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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ งานด้านการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมาก
จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วันที่ 23 
มกราคม 2561 ณ ห้อง A317 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย และสามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 23 มกราคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 086-995-5261 
E-mail Address       : chompoonuch7229@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการจัดระเบียบ หาโครงสร้าง และหาความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมา 
ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ยาก ละเอียดอ่อน ไม่มีขอบเขตของขั้นตอนที่ชัดเจน ต้องใช้เวลาและความคิด
สร้างสรรค์มาก  
 สิ่งที่ควรท าก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือป้องกันความผิดพลาด และล าเอียง มีดังนี ้
 1. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มา เพียงพอหรือไม่ (เพียงพอที่จะตอบปัญหาการวิจัย / มีคุณภาพแล้วหรือไม่) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และสถานที่ท่ีเลือกมาเหมาะกับเรื่องและค าถามในการวิจัยเพียงใด นักวิจัยเคร่งครัดและพิถีพิถันใน
การเก็บข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
 2. ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกัน ต้องตรวจสอบว่า ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (triangulation) 
 วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบ หรือข้อมูล
จ านวนหนึ่ง ไม่ใช้สถิติเป็นข้อมูลหลัก แต่น ามาเป็นข้อมูลเสริมได้ ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่นักวิจัยต้องมี คือ 
 1. รอบรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอย่างกว้างขวาง 
 2. มีความเป็นสหวิทยาการในตนเองสูง 
 3. สามารถสร้างข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิด และสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางตีความหมายข้อมูลได้หลาย ๆ 
แบบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป มี 3 วิธี คือ 
 1. การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) เป็นการตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรม 
หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น 
 1) ชีวิต ความเป็นอยู่ 
 2) สภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนที่ศึกษา 
 3) ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตาม การตีความ สร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่มองเห็น นักวิจัยต้องท าเป็นระยะๆ ตลอดเวลา 
ไม่ใช่ท าหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จ โดยข้อสรุปที่สร้างขึ้นเบื้องต้น เรียกว่า สมมติฐานชั่วคราว (working 
hypothesis) 
 สมมติฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ สร้างจากกรอบแนวคิดทฤษฎีเหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ผู้วิจัย
ปรับเปลี่ยนสมมติฐานได้ตลอดเวลา และสมมติฐานนั้น อาจถูกหรือผิดก็ได้ เมื่อสมมติฐานได้รับการพิสูจน์แล้ว จึงจะ
กลายเป็นข้อสรุป 
 2. การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) เป็นการจ าแนกข้อมูลออกเป็น
ชนิด ๆ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ แบบใช้ทฤษฎี และไม่ใช่ทฤษฎี ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 2.1) แบบใช้ทฤษฎี  
 1) การกระท า (acts) เป็นเหตุการณ์ สถานการณ์ พฤติกรรมที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาหนึ่ง 
 2) กิจกรรม (activities) เหตุการณ์ สถานการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ที่เกิดขึ้นในลักษณะ
ต่อเนื่อง และผูกพันกับบางบุคคล หรือบางกลุ่ม 
 3) ความหมาย (meaning) การที่บุคคลอธิบาย สื่อสาร ให้ความหมายเกี่ยวกับการกระท า หรือกิจกรรม 
 4) ความสัมพันธ์ (relationship) ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหลาย ๆ คน ในสังคมที่ศึกษาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกัน 
 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (participation) การที่บุคคลมีความผูกพัน เข้าร่วมกิจกรรม หรือปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 6) สภาพสังคม (setting) สถานการณ์ สภาพการณ์ที่การกระท า หรือกิจกรรมที่ท าการศึกษาอยู่ 
 2.2) แบบไม่ใช้ทฤษฎี 
 คือ การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล อาจใช้สามัญส านึก หรือประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย จากนั้นพิจารณาความสม่ าเสมอ (regularities) ของการเกิดข้อมูลชนิดต่าง ๆ 
 3. การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา มาจ าแนกตามชนิดของข้อมูล และเปรียบเทียบกันในลักษณะตารางหาความสัมพันธ์ โดยขั้นตอนในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ มีดังนี้ 
 1) เปรียบเทียบเหตุการณ์ (incidents) ต่าง ๆ จากการลงพ้ืนที่ โดยให้รหัสประเภทของเหตุการณ์ เพ่ือง่าย
ต่อการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่น 
  เหตุการณ์ที่ 1 การท าบุญวันออกพรรษา 
  เหตุการณ์ที่ 2 งานออกร้านที่โรงเรียนประจ าหมู่บ้าน 
  เหตุการณ์ที่ 3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 
  เหตุการณ์ที่ 4 การหารือของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
 2) ประมวลประเภทของข้อมูลและคุณลักษณะ (properties) ของประเภทเข้าด้วยกัน คือ การทยอย
รวบรวมข้อค้นพบ หรือข้อสรุปย่อยๆ จากการเปรียบเทียบประเภทของข้อมูล และคุณลักษณะของประเภทซึ่งกัน
และกัน จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ และเกิดเป็นกรอบแนวคิดย่อยๆ  
  เหตุการณ์ที่ 1 การท าบุญวันออกพรรษา 
  เหตุการณ์ที่ 2 งานออกร้านที่โรงเรียนประจ าหมู่บ้าน 
  เหตุการณ์ที่ 3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 
  เหตุการณ์ที่ 4 การหารือของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
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 1 คล้าย 2 / 3 คล้าย 4 อะไรท าให้เหตุการณ์สองเหตุการณ์แรก แตกต่างจากเหตุการณ์หลัง ซึ่งน าไปสู่การ
เชื่อมโยงของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น 
 3) ขยายวงของการเปรียบเทียบ แล้วเลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่ส าคัญ (ประเด็นที่ตั้งใจศึกษา) 
 เป็นการน ากรอบความสัมพันธ์ที่ได้จากข้อ 2 มาพิจารณากับเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่ศึกษา แต่เป็น
เรื่องท่ีเชื่อมโยงกัน เช่น นโยบายของส่วนกลาง ปรากฏการณ์ในเรื่องนี้ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืน เป็นต้น ท าให้เกิดความ
เข้าใจในข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ชัดเจนขึ้น  จากนั้น ตัดทอนข้อมูล (reduce) 
 4) สร้างข้อสรุป หลังจากตัดทอนจนเหลือเฉพาะคุณลักษณะร่วม และประเด็นที่ส าคัญในการศึกษาแล้ว จึง
สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้น 
  
