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ความหมายของการออกแบบวิจยั

การออกแบบวิจยั   หมายถงึ การก าหนดแบบ

วิจยัหรอืแบบจ าลอง การจดักระท าตวัแปรในการ

วิจยัใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลท่ีตอบปัญหาการวิจยั ตาม

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย า  

มีความเป็นปรนยัและประหยดั



จุดมุ่งหมายของการออกแบบวิจยั

 เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบในปัญหาการวิจยัอย่างถูกตอ้ง

 เพือ่ควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรในการวิจยั



ประสทิธิภาพของการออกแบบวิจยั

 เป็นแบบวิจยัท่ีสามารถใหค้ าตอบของปัญหาวิจยัได ้

 เป็นแบบวิจยัท่ีสามารถควบคุมตวัแปรต่างๆในการ

วิจยัได ้

 เป็นแบบวิจยัท่ีมีความตรงภายใน 

 เป็นแบบวิจยัท่ีมีความตรงภายนอก



ความตรงภายใน (Internal Validity) ผลของการ

วิจยัตอบค าถามตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย 

ผลของตวัแปรตามเกดิจากตวัแปรอสิระท่ีศกึษา

ความตรงภายนอก (External Validity) ผลของการวิจยั

สามารถสรปุอา้งองิ (Generalization) ไปยงัประชากรได ้

ความตรงภายในและความตรงภายนอก



การออกแบบการวิจยั

1. การออกแบบการวดัตวัแปร

(Measurement design) 

2. การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง

(Sampling design) 

3. การออกแบบการวิเคราะหข์อ้มูล

(Analysis design)



ค าถามในการออกแบบการวิจยั

1. จะวดัอะไร (สิง่ท่ีวดั/ตวัแปร) 

จะวดัอย่างไร (วิธีการวดั/เครือ่งมือ)

2. จะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายใด (ประชากร)

จะเกบ็ขอ้มูลจากใคร (ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง) 

3. จะวิเคราะหข์อ้มูลอย่างไร 

(การวิเคราะหข์อ้มูล) 



การออกแบบการวดัตวัแปร

1. การออกแบบการวิจยัเชงิบรรยาย

2. การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง



การออกแบบการวิจยัเชงิบรรยาย

 การวิจยัเชงิส ารวจ

 การวิจยัเชงิสหสมัพนัธ์

 การวิจยัเชงิวิเคราะห์เนื้อหา



การวิจยัเชงิส ารวจ

การวิจยัเชงิส ารวจ เป็นประเภทหนึง่ของการวิจยัเชงิสงัคมศาสตรท่ี์มี

จุดม่งหมายเพือ่รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศจากคนเกีย่วกบัความคดิ 

ความรูส้กึแผนการ ความเชือ่ ตลอดจนภมิูหลงัดา้นต่าง ๆ การรวบรวม

ขอ้มูลมกัอาศยัการสอบถามและการสมัภาษณเ์ป็นหลกั ผลจากการ

ส ารวจไดถู้กน าไปใชใ้นเรือ่งการก าหนดนโยบาย การวางแผนโครงการ

และการประเมินผล  การวิจยัเชงิส ารวจเนน้ท่ีการไดข้อ้มูลท่ีเชือ่ถอืได ้

โดยตรงจากคน โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอืน่มาประกอบ เช่น จากการ

สงัเกต บนัทึก เป็นตน้



จุดมุ่งหมายของการวิจยัเชงิส ารวจ

1. การสบืเสาะขอ้มูล
2. การพรรณนาลกัษณะขอ้มูล



การสบืเสาะขอ้มูล

การสบืเสาะขอ้มูล มีวตัถุประสงคเ์พือ่คน้หาขอ้เท็จจรงิ 

แนวคดิ ความเขา้ใจ และการมองเห็นภาพเกีย่วกบั

สถานการณห์นึง่ๆ ใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น การคน้พบจงึไม่ใช่

