่าย เวลา และแรงงาน ถ้ามีงบประมาณ เวลา และทรัพยากรบุคคลจ านวน

มากพอ ก็สามารถใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ถ้ามีจ านวนน้อยก็อาจก าหนดขอบเขตของประชากร

และกลุ่มตัวอย่างให้นอ้ยลง 

5. ขนาดของประชากร ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างมากขึ้น แต่ถ้า

ประชากรมีขนาดเล็ก ก็อาจใชก้ลุ่มตัวอย่างน้อยลงได้ 

 6. ขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมให้เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่าง ขนาดของ

ความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับความส าคัญของการวิจัย ถ้าปัญหาการวิจัยนั้นมีความส าคัญมาก 

ต้องการความเชื่อมั่นสูงก็อาจก าหนดความคลาดเคลื่อนไว้น้อย ถ้าปัญหาการวิจัยนั้นส าคัญ

น้อยกว่า ก็อาจยินยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้มากขึ้น  

 

วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้หลายวิธี ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง 3 วิธี 

ได้แก่  

1. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์  

 ในกรณีนี้ผู้วิจัยจะต้องทราบจ านวนประชากรก่อน แล้วจึงค านวณกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้เกณฑ ์โดยมีนักวิจัยก าหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีจ านวนใกล้เคียงกัน ดังนี ้(ยุทธพงษ์ กัยวรรณ, 

2543: 74)  

 ประชากรจ านวนร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่าง  15-30% 

 ประชากรจ านวนพัน  ใช้กลุ่มตัวอย่าง  10-15% 

 ประชากรจ านวนหมื่น ใช้กลุ่มตัวอย่าง  5-10% 

 ประชากรจ านวนแสน ใช้กลุ่มตัวอย่าง  1-5% 
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2. การก าหนดขนาดของกลุ่มโดยใช้สูตร 

 สูตรที่ใช้ในการค านวณมีหลายสูตร แตท่ี่ค านวณได้ง่ายและนิยมใชก้ันทั่วไป ได้แก่  

 n = N 

         1 + Ne2 

 เมื่อ  n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

   N แทน จ านวนประชากร 

   e แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

     ในการสุ่มตัวอย่าง 

3. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป 

 เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608-609) ได้ค านวณและสร้างตาราง

ส าเร็จรูป ส าหรับการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัย จากจ านวนประชากร

ขนาดต่าง ๆ ดังตาราง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

10 10 95 76 260 155 

15 14 100 80 270 159 

20 19 110 86 280 161 

25 24 120 92 290 165 

30 28 130 97 300 169 

35 32 140 103 320 175 

40 36 150 108 340 181 

45 40 160 113 360 186 

50 44 170 118 380 191 

55 48 180 123 400 196 

60 52 190 127 420 201 

65 56 200 132 440 205 

70 59 210 136 460 210 

75 63 220 140 480 214 

80 65 230 144 500 217 

85 70 240 148 550 226 

90 73 250 152 600 234 
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ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

650 242 1600 310 5000 357 

700 248 1700 313 6000 361 

750 254 1800 317 7000 364 

800 260 1900 320 8000 367 

850 265 2000 322 9000 368 

900 269 2200 327 10000 370 

950 274 2400 331 15000 375 

1000 278 2600 335 20000 377 

1100 285 2800 338 30000 379 

1200 291 3000 341 40000 380 

1300 297 3500 346 50000 381 

1400 302 4000 351 75000 382 

1500 306 4500 354 100000 384 
 

ตารางที่ 6.1 ตารางขนาดประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง by Krejcie & Morgan (1970: 

608-609) 

 

 จากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ถ้าจ านวนประชากรที่ต้องการศึกษาตรงกับ

จ านวนประชากรในตารางจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตรงกันทันที แต่ถ้าจ านวนประชากรในการ

วิจัยไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในตาราง ต้องใช้วิธีค านวณเทียบสัดส่วนของการเพิ่มระหว่างจ านวน