 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังนี ้
 1. เริ่มต้นจากการจัดระเบียบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ท่าที น้ าเสียง พฤติกรรม การแสดงออกต่าง ๆ ระหว่างการสัมภาษณ์ เอกสาร ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ และการเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น 
 2. ลงรหัสข้อมูลทุก ๆ ประเภทที่ได้มา โดยข้อความที่ผู้วิจัยจะให้รหัสไว้ มีความเชื่อมโยงกับมิติ และตัวชี้วัด
ที่ท าการศึกษาเป็นหลัก 
 3. การแสดงข้อมูลและหาข้อสรุป โดยการน าข้อมูลที่ให้รหัสไว้ มารวมกันเพื่อจัดแบ่งตามความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาสาระ และหาข้อสรุปว่า ข้อมูลที่มีอยู่นั้น สามารถที่จะตอบปัญหาการวิจัยในส่วนใดได้บ้าง อย่างไร จากนั้น
แสดงข้อมูลในลักษณะของการอธิบาย บรรยาย 
 สิ่งส าคัญ คือ นักวิจัยต้องมีจินตนาการ หรือสามารถใช้จินตนาการในทางวิชาการได้ เช่น คาดการณ์ หรือ
สมมติฐานไว้ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ก่อนลงพ้ืนที่จริง (ประสบการณ์ที่มาก ส่งผลให้อ านาจการท านายของ
นักวิจัยสูง) และสามารถตีความบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  ประกอบได้ด้วย เป็นต้นรวมถึง
เป็นคนที่ช่างสงสัย ช่างคิดค้นหาค าตอบ ช่างสังเกต ตลอดจนมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติใน 3 องค์ประกอบ
ส าคัญ คือ การจัดระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล และการหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้อง
ตรงประเด็นของผลการวิจัย 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

