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4. การคาํนวณขนาดตวัอยา่ง และวธิสีุม่ตวัอยา่ง 
  
5.  การใชส้ถติทิ ีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยัและสมมตฐิาน
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  หลกัการออกแบบแผน การวจิยัเชงิปรมิาณ  5 

 การใชส้ถติทิ ีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 5.1 

 สถติทิ ีเ่หมาะสมกบั สมมตุฐิานการวจิยั 
 

5.2 

เนือ้หาบรรยาย  



 

วตัถปุระสงคก์ารอบรม 

 

    เพือ่ให้ผู้เข้าอบรม: 

    สามารถออกแบบการใช้สถติทิีเ่หมาะสมกบั

วตัถุประสงค์การวจิยัเชิงปริมาณได้ 

    สามารถออกแบบ สมมตฐิานการวจิยัได้ถูกต้อง

กบัแบบแผนการวจิยัเชิงปริมาณได้ 
4 



 
การเรียนรู้มาจากใหน  ???? 

• การสอนคนอ่ืน 95 % 

• การทดลอง  ประสบการณ ์80 % 

• พูดคุย แลกเปลีย่น 70 % 

• เหน็ ฟัง 50 % 

• เห็น 30 % 

• ฟัง 20 % 

• อ่าน 10 %  
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 การออกแบบ การวจิยัเชงิปรมิาณ  5 

 การออกแบบการวจิยั  (Research Design) 
คอื  กระบวนการทีใ่ชใ้นการวางแผน  การ
ดําเนนิการวจัิยทีม่รีะบบ และมขีัน้ตอนเพือ่ให ้
ไดม้าซึง่ขอ้มลู สารสนเทศทีต่อ้งการนํามาใชใ้น
การตอบปัญหาการวจัิยตามจดุประสงค ์ และ
สมมตุฐิานของการวจัิยทีกํ่าหนดไวไ้ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง ชดัเจน รวดเร็วและมคีวามน่าเชือ่ถอื 
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 การวดัคา่ตวัแปร(Measurement Design)  1 

 การสุม่ตวัอยา่ง(Random Sampling Assignment ) 2 

สมมตุฐิานการวจิยัทีเ่หมาะสมกบัแบบแผนการวจิยัเชงิปรมิาณ 
 

3 

ประเภทของการออกแบบวจิยั 
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    เป็นการกาํหนดวธิกีารวดัคา่  หรอืการสรา้งและพฒันาเครือ่ง 
มอืทีใ่ชว้ดัคา่ตวัแปร โดยมลีําดบัข ัน้ตอนในการดาํเนนิการ ดงันี ้
1. กาํหนดวตัถปุระสงคข์องการวดัคา่ตวัแปร 
2. กาํหนดโครงสรา้ง และคาํนยิามของคา่ตวัแปรแตล่ะตวัที่
ตอ้งการวดัใหช้ดัเจน 
3. กาํหนดระดบัการวดัของขอ้มลู และ สรา้งและพฒันาเครือ่งมอื 
    ทีใ่ชว้ดัคา่ตวัแปร 
4. ตรวจสอบคณุภาพทีจ่าํเป็นตอ้งมขีองเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัคา่ตวั 
     แปรไดแ้ก ่    -  ความเทีย่งตรง (Validity) 
                         -  ความเชือ่ม ัน่  (Reliability) 
5. กาํหนดวธิกีารและข ัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูใหช้ดัเจน 
6.กาํหนดรปูแบบ วธิวีดัคา่ตวัแปร หรอืการควบคมุตวัแปรเกนิ โดย 
   วธิกีารสุม่, การนํามาเป็นตวัแปรทีศ่กึษา,การจดัสถานการณ์ให ้       
    คงที ่หรอืการควบคมุดว้ยวธิกีารทางสถติ 

การวดัคา่ตวัแปร(Measurement Design)  
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      เป็นการดําเนนิการ เพือ่ใหไ้ดก้ลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ขีอง
ประชากรในการนํามาศกึษา โดยมขีัน้ตอนในการดําเนนิการ ดงันี ้
    1. กําหนดวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง เป็นการกําหนดขอบเขตและเลอืกวธิกีาร
สุม่กลุม่ตวัอยา่งทีจ่ะทําใหไ้ดก้ลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร
ทีศ่กึษา ทีอ่าจจะใชว้ธิกีารสุม่โดยใชค้วามน่าจะเป็นทีใ่หโ้อกาสแกท่กุ ๆ 
หน่วยของประชากรมโีอกาสทีจ่ะไดรั้บการสุม่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง หรอืถา้มี
ขอ้จํากดับางประการในการวจัิยอาจจะมกีารเลอืกใชว้ธิกีารสุม่
(Sampling)หรอืการเลอืก(Selection)กลุม่ทีเ่ฉพาะเจาะจงมาศกึษา โดย
ไมใ่ชห้ลกัการของความน่าจะเป็นก็ได ้
   2. กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทีเ่หมาะสม เป็นการกําหนดขนาด/จํา 
นวนของกลุม่ตวัอยา่งจากประชากรอยา่งเหมาะสม และมคีวามเป็นไปได ้
โดยการใชส้ตูรการคํานวณหรอืตารางเลขสุม่ 
 
 

การสุม่ตวัอยา่ง 
(Random Sampling Assignment)  
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           เป็นการวางแผนในการดาํเนนิการกบัขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชใ้นการตอบปญัหาการวจิยัตามจดุมุง่หมายของการวจิยั
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพม ี ดงันี ้
          1. การเลอืกใชส้ถติเิชงิบรรยาย(Descriptive Statistics)เป็น
การเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่หมาะสมกบัระดบัของขอ้มลู 
และสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของการวจิยั เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัในการ
บรรยายลกัษณะตา่ง ๆ ทีศ่กึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน และนา่เชือ่ถอื 
หรอืกลา่วไดว้า่ผลการวจิยัมคีวามเทีย่งตรงภายใน(Internal Validity) 
         2. การเลอืกใชส้ถติเชงิอา้งองิ(Inferential Statistics) เป็นการ
เลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหท์ ีเ่หมาะสมกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้(Basic 
Assumption) และสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของการวจิยั เพือ่ใหไ้ด้
ผลการวจิยัทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน นา่เชือ่ถอื และสามารถใชผ้ลการวจิยัใน
การสรปุอา้งองิผลการวจิยั(Generalization)จากกลุม่ตวัอยา่งไปยงั
ประชากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืกลา่วไดว้า่ผลการวจิยัมคีวาม
เทีย่งตรงภายนอก(External Validity) 

การวเิคราหข์อ้มลู 
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 การใชส้ถติทิ ีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั  5.1 

  นกัวจิยัจะนําสถติไิปใชอ้ยา่งไร ? 
 
             การใชส้ถติติอ้ง 
   สมัพนัธก์บัเกณฑว์ดัของตวัแปร  



วตัถปุระสงคท์ี ่1 

 
วตัถปุระสงคท์ี ่3 
การศกึษาความสมัพนัธ ์

 

 

วตัถปุระสงคท์ี ่2 

เพือ่ศกึษา 
ตวัแปรตาม 
 

เพือ่ศกึษา 
ตวัแปรตน้ 
 

 

ตวัแปร 
ตน้ 

ตวัแปร
ตาม 

     วตัถปุระสงคท์ี ่4             
แสวงหาแนวทางในการแกป้ญัหาวจิยั 

 วตัถปุระสงค ์

12 



สถติทิ ีใ่ชใ้นการวจิยั 

  คาเฉลี่ย รอยละ ความถ่ี SD 

   F – test One way ANOVA 

  สหสัมพันธ การวิเคราะหสมการถดถอย 

  t – test paired sample  

  t – test Independent 

  สถิติไมใชพารามิเตอร   ?........................................ 
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 วตัถปุระสงคข์องการวเิคราะหก์บัสถติทิ ีใ่ชว้เิคราะห ์ 5.1 

    Objective of Analysis 
(วตัถปุระสงค ์

ของการวเิคราะห)์ 

Statistic Analysis 
(สถติทิ ีใ่ชว้เิคราะห)์ 

1. เพือ่บรรยาย
ลกัษณะของตวัแปร
ในกลุม่ตวัอยา่ง 

  
  
  

1. การแจกแจงความถี ่ดว้ยตาราง 
2. การจดัลาํดบัเปรยีบเทยีบ ดว้ย Proportion, Ratio, 

Percent, Standard Score, Decile, Percentile, 
Quartile 

3. การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง ใช ้Mean, Median,  
Mode 

4. การวดัความกระจาย Standard Deviation, 
Quartile Deviation, Range, Variance, Coefficient 
of Variation 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบหา
ความแตกตา่ง 

  

1.การเปรยีบเทยีบความถี ่ดว้ย -test, z-test 
2.การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ ดว้ย z-test,  t-Test  
3.การเปรยีบเทยีบความแปรปรวน ดว้ย  F-test 
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 วตัถปุระสงคข์องการวเิคราะหก์บัสถติทิ ีใ่ชว้เิคราะห ์ 5.1 

    Objective of Analysis 
(วตัถปุระสงค ์

ของการวเิคราะห)์ 

Statistic Analysis 
(สถติทิ ีใ่ชว้เิคราะห)์ 

3. เพือ่วเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปรหลายตวั 

  
  

1. Pearson product-moment   
     correlation  
2. Spearman rank-order correlation  
3. Phi correlation 
4. Canonical Correlation                                                                                                     

4. เพือ่วเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปรหลายตวั 

1.  Multiple correlation (R) 
2. Canonical Correlation                                                                                                        
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 วตัถปุระสงคข์องการวเิคราะหก์บัสถติทิ ีใ่ชว้เิคราะห ์ 5.1 

    Objective of Analysis 
(วตัถปุระสงค ์

ของการวเิคราะห)์ 

Statistic Analysis 
(สถติทิ ีใ่ชว้เิคราะห)์ 

5. เพือ่อธบิายความเป็นเหต-ุผล
ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

1. t-Test 
2. One-Way ANOVA 

6. เพือ่อธบิายปฏกิริยิารว่มระหวา่ง
ตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

1. Two-Way ANOVA 

7. เพือ่การทํานายความสมัพันธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

1. Trend Analysis 
2. Regression Analysis 
3. Multiple Regression Analysis 
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  สถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุฐิานการวจิยั 
 

5.2 

  การใชส้ถติติอ้งรูส้มมตุฐิานทีจ่ะทดสอบ 
 
  สมมตุฐิานทีจ่ะทดสอบมาจากใหน ? 



