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พฤติกรรมศาสตรเปนศาสตรท่ีมีเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย ท้ังพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกมาและพฤติกรรมภายใน  นักวิชาการตางใหความสนใจศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในประเด็น
ตางๆ กัน  ประเด็นหนึ่งท่ีไดรับความสนใจหาคําตอบกันมากก็คือ  “ทําไมบุคคลจึงทําพฤติกรรมเชนนี้” 
หรือ “อะไรเปนสาเหตุใหบุคคลทําพฤติกรรมนี้” เชน ตัวอยางคําถาม  “มีปจจัยอะไรบางท่ีทําใหบุคคล
ประหยัดพลังงาน”  “ทําไมเด็กวัยรุนจึงนิยมสูบบุหรี่” “อะไรเปนสาเหตุใหคนเราฆาตัวตาย” เปนตน  
วิธีการคนหาคําตอบเพ่ือตอบคําถามดังกลาวในปจจุบัน  นักวิชาการใชวิธีการท่ีเรียกวา  การวิจัย (research)  
ซ่ึงเปนวิธีการหาองคความรูอยางมีระบบดวยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร  การวิจัยท่ีใชเพื่อการหา
สาเหตุการเกิดพฤติกรรมของมนุษยวาเกิดข้ึนไดอยางไร  มีตัวแปรใดบางท่ีเปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม 
หรือมีตัวแปรอะไรท่ีจะนํามาใชในการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได  มีดวยกันหลายวิธี  วิธีการวิจัยแบบ
หนึ่งท่ีมีผูนิยมใชคือ  การวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ (causal comparative research) 

 

ความหมาย  จุดมุงหมาย  และขอจํากดั 
 

การวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  ประเภทหนึ่ง
ท่ีตองการศึกษาความสัมพันธระหวางเหตุและผล (cause and effect relationships) โดยเนนการเปรียบเทียบ
กลุมประเภทตาง ๆ ของตัวแปรอิสระ (independent variable) และหรือตัวแปรตาม (dependent variable)  
เพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางกลุมเหลานั้นในตัวแปรใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวแปรที่สนใจ เชน  ผูวิจัย
สนใจเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมเพศชายและหญิงในตัวแปรความรับผิดชอบ  หรือผูวิจัยสนใจ
วามีตัวแปรอะไรบางท่ีสามารถจําแนกกลุมอาจารยท่ีสนใจทํางานวิจัยกับกลุมอาจารยท่ีไมสนใจทํางานวจิยัได 
เปนตน  ความแตกตางระหวางการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุและการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  
ประการหนึ่งคือ  กลุมท่ีนํามาเปรียบเทียบในการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุนั้นเปนกลุมท่ีไดมีการจัดสราง
ไวเรียบรอยแลว  ซ่ึงตางจากการวิจัยเชิงทดลองท่ีผูวิจัยตองมีการจัดกระทําใหตัวแปรหรือตัวแปรจัดกระทํา 
(experimental variable or treatment)  เกิดกอนหรือวัดกอนท่ีจะมีการวัดตัวแปรตาม (Johnson,  2549 : 1,
นงลักษณ  วิรัชชัย, 2543 : 35)  Kerlinger and  Lee (2000 : 559)  เรียกการวิจัยท่ีผูวิจัยไมตองมีการจัด 
 
