
การวิเคราะห กับ การวิจัย ตางกันอยางไร 
 
การวิเคราะห     หมายถึง       การแยกแยะทางความคิด หรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อใหเห็น องคประกอบ เพื่อศึกษาแตละองคประกอบ 
หรือวาแยกแยะเพื่อใหเห็นเพื่อใหเห็นความสัมพันธ ขององคประกอบตางๆ  
ที่ทําใหเกิดสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น 
 

ตัวอยางเชน การวิเคราะหปญหาความยากจน การวิเคราะหเรื่องโรคเอดส  
การวิเคราะหโครงการพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (การวิเคราะห) น้ําประกอบ 
ดวยออกซิเจน และไฮโดรเจน (การสังเคราะห) ออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันเขา 
กลายเปนน้ํา การวิเคราะหโดยนักวิทยาศาสตร พบวาตัวอยางน้ํามีเชื้อโรคหลายชนิด 
 

การวิจัย 
 

การวิจัย (Research) คือ  เปนวิธีการหนึ่งที่ใชคนหาสาเหตุหรือที่มาของปญหาอยางมี
ข้ันตอนและเปนระบบ 
ระเบียบวิธีวจิัย (Research Methodology) คือ วิธีการคนหาคําตอบจะทําเปนกระบวนการ 
ใชคนหาคําตอบ 
ทฤษฎี (Theory) คือ ผลของการวิจัยที่นาเชื่อถือจะตองอาศัยเครื่องมือในการพิสูจน ใช
พิสูจนคําตอบ 
ทฤษฎีกับงานวิจัย เปนเครื่องมือที่จะนํามาใชในการอธิบายเหตุการณหรือปรากฏการณที่
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล ตั้งแตข้ันตอน การวางแผนและออกแบบงานวิจัย (Research 
design) และขั้นตอนการอธิบายคําตอบหรือสนับสนุนคําตอบของงานวิจัย 
ระเบียบวิธีวจิัย (Research Methodology) เปนแบบแผนของการวิจัย ที่เริ่มตั้งแต การ
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูลอยางมีข้ันตอน 

ระเบียบวิธีวจิัยเชิงทดลอง ( Experiment  Research  Methodology) เปนการวิจัยที่
ตองทําในหองทดลองหรือหองปฏิบัติการ 

ระเบียบวิธีวจิัยเชิงบรรยาย ( Descriptive  Research  Methodology) เปนการวิจัยที่
ตองอาศัยขอมูลที่มีอยูแลวโดยมีผูสํารวจไวแลว หรือผูวิจัยทําการสํารวจเอง 



ประเภทของการวิจัย (Type of Research) 
การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research ) เปนการวิจัยที่มีการควบคุมลักษณะ

บางอยางที่เกี่ยวของกับสถานการณหนึ่งไวเพื่อดูผลวาจะเปนอยางไร  
การวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) เปนการวิจัยที่ตองอาศัย การรวบรวม

ขอมูล   เพื่อนํามาอธิบายหรือสรุปผลปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
การวิจัยประวัติศาสตร (Historical  Research) เปนการวิจัยเพื่อคนหาขอเท็จจริงใน

อดีต ซึ่งจะเนนหนักในการตรวจสอบ เปนอะไรในอดีต 
การวิจัยปจจุบัน(Current  Research) เปนการวจัิยเพื่อคนหาความจริง/สาเหตุของ

เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนอะไรในปจจุบัน 
 

ขั้นตอนการทําวิจัย 
1. กําหนดเรื่อง/หัวขอที่จะทําวิจัย  

1.1 เลือกปญหา 
แนวทางในการเลือกปญหาเพื่อทําวิจัย 
เรื่องที่ควรทําวิจัย 
การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย 

1.2 วิเคราะหปญหา 
ที่มาของปญหา สิ่งที่ตองการทราบจากการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
สิ่งที่เกี่ยวของกับงานวิจัย(ทฤษฎีที่จะนํามาใชในงานวิจัย) 
ขอความหรือคําที่เปนปญหา 
คาดคะเนผลการวิจัย 

2. วางแผนงานและออกแบบงานวิจัย  
2.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
2.2 เครื่องมือวิธีวิจัย 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.4 การวิเคราะหขอมูล 
2.5 กําหนดแผนการดําเนินการ 



2.6 เขียนโครงการ 
บทนํา 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ ขอบเขตของการวิจัย ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ตัวแปรที่เกี่ยวของ 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ตัวแบบ/กรอบคิดในการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช 
 รูปแบบการวิจัย(ระเบียบวิธีวิจัย) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการ
เลือกตัวอยาง 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
เอกสารอางอิง 

3. เก็บรวบรวมขอมูล  
3.1 เตรียมการ สรางเครื่องมือ/ออกแบบสอบถาม จัดทําคูมือการลงรหัส 
3.2 ปฏิบัติการ ในหองทดลอง/ภาคสนาม 