ประชากรกับกลุ่มตัวอย่าง เชน่ 

 ถ้าจ านวนประชากรมี 820 คน ซึ่งในตารางปรากฏว่าประชากรเป็น 800 คน จะใช้จ านวน

กลุ่มตัวอย่าง 260 คน โดยมีวิธีการค านวณ คือ  

ประชากร 850 คน ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 265 คน 

 ดังนัน้ ประชากรเพิ่มขึ้น 50 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างจะเพิ่มขึน้ 5 คน  

 ถ้าประชากรเพิ่มขึ้น 20 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างจะเพิ่มขึน้เท่ากับ (5X20)/50 = 2 คน 

 ดังนัน้ ประชากร 820 คน จะใช้กลุ่มตัวอย่าง 262 คน  
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ประโยชน์ของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มักมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายหรือสรุป

ลักษณะของประชากรที่ศึกษา และโดยทั่วไปนักวิจัยมักไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากร

ทั้งหมดได้ หรอืถ้าท าได้ก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก ดังนั้นจึงต้องใช้เทคนิคการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง แล้วใช้วิธีทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ผลอย่างไรก็อ้างอิงไปสู่ประชากรได้ 

การศกึษาจากกลุ่มตัวอย่างมผีลดกีว่าการศกึษาจากประชากรหลายประการ ดังนี้   

 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย เพราะจ านวนคนที่ศึกษามีน้อยกว่า 

 2. ประหยัดเวลาและแรงงาน การใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

ในการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะหข์้อมูล 

 3. สามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าและสะดวกในการปฏิบัติ การศึกษาบางกรณีไม่สามารถ

ท ากับประชากรทั้งหมดได้ จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของประชากรเท่านั้น 

เพราะหนว่ยที่น ามาศึกษาไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เนื่องจากจ าเป็นต้องท าลายวัตถุที่เป็น

หนว่ยศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติบางประการ เช่น การตรวจเลือด การตรวจสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑต์่าง ๆ  

 4. ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ การศึกษากับประชากรทั้งหมดจะท าให้เกิดความยุ่งยากในแง่ของการบริหารงาน เช่น 

การฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 5. การใช้กลุ่มตัวอย่างน้อย ท าใหม้ีเวลาพอที่จะตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ง่าย 

ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยถูกต้อง แมน่ย า และเชื่อถือได้สูงกว่า  

 6. สามารถศึกษาข้อมูลได้กว้างขวางและลึกซึง้  

 7. ได้ข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากข้อมูลบางอย่างถ้าใช้เวลาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นเวลานาน อาจท าให้ผลส าเร็จที่ได้มาล้าสมัย เชน่ การท าส ามะโนประชากร เป็นต้น 

 8. ลดปัญหาด้านการบริหารงานด้านการวิจัย ในการวิจัยถ้าใช้ประชากรมาก ต้องใช้

บุคลากรจ านวนมาก จะท าให้สิน้เปลืองค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ มากตามไปด้วย 

 การใช้กลุ่มตัวอย่างจะเป็นการประหยัด และสามารถน าทรัพยากรและงบประมาณ

ส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้ในกรณีอื่นที่จ าเป็นแทน 
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ขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย ควรมีขั้นตอนในการด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้ 

(ชาริณ ีเชาวน์ศลิป์, 2545: 120) 

1. พิจารณาจุดมุ่งหมายของการวิจัย โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างละเอียด

ว่าต้องการข้อมูลชนิดใดบ้าง แหล่งข้อมูลคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร ฯลฯ โดยเรียงล าดับ

ความส าคัญตามจุดมุ่งหมาย 

2. นิยามประชากรให้ชัดเจนว่ามีขอบเขตแค่ไหน เป็นประชากรประเภทใด ประชากรที่มี

จ านวนนับได้ (Finite population) หรือนับไม่ได้ (Infinite population) ตัวอย่างเช่น วารสารภาษาไทย 

ในส านักหอสมุด จ านวนอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาสังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ เป็นต้น  

3. ก าหนดหน่วยตัวอย่าง (Sampling unit) หมายถึง หน่วยย่อยหนึ่ง ๆ ของประชากร 

ที่ผู้วิจัยต้องการเลือก ซึ่งอาจมีลักษณะเดี่ยวหรือลักษณะกลุ่มก็ได้ เช่น เป็นบุคคล ครอบครัว 