 1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัยได้อย่างครบถ้วน ตรง
ประเด็น และชัดเจน 
 2) น าไปสู่การน าเสนอผลการวิจัยที่สมบูรณ์ และพบข้อค้นพบในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย และ
เชิงปฏิบัติการ 
 3) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 
 4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์น าไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 

ประเด็นความรู้   : ด้านการวิจัย  
หัวข้อการจัดการความรู้  : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C  

การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)  

รายละเอยีด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A  

จริยา เสถบุตร (2539) อธิบายไว้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการเชิง
ประจักษ์ หรือจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือท าความเข้าใจกับระบบ กระบวนการด าเนินงานขององค์กร ความหมาย
ของพฤติกรรมของบุคคล หรือของวัฒนธรรมของชุมชนที่ท าการศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่ เป็นไปตามธรรมชาติ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือค้นหากฎเกณฑ์ สร้างแนวคิดหรือสมมติฐานใหม่ ๆ จากแหล่งที่ ท าการศึกษา ส าหรับ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นไปในเชิงบูรณาการ นั่นคือขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนไม่แยกออกจาก
กันอย่างเด็ดขาด แต่จะด าเนินไปพร้อม ๆ กันหรือย้อนกลับไปมาได้ตั้งแต่ช่วงการวางกรอบแนวคิดในการวิจัย การ
เข้าหาปรากฏการณ์ จนกระทั่งถึงช่วงการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง ในการศึกษาปรากฏการณ์ก็จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวมในทุกมิติ โดยที่ไม่แยกตัวบุคคล องค์กร หรือชุมชน
ออกจากบริบทที่ท าการศึกษา แล้วจะตีความหมายของปรากฏการณ์นั้น ๆ โดยสะท้อนความจริงออกมาจากทัศนะ 
หรือมุมมองของผู้ที่ถูกศึกษา ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์เชิงระบบ การ
วิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร การวิเคราะห์เชิงตรรก และการวิเคราะห์ความโยงใยของปรากฏการณ์ เพ่ือสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปมาน หลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อค้นพบของงานวิจัยเชิงคุณภาพส่วนมากจะเป็นข้อเขียน หรือค ากล่าว
ของบุคคล พฤติกรรมที่ได้จากการสังเกต หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่
ท าการศึกษาหรือตัวเลขในเชิงปริมาณ ในส่วนของการตีความหมายของผลการวิจัยนั้น งานวิจัยเชิงคุณภาพจะให้
อรรถาธิบายจ ากัดแวดวงเฉพาะในบริบท (Contextualization) หรือเฉพาะกรณีที่ท าการศึกษา มากกว่าที่จะเป็น
ข้อสรุปทั่วไป (Generalization) ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา และ
สภาพแวดล้อมในแต่ละแห่งที่เป็นกรณีศึกษา มีลักษณะเฉพาะตัว และนอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่เสนอนั้น ก็สะท้อน
ออกมาจากทัศนะของคนใน หรือผู้ที่ถูกศึกษาในสถานที่นั้น ๆ อีกด้วย  
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ขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
กระบวนการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นไปในเชิงบูรณาการ แม้ว่าจะมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้
ตามล าดับก่อนและหลังก็ตาม แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้ว การท างานในขั้นตอนต่าง ๆ อาจจะเหลื่อมกัน หรือ
ด าเนินไปพร้อม ๆ กัน หรือย้อนกลับไปมาก็ได้ ดังเช่นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ซึ่งได้กระท าไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสัมผัสปรากฏการณ์จริง แต่เมื่อใดที่นักวิจัยลงสนาม
ได้สัมผัสกับความเป็นจริงแล้ว ก็อาจจะปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด หรือเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไป เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในแหล่งที่ท าการศึกษาได้ และนอกจากนี้การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น อาจจะท าไปพร้อม
กันหรือย้อนกลับไปมาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการตีความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน  
การตรวจสอบข้อมูล  
หลังจากที่นักวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนส าคัญที่จะต้องด าเนินการต่อไป คือ การตรวจสอบวิเคราะห์
ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนอกจากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์แล้ว ประเด็นที่มักมีผู้สงสัยอยู่เสมอ คือ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งนักวิจัยเชิง
คุณภาพควรตระหนักถึงข้อสงสัยนี้ และก าหนดมาตรการที่จะป้องกันความผิดพลาด นั่นคือต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบค าถามการวิจัยได้
อย่างถูกต้องและครอบคลุม นอกจากนี้ปัญหาที่พบอยู่เสมอ ส าหรับนักวิจัยมือใหม่ โดยเฉพาะนักวิจัยที่ก าลังศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักวิจัยเชิงปริมาณที่เริ่มท าวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แนวทางที่จะท าให้ได้ข้อมูลน่าเชื่อถือควร
ท าอย่างไร และเมื่อได้ข้อมูลมาจะแล้วเริ่มต้นวิเคราะห์อย่างไร และน าเสนอผลการวิเคราะห์อย่างไร ดังนั้นกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2560 นี้ ผู้เขียนจึงมุ่งน าเสนอสาระ เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ  
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้นมีคุณภาพน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
และมีความครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เพ่ือตอบค าถามเก่ียวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล นักวิจัยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลโดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้  
1. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1.1 การบันทึกพรรณนาอย่างละเอียด และน าเสนอพรรณนาให้เห็นภาพทุกแง่มุม การบันทึกภาคสนามใน
ส่วนที่เป็นบันทึกพรรณนาหรือบันทึกบรรยาย ถ้านักวิจัยท าได้ละเอียดได้มากเท่าใดก็จะท าให้การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และน าเสนอมีความน่าเชื่อถือมากเท่านั้น ทั้งนี้เพราะส่วนที่ปรากฏในบันทึกภาคสนามหรือบันทึกพรรณนา
นั้น คือ ข้อมูลส่วนที่เกิดข้ึนจริงตามท่ีนักวิจัยสังเกตหรือสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลมา เป็นส่วนที่ยังมิได้มีการปรุง
แต่ง หรือใส่ความคิดเห็นของนักวิจัยลงไป ดังนั้นนักวิจัยเชิงคุณภาพจึงจ าเป็นต้องท าการบันทึกพรรณนาโดยละเอียด
ทุกครั้ง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง  