* Causal Comparative Research 
** อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
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กระทําใหตัวแปรวา  การวิจัยเชิงไมทดลอง (nonexperimental research) ซ่ึงการวิจัยประเภทนี้ท้ังตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามไดเกิดข้ึนแลว  ผูวิจัยเพียงแตทําการวัดตัวแปรท้ังสองซ่ึงอาจจะวัดตัวแปรอิสระกอน 
หลัง หรือวัดพรอมกับวัดตัวแปรตามก็ได ซ่ึงไมมีความแตกตางในการหาเหตุผลพื้นฐาน  จุดมุงหมายพ้ืนฐาน
ของการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงไมทดลองเหมือนกันคือตองการพิสูจนความเท่ียงตรงเชิงประจักษ
ของประโยคเงื่อนไขที่มีรูปแบบ “If X, then Y”  ความแตกตางที่สําคัญของการวิจัยทั้ง 2 วิธีนี้คือ      
การควบคุม X  ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระโดยตรง  ในการวิจัยเชิงทดลอง X สามารถจัดกระทํา (manipulate) ได 
ซ่ึงเปนการควบคุมโดยตรง  แตในการวิจัยเชิงไมทดลองการควบคุมโดยตรงไมสามารถทําได  นอกจากนั้น
ยังไมสามารถควบคุมความแปรปรวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากตัวแปรแทรกซอน (extraneous variables)  ดังนั้น   
ผูวิจัยตองระมัดระวังอยางมากในการตีความผลการวิจัย  เนื่องจากท้ังเหตุและผลไดเกิดข้ึนแลวจะตีความ
ชัดเจนเหมือนการวิจัยเชิงทดลองยอมทําไมได  เนื่องจากเปนการศึกษาผลที่เกิดข้ึนยอนไปหาเหตุ  การวิจัย
แบบนี้บางคร้ังจะเรียกวา การวิจัยยอนรอย (ex post facto research) ex post facto เปนคํามาจากภาษาละติน 
หมายถึง “after the fact”  ตัวอยางงานวิจัยท่ีเปนแบบอยางของการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ คืองานวิจัยของ 
Cheldon and Glueck (1950; citing Borg and Gall. 1979 : 445)  ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวาง
เยาวชนท่ีทําผิดกฎหมายกับเยาวชนท่ีไมไดทําผิดกฎหมาย  พบวาคุณลักษณะท่ีแสดงออกบอย ๆ ในกลุม
เยาวชนท่ีทําผิดกฎหมาย เชน ความกาวราว มีมากกวาในกลุมเยาวชนท่ีไมไดทําผิดกฎหมาย และไดรับการ
ตรวจสอบวาเปนสาเหตุท่ีเปนไปไดของการทําผิดกฎหมายของเยาวชน การวิจัยท่ีศึกษาสาเหตุและผลท่ีเกดิข้ึน 
(cause and effect)  ปกติจะใชการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  เพราะผูวิจัยสามารถจัดกระทํา 
(manipulate) กับตัวแปรอิสระเพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนในตัวแปรตามได  โดยมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอน 
(extraneous variables) ตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอตัวแปรตามได  แตในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ผูวิจัยไม
สามารถออกแบบการทดลองไดทุกกรณี  เพราะบางคร้ังมีเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรมเขามาเกี่ยวของ  หรือ
การจัดกระทํากับตัวแปรอิสระไมสามารถทําได  ตัวอยางเชน การทดลองที่ตองการทดสอบสมมติฐาน
ที่วา “ความกาวราวเปนสาเหตุการทําผิดกฎหมายของเยาวชน”  วิธีการศึกษาเริ่มดวยการสุมเยาวชนมา 2 
กลุม  มีการจัดสภาพแวดลอมใหกลุมหนึ่งเปนแบบยั่วยุใหเกิดพฤติกรรมกาวราวเปนระยะเวลานาน  สวนอีก
กลุมหนึ่งจัดสภาพแวดลอมใหลดพฤติกรรมกาวราว  ถาสมมติฐานถูกตอง  จํานวนรอยละของเยาวชนใน
กลุมท่ีถูกยั่วยุใหเกิดพฤติกรรมกาวราว จะเปนผูทําผิดกฎหมายมากกวาเยาวชนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  
แตในการปฏิบัติจริงการวิจัยประเภทน้ีไมสามารถทําไดเพราะตองคํานึงถึงจริยธรรม  ซ่ึงถาผูวิจัยยัง
ตองการทดสอบสมมติฐานน้ี ก็สามารถทําไดดวยการใชแบบแผนการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุแทน  โดย
ใชวิธีการเลือกกลุมเยาวชนที่ทําผิดกฎหมาย และกลุมเยาวชนท่ีไมทําผิดกฎหมายจากน้ันวัดความกาวราว
โดยใชแบบวัดบุคลิกภาพมาตรฐาน  หรือแบบมาตรการประเมิน (rating scale)  หรือเทคนิคการวัดแบบอ่ืน ๆ  
ถาสมมติฐานถูกตอง เยาวชนกลุมทําผิดกฎหมายจะมีคะแนนความกาวราวมากกวาเยาวชนกลุมท่ีไมทําผิด
กฎหมายอยางมีนัยสําคัญ  ผลที่ไดยังตอบคําถามการวิจัยไดเชนกัน เพียงแตวาท้ังผลและสาเหตุท่ียืนยันได
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เนื่องจากการวจิัยเปรียบเทียบหาสาเหตุกับการวิจยัเชิงสหสัมพันธ (correlational research)  และ
การวิจัยเชิงทดลอง  มีจุดมุงหมายเชนเดียวกันแตการวิจัยท้ัง 3 วิธีจะมีความเหมือนและความแตกตางกัน
ในบางประเด็นซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดดังตาราง 1 ดังน้ี 

 

ตาราง 1  การเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ  และการวิจยัเชิงทดลอง
กับการวจิัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ 

 

การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 

ความเหมือน ความตาง 
การวิจยัเชิงสหสัมพันธ 1. เปนการอธิบายสภาพการณท่ี

เกิดข้ึนจริง 
2. ไมมีการจดักระทํากบัตัวแปร

อิสระ 

1. จุดมุงหมาย 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุตองการ

ระบุความสัมพันธระหวางสาเหตุและผล 
การวิจยัเชิงสหสัมพันธตองการหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

  2. วิธีการ 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ ใชวิธีการ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม    
ดังนัน้ ลักษณะท่ัวไปจงึกลาวถึงกลุมตัวอยาง 
2 กลุม หรือมากกวาและมี 1 ตัวแปรอิสระ 
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ตาราง 1 (ตอ) 

การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 

ความเหมือน ความตาง 
การวิจยัเชิงสหสัมพันธ 
(ตอ) 

 การวิจยัเชิงสหสัมพันธใชวธีิการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังนั้น
ลักษณะท่ัวไป  จึงกลาวถึง  ตัวแปร 2 ตัว
หรือมากกวา และมีกลุมตัวอยาง 1 กลุม 

 
  3. แบบแผนการวิจัย 

การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
 
 
 

กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1 (X) Y 

2 - Y 
 

  (X) เปนตัวแปรอิสระท่ีไมมีการจัดกระทํา 
ผูวิจัยตองการศึกษาผลท่ีเกดิข้ึน คือ Y โดย
การเปรียบเทียบกลุมท่ีแตกตางกัน 
 

        การวิจยัเชิงสหสัมพันธ 

 

                 X              Y 
  X และ Y เปนตัวแปร 2 ตัวท่ีผูวิจัยสนใจ        

หาความสัมพนัธโดยไมคํานงึถึงการเปนเหตุ
และผลท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นหวัลูกศรจึงเปนแบบ
ไปและกลับ 
 

  4. การแปลความหมายผลการวิจัย 

  การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ แปลผลวา 
X อาจเปนเหตุท่ีทําใหเกิดผล Y แตกตางกนั 

  การวิจยัเชิงสหสัมพันธ แปลผลวา X 
และ Y มีความสัมพันธในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง (+ หรือ -) ดวยปริมาณความสัมพันธ
ระหวาง 0 ถึง 1 
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ตาราง 1 (ตอ) 

การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 

ความเหมือน ความตาง 
การวิจยัเชิงทดลอง 1. ศึกษาสาเหตุและผลที่เกิดข้ึน 1. สภาพการณท่ีศึกษา 

2. เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุม 

การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ ศึกษา
สภาพการณท่ีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
เกดิข้ึนเรียบรอยแลว เปนการวิจยัแบบ ex 
post facto 

3. สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ซ่ึงอาจใชสถิติ
ทดสอบ t การวิเคราะหความ
แปรปรวนหรือใชสถิติ           
นันพาราเมตริก 

การวิจยัเชิงทดลอง ศึกษาสภาพการณ          
ในปจจุบัน โดยผูวิจยัเปนผูจดักระทําตัว
แปรอิสระ แลวสังเกตผล ท่ีเกิดข้ึนในตัวแปร
ตาม โดยมีการควบคุมส่ิงท่ีอาจเปนตัวแปร 
แทรกซอนซ่ึงทําใหความเท่ียงตรง ภายใน 
(internal validity) เสียได 

  2.  วิธีการ 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ ผูวิจยั

ไมไดเปนผูจัดกระทํากับตัวแปรอิสระ แตเร่ิม
ดวยการสังเกตผลและตรวจหาสาเหตุ โดยใช
วิธีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม 

  การวิจยัเชิงทดลอง ผูวิจัยเปนผูจัด
กระทํากับตัวแปรอิสระ นั่นคือ ผูวิจัยเปน
ผูสรางสาเหตุโดยทําใหกลุมแตกตางกนั 
แลวสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนในตัวแปรตาม 

 
  3.  แบบแผนการวิจัย 

        การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
 
 
 
 

(X) คือตัวแปรอิสระท่ีไมมีการจัดกระทํา 
การวิจยัเชิงทดลอง 

กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1 (X) Y 

2 - Y 
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ตาราง 1 (ตอ) 

การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 

ความเหมือน ความตาง 
   

 
 
 
X คือตัวแปรอิสระท่ีมีการจัดกระทํา 
 

  4.  

กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1 X Y 

2 - Y 

การแปลผลการวิจัย 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ แปลผล

ไมไดชัดเจนวา X เปนสาเหตุของ Y 
การวิจยัเชิงทดลอง แปลผลยืนยันไดวา 

X เปนสาเหตุของ Y 

 
 
การดําเนินการศึกษาการเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
 

แบบแผนการวิจัยพื้นฐานของการเปรียบเทียบหาสาเหตุเปนแบบที่เขาใจไดงาย  ถึงแมวา   ตัว
แปรอิสระจะไมไดถูกจัดกระทํา  แตมีข้ันตอนการควบคุมตัวแปรแทรกซอนท่ีสามารถทําได  การศึกษา
เปรียบเทียบหาสาเหตุจะมีการใชเทคนิคทางสถิติไดหลากหลาย 

1.  แบบแผนการวิจัยและวิธีดําเนินการ 
แบบแผนการวิจัยพื้นฐานของการเปรียบเทียบหาสาเหตุ จะเกีย่วกับการเลือกกลุมตัวอยาง  

2 กลุมท่ีแตกตางกันตามตัวแปรอิสระ และหรือตัวแปรตาม  และเปรียบเทียบตัวแปรท่ีสนใจระหวางกลุม
ตัวอยางท้ังสอง ดังภาพประกอบท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ  
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แบบแผนการวิจัย       กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1 (X) Y  