ห้องเรียน โรงเรียน เป็นต้น การจะใช้หน่วยตัวอย่างเป็นอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับขอบเขตของประชากร 

ที่ระบุไว้ ซึ่งต้องค านึงถึงความสะดวกในการสุ่ม และความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 

4. สร้างกรอบของการสุ่ม (Sampling frame) หมายถึง การจัดท าบัญชีรายชื่อของทุก ๆ 

หนว่ยตัวอย่าง ซึ่งควรเป็นรายชื่อที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  

5. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ให้มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของประชากร โดยใช้วิธี

เลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีที่ก าหนด 

6. วางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยตัดสินใจว่าจะใช้วธิีการใดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดขีองประชากร 

7. ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้วางแผนไว้  

 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีดี 

 กลุ่มตัวอย่างที่ด ีคือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมายได้ การจะเลือก

กลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ดขีองประชากรเป้าหมาย ผูว้ิจัยตอ้งด าเนินการ ดังนี้  

1. ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยปราศจากอคติ คือ วิธีการเลือกแบบสุ่ม (Random 

sampling) การเลือกแบบสุ่มจ าเป็นต้องสร้างกรอบของการสุ่มที่สมบูรณ์ แล้วสุ่มสมาชิกที่จะใช้

กลุ่มตัวอย่างจากกรอบการสุ่ม 
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2. ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดพอดีระหว่างเกณฑ์ตามหลักสถิติและเกณฑ์ตามหลักปฏิบัติ 

นั่นคือ มีขนาดใหญ่พอที่จะได้ข้อสรุปที่ไม่คลาดเคลื่อนมากนัก ขนาดใหญ่พอที่จะอ้างอิง

ผลการวิจัยไปยังกลุ่มประชากรได้ และไม่เกินความสามารถและงบประมาณที่ผู้วิจัยมีอยู่ 

 

ความหมายของตัวแปร 

 ตัวแปร คือ คุณลักษณะหรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นพวกหรือเป็นระดับ 

หรือมีค่าได้หลายค่า เช่น เพศ เป็นตัวแปรหนึ่ง แบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง (บุญชม 

ศรสีะอาด, 2535: 28) 

 ตัวแปร คือ คุณลักษณะหรือปริมาณที่สามารถวัดได้จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งมีคา่ได้ตา่ง ๆ กัน เช่น เพศ สถานภาพสมรส ช้ันปีที่ศึกษา คณะที่สังกัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เป็นต้น (เกษม สาหรา่ยทิพย์, 2540: 13) 

 ตัวแปร คือ คุณสมบัติหรอืคุณลักษณะของสิ่งตา่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวติหรอืไม่มชีีวติ 

ก็ได้ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ขนาดของห้องเรียน เป็นต้น เพศ สามารถแปรได้

เป็นหญิงและชาย อายุ อาจแปรได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ต่ ากว่า 20 ปี, 20-35 ปี และ 35 ปีขึ้นไป 

ซึ่งคุณสมบัติของสิ่งใดก็ตาม ถ้าเป็นได้อย่างเดียวคุณสมบัตินั้นก็ไม่เป็นตัวแปร เช่น ความสูง

ของคน ถ้าทุกคนสูงเท่ากันหมด ความสูงนั้นถอืว่าไม่เป็นตัวแปร (พวงรัตน ์ทวีรัตน์, 2540: 44) 

 สรุป ตัวแปร คือ ปัจจัยหรือลักษณะของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการ

ศกึษา เช่น เพศ อายุ การศึกษา ความต้องการ ความพึงพอใจ ฯลฯ ตัวแปรต้องมีค่าที่แตกต่าง

กันหลายค่าและวัดได้  

 

ตัวแปรในการวิจัย  

ตัวแปรในการวิจัย หมายถึง คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา 

เพื่อให้ได้ผลออกมาในรูปใดรูปหนึ่ง ทั้งนี้ คุณลักษณะของตัวแปรอาจอยู่ในรูปปริมาณ เช่น 

น้ าหนัก อายุ ความสูงหรอือยู่ในรูปของคุณภาพ เชน่ เพศ เชื้อชาติ อาชีพ ช้ันปี ฯลฯ ก็ได้  