        สมมุตฐิาน : คอืการพสูิจน์กรอบแนวคดิของการศึกษา โดย     

        ตั้งจากกรอบความคดิ ทีต้่องการหาคาํตอบจากความสัมพนัธ์ของตวั 

         แปรทีเ่ป็นปัญหาวจิยั  น่ันคอืตวัแปรตาม ซ่ึงจาํเป็นต้องค้นหาสาเหตุ 

         ทีแ่ท้จริงสมมุตฐิานรวม ความสัมพนัธ์ตวัแปรต้นตวัแปรตาม  

    สมมุตฐิานย่อย    ขึน้อยู่กบัตวัแปรต้นคูณด้วยตวัแปรตาม แยก      

          เป็นข้อๆ ทีต้่องทดสอบทางสถติ ิเช่น ตวัแปรต้น 3 ตวัแปรตาม 2  

           เท่ากบั 6  อาจจะผดิ หรือ ถูก  จะต้องมีการทดสอบทางสถติ ิ

 

 

สมมุตฐิานการวจิยั 



DV ตวัแปรตาม 

DV1 ตัวแปรตามยอยที่ 1 

DV2 ตัวแปรตามยอยที่ 2 

DV3 ตัวแรตามยอยที่ 3 

DV4 ตัวแปรตามยอยที่ 4 

IV ตวัแปรตน้ 

สมมตฐิานที่ 1  :  IV1 – IV3                DV1 

สมมตฐิานที่ 2  :  IV1 – IV3      DV2 
สมมตฐิานที่ 3  :  IV1 – IV3      DV3 

สมมตฐิานที่ 4  :  IV1 – IV3    DV4 

สมมตฐิาน 

ย่อย 

สมมตฐิานรวม 



IV ตวัแปรตน้ 

    

สมมตฐิานที่ 1  :  IV1 – IV3                    DV1 

สมมตฐิานที่ 2  :  IV1 – IV3           DV2 

สมมตฐิานที่ 3  :  IV1 – IV3           DV3 

สมมตฐิานที่ 4  :  IV1 – IV3         DV4 

สมมตฐิานยอ่ย 

การต ัง้สมมตฐิานการวจิยั 

20 

สมมตฐิานรวม 

Hypo 1 -3 

Hypo 4-6 

Hypo 7-9 

Hypo 10 - 12 



Hypothesis Testing 
Normality testing or  
Homogeneity of variance 

Parametric Test Non -Parametric Test 

One Sample Two or More 
Sample 

Independent 
Sample 

Paired 
Sample 

t test 
Z test 

Two group t test 
Z test 

Paired t test 

One Sample Two or More 
Sample 

Chi square 
K-S , Runs 
Binomial 

Independent 
Sample 

Paired 
Sample 

Chi square 
K-S , Median 
Mann -Whitney 

Chi square 
Wilcoxon 
McNemar, Sign 
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  สถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุฐิานการวจิยั 
 

5.2 

  ใครเป็นผูใ้ชส้ถติ ิ
 ในการวจิยั ? 
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  สถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุฐิานการวจิยั (ตอ่ 1) 
 

5.2 

  คาํตอบ  ผูว้จิยั คอืผูใ้ชส้ถติ ิ
            
           สถติไิมไ่ดม้าออกแบบกรอบ
แนวคดิในการศกึษาของผูว้จิยั 
ผูว้จิยัเป็นผูเ้ลอืกสถติมิาใช ้ดงัน ัน้ 
ผูว้จิยัตอ้งรูอ้ะไรบา้ง ??? 



Statistical Software 

Company Logo 
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  สถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุฐิานการวจิยั (ตอ่ 2) 
 

5.2 

  คาํตอบ  ผูว้จิยัตอ้งรู ้ธรรมชาติ
ของสถต ิ สามารถอา่นตารางทีค่าํนวน
คา่ออกมาได ้ เพราะโปรแกรมในการ
คาํนวนคา่สตูรตา่งๆมมีากมาย นกัวจิยั
ไมน่กัสถติ ิดงัเชน่ ผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์
ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูส้รา้งคอมพวิเตอร ์ 
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ชนดิของขอมูล/ คุณสมบัต/ิ ตัวอยางและมาตรการวัด 
ชนดิของขอมูล คุณสมบัติ ตัวอยาง มาตรการวัด 

นามบัญญัติ 

(Nominal) 

- ขอมูลมกีารจําแนกเปนกลุม พวก  หรือ

จัดเปนประเภทตาง ๆ 

- ตัวเลขหรือคาตาง ๆ ที่กําหนดให ซึ่งไมมี

ความหมายในเชงิปริมาณ 

- เพศ 

- ศาสนา 

- อาชพี 

- จังหวัด 

- ชาย/หญงิ 

- พุทธ/อสิลาม/คริสต 

- เกษตรกร/ราชการ 

- ระนอง/ระยอง/ยะลา 

เรยีงลําดับ 

(Ordinal) 

- ขอมูลมลีักษณะจําแนกเปนกลุมพวกหรือ

ประเภทและเรียงลําดับกัน 

- ตัวเลขที่บอกแสดงวาอันดับตางกันแตไมได

สรุปวาตางกันปริมาณเทาใด 

- ขนาด 

- รายได 

- ความชอบ 

- การประกวด 

- ใหญ/กลาง/เล็ก 

- สูง/ปานกลาง/ต่ํา 

- ลําดับที ่1/2/3 … 

- อันดับที ่1/2/3 … 

แบงชวง 

(Interval) 

- ขอมูลมลีักษณะจําแนกเปนกลุมพวกหรือประ 

- ชวงหางระหวางคะแนน มคีาเทากัน 

- ไมมศีูนยแทหรือศูนยสมบูรณ 

- สามารถกําหนดตัวเลขแทนสิ่งของ     

   วัตถุหรือพฤตกิรรมตาง ๆ ได 

- เจตคตหิรือความ

คดิเห็น 

- เห็นดวยมากที่สุด 5 

- เห็นดวยมาก 4 

- เห็นดวยปานกลาง 3 

- เห็นดวยนอย 2 

- เห็นดวยนอยที่สุด 1 

อัตราสวน 

(Ratio) 

- ขอมูลมลีักษณะจําแนกเปนกลุม 

- ชวงหางระหวางคะแนน มคีาเทากัน 

- มศีูนยแท (ไมมอีะไรเลย) 

- สามารถเปรียบเทยีบในเชงิอันตราสวนได 

- เปนมาตรการวัดระดับสูงที่สุด 

- ตัวเลขที่ระบุแสดงถงึความมากนอย 

- ความสูง 

- รายได 

- อายุ 

- น้ําหนัก 

- 175 ซม. 

- 100,000 บาท 

- 35 ป 

- 75 กโิลกรัม 

ที่มา:  วัฒนา สุนทรธัย . (ม.ป.ป.). นักวจัิยมอืใหมกั บระเบยีบวธิกีารทางสถิติ . เขาถงึเมื่อ 18 

มกราคม 2557, จาก http://research.bu.ac.-th/extra/newresearcher.pdf 
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 การใชส้ถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุฐิานการวจิยั  5.2 

     
ระดบัการวดั 

สถติเิชงิบรรยายสาํหรบัตวัแปรเดีย่ว 

ความถี ่ รอ้ยละ่ คา่กลาง การกระจาย 

กลุม่ 
 (NOMIMAL) 

    
         ƒ 

 
       % 

ฐานนยิม  
(MODE) 

พสิยั 
 (RANGE) 

จดัอนัดบั 
(ORDINAL) 

  
         ƒ 

 
       % 

มธัยฐาน 
(MEDIAN) 

สว่นเบยีงเบน 
ควอไทล ์(Q.D.) 

ชว่ง 
 (INTERVAL) 

 
        _ 

 
        _ 

 
คา่เฉลีย่ μ 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(σ) 

อตัราสว่น  
(RATIO) 

 
        _ 

 
        _ 

 
คา่เฉลีย่ μ 

 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(σ) 
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 การใชส้ถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุกิารวจิยั (ตอ่1)  5.2 

    

 
เกณฑว์ดั 

สถติเิชงิบรรยายสาํหรบัตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป 

รูปแบบของตัวแปร 

หรอืตาราง 
เทคนคิ 
ทางสถติิ 

สถติิเชงิอนุมาน สถติิเชงิบรรยาย 

1. Nominal  
by 

Nominal 

2 คณู 2 ตารางไขว ้
(crosstab) 

ไคสแควร ์
Chi-square 

 ( χ2 ) 

ฟี (Phi) 
ยลูส ์ควิ (Yules Q) 
แลมดา (Lambda) 
ทอ (tau) 

มากกวา่ 
2 คณู 2 

ตารางไขว ้
(crosstab) 

ไคสแควร ์ (χ2) 
  

เครเมอร ์ว ี(Cramer’s 
V) 

2. Nominal  
by  

Ordinal 

ตัวแปรตน้เป็น 
nominal และมเีพยีง 

2 รายการ 

ตารางไขว ้
(crosstab) 

Mann-Whitney 
U-Test 

 
 
-  Lambda 
-  Cramer’s V 
-Kruskal’s tau    
    coefficient 

ตัวแปรตน้เป็น 
nominal และม ี3

รายการขึน้ไป 

ตารางไขว ้
(crosstab) 

- K Sample 
median 

   test 
- Kruskal Wallis 

test 
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 การใชส้ถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุกิารวจิยั (ตอ่2)  5.2 

    

 
เกณฑว์ดั 

สถติเิชงิบรรยายสาํหรบัตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป 

รูปแบบของตัวแปร 

หรอืตาราง 
เทคนคิ 
ทางสถติิ 

สถติิเชงิอนุมาน สถติิเชงิบรรยาย 

3. Ordinal 
by ordinal 

ตัวแปรตน้/ตามมี
นอ้ยรายการ 

ตารางไขว ้
(crosstab) 

แกมมา่ (Gamma) 
ทอ บ ี(Tau’s b) 
ทอ ซ ี(Tau’s c) 