1.2. การให้บุคคลที่อยู่ในสนามวิจัยหรือในปรากฏการณ์ที่ศึกษา อ่านข้อมูลเพ่ือตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้อง การให้บุคคลที่อยู่ในสนามวิจัยซึ่งรับรู้ปรากฏการณ์ที่ศึกษาช่วยบันทึกข้อมูล ในส่วนที่เป็นการบันทึกทบทวน
หรือการวิเคราะห์ตีความเบื้องต้น หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายว่าตามที่นักวิจัยได้บันทึกและวิเคราะห์ไว้
นั้นตรงกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงมากน้อยเพียงไร และหากได้รับการยอมรับและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามความเป็น
จริงก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้เป็นอย่างมาก  

1.3 ในกรณีที่ผู้วิจัยเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสข้อมูลปรากฏการณ์ทางการศึกษาในสนามวิจัย
โดยตรงด้วยตัวของอาจารย์เอง เพราะจะท าให้อาจารย์สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังขาดตกบกพร่องได้เป็นอย่างดี  
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1.4 ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) วิธีการตรวจสอบสามเส้า เป็นวิธีการส าคัญในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล Cohen และ Manion (1994, p. 233) อธิบายว่า Triangulation เป็นศัพท์ซึ่ง
มีที่มาจากวิธีการส ารวจทางกายภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินเรือ นักยุทธศาสตร์การทหาร และวิศวกรช่างส ารวจ 
ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวใช้เครื่องหมายบอกต าแหน่ง โดยการหาพิกัดของต าแหน่งที่ต้องการด้วยการวัดมุมระหว่าง
ต าแหน่งที่อยู่กับจุดอ้างอิงที่ทราบพิกัดอย่างน้อย 2 จุด จุดตัดมุมทั้ง 2 จะเป็นจุดพิกัดที่ท าให้เราทราบต าแหน่งที่อยู่ 
หากจุดอ้างอิงทั้ง 2 จุด ไม่มีพิกัดต าแหน่งของจุดที่ต้องการ เราจะไม่สามารถบอกจุดที่แน่นอนได้ บอกได้เพียง
ความสัมพันธ์ของต าแหน่งที่ต้องการกับจุดอ้างอิงทั้ง 2 เท่านั้น ในทางสังคมศาสตร์ วิธีการตรวจสอบสามเส้า 
หมายถึง การเปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ที่ศึกษาจากแหล่งมุมมองที่ต่างกัน  นักวิจัยจ านวนมาก
คาดหมายว่าวิธีการตรวจสอบสามเส้า เป็นแนวทางส าหรับการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล สิ่งที่ค้นพบ ซึ่ง
รูปแบบของการตรวจสอบสามเส้าที่นักวิชาการ ได้น าเสนอไว้ สามารถสรุปได้เป็น 7 รูปแบบ ดังนี้  