 โดยตัวแปรต้องมีการแปรค่าได้ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป เช่น เพศ จะต้องมี 2 เพศ คือ ชาย หรือ

หญิง หรือเชื้อชาติ อาจมีหลายเชื้อชาติ สิ่งส าคัญคือต้องมีมากกว่า 2 ค่าขึ้นไปนั่นเอง (ยุทธพงษ์ 

กัยวรรณ, 2543: 59)  
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ลักษณะของตัวแปร 

 ตัวแปรสามารถแบ่งได้เป็นหลายลักษณะ ได้แก่   

 1. ตัวแปรที่มคีุณลักษณะจัดเป็นพวก ได้แก่ เพศ อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ  

 2. ตัวแปรที่มีคุณลักษณะจัดเป็นระดับ ได้แก่ วัย (วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา) 

ระดับสติปัญญา (สติปัญญาสูง ปานกลาง ต่ า)  

 3. ตัวแปรที่มคี่าได้หลายค่า แต่ในการวิจัยผูว้ิจัยอาจจัดออกเป็นระดับ เช่น ประสบการณ์

การท างาน (1 – 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 16 – 20 ปี, มากกว่า 20 ปี) ตัวแปรอายุ (1 – 20 ปี, 

21 – 30 ปี, 31 – 40 ปี, 41 – 50 ปี, มากกว่า 50 ปี)  

 

ประเภทของตัวแปร 

 ตัวแปรมีหลายประเภท การแบ่งประเภทของตัวแปรอาจใช้เกณฑ์ในการแบ่งได้หลายเกณฑ์

ดังนี้ (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ, 2543: 59-60) 

 1. แบ่งตามการศึกษา สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

 1.1 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่งานวิจัยสนใจศกึษา แบ่งเป็น 

 ก. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) หรือตัวแปรต้น ตัวแปรสาเหตุ 

หมายถึง ตัวแปรที่เกิดก่อนและท าใหส้ิ่งที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นตามมานั้นเปลี่ยนค่าหรือคุณลักษณะไป  

 ข. ตัวแปรตาม (Dependent variable) หรือตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปร 

ที่แปรเปลี่ยนค่าตามตัวแปรอิสระ ดังนัน้ ตัวแปรตามจงึเป็นตัวแปรที่เกิดขึน้ภายหลัง 

 1.2 ตัวแปรที่ไม่ได้ศึกษา เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการศึกษา แต่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา 

ตัวแปรที่ไม่ได้ศกึษา แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

 ก. ตัวแปรคั่นกลาง (Intervening variables) เป็นตัวที่เกิดขึ้นระหว่างแปรต้น

และตัวแปรตาม จึงมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ตัวแปรสอดแทรก ตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรกลาง 

ตัวแปรรบกวน ตัวแปรจัดการ ฯลฯ เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการศึกษา แต่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา และ

ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนด้วยวิธีการสอน 2 วิธี 

แต่เกิดตัวแปรแทรกซ้อนคือ การเจ็บป่วยของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนรู้แต่ผู้วจิัยไม่ได้ศึกษา รวมทั้งไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้  

 ข. ตัวแปรภายนอก (Extraneous variables) เป็นตัวแปรที่มาจากภายนอก 

ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา แต่สามารถควบคุมได้ เช่น อุณหภูมิของห้องสอบมีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 

แตผู่ว้ิจัยสามารถควบคุมอุณหภูมิห้องได้  
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 2. แบ่งตามลักษณะการรับรู้ตัวแปร ได้แก่  

 2.1 ตัวแปรรูปธรรม (Concept variable) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงความหมาย

ในลักษณะที่คนทั่วไปรับรู้ได้ตางกันหรือสอดคล้องกัน ตัวแปรประเภทนี้ ได้แก่ ตัวแปรที่เป็น

รูปธรรม เชน่ เพศ อายุ เชื้อชาต ิเป็นต้น 

 2.2 ตัวแปรนามธรรม (Construct variable) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงความหมาย 

ในลักษณะเฉพาะตัวบุคคล คนทั่วไปอาจรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ ตัวแปรประเภทนี้ 

มีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น ความวิตกกังวล ความเกรงใจ ทัศนคติ ความเป็นผู้น า แรงจูงใจ 

เป็นต้น และบางครั้งเรียกตัวแปรประเภทนี้ว่า ตัวแปรสมมุติฐาน ตัวแปรประเภทนี้สังเกต

โดยตรงไม่ได้ ต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างในการวัดตัวแปรในลักษณะนี้จึงต้องนิยมให้ชัดเจน

และต้องระบุด้วยว่าวัดได้อย่างไร 

 3. แบ่งตามลักษณะตัวแปร ได้แก่  

 3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ตัวแปรต้น 

ตัวแปรจัดกระท า ตัวแปรเร้า หรือตัวแปรป้อน เป็นต้น 

 การที่เรียกว่าตัวแปรอิสระ ก็เนื่องมาจากตัวแปรชนิดนี้จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับ 

ตัวแปรตาม ยิ่งไปกว่านั้นยังสันนิษฐานว่าตัวแปรนี้ จะมีสาเหตุ มีผล หรือมีอิทธิพลตัวแปรตาม

อีกด้วย  

 การที่เรียกว่าตัวแปรจัดกระท า (Manipulated or treatment variable) เป็นการเรียก

ในกรณีวิจัยเชิงทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากในการวิจัยเชิงทดลองจะเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยจัดสภาพให้เกิด

ระดับ ความเข้มข้น หรือประเภทแตกต่างกัน เช่น ถ้าตัวแปรอิสระเป็นวิธีสอน ผู้วิจัยจะจัดวิธีสอน 

ที่แตกต่างกันในการสอนแต่ละกลุ่ม 

 สาเหตุที่เรียกว่าตัวแปรเร้า (Stimulus variable) ก็เนื่องจากถือว่าตัวแปรนี้เป็น 

ตัวแปรที่เร้าให้เกิดการตอบสนอง เช่น ในการทดลองเกี่ยวกับวิธีสอนถือว่าการสอนเป็นตัวเร้า

ให้ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่จะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้  

 การที่เรียกว่าตัวแปรป้อน (Input variable) เป็นการเรียกในการวิจัยเชิงทดลอง 

ทั้งนีเ้นื่องจากเป็นตัวแปรที่ใส่เข้าไว้ในการทดลอง  

 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าตัวแปรผล ค าว่าตาม 

(Dependent) หมายถึง ขึ้นอยู่กับหรือแปรผันไปตามตัวแปรอิสระ กล่าวคือ ค่าของตัวแปรนี้ 

จะแตกต่างกันไปตามประเภท ระดับหรอืความเข้มข้นของตัวแปรอิสระ  
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 เหตุที่เรียกว่า ตัวแปรผล (Output variable) เนื่องจากเชื่อว่าเป็นตัวแปรที่ได้รับผล 

หรือเป็นผลจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระ เช่น การสอน (ตัวแปรอิสระ) เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพล 

ท าให้เกิดการเรยีนรู้ (ตัวแปรผล) เป็นต้น  

 ตัวแปรตาม อาจเรียกชื่อได้ว่า ตัวแปรที่ถูกก าหนด (Assigned variable) คือ 

เป็นผลที่ถูกก าหนดเนื่องจากตัวแปรที่ทดลองนั้นเอง เช่น ถ้าต้องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน

ที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ การสอนแบบครูบรรยายและอภิปรายร่วมกัน กับการสอนแบบครูบรรยาย

อย่างเดียว วิธีใดจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีกว่ากัน วิธีการเช่นนี้กล่าวได้ว่า

วิธีสอนเป็นตัวแปรต้นหรอืตัวแปรทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรที่ถูกก าหนด

หรอืตัวแปรตาม 

 ตัวอย่างของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

 งานวิจัยเรื่อง “การใชอ้ินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศ

ศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 

  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ (ชาย, หญิง) ช้ันปี (ช้ันปีที่ 1, ช้ันปีที่ 2, ช้ันปีที่ 3, ช้ันปีที่ 4)  

 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า, พฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า, ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า และความต้องการใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า 

 4. แบ่งตามความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีหลายประเภท ดังนี้ 