Gamma coefficient 
Tau’s b coefficient 
Tau’s c coefficient 

ตัวแปรตน้/ตามมี
หลายรายการ 

ทดสอบคา่
สมัประสทิธิ์

สหสมัพันธแ์บบ
ลําดับ 

สเปียรแ์มนโรว
(Spearman’s rho: 

RS) 
rho coefficient 

4. Nominal 
by 
Interval
หรอื 
Ordinal by 
Interval 

ตัวแปรตน้เป็น 
nominal หรอื 

ordinal และมเีพยีง 
2 รายการ 

เปรยีบเทยีบ
ความแตกตา่ง
คา่เฉลีย่ของ

ประชากร 2 กลุม่ 

t - Test 
eta 
  

ตัวแปรตน้เป็น 
nominal หรอื 

ordinal และม ี3 
 

เปรยีบเทยีบ
ความแตกตา่ง
คา่เฉลีย่ของ

ประชากร 3 กลม่
 

One-way ANOVA 
  

F  test 
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 การใชส้ถติทิ ีเ่หมาะสมกบัสมมตุกิารวจิยั (ตอ่3)  5.2 

    

 
เกณฑว์ดั 

สถติเิชงิบรรยายสาํหรบัตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป 

รูปแบบของตัวแปร 

หรอืตาราง 
เทคนคิ 
ทางสถติิ 

สถติิเชงิอนุมาน สถติิเชงิบรรยาย 

5. Interval 
by 
Interval  

 
   หรอื  
   Ratio 
   by 

Interval 
    

ไมส่นใจวา่ตัวแปรใด
เป็นตัวแปรตน้ตัวแปร
ใดเป็นตัวแปรตาม 

ทดสอบคา่
สมัประสทิธิ์

สหสมัพันธ ์(r) 

เพยีรส์นั 
คอรร์เีลชัน่ 
(Pearson’s 

Correlation) 

r coefficient 

รูว้า่ตัวแปรใดเป็นตัว
แปรตน้ตัวแปรใดเป็น

ตัวแปรตาม 

ทดสอบคา่
สมัประสทิธิถ์ดถอย 

(b) 

รเีกรสชัน่
(Regression) 

b, beta,  

ตัวแปรตน้จะมตีัง้แต ่1 
ตัวขึน้ไป และตัวแปร
ตามมมีากกวา่ 2 ตัว 

  

เป็นการหา
ความสมัพันธ์

ระหวา่งชดุของตัว
แปรอสิระและชดุ
ของตัวแปรตาม 

คา่ดัชนสีหสมัพันธ ์
คาโนนคิอล 
(Canonical 

correlation-r) 

(Canonical  
correlation - r) 
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จํานวน 
ตวัแปรตน้  

(way or IV) 

ตวัแปรตามตวัเดยีว ตวัแปรตามหลายตวั 

DV Covariate DV Covariate 

ANOVA ANCOVA MANOVA MANCOVA 

1 - way  (A) (B) (C) (D) 

2 - way  (E) (F) (G) (H) 

3- way (I) (J) (K) (L) 

k - way --- --- --- --- 

การเปรยีบเทยีบการวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
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Cell 

วธิกีาร 
จาํนวนตวัแปรรว่ม 

ตน้ ตาม รว่ม 
A 1 – way ANOVA (การวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดยีว) 
1 1 - 

B 1 – way ANCOVA (การวเิคราะห์
ความแปรปรวนรว่มแบบทางเดยีว) 

1 1 1 
ขึน้ไป 

C 1 – way MANOVA (การวเิคราะห์
ความแปรปรวนพหคุณูแบบทาง
เดยีว) 

1 2 
ขึน้ไป 

- 

D 1 – way MANCOVA (การวเิคราะห์
ความแปรปรวนรว่มพหคุณูแบบทาง
เดยีว) 

1 2 
ขึน้ไป 

1 
ขึน้ไป 

การเปรยีบเทยีบการวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
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Cell 

วธิกีาร 
จาํนวนตวัแปรรว่ม 

ตน้ ตาม รว่ม 
E 2 – way ANOVA (การวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบ  2  ทาง) 
2 1 - 

F 2 - way ANCOVA (การวเิคราะห์
ความแปรปรวนรว่มแบบ 2 ทาง) 

2 1 1 
ขึน้ไป 

G 2 - way MANOVA (การวเิคราะห์
ความแปรปรวนพหคุณูแบบ 2 ทาง) 

2 2 
ขึน้ไป 

- 

H 2 - way MANCOVA (การวเิคราะห์
ความแปรปรวนรว่มพหคุณูแบบ 2 
ทาง) 

2 2 
ขึน้ไป 

1 
ขึน้ไป 

การเปรยีบเทยีบการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ตอ่1) 
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Cell 

วธิกีาร 
จาํนวนตวัแปรรว่ม 

ตน้ ตาม รว่ม 
I 3 – way ANOVA (การวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนแบบ  3  ทาง) 
3 1 - 

J 3 - way ANCOVA (การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนรว่มแบบ 3 ทาง) 

3 1 1 
ขึน้ไป 

K 3- way MANOVA (การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนพหคุณูแบบ 3 ทาง) 

3 2 
ขึน้ไป 

- 

L 3- way MANCOVA (การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนรว่มพหคุณูแบบ 3 ทาง) 

3 2 
ขึน้ไป 

1 
ขึน้ไป 

การเปรยีบเทยีบการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ตอ่2) 



คาสหสัมพันธ 0.01 - 0.20 มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ามาก 

คาสหสัมพันธ 0.21 - 0.40 มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 

คาสหสัมพันธ 0.41 - 0.60 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

คาสหสัมพันธ 0.61 - 0.75 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 

คาสหสัมพันธ 0.76 - 0.90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

คาสหสัมพันธ 0.91 – 1.00 มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 

การแปลผลคาสหสัมพันธ คาสหสัมพันธของเพียรสันเทากับ.............. 

ตวัอยา่ง : การแปรผลสหสมัพนัธ ์(Correlation) 



  

          

 

    รศ. ดร. พลศักดิ์ จิระไกรศิริ 

⑧ กรอบแนวคดิการวิจัย   
     (ตัวแบบการทดสอบ) 

วัตถุประสงคท่ี 3 
ศกึษาความสัมพันธ 

  

วัตถุประสงคท่ี 4 
แสวงหาแนวทางหรอืตัวแบบ 

  

แบบสังเกตการณ 
แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

สมมตฐิานที่ 1 
สมมตฐิานที่ 2 

สมมตฐิานที่ 3 

④ ขอบเขตการวจัิย 
  

⑤ ประวัตศิาสตรสังเขป 
ของหัวขอการวจัิย 

  

แบบสังเกตการณ 
แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 

② คําถามการวจัิย 

วัตถุประสงคท่ี 1 
ศกึษา IV  

IV 1 
IV 2 
IV 3 

วัตถุประสงคท่ี 2 
ศกึษา DV  

DV 1 
DV 2 
DV 3 

IV 
IV 1 
IV 2 
IV 3 

DV 
DV 1 
DV 2 
DV 3 

⑪ แนวทางการวจัิย 

⑫ การสรางและการทดสอบเครื่องมือการวิจัย ⑫ การสรางและการทดสอบเครื่องมือการวิจัย 

① ปญหาการวจัิย 

⑮ การแสวงหาแนวทางหรอืตัวแบบดวยการวเิคราะหเสนทาง (ตัวแบบทางคณติศาสตร) 

⑯ ตัวแบบทางสังคมศาสตร 

⑭ การวเิคราะหขอมูล 

⑩ สมมตฐิานการวิจัย 

⑦ พัฒนาการแนวคดิ IV ⑦ พัฒนาการแนวคดิ DV 

⑥ (DV) ตัวแปรตาม (ปัญหา/ผล) ⑥ (IV) ตัวแปรต้น (สาเหตุ/ปัญหา) 

③ หัวขอการวจัิย: กรณีศึกษา 

⑬ สถติกิารวจัิย ⑬ สถติกิารวจัิย 



 
การออกแบบ 

การวิจยัเชิงปริมาณ 
(Designs for Quantitative  Research) 

 

ตวัอยา่ง 
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นาวาอากาศเอกทิพชัย  ทิพยุทธ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 



ผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

ภาคอุตสาหกรรม 

การผลติสนิคาและบรกิาร 

การชะลอการลงทุน 

ดานเศรษฐกจิ 

ดานสังคม 

 เกิดการวางงาน  

 เกิดปญหาอาชญากรรม 

 การขาดแคลนอาหาร 

 การไรที่อยูผูประสบภัย 

ประสทิธภิาพการจัดการ 

 การเรยีกรองของ    

     ประชาชน 

 รัฐบาลไรเสถยีรภาพ 

ดานการเมือง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการจัดการ           

ภัยพบัิตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหม 



วัตถุประสงคที่ 1 

 

วัตถุประสงคที่ 3 
การศึกษาความสัมพันธ 

 

 

วัตถุประสงคที่ 2 

DV1 การปองกันภัย 

DV2 การเตรยีมความพรอม 

DV3 การกูภัย 

DV4 การฟนฟูบูรณะ 

 

 

IV1 การพัฒนาความรู 

IV2 การพัฒนาทักษะ 

IV3 การพัฒนาทัศนคติ 

 

 

IV การ

พัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย 

DV การ

จัดการภัย

พบัิติ 

     วัตถุประสงคที่ 4             
แสวงหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการจัดการภัยพิบัตแิหงชาต ิ

ของกระทรวง กลาโหม 

 

 วัตถุประสงค
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ตัวอยาง : การทบทวนวรรณกรรม 

การพัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย 

การจัดการภัย

พิบัติ 

งานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ 
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45 

ตวัอย่างสรุป : กรอบจากการทบทวนวรรณกรรม  

ดาน

เน้ือหา 
การจัดการภัย

พบัิต ิ 

การพัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย 

การพัฒนาความรู 

การพัฒนาทักษะ 

การพัฒนาทัศนคติ 

การปองกันภัย   

การเตรยีมความพรอม   

การกูภัย 

การฟนฟูบูรณะ 

เอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 



DV1 การปองกันภัย 

DV2 การเตรียมความพรอม 

DV3 การกูภัย 

DV4 การฟนฟูบูรณะ 

DV  การจัดการภัยพบัิติ IV การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