1.4.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) หมายถึง การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุก
แหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง เช่น เปรียบเทียบข้อมูลจาก
การสังเกตกับการสัมภาษณ์ เปรียบเทียบสิ่งที่พูดในที่สาธารณะกับขณะพูดส่วนตัว ตรวจสอบความแน่นอนของ
ค าพูดในเรื่องเดียวกันแต่คนละเวลา เปรียบเทียบมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
เปรียบเทียบข้อมูลของปรากฏการณ์เดียวกันที่มาจากแต่ละระยะเวลา เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากผู้ให้
ข้อมูลหลาย ๆ คน ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น  

1.4.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูล (Investigator triangulation) หมายถึง การ
ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกัน ว่าได้ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้
เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง  

1.4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Analyst triangulation) หมายถึง การใช้ผู้วิเคราะห์
ข้อมูลที่เก็บมาจากภาคสนามตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ต่างคนต่างวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อค้นพบ แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน  

1.4.4 การตรวจสอบสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล (Review triangulation) หมายถึง การให้บุคคลต่าง ๆ 
ที่ไม่ใช่คณะนักวิจัยท าการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
สนามวิจัย ผลการตรวจสอบสามเส้าโดยวิธีนี้ท าให้ผู้วิจัยสามารถเรียนรู้ได้มากข้ึน ทั้งด้านความแม่นย า ความสมบูรณ์ 
ความเป็นธรรม และความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งท าให้เกิดความคิดหรือการตีความใหม่ ๆ เพ่ิมเติม   

1.4.5 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method triangulation) หมายถึง การเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการที่แตกต่างกัน  แล้วน ามาพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้สอดคล้องกัน
หรือไม ่เช่น การน าข้อมูลประเด็นเดียวกัน ซึ่งเก็บโดยวิธีสนทนากลุ่มมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการสังเกต หรือการเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บจากวิธีการเชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ เพ่ือดูลักษณะและ
ความสอดคล้องของข้อมูล  

1.4.6 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) หมายถึง การใช้มุมมองของทฤษฎีที่
แตกต่างกัน มาพิจารณาตีความข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน อาจใช้ทฤษฎีที่ต่าง ๆ กัน มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ เพ่ือเปรียบเทียบข้อค้นพบเหล่านั้น 
จุดส าคัญ คือ การใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี คือ การท าให้เกิดความเข้าใจข้อสันนิษฐาน (Assumption) 
และหลักทฤษฎีที่ใช้อ้างอิงว่ามีอิทธิพลต่อข้อค้นพบ (Finding) และการตีความ (interpretation) ของงานวิจัยนั้น  