4. วิเคราะหขอมูล (เปนหัวขอในการอบรมครั้งนี้)  
4.1 วิเคราะหขอมูลข้ันตน การบรรยายลกัษณะกลุมตัวอยาง 
4.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค/ทดสอบสมมติฐาน 
เปนการวิเคราะหสิ่งตอไปน้ี และจะได หัวขอสําหรบัเขียนรายงานดังนี้ 
ที่มาของงานวิจัย     ความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหา  
สิ่งที่ตองการทราบจากการวิจัย   วัตถุประสงคของการวิจัย    

ประโยชน 
( Research Question )    ( Research Objective ) 
ขอบเขตของการวิจัย    ประชากร ตวัอยาง  



สิ่งที่เกี่ยวของกับงานวิจัย    ตัวแปรในการวิจัย กรอบ
แนวคิด 

ขอความหรือคําที่เปนปญหา   นิยามศัพท เฉพาะ 
คาดคะเนผลการวิจัย     สมมติฐานของการวิจัย (Research  

Hypothesis)  
5. เขียนรายงานการวิจัย  

บทที่ 1 บทนํา 
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 
บทที่ 3 สมมติฐานและตัวแบบงานวิจัย 
บทที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัย 
บทที่ 5 รายงานผลการวิจัย เสนอผลการวิเคราะหและอธิบาย/สรุป โดยไมตองใส

ความคิดเห็น 
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย จุดมุงหมาย วิธีการวิจัย ผลการวิจัยหรือสิ่งที่คนพบจากการ
วิจัย 

อภิปรายผล อธิบายใหเหตุผลของสิ่งที่พบโดยยึดทฤษฎีเปนแนวทาง 
ขอเสนอแนะ การใชผลการวิจัย สิ่งที่อาจจะทําวิจัยเพิ่มเติม 

 เอกสารอางอิง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดจาก การวิเคราะหสิ่งที่ตองการทราบจากการวิจัย ซึ่งอาจจะ
เรียกกันวา คําถามในการวิจัย ( Research Question)  
กรอบแนวคดิในการศึกษาวิจัย เปนการนําแนวคิด และ ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ กับสิ่งนิสิตศึกษามาสนับสนุนงานนิพนธของนิสิต เพื่อใหเห็นวาสิ่งที่จะทํา
ตอไป มีที่มาอยางไร มีทฤษฎีอะไรบาง ใครเคยศึกษาไวแลว ไดผลอยางไร และ นิสิตจะ
ศึกษา แตกตางไปจากผูที่เคยศึกษาไวอยางไร นิสิตจะตองผสมผสาน ทฤษฎี งานวิจัย
อ่ืนๆที่เกี่ยวของ และ แนวคิดของนิสิต เอง มาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
สมมติฐานของการวิจัย ไดจาก การวิเคราะหหรือคาดคะเนผลของการวิจัย ซึ่งจะเปนการ
คาดเดาผลงานวิจัย โดยในการคาดคะเนหรือการคาดเดานั้นจะตองมีเหตุผลในการคาด



เดา ผูวิจัยจะตองอธิบายไดวาทําไมตองมีการคาดคะเนหรือคาดเดาอยางนั้น สมมติฐานมี
ความสําคัญตอการวิจัยมาก เพราะจะเปนแนวทางในการที่จะหาคําตอบของงานวิจัยนั้น 
นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดแนวทางและขอบเขตของการเก็บขอมูล 
ในงานวิจัยหนึ่งๆ อาจจะมีการกําหนดสมมติฐานไวหลายสมมติฐาน ผูวิจัยแตละคน
อาจจะกําหนดสมมติฐานไวแตกตางกันถึงแมนจะทําวิจัยเรื่องเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เพราะ
ผูวิจัยแตละคนจะมีประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติที่แตกตางกัน  สมมติฐานอาจกําหนด
ไวหลายขอ 
สถิติกับงานวิจัย 

สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 
สถิติอนุมาน (Inference  Statistics) 

สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) หรือคาสถิติเบื้องตน(พื้นฐาน) 
การนําเสนอขอมูล ( Presentation ) 
การแจกแจงความถี่ ( Frequencies ) 
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ( Measure Central of Tendency) 

 การหาคาเฉลี่ย (Mean) แบบตางๆ A.M  , G.M  , H.M 
  การหาคาฐานนิยม (Mode) 

การหาคาแสดงตําแหนงของขอมลู Median, Quartiles, Deciles, Percentiles, N-
Tiles 

การหาคาการกระจายของขอมูล ( Dispersion ) Range, Quartiles Deviation , 
Mean Deviation, Standard Deviation, Coefficient  Variation 

สถิติอนุมาน (Inference  Statistics) คือการนําขอมูลที่ไดจากตัวอยางหรือบางสวนของ
ประชากร มาศึกษาเพื่อหาคาสถิตินําไปสรุปผลลักษณะของกลุมประชากรเปาหมาย
ทั้งหมด 
 