    ตัวอยาง : กรอบแนวคิด & กรอบทฤษฎี 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการจัดการภัยพิบัติแหงชาติ 

ของกระทรวงกลาโหม 
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IV การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

    

สมมตฐิานที่ 1  :  IV1 – IV3                    DV1 

สมมตฐิานที่ 2  :  IV1 – IV3           DV2 

สมมตฐิานที่ 3  :  IV1 – IV3           DV3 

สมมตฐิานที่ 4  :  IV1 – IV3         DV4 

สมมตฐิานยอย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการจัดการภัยพบัิตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหม 

ตัวอยาง :การตั้งสมมติฐานการวิจัย 
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DV  การจัดการภัยพิบัตแิหงชาต ิ           

ของกระทรวงกลาโหม  

DV1 การปองกันภัย 

DV2 การเตรยีมความพรอม 

DV3 การบรรเทาทุกข 

DV4 การฟนฟูบูรณะ 

IVการพัฒนาทรพัยากรมนษุย 

สมมตฐิานที่ 1  :  IV1 – IV3                DV1 

สมมตฐิานที่ 2  :  IV1 – IV3      DV2 
สมมตฐิานที่ 3  :  IV1 – IV3      DV3 

สมมตฐิานที่ 4  :  IV1 – IV3    DV4 

สมมตฐิาน 

ย่อย 

สมมตฐิานรวม 

สมมตฐิานรวม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับการจัดการภัยพบิัตแิหงชาตขิอง 

                      กระทรวงกลาโหม 



               แบบสอบถาม มี 3 ส่วน ประกอบด้วย  

        (1) คาํถามคุณลกัษณะประชากร  

       (2) คาํถามทีเ่กีย่วกบัสาเหตุ ตวัแปรต้น IV  

       (3) คาํถามที ่เกีย่วกบัปัญหา ตวัแปรตาม DV 

       หมายเหตุ : IV & DVใช้ตัวช้ีวดั Indicator มาตั้งคาํถาม 

การสร้างเคร่ืองมือ 



Independent variables   Dependent variables 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การจัดการภัยพิบัต ิ
IV 1 การพฒันาความรู้                                                                                       
     IV1.1 การให้ความรู้เชิงเนือ้หา 
          IV1.1.1 ลกัษณะภยัพิบติัประเภทต่าง ๆ 
          IV1.1.2 สาเหตุการเกิดภยัพิบติั 
          IV1.1.3 การลดผลกระทบจากภยัพิบติั 
   IV1.2 การให้ความรู้เชิงประสบการณ์ 
          IV1.2.1 วธีิการเตรียมความพร้อมรับ 
                   ภัยพบิัติ 
          IV1.2.2 วธีิการบรรเทาภยัพิบติั 
          IV1.2.3 วธีิการฟ้ืนฟบููรณะ 
  
  
  
  
  

  
DV 1 การป้องกนัภัย 
     DV1.1 การลดความสูญเสียในชีวติ 
          DV1.1.1 ศึกษาลกัษณะของภยัพิบติั 
          DV1.1.2 วเิคราะห์แนวโนม้การเกิดภยั 
          DV1.1.3 กาํหนดมาตรการแจง้เตือนภยั 
     DV1.2 การลดความสูญเสียในทรัพย์สิน 
          DV1.2.1 ป้องกนัโดยส่ิงก่อสร้าง 
          DV1.2.2 ป้องกนัโดยระบบนิเวศน์       
  



p     Dependent variables 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การจัดการภัยพบิัติ 

IV 2 การพฒันาทกัษะ  
     IV2.1 การฝึกอบรมทกัษะการคิดวเิคราะห์  
           IV2.1.1 ประเมินเกณฑเ์ส่ียงในการเกิดภยั 
                   พบิัต ิ
           IV2.1.2 ประเมินเกณฑค์วามพร้อมในการ 
                   รับสถานการณ  
           IV2.1.3 ประเมินความเสียหายจากภยัพิบติั 
     IV2.2 การจัดสถานการณ์จําลองด้วย 
            คอมพวิเตอร 
          IV2.2.1 การวางแผนจดัการภยัพิบติั 
          IV2.2.2 การปฏิบติัตามแผน  
          IV2.2.3 การประเมินผลการปฏิบติั 
     IV2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
          IV2.3.1 วธีิจดัเตรียมขอ้มูล 
          IV2.3.2 วธีิวางแผนการป้องกนั            
          IV2.3.3 วธีิการคน้หาผูป้ระสบภยั 
          IV2.3.4 วธีิการควบคุมภยั 
          IV2.2.5 วธีิการส่ือสารในสถานการณ์ภยัพิบติั 

  
  

  DV 2 การเตรียมความพร้อม 
     DV2.1  การเตรียมพืน้ที ่
          DV2.1.1 กาํหนดพื้นท่ีเส่ียงภยั 
          DV2.1.2 กาํหนดพื้นท่ีอพยพ  
          DV2.1.3 กาํหนดเส้นทางอพยพ 
     DV2.2 การเตรียมบุคลากร 
          DV2.2.1 พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ี 
          DV2.2.2 จดัตั้งกาํลงัอาสาสมคัร 
          DV2.2.3 ใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
    DV2.3 การเตรียมทรัพยากร 
          DV2.3.1 จดัเตรียมงบประมาณ 
          DV2.3.2 จดัเตรียมยทุโธปกรณ์ 
          DV2.3.3 จดัเตรียมอุปกรณ์เฉพาะในการกูภ้ยั 
          DV2.3.4 จดัเตรียมยานพาหนะ 
    DV2.4 การเตรียมข่ายการส่ือสารและแจ้ง 
             เตอืนภัย 
          DV2.4.1 กาํหนดช่องทางการส่ือสาร 
          DV2.4.2 ตรวจสอบอุปกรณ์การส่ือสาร 
          DV2.4.3 จดัทาํคู่มือการส่ือสารและแจง้เตือนภยั 



Independent variables   Dependent variables 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การจัดการภัยพบัิติ 

IV 3 การพฒันาทัศนคต ิ 
     IV3.1  การอบรมพฒันาแนวคดิ 
          IV3.1.1 หลกัการทาํงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  
          IV3.1.2 หลกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
          IV3.1.3 หลกัการทาํงานแบบจิตสาธารณะ 
     IV3.2 การสัมมนาพฒันาพฤตกิรรม          
          IV3.2.1 การจูงใจในการปฏิบติังาน 
          IV3.2.2 หลกัการส่ือสารในการทาํงาน 
          IV3.2.3 หลกัการปฏิบติังานเพ่ือส่วนรวม 
    

  DV 3 การกู้ภยั 
     DV3.1 การกู้ภยัในชีวติ  
          DV3.1.1 คน้หาผูป้ระสบภยั 
          DV3.1.2 รักษาพยาบาลผูป้ระสบภยั  
          DV3.1.3 อพยพผูป้ระสบภยั 
           DV3.1.4 จดัท่ีพกัอาศยัชัว่คราว 
     DV3.2 การกู้ภยัในทรัพย์สิน 
           DV3.2.1 จดัการรักษาความสงบเรียบร้อยใน 

                               พ้ืนท่ี   
           DV3.2.2 จดัการจราจร 
  
  
                



Independent variables   Dependent variables 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การจัดการภัยพบัิติ 
       DV 4 การฟ้ืนฟูบูรณะ 

     DV4.1 การฟ้ืนฟูด้านร่างกายผู้ประสบภยั 
           DV4.1.1 จัดตัง้ศูนยบรรเทาทุกข 
           DV4.1.2 รักษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็                            
           DV4.1.3 จดัการเล้ียงดูผูป้ระสบภยัในระยะแรก         
      DV4.2 การฟ้ืนฟูด้านจติใจผู้ประสบภยั 
           DV4.2.1 สงเคราะห์เยยีวยาผูป้ระสบภยั 
           DV4.2.2 จดัการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้าง 
                      เสรมิขวัญ     
            DV4.2.3 จดัการซ่อมแซมท่ีพกัอาศยั 
            DV4.2.4 จดัการซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภค    
      DV4.3 การฟ้ืนฟูด้านส่ิงแวดล้อม 
            DV4.3.1 ทาํการร้ือถอนซากปรักหกัพงั  
            DV4.3.2 จดัการทาํลายลา้งวตัถุมีพิษ                           
            DV4.3.3 กาํจดัขยะมูลฝอย 



      ตวัอย่าง : การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
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    การสรางมาตรวัดการวจัิยเชงิปริมาณ  : การสรางแบบสอบถามจากขอมูลสวนบุคคล 

ตัวแปรและตัวชี้วัด แบบสอบถาม เกณฑการวัด คะแนนของเกณฑวัด 
เพศ เพศ Nominal 1. ชาย            2. หญิง 
อายุ 
  

อายุ Ordinal 1. ต่ํากว่าหรือ 25 ปี 
2. 26 – 35 ปี 
3. 36 – 45 ปี 
4. 46- 55 ปี5. 56 ปีขึน้ไป 

สถานที่ทํางาน สถานที่ทํางานปจจุบัน Nominal 1. พืน้ท่ีกองทพัภาคท่ี 1 
2. พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 
3. พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 
4. พื้นที่กองทัพภาคที่ 4 

การศกึษา ระดับการศกึษา Nominal 1. ตํ่ากวาปรญิญาตร ี
2. ปรญิญาตร ี
3. ปรญิญาโท 
4. ปรญิญาเอก 

รายไดตอเดือน รายได Ordinal 1. ต่ํากว่า 20,000   บาท 
2. 20,0001 – 30,000 บาท 
3. 30,001 – 40,000  บาท 
4. 40,001 บาทขึน้ไป 
  



      ตวัอย่าง :การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวจิยั 
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ตัวแปร ดัชน ีและ 

ตัวชี้วัด 

Questionnaires 

แบบสอบถาม 

มาตรวัดของ

ตัวชี้วัด 

คะแนนของ

มาตรวัด 
IVการพัฒนาความรู 

   IV1.1 การใหความรูเชงิเนื้อหา           

       IV1.1.1 ลักษณะตาง ๆ ของ 

                   ภัยพบิัต ิ

       IV1.1.2 สาเหตุของการเกดิ 

                   ภัยพบิัติ 

       IV1.1.3 การลดผลกระทบ 

                จากภัยพบิัติ 

                     