ค าตอบสดุทา้ย และน าไปสู่การตดัสนิใจ ขอ้สรปุจากการ

สบืเสาะท าใหน้กัวิจยัสามารถก าหนดสมมติฐานในจุดส าคญั

ของเรือ่งท่ีศกึษาและตวัแปรท่ีตอ้งการวดัไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น          



จุดมุ่งหมายของการสบืเสาะขอ้มูล

1. ก าหนดปัญหาใดปัญหาหนึง่ใหช้ดัเจน
2. ช่วยระบทุางเลอืกท่ีเหมาะสม
3. พฒันาสมมติฐาน
4. ก าหนดตวัแปรท่ีส าคญั
5. พฒันาประเดน็ปัญหา
6. ล าดบัความส าคญัของการวิจยั



การพรรณนาลกัษณะขอ้มูล

เป็นการศกึษาท่ีมีความเจาะจงหรอืความลุ่มลกึมากกว่า

การสบืเสาะขอ้มูลโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่พรรณนา

ปรากฏการณข์องเรือ่งท่ีศกึษา มีการสุ่มตวัอย่างแบบความ

น่าจะเป็นจากประชากร ท าใหส้ามารถตอบสนองวตัถุประสงค์

ไดห้ลากหลายว่าใคร อะไร เม่ือไหร่ ท่ีไหน ท าไม และ

อย่างไร 



จุดมุ่งหมายของการพรรณนาลกัษณะขอ้มูล

1. พรรณนาลกัษณะส าคญัของกลุ่มเป้าหมาย เช่น  ลกัษณะทางประชากร คือ 
อายุ รายได ้เพศ

2. คน้หาสดัส่วนของประชากรท่ีมีพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ เช่น สดัส่วน
ของประชากรท่ีสนใจและต ัง้ใจสนใจ

3. ใชพ้ยากรณค์วามถูกตอ้งยิง่ขึ้น เช่น ตอ้งการพยากรณค์วามตอ้งการซื้อ
สนิคา้ทุก ๆ 5 ปี เพือ่จดัเตรยีมบคุคลในอนาคต

4. พรรณนาความสมัพนัธ์หรอืความแตกต่างระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปร
ตามแต่ไม่สามารถระบสุาเหตุท่ีก่อใหเ้กดิผลดงักล่าว เช่น เพศมีความสมัพนัธ์

กบัการเลอืกใชส้ือ่ 



เนื้อหาของการวิจยัเชงิส ารวจ

1. ทศันคต/ิเจตคติ

2. ภาพลกัษณ์
3. การตดัสนิใจ
4.  ความตอ้งการ
5.  พฤติกรรม
6.  วิถชีีวิต
7.  ความสมัพนัธ์ทางสงัคม
8.  ลกัษณะทางประชากร



ตวัอย่างงานวิจยั

การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา (สพุศิ  ศริริตัน์, 2554)
 ปัญหาและแนวทางการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศใน

โรงเรยีนประถมศกึษาในอ าเภอสคีิ้ว สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 4
(ศรินิภา แกว้ก ามา, 2557)

 สภาพปัจจุบนัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบคุลากรท่ี

ปฏบิตังิานในแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัมุกดาหาร

(ประภาวรรณ ล าดวนดง, 2557)



การวิจยัเชงิสหสมัพนัธ์

การวิจยัเชงิสหสมัพนัธ์ เป็นการศกึษาเพือ่หาความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปร เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแสดงขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบั

ปรากฏการณท่ี์ท าการศกึษาแลว้ จะศกึษาหาความสมัพนัธ์

ระหว่างขอ้เท็จจรงิน ัน้ๆ ซึง่จะท าใหมี้ความเขา้ใจลกึซึ้งเกีย่วกบั

ปรากฏการณน์ ัน้ๆ มากขึ้น ลกัษณะการวิจยัเชิงความสมัพนัธ์ 

เช่น การวิจยัความสมัพนัธ์และการพยากรณร์ะหว่างตวัแปร

ต่างๆ



ประเภทของการวิจยัเชงิสหสมัพนัธ์

1) การศกึษารายกรณ ี(Case studies) เป็นการศกึษาปัญหา

กรณเีฉพาะเรือ่ง เพือ่ท่ีจะใหไ้ดค้วามรูท่ี้ลกึซึ้งเฉพาะอย่าง โดย

ตวัอย่างท่ีศกึษาน ัน้เป็นเพยีงหน่วยเดยีวของประชากร การวิจยั

ประเภทนี้ มุ่งท่ีจะวินจิฉยั ท านาย สาเหตุของปัญหาหรอื

ปรากฏการณท่ี์เกดิขึ้นในแต่ละกรณใีหแ้จม่ชดั โดยวิเคราะห์

เหตุและผลของกรณภีายในขอบข่ายของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ท่ีกรณนี ัน้เกดิขึ้น โดยศกึษาจากขอ้มูลต่าง ๆ เช่น จดหมาย

ส่วนตวั บนัทึกต่าง ๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากบคุคลอืน่ท่ีเกีย่วขอ้ง



ประเภทของการวิจยัเชงิสหสมัพนัธ์

2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ

2) การวิจยัเปรยีบเทียบผลเพือ่ศกึษาเหตุ (Causal comparative 

studies) เป็นการศกึษาท่ีมุ่งจะทราบว่าเพราะเหตุใดปรากฏการณน์ ัน้

จงึเกดิขึ้น มีสิง่ใดท่ีท าใหเ้กดิปรากฏการณน์ ัน้ ๆ คอืเป็นการวิจยั

หลงัจากเกดิเหตุการณห์รอืปรากฏการณน์ ัน้ ๆ แลว้ ผูวิ้จยัพยายามหา

สาเหตุท่ีท าใหเ้กดิซึง่อาจมีหลายสาเหตุ และเป็นสิง่ท่ีผูวิ้จยัไม่สามารถ

ควบคุมตวัแปรอสิระได ้ผูวิ้จยัจงึศกึษาในเชงิเปรยีบเทียบความเหมือน

และความแตกต่างระหว่างเหตุการณท่ี์เกดิขึ้นพรอ้ม ๆ กนั เพือ่สบืหา

สาเหตุท่ีท าใหเ้กดิผลหรอืปรากฏการณน์ ัน้ๆ



ประเภทของการวิจยัเชงิสหสมัพนัธ์

2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ2) การวจิยัเปรียบเทียบผลเพื่อศึกษาเหตุ (Causal comparative studies) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจะทราบวา่เพราะเหตุใดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นจึงเกิดข้ึน มีส่ิงใดท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์นั้น ๆ คือเป็นการ

3) การศกึษาเชิงสหสมัพนัธ์ (Correlation study) เป็น

การศกึษาความสมัพนัธ์ของปรากฏการณท่ี์เกดิขึ้นร่วมกนั 

เพราะในปรากฏการณห์นึง่ ๆ อาจมีเหตุการณม์ากกว่า 1 

เหตุการณเ์กดิขึ้นและมีความสมัพนัธ์กนัดว้ย ความสมัพนัธ์

ดงักล่าวจะช่วยใหผู้วิ้จยัสามารถท านายการเกดิของเหตุการณ์

หนึง่ไดถ้า้ทราบความแปรผนัของอกีเหตุการณห์นึง่ การท านาย

จะแม่นย าเชือ่ถอืไดม้ากนอ้ยเพยีงใดย่อมขึ้นอยู่กบัค่าของผลการ

วิเคราะห์ทางสถติิ 



ตวัอย่างงานวิจยั

 ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้รหิารดา้นการส่งเสรมิ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัสภาพการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่พฒันาผูเ้รยีนของสถานศกึษาข ัน้พื้นฐาน 

สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ

(ศรินิทรทิ์พย ์ชาลวีรรณ,์ 2556)
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารของผูบ้รหิารในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 (จริชัยา ผากา, 2554)