 4.1 ตัวแปรทวิภาค (Dichotomous variables) หมายถึง ตัวแปรที่มีค่าได้เพียง 

2 ค่า หรือตัวแปรที่จ าแนกออกเป็น 2 ระดับ หรือ 2 กลุ่ม เช่น เพศ จ าแนกออกเป็นชายกับหญิง 

คะแนนรายข้อปรนัย เป็นตอบถูกกับตอบผิด (0 กับ 1) เป็นต้น  

 4.2 ตัวแปรพหุ (Multi variables) หมายถึง ตัวแปรที่มีค่าได้หลายค่าหรือตัวแปร 

ที่จ าแนกออกมาได้หลายกลุ่ม หรือหลายระดับ เช่น อาชีพ ศาสนา จ านวนบุตร รายได้ คะแนน

จากการสอบ ความวติกกังวล สติปัญญา เป็นต้น  

 4.3 ตัวแปรที่มีความหมายชัดเจน (Conceptual variables) หมายถึง ตัวแปร 

ที่คนทั่วไปเข้าใจ เชน่ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ อายุ ความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เป็นต้น  

 4.4 ตัวแปรเชิงโครงสร้าง (Construct variables) หมายถึง ตัวแปรที่มีความหมาย

ไม่ชัดเจน ซึ่งคนทั่วไปมักเข้าใจไม่ตรงกัน เช่น สติปัญญา ความถนัดทางการเรียน บุคลิกภาพ 

ความวิตกกังวล ความเชื่อมันในตนเอง เป็นต้น ดังนั้นการน าตัวแปรประเภทนี้ไปใช้ในการวิจัย 

จงึตอ้งให้ค านิยามหรอืให้ความหมายของตัวแปรให้ชัดเจนว่ามีโครงสร้างหรอืมีลักษณะอย่างไร  
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 4.5 ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative variables) หมายถึง ตัวแปรที่ใช้แสดงถึง

คุณสมบัติหรอืคุณลักษณะของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ตัวแปรชนิดนี้จึงไม่มีความหมาย

ในด้านปริมาณและบางทีเราก็เรียกตัวแปรชนดินีว้่าตัวแปรเชิงคุณลักษณะ เช่น ระดับการศึกษา 

เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ภูมลิ าเนา ขนาดของโรงเรียน เป็นต้น 

 4.6 ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative variables) หมายถึง ตัวแปรที่ได้แสดง

ถึงจ านวนหรอืค่าของจ านวนในประชากรหรอืกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ รายได้ คะแนนจากการทดลอง

สติปัญญา ความถนัดทางการเรยีน ความวติกกังวล เป็นต้น  

 4.7 ตัวแปรแบบต่อเน่ือง (Continuous variables) หมายถึง ตัวแปรเชิงปริมาณ

ที่อาจตกอยู่ ณ จุดใด ๆ บนเส้นจ านวนตามขอบเขตของการวัดที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ตัวแปร

แบบต่อเนื่องจึงอาจมีค่าเป็นจ านวนเต็มหรือไม่เป็นจ านวนเต็มก็ได้ เช่น อายุ รายได้ คะแนน

จากการทดสอบสติปัญญา ความสูง น้ าหนัก ความถนัดทางการเรยีน เป็นต้น  

 4.8 ตัวแปรแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete variables) หรือ Discontinuous variables) 

หมายถึง ตัวแปรเชิงปริมาณที่มีค่าตกอยู่เฉพาะจุดของจ านวนเต็มตามขอบเขตของการวัด  

ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่องจึงมีค่าเฉพาะจ านวนนับหรือจ านวนเต็มเท่านั้น เช่น 

จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น  

 4.9 ตัวแปรต้น (Independent variables) หมายถึง ตัวแปรที่เป็นต้นเหตุหรือ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลตอ่คุณลักษณะหรอืปริมาณในแต่ละหนว่ยของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร 

ซึ่งโดยทั่วไปตัวแปรต้นมักเป็นตัวแปรจ าแนกประเภท (Classification) เช่น เพศ (ชายกับหญิง) 

ขนาดของโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) บางทีเรียกตัวแปรชนดินีว้่า ตัวแปรอิสระ  