 

          
1.1.1 หนวยงานของทานมกีารให

ความรูเชิงเนือ้หา แกบุคลากร  

ในเร่ืองลักษณะ ตาง ๆ ของภัย

พบิัตใินระดับใด 

 

 

 

Interval 

 

 

 

1 คอื นอยที่สุด 

2 คอื นอย 

3 คอื ปานกลาง 

4 คอื มาก 

5 คอื มากที่สุด 

1.1.2 หนวยงานของทานมกีารให

ความรูเชิงเนือ้หา แกบุคลากร

ในเร่ืองสาเหตุของการเกดิภัย

พบิัต ิ ในระดับใด 

Interval 1 คอื นอยที่สุด 

2 คอื นอย 

3 คอื ปานกลาง 

4 คอื มาก 

5 คอื มากที่สุด 

      การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

การสรางมาตรวัดการวจัิยเชงิปริมาณ  : การสรางแบบสอบถามจากตัวแปรตน 



ตัวอยางการสรางมาตรวัดการวจัิยเชงิปรมิาณ  : การสรางแบบสอบถามจากตัวแปรตาม 
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ตัวแปร ดัชน ีและ 

ตัวชี้วัด 

Questionnaires 

แบบสอบถาม 

มาตรวัดของ

ตัวชี้วัด 

คะแนนของ

มาตรวัด 

DV 1 การปองกันภัยพบัิติ 

   DV1.1 การลดความสูญเสยี 
            ในชวีติ 

      DV1.1.1 ศกึษาลักษณะ 

                ของภัยพบิัต ิ 

                แตละประเภท 

      DV1.1.2 วเิคราะหแนวโนม 

                การเกดิภัยพบิัติ 

      DV1.1.3 กําหนดมาตรการ 

                 แจงเตือนภัย 

 

1.1.1   หนวยงานของทานจัดการ

ปองกันภัยเพ่ือลดความ

สูญเสียในชีวติ โดยศกึษา

ลักษณะของภัยพบิัตแิตละ

ประเภท ในระดับใด 

 

Interval 

 

1 คือ นอยที่สุด 

2 คือ นอย 

3 คือ ปานกลาง 

4 คือ มาก 

5 คือ มากที่สุด 

1.1.2   หนวยงานของทาน 

จัดการปองกันภัยเพ่ือลด

ความสูญเสียในชีวติ โดย

วเิคราะหแนวโนมการเกดิภัย

พบิัต ิในระดับใด 

Interval 1 คือ นอยที่สุด 

2 คือ นอย 

3 คือ ปานกลาง 

4 คือ มาก 

5 คือ มากที่สุด 



  การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1. การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยจะเปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือท่ัวไป 

ดุษฎีนิพนธ งานวิจัย ตําราทางวิชาการตางๆ ซึ่งขอมูลจากเอกสารน้ันถือเปนขอมูลทุติยภูมิเพราะ

เปนขอมูลท่ีมีผูบันทึกเอาไว ดังน้ัน จึงมีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได 

     2. การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามปลายปดโดยผูศึกษาวิจัยไดสราง

แบบสอบถามขึ้นจํานวน 67 ขอ แบงออกเปน 3 สวนไดแก 

         สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    จํานวน   10   ขอ 

         สวนท่ี  2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย               จํานวน   23     ขอ 

  สวนท่ี  3 การจัดการภัยพิบัต ิ                   จํานวน   34  ขอ 

   3. การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณซึ่งเปนคําถามปลายเปด   จํานวน 7 ขอ 
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 การเก็บขอมูลเชงิปรมิาณ ผูศกึษาวจัิยไดสงแบบสอบถาม 1,095 ฉบับ 

ไปยังหนวยงานทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มภีารกจิในการจัดการภยัพบัิตทิั่ว

ประเทศ ซึ่งไดรับการตอบกลับ ซึ่งตรวจสอบแบบสอบถาม มคีวามถูกตอง

ครบถวนสามารถใชประมวลผลได จํานวน 1,095 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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 ด 

 เพื่อศกึษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระทรวงกลาโหม 

 พบวา มกีารดําเนนิการอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดย การพัฒนา

ทัศนคต ิมกีารดําเนนิงานมากที่สุด  รองมาเปนการพัฒนาความรู  และ การพัฒนา

ทักษะ ตามลําดับ 

ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ขอที่ 1  

IV1 การพัฒนา

ความรู 
IV2 การพัฒนา

ทักษะ 
IV3 การพัฒนา

ทัศนคต ิ

2.99 
2.59 

3.11 

0.84 0.74 0.74 

คาเฉลี่ย 

 คาสวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
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 เพ่ือศึกษาระดับการจัดการภัยพิบัตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหม 

 พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดย การกูภัยมีการดําเนินงานมาก

 ที่สุด รองลงมาเปน การเตรียมความพรอม  การปองกันภัย และ การฟนฟูบูรณะ 

 ตามลําดับ 

ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ขอที่ 2  

 DV4 การฟนฟู 

      บูรณะ 

DV3 การกูภัย DV2 การเตรียม 

   ความพรอม 

DV1 การปองกันภัย 

คาเฉลี่ย 

 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
2.98 

 

3.05 

 

3.07 

 
2.98 

 
0.85 

 

0.88 

 
0.83 

 
0.83 
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ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ขอที่ 3    

เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการจัดการภัย

พบัิตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหม 
สมมตฐิานที่ 1 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการจัดการภัย

พบัิตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหมขั้นการปองกันภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IV3 การพัฒนาทัศนคติ 

IV2 การพัฒนาทักษะ 

IV1 การพัฒนาความรู 
DV1.1 การลดความ

สูญเสยีชวิีต 

DV1.2 การลดความ

สูญเสยีทรัพยสนิ 

.592 

.458 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 

.834 

.493 

.359 

.245 

DV1 การ

ปองกันภัย 

 

ชาญชัย อาจนิสมาจาร (2548, หนา 7-8) 

อนวัิช  แกวจํานง (2554,หนา 120) 

พวงเพชร  วัชรอยู (2526,หนา 26) 

Katzell  and Thompson (1990,pp.144-153) 

ปภ.(2552,หนา 32) 

ปกรณ สุวานชิ (2550,หนา 168-169) 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

ผลการวิจัยสนับสนุน 
ผลการวิจัยสนับสนุน 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 

Presenter
Presentation Notes
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ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ขอที่ 3    

สมมติฐานท่ี2 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับการ

จัดการภัยพบัิตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหมขั้น การเตรยีมความพรอม 

IV3 การพัฒนาทัศนคติ 

IV2 การพัฒนาทักษะ 

DV2.1 การเตรยีม 

พื้นท่ี 

DV2.3 การเตรยีม

ทรัพยากร 

-.403 

-.292 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 

.858 

-.410 

-.323 

-.364 

DV2 การ

เตรยีมความ

พรอม 

 

IV1 การพัฒนาความรู 

DV2.4 การเตรยีม

ขายการสื่อสาร 

-.196 

-.195 

วัชรศิ  อุไรมาลย (2553 ,หนา 81-90) ไชยมงคล  ประโลมรัมย  (2553,หนา61) หนา 12) 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

ผลการวิจัยสนับสนุน 

 

สุจติรา  ธนานันท (2554, หนา 23-24) 

 

พษิณุ  ดวงสุทธา (2554,หนา97-98) 

 

ทวิดา กมลเวชช (2554, หนา 59) 

 

DV2.2 การเตรยีม

บุคลากร IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 
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ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ขอที่ 3    

สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับการ

จัดการภัยพบัิตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหมขั้น การกูภัย 

IV3 การพัฒนาทัศนคติ 

IV2 การพัฒนาทักษะ 

DV3.1 การกูภัย 

ในชวิีต 

-.599 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 

.776 

.351 

.326 

.421 

DV3 การ

กูภัย 

 

IV1 การพัฒนาความรู 
-.442 

งานวิจัยสนับสนุน 

คณิต  เอี่ยมระหงส (2552, บทคัดยอ) 

งานวิจัยสนับสนุน 

งานวิจัยสนับสนุน 

งานวิจัยสนับสนุน 

งานวิจัยสนับสนุน 

คนงึนจิ  อรุณโรจน (2551, บทคัดยอ)  

กัมปนาท  วงษวัฒนพงษ (2556,บทคัดยอ)  

ชัยยศ  ต้ังจติดํารงรัตน (2553, บทคัดยอ) 

ฉัตรชัย  พรหมเลศิ  (2553,  หนา 78-79) 

  

พวงเพชร  วัชรอยู (2526,หนา 26) 

DV3.2 การกูภัย 

ในทรัพยสนิ 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 
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ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ขอที่ 3    

สมมตฐิานที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมคีวามสัมพันธกับการจัดการภัยพบัิติ

แหงชาตขิองกระทรวงกลาโหมขั้นการฟนฟูบูรณะ 

IV3 การพัฒนาทัศนคติ 

IV2 การพัฒนาทักษะ 

IV1 การพัฒนาความรู 
DV4.1 การฟนฟูดาน

รางกาย -.474 

-.353 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 

.798 

-.376 

-.379 

-.346 

DV4 การ

ฟนฟูบูรณะ 

 

ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน (2549, บทคัดยอ) 

ปกรณ  สุวานชิ (2550, หนา 174-176) 

นสิดารก เวชยานนท (2548,หนา 140) 

อรุณ  รักธรรม (2537, หนา 6-7) 

สมชาย  สรรประเสริฐ. (2552,บทคัดยอ) 

หัตยา  สุบรรณ (2545, หนา 87) 

ผลการวจิัยสนับสนุน 

ผลการวจิัยสนับสนุน ผลการวจิัยสนับสนุน 

คณิต  เอี่ยมระหงษ (2552, บทคัดยอ) 

ผลการวจิัยสนับสนุน ผลการวจิัยสนับสนุน 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 

DV4.3การฟนฟูดาน

สิ่งแวดลอม 

DV4.2 การฟนฟูดาน

จติใจ 
-.232 
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ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ขอที่ 3    

สมมตฐิานรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยIV มคีวามสัมพันธกับการจัดการภัยพบัิติ