การวิจยัเชงิวิเคราะห์เนื้อหา

การออกแบบการวิจยัเชงิวิเคราะห์เนื้อหา  เป็นการ

วางแผนการด าเนนิงานวิจยัดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล

จากเอกสารหรอืสิง่ตีพมิพอ์ย่างเป็นระบบเพือ่บรรยาย 

สรปุอา้งองิไปยงัเนื้อหาของเอกสารทัง้หมด



การวิจยัเชงิวิเคราะห์เนื้อหา

รปูแบบการวิเคราะหเ์นื้อหาท่ีนยิมศกึษากนั ไดแ้ก่

1. บรรยายความถีแ่ละล าดบัความส าคญัของ

เนื้อหาท่ีน าเสนอในเอกสาร

2. ระดบัความยากของเนื้อหาท่ีน าเสนอ

3. ประเมินความส าเอยีงของเนื้อหาท่ีน าเสนอ

4. วิเคราะหป์ระเภทความคลาดเคลือ่นท่ีเกดิขึ้น



ตวัอย่างงานวิจยั

การวิเคราะหว์ารสารวิจยัท่ีจดัท าโดยมหาวิทยาลยัในประเทศไทย

(เสาวภา  ประพนัว์งศ,์ 2553)
 การวิเคราะหก์ารอา้งถงึในวิทยานพินธ์สาขาการบรหิาร

การศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขต

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  พ.ศ.2546 - 2550
(กาญจนา  หกัทะเล, 2555)



การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง

ลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชงิทดลอง 

1. มีการจดักระท า(Manipulation)
2. มีการควบคุม(Control)
3. มีการสงัเกต (Observation)

4. มีกลุ่มควบคุม (Control Group)

5. มีการสุ่ม (Random)



การควบคุมในการวิจยัเชงิทดลอง

การออกแบบการวิจยัเชงิทดลอง สามารถควบคุมความแปรปรวนโดย

ใชห้ลกัการแม๊กซ ์มิน คอน หรอื Max-Min-Con principle คอื
1. การเพิม่ค่าความแปรปรวนใหมี้ค่ามากท่ีสดุ

(Maximize the Experimental Variance)
2. การลดความแปรปรวนท่ีเกดิจากความคลาดเคลือ่นให ้
นอ้ยท่ีสดุ (Minimize the Error Variance)

3. การควบคุมตวัแปรภายนอก

(Control Extraneous Variable)



แบบแผนการวิจยั

แบบท่ี 1 ศกึษากลุ่มเดยีว วดัเฉพาะหลงัการทดลอง 

(one-group posttest only design)

รปูแบบ X                           O

ใหส้ิง่ทดลอง        สงัเกต (ตวัแปรตาม)



ตวัอย่างการวิจยั แบบท่ี 1

 การศกึษาการรบัรูส้นิคา้เครือ่งส าอางจากการโฆษณา  วตัถุประสงค์

ของงานวิจยั คือ ตอ้งการทราบว่าการโฆษณาส่งผลต่อการรบัรูส้นิคา้

เครือ่งส าอางหรอืไม่  โดยก าหนดใหผู้บ้รโิภคดโูฆษณาเกีย่วกบัสนิคา้

เครือ่งส าอาง แลว้สมัภาษณเ์กีย่วกบัการรบัรูส้นิคา้เครือ่งส าอางว่า

ผูบ้รโิภคมีการรบัรูเ้กีย่วกบัสนิคา้หรอืไม่ 

รปูแบบ X                        O

สือ่โฆษณา                  การรบัรูส้นิคา้



แบบท่ี 2 ศกึษากลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงัการทดลอง 

(one-group pretest -posttest design)

รปูแบบ O1 X                      O2

ทดสอบก่อน       ใหส้ิง่ทดลอง       ทดสอบหลงั



ตวัอย่างการวิจยัแบบท่ี 2

 ผลของจดักจิกรรมส่งเสรมิการใชห้อ้งสมุดท่ีมีต่อการรู ้

สารสนเทศของนกัเรยีนช ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัขอนแก่นระดบัประถมศกึษา 

(สธุาสนิี  สแีจม่, 2554)