 ส าหรับการวิจัยเชิงทดลอง เรียกตัวแปรต้นว่า ตัวแปรการทดลอง (Experimental 

variable) หรอืตัวแปรจัดกระท า (Manipulated variable หรอื Active variable)  

 4.10 ตัวแปรตาม (Dependent variables) หมายถึง คุณลักษณะหรือปริมาณ

ในแต่ละหนว่ยของกลุ่มตัวอย่างหรอืประชากร อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้น เช่น ความคิด

สร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความถนัด เป็นต้น บางทีเรียกตัวแปรตามว่า 

ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion variables)  

 4.11 ตัวแปรย่อย (Moderator variables) หมายถึง ตัวแปรตัวที่ 2 ที่ใช้ในการวิจัย

เชิงทดลอง เช่น ถ้าวิธีสอนเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรการทดลอง ก็อาจมีเพศหรือระดับ

ความสามารถเป็นตัวแปรย่อย หรอืตัวแปรต้นตัวที่ 2  

 4.12 ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous variable) หมายถึง ตัวแปรชนิดหนึ่งที่มี

ลักษณะเป็นตัวแปรต้น แต่ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรย่อยของการวิจัย  
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เชิงทดลอง เช่น สมมุติว่าวิธีการสอนเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรการทดลอง ก็อาจจะมีตัวแปร

แทรกซ้อนเป็นเพศ ฐานะครอบครัว สุขภาพ สติปัญญา ความขยันหมั่นเพียร การเรียนพิเศษ

นอกเวลาเรียน การเอาใจใส่จากผู้ปกครอง เป็นต้น บางครั้งเรียกตัวแปรแทรกซ้อนว่า ตัวแปร

ภายนอกหรอืตัวแปรเกิน 

 4.13 ตัวแปรสอดแทรก (Intervening variable) หมายถึง ตัวแปรชนิดหนึ่งที่มี

ลักษณะเป็นตัวแปรต้น โดยผู้วิจัยไม่สามารถก าหนดให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรย่อยของการวิจัย

เชิงทดลองได้ เช่น สมมุติว่าวิธีสอนเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรการทดลอง ก็อาจจะมีความเบื่อ

หนา่ย ความง่วง ความวติกกังวล แรงจูงใจ เป็นตัวแปรสอดแทรก 

 4.14 ตัวแปรควบคุม (Controlled variable) หมายถึง ตัวแปรย่อยหรือตัวแปรต้น

ตัวที่ 2 ที่ผู้วิจัยควบคุมไว้ โดยการท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองทุกกลุ่มมีตัวแปรย่อย 

หรอืตัวแปรตัวที่ 2 เหมอืน ๆ กัน (เกษม สาหรา่ยทิพย์, 2540: 14) 

 

การนิยามตัวแปร  

 สาเหตุที่ต้องมีการนิยามตัวแปร เนื่องจากปัญหาการวิจัยนั้นมักเป็นปัญหาที่ประกอบด้วย

ตัวแปรต่าง ๆ สิ่งที่จะช่วยให้ผู้วิจัยและผู้อื่นเข้าใจปัญหานั้น ๆ ได้กระจ่าง ชัดเจนตรงกัน คือ ต้องมี

การนิยามตัวแปรหรือให้ความหมายตัวแปรที่ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรประเภทนามธรรม 

จะต้องระมัดระวังในการให้ค านิยาม คือ ต้องการให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด ต้องให้ทราบว่า

วัดอย่างไร ส าหรับการจะนิยามตัวแปรให้ชัดเจนนั้น ต้องอาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หรืออาศัยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ชาริณี 

เชาวน์ศลิป์, 2545: 141-142) 

1. อาศัยทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยต้องอ่านและค้นคว้า เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรนั้นจากเอกสารต่าง ๆ 

ที่กล่าวถึงทฤษฎีของตัวแปรนั้น ๆ และจากงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  

 2. อาศัยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล (Empirical 

approach) แนวทางนีใ้ช้กับตัวแปรที่เป็นนามธรรม และยังไม่มีใครศกึษามาก่อน โดยมีวธิีการคือ 

 2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่ามีคุณลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของตัวแปร 