ของกระทรวงกลาโหม ตั้งแต ขั้นการปองกันภัย DV1  การเตรยีมความพรอม DV2   การ

กูภัย DV3 และการฟนฟูบูรณะDV4  

IV3 การพัฒนาทัศนคติ 

IV2 การพัฒนาทักษะ 

IV1 การพัฒนาความรู 

-.042 

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 

.881 

-.430 

-.346 

-.323 

DV การ

จัดการภัย

พบิัติ 

 
DV3 การกูภัย  

-.473 

-.156 

Carter W. nick(2008,pp. 213-227) 

ปกรณ  สุวานชิ (2550, หนา 174-176) 

ผลการวจัิยสนับสนนุ 

ผลการวจัิยสนับสนนุ 

 

Nadler( 1980 ,pp.5-14) 

McCelland (1973, pp.1-14) 

Spencer and Spencer ( 1993,p.11) ผลการวจัิยสนับสนนุ 

 
-.383 

DV1 การปองกันภัย 

DV2 การเตรยีม

ความพรอม 

DV3 การฟนฟู

บูรณะ  

IV การพัฒนา 

ทรัพยากร 

มนุษย 



ตัวแบบเสนทางความสัมพันธตามทฤษฎสีัมประสทิธ์ิเสนทาง 
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ผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของที่ 4    

IV1   

IV1. 1      

 

IV1.2  

DV2              

 

DV1                

 

DV2.1          

 

DV1.2                

DV1 .1 

 

IV2  

IV2.1  

 

IV2.3  

 

   IV3  

IV3.1  

 

IV3.2  

 

.542* 

.518* 

.899* 

.908* 
.791* 

.728* 

.797* 

.754* 

.531* 

.523* 

.391* 

.700* 

.735* 

.743* 

.333* 

.617* 

.513* 

.680* 

.638* 

.461* .470* 

.739* 

.910* 

.951* 

.951* 

.399* 

.689* 

.490* 

.351* 

.765* 

.762* 

.420* 

.739* 
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ผูศกึษาวจัิยสามารถนํามาสรุปเปนตัวแบบความสัมพันธทางสังคมศาสตรไดดังนี้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

การลดความสูญเสยี 

ชีวติ 

การลดความสูญเสยี

ทรัพยสนิ 

 

การเตรียมพ้ืนที ่

การปองกันภัย การเตรยีมความพรอม 

การจัดการภัยพบัิตแิหงชาตขิองกระทรวงกลาโหม 

การอบรม 

เชิงปฏบัิต ิ

การ 

การอบรม

การคดิ

วเิคราะห 

 

การพัฒนาทักษะ 

การอบรม

พัฒนา

แนวคดิ 

การ

สัมมนา

พัฒนา

พฤตกิรรม 

การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาความรู 

การให

ความรูเชิง

เน้ือหา 

 

การให

ความรูเชิง

ประสบ 

การณ 
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67 



วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคที่ 1 

เพื่อศกึษา 

วัตถุประสงคที ่3 

การศกึษาความสัมพันธ 

วัตถุประสงคที่ 2 

เพื่อศกึษา 

IV1.  การรวมสราง 

        ความรวมมอื 

IV2.  การรวม 

        วพิากษวจิารณ 

IV3.  การรวมตัดสนิใจ 

IV4.  การรวมดําเนนิการ 

IV5.  การรวมตดิตาม 

        ประเมนิผล 

    DV1  การแลกเปลี่ยน   

           ความรูรวมกัน 

   DV2  การมคีลังความรู 

           รวมกัน 

   DV3  การมวีสิัยทัศน 

           รวมกัน 

   DV4  การนําการเปลี่ยน 

           แปลงรวมกัน 
 วัตถุประสงคที ่4 

 

IV 

 การมี 

สวน

รวม

ชุมชน 
 

DV  

การ

จัดการ

ความรู

ชุมชน 
 

การแสวงหาตัวแบบการจัดการความรูชุมชนในการปองกันการกัดเซาะชายฝง 

โดยวธีิเขื่อนไผชะลอคลื่น 



การ 

มีสวนรวมของ

ชุมชน 

การทบทวนวรรณกรรม

การจัดการ

ความรูชุมชน 

งานวิจัยที่

เก่ียวของ 



กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

IV การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

IV1  การรวมสรางความรวมมอื 
       IV1.1 ความรวมมอืดานจติใจ 

         IV1.2 ความรวมมอืดานยุทธศาสตร 

         IV1.3 ความรวมมอืดานประชาสัมพันธ 

IV2   การรวมวิพากษวิจารณ 
         IV2.1 การรวมใหขอมูล 

         IV2.2 การรวมรับฟงความคิดเห็น 

         IV2.3 การรวมปรกึษาหารอื 

IV3   การรวมตัดสินใจ  
         IV3.1 การวเิคราะหสถานการณปญหา 

         IV3.2 การวางแนวทางดําเนินการ 

         IV3.3 การประสานประโยชน 

IV4  การรวมดําเนนิการ 

         IV4.1 การสนับสนุนแรงงาน 

         IV4.2 การสนับสนุนเงนิทุน 

         IV4.3 การประสานงาน 

IV5  การรวมติดตามประเมนิผล 

         IV5.1 การติดตามการดําเนินงาน 

         IV5.2 การประเมนิผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

DV  การจัดการความรู้ชุมชน 

DV1  การแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 
          DV1.1 การสรางความรูใหม 

          DV1.2 การจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู 

          DV1.3 การเรยีนรูรวมกัน 

DV2  การมคีลังความรูรวมกัน 
      DV2.1 การจัดระบบความรู 

          DV2.2 การตรวจสอบความรู 

          DV2.3 การใชความรู 

DV3  การมวิีสัยทัศนรวมกัน 
       DV3.1 การกําหนดวสัิยทัศน 

           DV3.2 การถายทอดวสัิยทัศน 

           DV3.3 การปฏบัิติตามวสัิยทัศน 

DV4  การนําการเปล่ียนแปลงรวมกัน 
          DV4.1 การมภีาวะผูนํา 

          DV4.2 การจูงใจ 

          DV4.3 การเสรมิพลังความสามารถ 

       



สมมติฐานการวิจัย 

IV  การมสีวนรวมของชุมชน DV   การจัดการความรูชุมชน 

IV1   การรวมสรางความรวมมือ 

IV2   การรวมวพิากษวจิารณ 

IV3   การรวมตัดสนิใจ 

IV4   การรวมดําเนินการ 

IV5   การรวมตดิตามประเมินผล 

 

DV1   การแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน 

DV2   การมีคลังความรูรวมกัน 

DV3   การมีวสิัยทัศนรวมกัน 

DV4   การนําการเปลี่ยนแปลงรวมกัน 

สมมตฐิานรวม  = การมสีวนรวมของชุมชนมคีวามสัมพันธกับการจัดการความรูชุมชน 

สมมตฐิานยอย 

1. สมมตฐิานเชงิปรมิาณ 

สมมตฐิานเชิงปริมาณที ่1 : IV1 -  IV5                     DV1  (DV1.1 -  DV1.3)  

สมมตฐิานเชิงปริมาณที ่2 : IV1 -  IV5                     DV2  (DV2.1 - DV2.3)  

สมมตฐิานเชิงปริมาณที ่3 : IV1 -  IV5                     DV3  (DV3.1 - DV3.3)  

สมมตฐิานเชิงปริมาณที ่4 : IV1 -  IV5                     DV4  (DV4.1 – DV4.3) 



จํานวนประชากร ชาย หญงิ รวม กลุ่มตัวอย่าง 

1. ตาํบลพนัทา้ยนรสิงห์ 644 632 1,276 94 
2. ตาํบลโคกขาม 1,701 1,801 3,502 259 

3. ตาํบลบางหญา้แพรก  1,005 986 1,991 147 
4. ตาํบลบางกระเจา้ 611 627 1,238 91 
5. ตาํบลบา้นบ่อ 1,166 1,186 2,352 174 
6. ตาํบลบางโทรัด 649 690 1,339 99 

7. ตาํบลกาหลง 770 755 1,525 112 

8. ตาํบลนาโคก 346 369 715 53 

รวม 6,892 7,046 13,938 1,029 

กลุมตัวอยางประชากรที่เลือกแบบเจาะจงพืน้ที่เข่ือนไผชะลอคลื่นในพืน้ที่ชายฝงทะเล 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยวธิ ีYamane และคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 3 

n =          N 

                 1 + N (e)2 

ไดกลุมตัวอยาง 1,029 ตัวอยาง แลวใชวธิสีุมตัวอยางโดยการแบงกลุมตามพืน้ที ่และตามความสะดวก 

 �çē� ĉ : www. Kalong.go.th/default.php?bmodules=html&html=generalg     đ� ĕĉ�ch�äć �çē 18/06/2556;   
                www.samutsakorn.go.th đ� ĕĉ�ch�äć �çē 18/03/2558 



การสรางและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยตามเกณฑ 

   วัดของตัวแปรเคร่ืองมือวิจัย 

ตัวแปร  ดัชน ี
และตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC เกณฑวัด 
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ 
เกณฑวัด 

IV1 การร่วมสร้างความร่วมมือ 
   IV1.1 ความรวมมอืดานจติใจ 
    IV1.1.1 ความไววางใจตอ 
             เปาหมาย  

1. ท่านให้ความไว้วางใจต่อเป้าหมาย/

วัตถุประสงคการทํางานปองกันการกัด

เซาะโดยวธิปีกไมไผชะลอคลื่นในระดับใด 

0.83 Interval  1 คอืนอยอยางยิ่ง  
 2 คอืนอย 
 3 คอืปานกลาง 
 4 คอืมาก 
 5 คอืมากอยางยิ่ง 

1. การสรางแบบสอบถาม  จากตัวช้ีวัดของดัชนีตัวแปรตน คาความเที่ยงตรงของคําถาม (IVC)  

ระบบเกณฑวัด และการใหคะแนนเกณฑวัดIV 

การสรางแบบสอบถามจากตัวชี้วัดของดัชนตีวัแปรตาม คาความเที่ยงตรงของคําถาม (IVC) ระบบเกณฑวัดและการใหคะแนนเกณฑวัดDV 

ตัวแปร  ดัชน ี
และตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถาม 

IVC เกณฑวัด 
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ 
เกณฑวัด 

DV1 การแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน 
 DV1.1 การสร้างความรู้ใหม่ 
     DV1.1.1 การแบ่งปันความรู้ประสบ  
               การณดวยความสมัครใจ  