รปูแบบ O1 X                      O2

ทดสอบก่อน          การจดักจิกรรม           ทดสอบหลงั

การทดลอง           การใชห้อ้งสมุด            การทดลอง 



แบบท่ี 3 รปูแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวดั

ก่อนหลงัการทดลอง (pretest-posttest

design with nonequivalent group) 

กลุ่มทดลอง O1 X                      O2

กลุ่มควบคุม O3                                                                   O4



ตวัอย่างการวิจยัแบบท่ี 3

จากงานวิจยัเรือ่งการรบัรูส้นิคา้เครือ่งส าอางจากการโฆษณา  

ผูวิ้จยัก าหนดกลุ่มผูบ้รโิภคเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม โดยใหก้ลุ่มทดลองชมภาพยนตรโ์ฆษณา แลว้

สมัภาษณถ์งึการรบัรูเ้กีย่วกบัสนิคา้หลงัจากท่ีไดด้ภูาพยนตร์

โฆษณาแลว้  ส่วนกลุ่มควบคุมจะสมัภาษณถ์งึการรบัรูส้นิคา้

ว่าผูบ้รโิภคมีการรบัรูเ้กีย่วกบัสนิคา้มากนอ้ยเพยีงใด 



ตวัอย่างการออกแบบแบบท่ี 3



แบบท่ี 4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม 

วดัหลงัการทดลอง (the randomized

control-group posttest-only design)  

กลุ่มทดลอง R      X                      O1

กลุ่มควบคุม R O2



ตวัอย่างการวิจยัแบบท่ี 4

 จากงานวิจยัเรือ่งการรบัรูส้นิคา้จากการโฆษณา ถา้ผูวิ้จยั

สุ่มกลุ่มตวัอย่างเขา้กลุ่ม  2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม โดยใหก้ลุ่มทดลองชมภาพยนตรโ์ฆษณา  แลว้

สมัภาษณถ์งึการรบัรูเ้กีย่วกบัสนิคา้หลงัจากท่ีไดดู้

ภาพยนตรโ์ฆษณาแลว้  ส่วนกลุ่มควบคุมจะสมัภาษณถ์งึ

การรบัรูส้นิคา้ว่าผูบ้รโิภคมีการรบัรูเ้กีย่วกบัสนิคา้มากนอ้ย

เพยีงใด



ตวัอย่างการออกแบบแบบท่ี 4



แบบท่ี 5  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม

วดัก่อนหลงัการทดลอง (the randomized 

control group pretest-posttest-only design) 

กลุ่มทดลอง R    O1                         X                    O1

กลุ่มควบคุม R O3                                                                     O4



ตวัอย่างการวิจยัแบบท่ี 5

 การเปรยีบเทียบยอดจ าหน่ายระหว่างพนกัขายสนิคา้ท่ีไดร้บัการอบรม

วิธีขายสนิคา้ และพนกังานท่ีไม่ไดร้บัการอบรม ผูวิ้จยัสุ่มกลุ่มตวัอย่างเขา้

กลุ่มทดลอง(พนกังานท่ีไดร้บัการอบรมวิธีขายสนิคา้) และกลุ่มควบคุม

(พนกังานท่ีไม่ไดร้บัการอบรมวิธีขายสนิคา้)  วดัยอดจ าหน่ายของกลุ่ม

ตวัอย่างท ัง้สองกลุ่ม  จากน ัน้น ากลุ่มทดลองไปรบัการอบรมวิธีขายสนิคา้ 

ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดร้บัการอบรมวิธีขายสนิคา้  เม่ือเสรจ็สิ้น

การอบรมท าการวดัยอดจ าหน่ายของกลุ่มตวัอย่างท ัง้สองกลุ่ม  จากน ัน้

เปรยีบเทียบยอดจ าหน่ายระหว่างกลุ่มทดลอง(พนกังานท่ีไดร้บัการ

อบรม) และกลุ่มควบคุม(พนกังานท่ีไม่ไดร้บัการอบรม)



ตวัอย่างการออกแบบแบบท่ี 5