แบบท่ี 1 
2   

  หรือ 
 กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
แบบท่ี 2 1 (X1) Y 
 2 (X2) y 

สัญลักษณ 
(X) = ตัวแปรอิสระท่ีไมมีการจัดกระทํา 
  Y  = ตัวแปรตาม 
 

ภาพประกอบท่ี 1  แบบแผนการวิจยัพื้นฐานการเปรียบเทียบหาสาเหตุเม่ือกลุมตัวอยางแตกตางกนัตาม          
ตัวแปรอิสระ 

 
ตามภาพประกอบท่ี 1  แสดงวานกัวจิัยเลือกกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีมีลักษณะตางกนัตาม   

ตัวแปรอิสระซ่ึงไมมีการจัดกระทํา คลายกบักลุม 1 เปนกลุมทดลอง และกลุม 2 เปนกลุมควบคุม ในการวิจยั
เชิงทดลอง วัดตัวแปรตามท่ีสนใจ  กลุมตัวอยางท้ังสองมีความแตกตางกันในแบบหนึ่งแบบใด คือ แบบท่ี 1 
กลุม 1  มีลักษณะท่ีสนใจศึกษา  มักเรียกวา criterion group  สวนกลุม 2 ไมมีลักษณะนั้น  เรียกวา 
comparison group กลุมท้ังสองตองมีลักษณะอ่ืน ๆ คลายกัน  นอกเหนือจากตัวแปรตาม หรือแบบท่ี 2 
กลุมตัวอยางท้ังสองมีความตางกันในปริมาณของตัวแปรอิสระ เชน การไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักใน
ปริมาณมาก-นอย เปนตน หรือชนิดของตัวแปรอิสระ เชน ลักษณะบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตวั เปนตน  ดัง
ตัวอยาง 

 
แบบแผนการวิจัยแบบท่ี 1 

คําถามการวิจยั คือ  การลาออกกลางคันสงผลตอสุขภาพจิตของนักเรียนหรือไม 
ตัวแปรอิสระ คือ  การลาออกกลางคัน แบงเปน 

กลุม 1  คือ กลุมลาออกกลางคัน  
กลุม 2  คือ กลุมไมลาออกกลางคัน 

ตัวแปรตาม  คือ  สุขภาพจิต 
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แบบแผนการวิจัยท่ี 2 
คําถามการวิจยั คือ  เดก็ท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักตางกนัมีปรีชาเชิงอารมณ

ตางกนัหรือไม 
ตัวแปรอิสระ คือ  การไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก  แบงเปน 

กลุม 1  คือ กลุมท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักมาก 
กลุม 2  คือ กลุมท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักนอย 

ตัวแปรตาม  คือ  ปรีชาเชิงอารมณ 
หรือ 

คําถามการวิจยั คือ  เด็กท่ีมีลักษณะความพิการตางกันจะมีการปรับตัวตางกันหรือไม 
ตัวแปรอิสระ คือ  ลักษณะความพิการ  แบงเปน 

กลุม 1  คือ กลุมท่ีมีความพิการทางตา 
กลุม 2  คือ กลุมท่ีมีความพิการทางหู 

ตัวแปรตาม คือ  การปรับตัว 
 

ในกรณีท่ีกลุมเปรียบเทียบแตกตางกันตามตัวแปรตาม  แบบแผนการวจิัยมีลักษณะดงัภาพประกอบท่ี 2 
 

X    →    Y 
 

ภาพประกอบท่ี 2  แบบแผนการวิจยัพื้นฐานการเปรียบเทียบหาสาเหตุเม่ือกลุมตัวอยางแตกตางกนั
ตามตัวแปรตาม Y 

 

ภาพประกอบท่ี 2  ผูวิจัยตองการศึกษาวาตัวแปร x ซ่ึงอาจมีมากกวาหนึง่ สามารถจําแนกกลุมท่ี
ตางกันตามตัวแปร Y ไดหรือไม 

     

2.  ตัวแปร 
ประเภทของตัวแปรอิสระท่ีเหมาะสมกับงานวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหต ุคือ 
2.1 ตัวแปรลักษณะชีวสังคม เชน  เพศ  เช้ือชาติ  อายุ  ความพิการ  ฐานะทางเศรษฐกิจ

สังคม  บุคลิกภาพ  เปนตน 
2.2 ตัวแปรท่ีไมสามารถจัดกระทําไดดวยเหตผุลทางจริยธรรม เชน การใชยาท่ีผิดกฎหมาย  

การสูบบุหร่ี  การดื่มสุรา  เปนตน 
2.3 ตัวแปรท่ีสามารถจัดกระทําไดแตไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เชน การเล่ือนตําแหนง