1. ท่านมีการแบ่งปันความรู้ประสบ 

การณ์ด้วยความสมัครใจเก่ียวกับ

การป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังโดย

วิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในระดบัใด 

1.00 Interval  1 คอืนอยอยางยิ่ง  
 2 คอืนอย 
 3 คอืปานกลาง 
 4 คอืมาก 
 5 คอืมากอยางยิ่ง 



การทดสอบคาความนาเชื่อถือ (Reliability) 

     โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดสอบกับชุมชนในพืน้ที่ชายฝงทะเล 

จังหวัดสมุทรสงคราม และนํามาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแตละขอ โดยใชคาสัมประสทิธิ์แอลฟา

ของคอนบารด พบวาไดคาความเชื่อม่ันรวม = 0.99 ซึ่งใหคาความเชื่อม่ันแยกเปน 5 ขัน้ 

ผลการทดสอบคาความนาเช่ือถอื (Reliability) IV 
ขั้นท่ี  1 หาคา α 

ตัวแปรรวมท้ังหมด 
ขั้นท่ี  2 หาคา α 

ตัวแปรตนและตวัแปรตาม

รวม 

ขั้นท่ี  3 หาคา α 
แตละตวัแปร 

ขั้นท่ี 4 หาค่า α 
แตละดัชน ี

ขั้นท่ี 5 หาค่า 
α 

แตละตวัชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
V =  .9929 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV = .9865  

 

IV1 =.9441 

 
IV1.1 =.8836 

IV1.1.1=.9928 
IV1.1.2=.9929 
IV1.1.3=.9928 

IV1.2 =.9149 
IV1.2.1=.9928 
IV1.2.2=.9929 
IV1.2.3=.9928 

IV1.3 =.8878 
IV1.3.1=.9930 
IV1.3.2=.9929 
IV1.3.3=.9929 
IV1.3.4=.9929 

 

IV2 =.9650 

IV2.1 =.9034 
IV2.1.1=.9928 
IV2.1.2=.9928 
IV2.1.3=.9929 

IV2.2 = .9342 
IV2.2.1=.9929 
IV2.2.2=.9928 
IV2.2.3=.9928 

IV2.3 =..9360 
IV2.3.1=.9929 
IV2.3.2=.9928 
IV2.3.3=.9928 

IV3=.9615 

IV3.1 =.9329 
IV3.1.1=.9928 
IV3.1.2=.9928 
IV3.1.3=.9928 
IV3.1.4=.9928 

IV3.2 =.8649 
IV3.2.1=.9928 
IV3.2.2=.9928 
IV3.2.3=.9929 
IV3.2.4=.9930 

IV3.3 =.9489 
IV3.3.1=.9929 
IV3.3.2=.9928 
IV3.3.3=.9928 
IV3.3.4=.9928 

 

IV4 =.9219 

IV4.1 =.9199 
IV4.1.1=.9929 
IV4.1.2=.9928 
IV4.1.3=.9928 

IV4.2 =.9343 
IV4.2.1=.9929 
IV4.2.2=.9930 
IV4.2.3=.9930 

IV4.3 =.8362 
IV4.3.1=.9929 
IV4.3.2=.9929 
IV4.3.3=.9930 

 
IV5 =.9578 

IV5.1 =.9366 
IV5.1.1=.9928 
IV5.1.2=.9928 
IV5.1.3=.9928 

IV5.2 = .9307 
IV5.2.1=.9928 
IV5.2.2=.9928 
IV5.2.3=.9929 

ขั้นท่ี  1 หาคา α 
ตัวแปรรวมท้ังหมด 

ขั้นท่ี  2 หาคา α 
ตัวแปรตนและตวัแปรตามรวม 

ขั้นท่ี  3 หาคา α 
แตละตวัแปร 

ขั้นท่ี 4 หาค่า α 
แตละดัชน ี

ขั้นท่ี 5 หาค่า α 
แตละตวัชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V = .9929 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DV = .9878  

 

DV1 = .9546 

 
DV1.1 =.9378 

DV1.1.1=.9928 
DV1.1.2=.9928 
DV1.1.3=.9928 

DV1.2 =.7825 
DV1.2.1=.9929 
DV1.2.2=.9930 
DV1.2.3=.9928 

DV1.3 =.9244 
DV1.3.1=.9928 
DV1.3.2=.9928 
DV1.3.3=.9929 

 

DV2 = .9370 DV2.1 =.7711 
DV2.1.1=.9928 
DV2.1.2=.9929 
DV2.1.3=.9931 

 
DV2.2 =.8594 

DV2.2.1=.9929 
DV2.2.2=.9928 
DV2.2.3=.9928 

DV2.3 =.9332 
DV2.3.1=.9928 
DV2.3.2=.9928 
DV2.3.3=.9928 

 

DV3 =.9672 DV3.1 =.9065 
DV3.1.1=.9928 
DV3.1.2=.9928 
DV3.1.3=.9928 

DV3.2 =.9447 
DV3.2.1=.9928 
DV3.2.2=.9928 
DV3.2.3=.9928 

DV3.3 =.9250 
DV3.3.1=.9928 
DV3.3.2=.9928 
DV3.3.3=.9929 

 
DV4 =.9681 DV4.1 =.9431 

DV4.1.1=.9928 
DV4.1.2=.9928 
DV4.1.3=.9928 

DV4.2 =.9172 
DV4.2.1=.9928 
DV4.2.2=.9928 
DV4.2.3=.9928 

DV4.3 =.9012 
DV4.3.1=.9928 
DV4.3.2=.9928 
DV4.3.3=.9928 



75 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยจงึไดทําการศกึษาและเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศกึษาวจิัยจากแหลงขอมูลดังนี้ 

 1. แหลงทุติยภมิู เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน เอกสาร หนังสือท่ัวไป ดุษฎี

นพินธ งานวจิยั ตําราทางวชิาการตาง ๆ ขอมูลจากเอกสารเหลานี้เปนขอมูลที่มผีูบันทกึเอาไวแลว 

ดังนัน้จงึมคีวามนาเช่ือถือและสามารถตรวจสอบได 

 2. แหลงปฐมภมิู เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงภาคสนามที่เปนตนเหตุหรือแหลงที่ตอง 
การศกึษาโดยตรง การรวบรวมขอมูลจงึตองใชเครื่องมือที่สรางขึ้นซึ่งมลีักษณะพเิศษและใชเฉพาะ

เรื่อง (Unique) ไดแก 

  2.1 แบบสอบถาม โดยการออกแบบสอบถาม มลีักษณะเปนคําถามปลายปดโดยผู

ศกึษาวจิัยไดสราง แบบสอบถามขึ้น จํานวน 85 ขอ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน   5 ขอ 

  สวนที่ 2 การมสีวนรวมของชุมชน      จํานวน 45 ขอ  

  สวนที่ 3 การจัดการความรูชุมชน      จํานวน 36 ขอ   

  2.2 แบบสัมภาษณเชงิลึก เปนคําถามปลายเปดที่ผูวจิัยไดสรางขึ้นจํานวน 19 ขอ ตาม

กรอบแนวคิดการวจิัยเพ่ือนําขอมูลการสัมภาษณมาสนับสนุนขอคนพบของการวจิัยเชงิปรมิาณ 



การวิเคราะหขอมูล 

1. ตามวัตถุประสงคท่ี 1 และ 2 เปนการศกึษาชุดตัวแปรตนและตัวแปรตาม เกณฑ

วัดเปน nominal หรือ ordinal สถติท่ีิใชคือ ความถี่ รอยละ คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2. ตามวัตถุประสงคท่ี 3 เปนการทดสอบสมมตฐิานเชงิปริมาณ เกณฑวัดเปน 

interval หรือ ratio สถติทิี่ใชคือ การหาคาความแตกตางหรือคาความสัมพันธหรือ

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (Canonical) และสรางแบบสัมภาษณเชงิคุณภาพจาก

ผลการทดสอบเชงิปริมาณ 

3. ตามวัตถุประสงคท่ี 4 เปนการแสดงตัวแบบการวเิคราะหเสนทาง เมื่อไดผลการ

วเิคราะหเสนทางจงึนํามาแปลงเปนตัวแบบทางสังคมศาสตร เพื่อใหสะดวกตอ

การอธิบายตัวแบบ 

 

 



ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 1 

2.78 2.70 2.69 2.66 2.63 

0.78 0.88 0.89 0.87 0.91 

0

1

2

3

4

5

IV1 การรวมสรางความ

รวมมอื 

IV2 การรวม

วพิากษวจิารณ 

IV3 การรวมตัดสนิใจ IV4 การรวมดําเนนิการ IV5 การรวมตดิตาม

ประเมนิผล 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพ่ือศกึษาการมสีวนรวมของชุมชน พบวา มกีารดําเนนิการอยูในระดับปานกลาง โดย

การรวมสรางความรวมมือมกีารดําเนนิการมากท่ีสุดและถัดไปคือ การรวม

วพิากษวจิารณ การรวมตัดสนิใจ การรวมดําเนนิการ การรวมตดิตามประเมนิผล 



เพื่อศกึษาการจัดการความรูชุมชน พบวา มกีารดําเนนิการอยูในระดับปานกลาง โดยการ

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันมกีารดําเนนิการมากท่ีสุดและถัดไปคือ การมคีลังความรูรวมกัน 

การนําการเปลี่ยนแปลงรวมกัน การมวีสิัยทัศนรวมกัน 

2.78 2.73 2.70 2.72 

0.76 0.79 0.88 0.81 

0

1

2

3

4

5

DV1 การแลกเปลี่ยนความรู

รวมกัน 

DV2 การมคีลังความรูรวมกัน DV3 การมวีสิัยทัศนรวมกัน DV4 การนําการเปลี่ยนแปลง

รวมกัน 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 



เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนกับการจัดการความรูชุมชน ในพืน้ที่ชายฝงทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร กรณเีข่ือนไผชะลอคลื่น 

สมมตฐิานที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกับการจัดการความรูชุมชนดานการแลกเปลี่ยน 