 
 
คา Statistics และ คา Parameter 

คาที่ทําการคํานวณ คา Statistics คา Parameter 



คาเฉลี่ย (Mean) x  µ 
คาสัดสวน (Proportion) p π 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
คาความคาดเคลื่อน(Standard error) 

s σ 

คาความสัมพันธ (Correlation) r ρ 
คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression) b β 
การอนุมานทางสถิติ คือ การศึกษาคาสถิติเพื่อไปอธิบายคาพารามิเตอร 
การอนุมานแบบพาราเมตริก (Parametric) 

ขอมูลอยูในระดับ  Interval /Ratio 
ทราบการแจกแจงของขอมูล 
ขอมูลมีจํานวนมาก 
การประมาณคา(Estimation) กําหนดขนาดตัวอยาง  
การทดสอบสมมติฐาน ( Hypothesis Testing ) 
การหาความสัมพันธ ( Correlation & Association ) 
การวิเคราะหแบบหลายตัวแปร ( Multivariate Analysis) 

การอนุมานแบบน็อนพาราเมตริก (Non-Parametric) 
ขอมูลอยูในระดับ  Nominal / Ordinal 
ไมทราบการแจกแจงของขอมูล  
ขอมูลมีจํานวนนอย 

การตรวจสอบเครื่องมือและขอมูล 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ความเชื่อถือได หรือ ความเชื่อมั่น(Reliability) ของเครื่องมือ 
ความแมนยํา หรือ ความตรง (Validity) ของเครื่องมือ 

การตรวจสอบ ขอมูลที่ผิดปกติ 
คาที่แตกตางจากคาอื่นๆมาก(Outlier) 

การตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล 
 การตรวจสอบวาเปนการแจกแจงแบบปกติหรือไม 
การประมาณคา ( Estimation ) 



การประมาณคาแบบจุด ( Point Estimation )   
 ประมาณคาเฉลี่ย  
 ประมาณคาสัดสวน  

การประมาณคาแบบชวง ( Interval Estimation )   
 ประมาณคาเฉลี่ย  
 ประมาณคาสัดสวน  
การเลือกตัวอยาง ( Sampling ) 

แบบใชความนาจะเปน ( Probability Techniques )   
 แบบสุมอยางงาย(Simple Random Sampling)  

แบบแบงกลุม(Stratified Sampling)  
แบบมีระบบ (Systematic  Sampling) 
แบบกลุม (Cluster  Sampling) 
แบบอื่นๆ 

แบบไมใชความนาจะเปน ( Non Probability Techniques ) 
แบบตามสะดวก(Convenience Sampling) 

 แบบใชเกณฑผูวิจัย(Purposive Sampling) 
แบบกําหนดโควตา(Quota Sampling) 

 แบบสโนวบอล(Snowball Sampling) 
การกําหนดขนาดตัวอยาง ( Sampling ) 

ใชแนวทางของความนาจะเปน 
ใชแนวทางของการทดสอบสมมติฐาน 
ใชแนวทางของการประมาณคา 

จากการประมานคาเฉลี่ย  
จากการประมานคาสัดสวน  

สิ่งที่ตองกําหนดไวกอนการกําหนดขนาดตัวอยาง  
กําหนดชวงความเชื่อมั่นของการประมาณคา  
กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา  

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Testing Hypothesis) 



กําหนดสมมติฐานทางสถิติ 
กําหนดเกณฑที่จะใชในการทดสอบ 
เลือกวิธีการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสม 
สรางขอบเขตของการตัดสินใจ 
คํานวณคาสถิติจากขอมูลตัวอยาง 
ตัดสินใจ ปฏเิสธ หรือ ยอมรับสมมติฐาน 
สรุปผล 

การทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับ คาเฉลีย่  &  คารอยละ (คาสัดสวน) 
การทดสอบเกี่ยวกับ  คาเฉลี่ย 

1 กลุมตัวอยาง 
2 กลุมตัวอยาง 

2 กลุมตัวอยาง เปนอิสระตอกัน  
2 กลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกัน 

ตั้งแต 3 กลุมตัวอยางขึ้นไป 
 



การทดสอบเกี่ยวกับ  คารอยละ (คาสัดสวน) 
1 กลุมตัวอยาง 
ตั้งแต 2 กลุมตวัอยางขึ้นไป 

กลุมตัวอยาง เปนอิสระตอกนั  
กลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกัน 

 การพยากรณ ( Prediction ) 

1. ใชขอมูลในอดีตที่ตอเนื่องกัน Time Series Analysis  
2. ใชขอมูลที่มีความสัมพันธกัน Regression  Analysis 

 2.1 Linear   Regression 
2.1.1 Simple     Linear   Regression 
2.2.2 Multiple    Linear   Regression 

 2.2 Non-Linear   Regression 
 2.3 Probit/Logistic   Regression 

 
http://www.dms.moph.go.th/ict/Train_Docs/train_spss/research.html 