ทางสังคมใหสูงข้ึน  การเขารวมรักษาทางจติ  การอบรมเล้ียงดู  เปนตน 
2.4 ตัวแปรลักษณะทางจิตสังคม เชน  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน  เจตคติตอส่ิงตาง ๆ  การสนับสนุนทางสังคม  ลักษณะโครงสรางองคกร  เปนตน 
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การนิยามและวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเปนข้ันตอนสําคัญมากของวิธีดําเนินการเปรียบเทียบ
หาสาเหตุ คุณลักษณะหรือเหตุการณท่ีตางกันของกลุมตัวอยางตองชัดเจน และตองมีการนิยามปฏิบัติการวา  
แตละกลุมตัวอยางจะแทนประชากรท่ีแตกตางกันอยางไร เชน ผูวจิยัตองการเปรียบเทียบความภาคภูมิใจ 
ในตนเองระหวางเด็กท่ีมีความม่ันคงในชีวิตครอบครัวกับเดก็ท่ีไมมีความม่ันคงในชีวิตครอบครัว ตัวแปรอิสระ
คือ ความม่ันคงในชีวิตครอบครัว  ซ่ึงผูวิจัยตองนยิามใหไดวาความม่ันคงในชีวิตครอบครัวหมายถึงอะไร  
มีตัวบงช้ีอะไรบางท่ีแสดงถึงความมั่นคงในชีวิตครอบครัว อาทิเชน เปนครอบครัวท่ีแมไมดื่มสุรา  พอไมทํา
ทารุณทุบตี  เปนตน  ตัวอยางท่ีศึกษา ตองเลือกมาจากประชากรตามนิยามดังกลาว  การเลือกกลุมตัวอยาง
ควรใชวิธีการสุม (randomness) เพื่อใหไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดี (representative) ของประชากรท่ีสนใจ 
และมีลักษณะคลายกันในตัวแปรสําคัญอ่ืน ๆ การทําใหกลุมตัวอยางทุกกลุมมีความเทาเทียมกัน  ผูวิจัย
ตองใชขอมูลจากตัวแปรภูมิหลังและสถานภาพปจจุบันมาประกอบ มีวธีิการควบคมุหลายวิธีท่ีจะชวยนกัวิจยั
ในการจดัการใหเกดิความเทาเทียมหรือแกไขความไมเทาเทียมกนัของกลุมตัวอยางได 

 

3.  วิธีดําเนินการควบคุม 
จุดออนของแบบแผนการวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุคือ การขาดคุณสมบัตขิองการวิจยัเชิงทดลอง

ในเร่ือง การสุมตัวอยาง  การจัดกระทํากับตัวแปรอิสระและการควบคุมตัวแปรแทรกซอน  การสุมตัวอยางเขา
กลุมเปนตัวอยางหนึ่งของวิธีการทีด่ีท่ีสุดของความพยายามที่จะประกันความเทาเทียมกันของกลุมตัวอยาง  
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเปนไปไดยากในการวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ เพราะกลุมตัวอยางท่ีมีอยูจริงคือกลุมตัวอยางท่ี
ไดรับการจัดกระทําโดยธรรมชาติ  ปญหาที่เกิดข้ึนคือเปนไปไดท่ีกลุมตัวอยางจะมีความแตกตางกนัในตัวแปร
สําคัญอ่ืน ๆ ท่ีใกลเคียงกบัตัวแปรอิสระ และตัวแปรอ่ืน ๆ นี้อาจเปนสาเหตุท่ีแทจริงของความแตกตาง
ระหวางกลุมตัวอยางท่ีวัดได  ถานักวิจยัตระหนกัถึงสภาพการณดังกลาวควรไดมีการควบคุม (control)  ตัว
แปรเหลานี้  ซ่ึงในการวจิัยเรียกตัวแปรเหลานี้วาตัวแปรแทรกซอน (extraneous variables)  วิธีการควบคุม
ตัวแปรแทรกซอนทําไดหลายวิธีคือ 

3.1  การจับคู (matching)   
การจับคูเปนวิธีการควบคุมซ่ึงบางคร้ังใชในการวิจัยเชิงทดลอง ถานักวิจยัไดระบุตัว

แปรท่ีเช่ือวามีความเกีย่วของกับตัวแปรตาม  ก็จะควบคุมตัวแปรดังกลาวโดยการจับคูตัวอยางท่ีศึกษา 
(subject) หรือกลาวอีกอยางหน่ึงคือ สําหรับผูถูกศึกษาแตละคนในกลุมท่ีหนึง่  นักวจิัยตองหา  ผูถูกศึกษาใน
กลุมท่ีสองใหมีคะแนนของตัวแปรควบคุมเทากันหรือใกลเคียงกัน  ถาตัวอยางท่ีศึกษาใดไมมีคะแนนท่ี
เหมาะสมกับการจับคูกจ็ะถูกตัดออกจากการศึกษา  ผลท่ีไดทําใหกลุมตัวอยางท่ีเกดิจากการจับคูจะเหมือนกนั
หรือใกลเคียงกนัมาก  ตัวอยางเชน  ถานกัวจิัยจับคูกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยใชคะแนน IQ  ดังนั้น ตัวอยางท่ี
ศึกษาในกลุมตัวอยางหน่ึงท่ีมีคะแนน IQ 140  จะจับคูกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในอีกกลุมตัวอยางหนึ่งท่ีมี
คะแนน IQ ใกลเคียงกับ 140  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจับคูคือการตัดกลุมตัวอยางท่ีศึกษาท่ีมีลักษณะไม
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3.2 การเปรียบเทียบกลุมท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือกลุมยอย (comparing homogeneous groups 
or subgroups)   