                   ความรูรวมกัน 

IV   

การมี

สวนรวม

ของ

ชุมชน 

DV1 

 การแลก 

เปลี่ยน

ความรู

รวมกัน 

0.842 

IV5 การรวมตดิตาม 

ประเมินผล -.041 
 

DV1.1 การสราง 

ความรูใหม  -.392 
 
DV1.2  การจัดพืน้ที ่

แลกเปลี่ยนความรู  

-.416 
 
DV1.3 การเรยีนรู 

 รวมกัน -.278 

IV2 การรวม 

วพิากษวจิารณ -.122 
 

IV1 การรวมสราง 

ความรวมมือ -.419 

 

 

 IV3 การรวม 

ตัดสนิใจ -.441 
 

IV4 การรวม 

ดําเนนิการ -.015 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 3 



ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 3 

เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนกับการจัดการความรูชุมชน ในพืน้ที่ชายฝงทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร กรณเีข่ือนไผชะลอคลื่น 

สมมตฐิานที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกับการจัดการความรูชุมชนดานการมีคลังความรู 

                   รวมกัน 

IV   

การมี

สวนรวม

ของ

ชุมชน 

DV2  

การมี

คลัง

ความรู

รวมกัน 

0.886 

IV4 การรวมดําเนนิการ  

 -.113 
 

DV2.1 การ

จัดระบบความรู 
-.275 

 DV2.2  การ

ตรวจสอบความรู 
-.369 

 DV2.3 การใช้ความรู้ 

-.435 

IV2 การรวม

วพิากษวจิารณ  -.132 
 

IV1 การรวมสราง 

ความรวมมือ -.320 

  

 

 

IV3 การรวมตัดสนิใจ 

 -.444 
 

 

IV5 การรวมตดิตาม 

ประเมินผล -.031 
 



IV.การมี

สวนรวม

ของ

ชุมชน 

DV3 

การมี

วสิัยทัศน

รวมกัน 

0.918 

IV5 การรวมตดิตาม 

ประเมินผล -.177 
 

DV3.1 การกําหนด

วสิัยทัศน -.328 
 
DV3.2  การถายทอด

วสิัยทัศน -.312 
 
DV3.3 การปฏิบติัตาม

วิสยัทศัน์ -.427 

IV2 การรวมวพิากษ 

วจิารณ -.257 
 

IV1 การรวมสราง 

ความรวมมือ -.121 

 

 

 

IV3 การรวมตัดสนิใจ  

-.440 
 

IV4 การรวมดําเนนิการ 

-.045 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 3 

เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนกับการจัดการความรูชุมชน ในพืน้ที่ชายฝงทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร กรณเีข่ือนไผชะลอคลื่น 

สมมตฐิานที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกับการจัดการความรูชุมชนดานการมีวสิัยทัศน 

                   รวมกัน 



ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 3 

เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนกับการจัดการความรูชุมชน ในพืน้ที่ชายฝงทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร กรณเีข่ือนไผชะลอคลื่น 

สมมตฐิานที่ 4 การมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกับการจัดการความรูชุมชนดานการนําการ 

                   เปลี่ยนแปลงรวมกัน 

IV.   

การมีสวน

รวมของ

ชุมชน 

DV4  

การนํา 
การเปลี่ยน 

แปลง

รวมกัน 

0.931 

IV3 การรวมตัดสนิใจ  

 -.286 
 

DV4.1 การมีภาวะผูนํา 

-.369 
 
DV4.2  การจูงใจ  

-.398 
 

DV4.3 การเสริมพลงั 

ความสามารถ -.307 

IV2 การรวม

วพิากษวจิารณ -.259 
 

 

 

 

IV1 การรวมสรางความ

รวมมือ -.356 
 

  

 

 

IV5 การรวมตดิตาม

ประเมินผล -.062 
 

IV4 การรวมดําเนนิการ 

 -.080 
 



ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 3 

เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนกับการจัดการความรูชุมชน ในพืน้ที่ชายฝงทะเล

จังหวัดสมุทรสาคร กรณเีข่ือนไผชะลอคลื่น 

สมมตฐิานรวม การมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกับการจัดการความรูชุมชน 

 

IV   

การมี

สวนรวม

ของ

ชุมชน 

DV  

การ

จัดการ

ความรู 
ชุมชน 

0.951 

IV5 การรวมตดิตาม

ประเมินผล -.084 
 DV1 การแลกเปลี่ยนความรู

รวมกัน .058 
 

DV2 การมีคลังความรู

รวมกัน -.168 
 

DV4 การนําการ

เปลี่ยนแปลงร่วมกนั -.524 

IV2 การรวมวพิากษวจิารณ 

-.236 
 

 

 

IV1 การรวมสรางความ

รวมมือ -.295 
 

 

IV3 การรวมตัดสนิใจ -.357 

IV4 การรวมดําเนนิการ 

 -.072 
 

DV3 การมีวสิัยทัศน

รวมกัน -.291 
 



ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 4 

 IV   

การมี

สวน

รวม

ของ

ชุมชน 

DV 

การ

จัดการ

ความรู 

ชุมชน 

0.951 

IV5 การรวม

ติดตาม

ประเมนิผล-.084 
 

 

DV1 การ

แลกเปลี่ยน 

ความรูรวมกัน. 

-.058 
 

 

 

DV2 การมคีลัง

ความรูรวมกัน -

.168 
 

 DV4 การนําการ 

เปล่ียนแปลง

ร่วมกนั-.524 

IV2 การรวม 

วพิากษวจิารณ 

-.236 
 

 

 

 

IV1 การรวมสราง

ความรวมมอื-

.295 

 

 

IV3 การรวม

ตัดสนิใจ-.357 

 

IV4 การรวม

ดําเนินการ  

-.072 
 

 

DV3 

การมวีสัิยทัศน

รวมกัน -.291 
 

 

DV3.2 

การถายทอด 

วสัิยทัศน -.312 

DV3.3 

การปฏบัิติตาม

วสัิยทัศน -.427 

 DV4.1 

การมภีาวะผูนํา 

-.369 

 

DV3.3 

การกําหนด

วสัิยทัศน -.328 

 

DV4.2 

การจูงใจ -.398 

DV4.3 

การเสรมิพลัง

ความสามารถ 

-.307 

 

IV1.1 ความ

รวมมอืดานจติใจ 

-.246 

 IV1.2ความรวมมอื

ดานยุทธศาสตร  

-.613 

 IV1.3 ความ

รวมมอืดาน

ประชาสัมพันธ  

-.252 

 IV3.1การ

วเิคราะห 

สถานการณ

ปญหา-.358 

 IV3.2การวางแนว 

ทางดําเนินการ 

 -.387 

 IV3.3 การ 

ประสาน

ประโยชน -.297 

ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางการมสีวนรวมของชุมชนกับการจัดการความรูชุมชนในพืน้ที่ชายฝงทะเล  



ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 4 

ตัวแบบเสนทางความสัมพันธตามทฤษฎสีัมประสทิธ์ิเสนทาง 

IV1 การสรางความ

รวมมอื  -0.295 

 
IV3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์

ปัญหา -0.358 

 

DV3.3 การปฏิบตัติาม

วิสยัทศัน์ -0.427 

DV3.1 การกําหนด

วสิัยทัศน -0.328 

 
DV3 

การม ี
วสิัยทัศน

รวมกัน 

 

IV3 การรวม

ตัดสนิใจ 
-0.357 

 IV3.2 การวางแนว

ทางการดําเนินการ 
-0.387 

 

DV4.1  

การมภีาวะผูนํา -0.369 

IV3.3 การประสาน

ประโยชน  -0.297 

 

IV1.2 ความรวมมอืดาน

ยุทธศาสตร  -0.613 

 

DV4.2  

การจูงใจ -0.398 

 

 DV3.2  การถายทอด

วสิัยทัศน -0.312 

 

DV4.3 

การเสริมพลงัความ 

สามารถ -0.307 

DV4 

การนํา 
การเปลี่ยน 

แปลงรวมกัน 

 

.359* 

.571* 

.338* 

.352* 

.356* 

.536* 

.469* 

.332* 

.601* 

.383* 

.348* 
.339* 

.357* 

.300* 

.862* 

.901* 

.396* 

.356* 

.358* 

.331* 

.903* 

.554* 

.900* 

.356* 

.463* 

.331* 

.566* 

.515* 

.348* 

.368* 

.315* 

.352* 

.357* 

.368* 

.350* 

* มนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
                              เสนทางตรง 
                               เสนทางออม 

 



ตัวแบบความสัมพันธทางสงัคมศาสตร 

การมีสวนรวมของชุมชน 

การรวมสรางความรวมมอื 

 
การรวมตัดสนิใจ 

 
คว

าม
รว

มม
อืด

าน

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
สถ

าน
กา

รณ


ป
ญ

ห
า 

กา
รว

าง
แน

วท
าง

กา
ร

ดํา
เน

นิ
กา

ร 

กา
รป

ระ
สา

น
ป

ระ
โย

ชน
 

การมวีสิัยทัศนรวมกัน 

 
การนําการเปลี่ยนแปลงรวมกัน 

 

การเสรมิพลังความสามารถ 

การจูงใจ 

การมภีาวะผูนํา การกําหนดวิสัยทัศน 

การถายทอดวิสัยทัศน 

การปฏบัิติตามวิสัยทัศน 
สถาณการณ์ปัญหา 

การจัดการความรูชุมชน 



ความแตกตา่งสถติทิ ีใ่ชใ้นการวจิยั 

ปรญิญาโท :  สถติติวัแปรเดีย่วเชน่ F – test One way ANOVA  

  นกัวจิยัมอือาชพี : สงูสดุฟ้าคนืสูส่ามญั สถติทิีใ่ช ้กราฟ รอ้ยละ 
เพือ่แสดงรายงานใหง้า่ย และใชเ้วลาในการทําความเขา้ใจนอ้ยทีส่ดุ 

ปรญิญาเอก : ศกึษาความสมัพันธ ์2 ตวัแปรขึน้ไป สถติ ิเชน่ เพยีรส์นั
คอรร์เีลชัน่(Pearson’s Correlation)  , คา่ดชันสีหสมัพันธ ์คาโนนคิอล 
Canonical correlation-r) , รเีกรสชัน่(Regression) 



  

          

 

จบการนาํเสนอ 
ขอบคุณค่ะ   

                 ดร.กรเอก  กาญจนาโภคนิ 
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