ที่ศึกษา หาคุณลักษณะ (Attribute) ที่ส าคัญโดยเลือกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้เทคนิคตา่ง ๆ เช่น การสังเกต การสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 2.2 น าคุณลักษณะที่รวบรวมได้มาวิเคราะหเ์นือ้หา เพื่อหาองค์ประกอบส าคัญของ

ตัวแปรนั้น เพื่อสร้างแบบ (Model) ของตัวแปรเพื่อจะให้นยิามตอ่ไป 
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 การให้นิยามตัวแปรอาจใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือใช้ทั้ง 2 แนวทางประกอบกัน 

เนื่องจากลักษณะตัวแปรมี 2 ลักษณะ คือ เป็นลักษณะรูปธรรมและลักษณะนามธรรม การนิยาม

ตัวแปรจึงกระท าได้ 2 ลักษณะ เชน่กัน ดังนี้ 

 1. นิยามในลักษณะการบอกองค์ประกอบ (Constitutive definition) เป็นการ

อธิบายว่า ตัวแปรนัน้หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มักใช้กับตัวแปรที่เป็นรูปธรรม เช่น 

นิยามค าว่า “เพศ” หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซึ่งแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง  

 2. นิยามในลักษณะนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) เป็นการอธิบาย

ว่าตัวแปรนั้นหมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างและวัดได้อย่างไร ประกอบด้วยลักษณะ

ส าคัญคือ   

 2.1 คุณลักษณะหรอืองค์ประกอบของตัวแปร 

 2.2 พฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจากตัวแปรชนิดนี้มักเป็นคุณลักษณะแฝง 

ไม่สามารถสังเกตได้หรือวัดได้โดยตรง จึงต้องวัดทางอ้อม โดยนักวิจัยต้องมีความเชื่อว่า

คุณลักษณะภายในเหล่านี ้จะเป็นตัวก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา

ภายใต้สภาวะหรอืเงื่อนไขที่เหมาะสม 

 2.3 สถานการณ์หรือสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่จะน ามาเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

ออกมา และพฤติกรรมนัน้ ๆ สามารถวัดได้  

 2.4 เกณฑท์ี่เป็นเครื่องบ่งชีว้่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น มีความหมายเช่นใด 

เป็นที่ต้องการหรือไม ่ 

 ตัวอย่างของนิยามปฏิบัติการ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

- เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ อันเป็นผล

เนื่องมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือ

แนวโน้มที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือ

คัดค้านก็ได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับกระบวนการอบรมให้เรียนรูว้ิธีของสังคม  

- ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม ่ในระหวา่งเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 

 

 

 



107 

 

สรุปท้ายบท 

ประชากร คือ ทุกหน่วยของสิ่งที่ต้องการศึกษา เนื่องจากประชากรมีเป็นจ านวนมาก 

หากศึกษาจากประชากรจะท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา จึงมีการใช้เทคนิคการสุ่ม

ประชากรบางสว่นเพื่อน าการศกึษา ซึ่งเรยีกว่า กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการสุ่มตัวอย่างมีหลายวิธี 

แต่ละวิธีต่างก็มีข้อดีและข้อจ ากัดไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด หลักการสุ่มตัวอย่างที่ดีคือ การสุ่มเพื่อให้

ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา ส่วนตัวแปร คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ประเภทของตัวแปรสามารถแบ่งได้หลาย

ประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ซึ่งตัวแปรที่ส าคัญในการวิจัย คือ ตัวแปรที่ศึกษา 

กับตัวแปรที่ไม่ได้ศึกษา ซึ่งทั้ง 2 ประเภท สามารถแบ่งย่อยได้หลายลักษณะ เช่น ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม ตัวแปรแทรกซ้อน ฯลฯ ส าหรับการท าวิจัยจะต้องมีการนิยามตัวแปร เพื่อให้เข้าใจ

ตรงกัน โดยการนิยามตัวแปรอาจจะอาศัยทฤษฎี ความรู้ ที่มีผู้ศึกษาและนิยามไว้แล้ว หรืออาจ

นิยามเองตามความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัย และสามารถนิยามได้ 2 แบบ คือ นิยามแบบ

บอกองค์ประกอบและนิยามปฏิบัติการ 
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