วิธีการอ่ืนท่ีใชในการควบคุมตัวแปรแทรกซอน ซ่ึงมีการใชในการวิจัยเชิงทดลองดวย
คือ การเปรียบเทียบกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเหมือนกันตามตัวแปรแทรกซอน  ตัวอยางเชน  ถา IQ เปนตัว
แปรแทรกซอน  นักวิจัยตองกําหนดขอบเขตข้ันตํ่าของคะแนน IQ ในกลุมตัวอยางท้ังหมด  อาจเปน
ระหวางคะแนน 85 ถึง 115  วิธีการนี้อาจทําใหไดจํานวนตัวอยางท่ีศึกษานอยในการศึกษาและเพิ่มขอจํากัด
ในการอางอิง  ผลการศึกษามีวิธีการที่คลายกันแตเหมาะสมกวาคือ สรางกลุมตัวอยางยอย ๆ ใหแตละกลุม
ตัวอยาง แทนระดับท้ังหมดของตัวแปรควบคุม ตามตัวอยางการแบงกลุมตัวอยางยอยของแตละกลุมตัวอยาง
ตาม IQ อาจแบงเปนกลุมตัวอยางท่ีมี IQ สูง (คะแนน 116 หรือมากกวา) กลุมปานกลาง (85 ถึง 115)  และ
กลุมตํ่า (ต่ํากวาจนถึง 84)  เปรียบเทียบกลุมตัวอยางยอยในแตละกลุม เชน  เปรียบเทียบกลุม IQ สูงในกลุม 1  
กับกลุม IQ สูง ในกลุม 2  ซ่ึงเปนการเพิ่มการควบคุมตัวแปร  เทคนิคนี้ใหประโยชนกับนักวิจัยท่ีจะ
พิจารณาตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอตัวแปรตามท่ีระดับตาง ๆ กันของตัวแปรควบคุม  แตการใชวิธีเปรียบเทียบ
ท่ีระดับเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมวิธี ท่ีดีคือ การนําตัวแปรควบคุมใสในแบบแผนการวิจัย และวิเคราะหขอมูล
โดยใชเทคนิคทางสถิติท่ีเรียกวา การวิเคราะหความแปรปรวนเชิงตัวประกอบ (factorial analysis of variance)  
ซึ่งเทคนิคทางสถิตินี้สามารถวิเคราะหผลของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมทั้งการแยกวิเคราะหและ
การวิเคราะหรวมหรือการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรควบคุม 

 

3.3  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (analysis of covariance) 
เปนวิธีการทางสถิติซ่ึงสามารถใชปรับการเทาเทียมกันของกลุมตัวอยางเม่ือมีตัวแปร

ควบคุม 1 ตัวหรือมากกวา  ในการวิเคราะหความแปรปรวนรวมเปนการปรับคะแนนของตัวแปรตามท่ีมี
ความแตกตางเร่ิมตนจากตัวแปรควบคุม เชน ตามตัวอยางดังกลาว ผูวิจัยจะใชตัวแปร IQ เปนตัวแปรรวม
ในการปรับคะแนนตัวแปรตามที่สนใจศึกษา  เปนตน 

 

4.  การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (data analysis and interpret) 
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยการเปรียบเทียบหาสาเหตุ สามารถใชสถิติไดหลากหลายท้ังสถิติ

พรรณนา (descriptive statistics)  และสถิติอนุมาน (Inferential statistics) ตัวอยางสถิติพรรณนาท่ีใชมาก
คือ คาเฉล่ีย (X) ซ่ึงแสดงถึงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมีการวัดในตัวแปรตามที่สนใจ  และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของคาตัวแปรตามในแตละกลุมตัวอยาง  สวนสถิติท่ีมีการใชมาก
ในสถิติอนุมาน ไดแก  สถิติทดสอบ t (t-test) เปนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  ถามีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม    ใช
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การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล  เนื่องจากการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ  ไมสามารถ
สุมตัวอยาง   ไมสามารถจัดกระทํากับตัวแปรอิสระ   หรือไมสามารถควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลตอ  
ตัวแปรตามได  ดังนั้นการแปลความหมายผลท่ีไดจึงไมสามารถทําไดเต็มท่ีเชนการวิจัยเชิงทดลองท่ีวาตัว
แปรอิสระเปนสาเหตุของตัวแปรตาม  ในการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุความสัมพันธระหวางสาเหตุและ
ผลอาจเปนจริงในสมมติฐานหนึ่ง  แตอาจไดผลกลับกันในอีกกรณีหนึ่ง  หรือมีปจจัยท่ีสามที่เปนสาเหตุ  ท่ี
แทจริงของตัวแปรทั้งสอง (ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม)  ดังนั้นการแปลความหมายผลการวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยจึงตองระมัดระวังใหมาก 

 

ตัวอยางงานวิจัย 
 

รายงานวจิยัเร่ือง ปจจยัท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน (ผจงจิต  อินทสุวรรณ 
และคณะ 2539) 

1. คําถามการวิจัย  มีปจจัยอะไรบางท่ีเปนตัวจําแนกกลุมติดยาเสพติดและกลุมท่ีไมติดยาเสพติด 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือตรวจสอบวาตัวแปรท่ีเปนปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีนํามา

ศึกษาตัวแปรใดบางสามารถจําแนกกลุมติดยาเสพติดและกลุมท่ีไมติดยาเสพติดได 
3. การกําหนดตัวแปร  ตัวแปรที่เปนสาเหตุ (X) และผล (Y) หรือปรากฏการณที่สนใจศึกษา 

การคาดการณอาจจะไดแนวความคิดมาจากผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ทฤษฎีตาง ๆ  หรือจากการสังเกตของ
ผูวิจัยเอง สรุปตัวแปรที่นาจะเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการติดยาเสพติดของเยาวชน  กลุมท่ีติดยาเสพติดและ
กลุมท่ีไมติดยาเสพติด ไดแก  ความสัมพันธภายในครอบครัว  ทัศนคติตอประสบการณในโรงเรียน  อิทธิพล
ของเพื่อน  อิทธิพลของส่ือ  ความเช่ือเกี่ยวกับยาเสพติด  ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ  การรับรูความสามารถ
ของตนเกี่ยวกับยาเสพติด  มโนภาพแหงตน  การยอมตาม และการควบคุมตนเอง สวนผลที่ไดรับคือ 
พฤติกรรมการติดยาเสพติด 

4. การเลือกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูติดยาเสพติดชายในสถานบําบัดของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ แยกเปน

ผูติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีน 32,197 คน  สารระเหย 1,156 คน และผูติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีนและสารระเหย  
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ จํานวน 249 คน และ 256 คน ตามลําดับ  
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 กลุมตัวอยาง  เปนผูท่ีตดิสารเสพติดชนิดเฮโรอีนและสารระเหยเพศชาย  เสพสารเสพติด
มาแลวไมเกิน 3 ป และมีอายอุยูระหวาง 15 – 25 ป  กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ ผูท่ีเขารับการบําบัดในสถาน
บําบัดของรัฐ สถานบําบัดของเอกชนและในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
แบงเปน   (1) ติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีน 433 คน และ (2) ติดสารระเหย 262 คน รวมกลุมตัวอยางท่ีตดิ
ยาเสพติด 695 คน 

สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเปรียบเทียบ เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 245 คน 
และนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 2 จํานวน 244 คน  รวมจํานวนนักเรียน
ในกลุมเปรียบเทียบ 489 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาท้ังส้ิน 1,184 คน 

5. เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจยัใชแบบสอบถาม แบบสํารวจ และการสัมภาษณ
อยางละเอียด เพื่อศึกษาปจจยัภายนอกและภายในท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเสพติด ดังตอไปนี ้

 แบบสอบถามท่ีใชศึกษาปจจัยภายนอก ไดแก สังคมแวดลอมหรือตัวแปรเกี่ยวกับ
แหลงของการถายทอดทางสังคม โดยศึกษาความคิดและความรูสึกท่ีบุคคลมีตอแหลงตาง ๆ ประกอบดวย 

1) แบบสอบถามความสัมพันธภายในครอบครัว 
2) แบบสอบถามทัศนคติตอประสบการณในโรงเรียน 
3) แบบสอบถามอิทธิพลของเพื่อน 
4) แบบสอบถามพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมท้ังอิทธิพลของ

ส่ือท่ีมีตอการติดยาเสพติด 
 เคร่ืองมือวัดท่ีใชศึกษาปจจัยภายใน  คือ คุณลักษณะทางจิตหรือบุคลิกภาพ มีดังนี ้

1) แบบสอบถามความเช่ือเกีย่วกับยาเสพตดิ 
2) มาตราวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ 
3) แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกบัยาเสพติด 
4) แบบสอบถามมโนภาพแหงตน 
5) แบบสอบถามการยอมตาม 
6) แบบสอบถามการควบคุมตนเอง 

6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติบรรยาย การวิเคราะหความแปรปรวนขอมูลพหุนาม 
(multivariate analysis of variance – MANOVA) และการวเิคราะหจําแนก (discriminant analysis) 

การวิเคราะหเพื่อหาตัวแปรจําแนกกลุม 
ในข้ันตอนนี้กลุมตัวอยางท้ังหมดถูกแบงออกเปน 4 กลุม  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
กลุมท่ี 1  คือ นักเรียนท่ีรายงานวาเคยเสพยาเสพติด 
กลุมท่ี 2 คือ นักเรียนท่ีรายงานวาไมเคยเสพยาเสพติด 
กลุมท่ี 3 คือ ผูเสพติดเฮโรอีน และ 
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กลุมท่ี 4 คือ  ผูเสพติดสารระเหย 
ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับกลุมท่ี 1 ถึง 4 คือ 268, 208  315 และ 187 คน  ตามลําดับ รวม

ท้ังหมดจํานวน 978 คน  การวิเคราะหในข้ันนี้ใชเฉพาะผูตอบท่ีตอบทุกขอ  ไมเวนขอใดเลย 
ผลการวิเคราะหจําแนก  พบวามีตัวแปรสําคัญท่ีช้ีชัดถึงความแตกตางระหวางกลุมอยู 4 ตัวแปร  

เรียงลําดับจากสําคัญอันดับแรกลงไปตามลําดับคือ  การรบัรูความสามารถของตนเก่ียวกบัยาเสพตดิ  ความเช่ือ
เกี่ยวกับยาเสพติด  มโนภาพแหงตน  และความสัมพันธกับมารดา  (ตัวแปร 3 ตัวแรก รวมกลุมกันใน
ลักษณะมีความสัมพันธเชิงเสนตรง  ตัวแปรความเช่ือเกีย่วกับยาเสพตดิสนับสนุนในทางลบ  แตอีก 2 ตัว
แปรสนับสนุนในทางบวก)  สามารถจําแนกกลุมผูตอบท้ังส่ีกลุมไดชัดเจนถึงรอยละ 95  สวนตัวแปรที่
เหลืออีก 1 ตัวสามารถจําแนกกลุมผูตอบท้ังส่ีกลุมไดชัดเพียงรอยละ 3 แตยงัมีความสําคัญในเชิงสถิติและใน
เชิงปฏิบัต ิ  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้รวมท้ังหมดมี 10 ตัว  ดังนั้นยังมีตวัแปรท่ีเหลืออีก 6 ตัวท่ีไมมี
บทบาทสําคัญในการจําแนกกลุมดังท่ีคาดไว 

มิติของการจําแนกกลุม 
มิติท่ี 1  ตัวแปร 3  ตัวแรกท่ีจบักลุมกนันั้นใหความหมายเปนมิติของความคิดเกีย่วกับตน  ความเชื่อ

เกี่ยวกับยาเสพติด  ตัวแปรในมิตินี้แบงกลุมผูตอบซ่ึงมี 4 กลุมออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจนท่ีสุด  คือฝายหนึ่ง
ประกอบดวยกลุมท่ี 1 และ 2 (นักเรียนท่ีเคยเสพและนักเรียนท่ีไมเคย) และอีกฝายหนึ่งประกอบดวยกลุมท่ี 
3 และ 4 (กลุมผูเสพติดเฮโรอีนและผูเสพติดสารระเหย)  ผูตอบในฝายแรกรับรูวาตนมีความสามารถในการ
หลีกเล่ียงยาเสพติด  ในสถานการณท่ีเปนปญหาตาง ๆ ได  มีความเช่ือท่ีไมถูกตองนักเกี่ยวกับยาเสพติด  และ
มีความคิดความรูสึกเกี่ยวกับตนในทางท่ีดี สวนผูตอบฝายหลังรับรูวาตนไมมีความสามารถในการหลีกเล่ียง
ยาเสพติดในสถานการณท่ีเปนปญหาตาง ๆ ได มีความเช่ือท่ีถูกตองเกี่ยวกับยาเสพติด และมีความคิด
ความรูสึกเกี่ยวกับตนในทางท่ีไมด ี

สวนมิติท่ี 2 แบงกลุมตัวอยางเปน 2 ฝายแตไมชัดเจนเทามิติท่ี 1  นั่นคือฝายแรกคือกลุมท่ี 1 และ 4 
หรือกลุมนักเรียนท่ีเคยเสพติดและกลุมสารระเหย   ฝายท่ีสองคือกลุมท่ี 2 และ 3  ซ่ึงเปนกลุมนักเรียนท่ี
ไมเคยเสพ และกลุมเฮโรอีน  อยางไรก็ดีกลุมตัวอยาง 2 ฝายนี้ไมแตกตางกันเดนชัดเทาความแตกตางใน
มิติแรก 

โดยสรุปการวิจัยเชิงเปรียบเทียบหาสาเหตุ  เหมาะท่ีจะนําไปใชงานวิจัยท่ีตองการศึกษาสาเหตุ
ของผลที่เกิดข้ึน  แตสภาพปญหาไมเหมาะท่ีจะใชวิธีการทดลองได ผูวิจัยจึงตองใชวิธีการเก็บขอมูลยอนรอย
เพื่อศึกษาวา  ผลท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุอะไร  การสรุปผลการวิจัยอาจไมชัดเจนเทาแบบการวิจัยเชิงทดลอง
ท่ีแทจริง  เนื่องจากไมมีการควบคุมตัวแปรภายนอก 
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