1.4.7 การตรวจสอบสามเส้าโดยใช้สหวิทยาการ (Interdisciplinary triangulation) หมายถึง การใช้สห
วิทยาการเข้ามาร่วมอธิบายข้อค้นพบต่าง ๆ ดังเช่น การวิจัยที่อยู่ในศาสตร์ของจิตวิทยาการศึกษา อาจใช้หลักการ
ของศาสตร์อ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และศิลปศึกษา เป็นต้น  
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ส าหรับการตรวจสอบสามเส้า ทั้ง 7 แบบที่น าเสนอมานั้น จะพบว่าการตรวจสอบข้อมูลนั้นนักวิจัยสามารถกระท าได้ 
นับตั้งแต่ก่อนทีผู่้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด หรืออาจ
กระท าระหว่างการวิเคราะห์ โดยใช้ผู้วิเคราะห์ในประเด็นเดียวกันหลาย ๆ คน หรือใช้ทฤษฎีที่ต่างกันมาก าหนด
กรอบแนวทางการวิเคราะห์ และอาจกระท าหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เพ่ือเป็นการตรวจสอบยืนยัน
ผลการวิจัย ก็ได้  
2. การตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล  
ในการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณนั้น การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาสามารถ
กระท าได้อย่างง่าย ๆ โดยการตรวจสอบดูว่าผู้ตอบได้ตอบคาถามครบถ้วนตามประเด็นข้อค าถามต่าง ๆ ในเครื่องมือ
ฉบับนั้น ๆ หรือไม่ และได้รับข้อมูลกลับมาครบถ้วนตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้หรือไม่  หากผู้ให้ข้อมูล
ทุกคนตอบครบถ้วนทุกข้อค าถามและส่งกลับมาครบหรือเป็นจ านวนมากพอ  ข้อมูลที่ได้ก็เหมาะสมเพียงพอที่จะ
น าไปวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามวิจัยต่อไป แต่ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นนักวิจัยคือเครื่องมือส าคัญที่ใช้ เทคนิค
วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนักวิจัยบางท่านโดยเฉพาะนักวิจัยมือใหม่ อาจ
มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นจึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลบางส่วนยังขาดหายไป ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์ นักวิจัย จึงจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
เสียก่อน โดยข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบ ได้แก่ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลที่เป็นรายละเอียด
หรือการบอกเล่าเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลทั้งสองประเภทเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับแนวทางการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล อาจด าเนินการได้ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551, หน้า 
153-155)  

2.1 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ให้
ข้อมูลที่ผู้ตอบได้ให้คุณค่าหรือท าการประเมินแล้วจึงตอบออกมา ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับจึงแฝงไปด้วยความคิดเห็น
ส่วนตัว ค่านิยม ความเชื่อ หรือเจตคติของผู้ตอบ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ นอกจากนั้นแล้ว 
ค าตอบที่ได้กบัพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผู้ตอบอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือบริบทที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
นักวิจัยจึงไม่ควรที่จะคาดหวังหรือยอมรับตั้งแต่แรกว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นจริง  นักวิจัยควรใช้ข้อมูลเหล่านี้ท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนโดยเชื่อมโยงหรือตรวจสอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัย
อาจต้องใช้เวลาและวิธีการต่างๆ พอสมควร จึงจะท าให้ได้ข้อมูลหลายด้านมากข้ึน  

2.2 ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดหรือบอกเล่าเหตุการณ์ ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พูดคุย
กับผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ อาจจะคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง หรืออาจได้ข้อมูลเพียงบางส่วนไม่ครบถ้วน เนื่องมาจากสาเหตุใด สาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุ
ประกอบกัน เช่น สาเหตุประการแรก อาจเกิดจากการที่ผู้เล่าเรื่องราวมิได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเอง หรือจ าไม่ได้
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันแน่ จึงเล่าเรื่องราวในลักษณะที่ว่า “คิดว่า” น่าจะเป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นการเล่า
จาก “ความคิด” มากกว่า “ความจริง” สาเหตุประการที่สอง คือ เป็นการเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ 
ตามการรับรู้ หรือการมุ่งให้ความสนใจจากจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะของผู้เล่า หรือเล่าเหตุการณ์ตามที่ตนสนใจเท่านั้น 
และสาเหตุประการที่สาม คือ เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เล่าจงใจเล่าให้ผิดจากความจริงตามที่ตนเองต้องการ  เพ่ือ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจากความผิดพลาดของคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับค าบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึน ตามสาเหตุดังกล่าว สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้  

วิธีแรก ตรวจสอบโดยผู้วิจัยตั้งค าถามกับตัวเองว่าเรื่องที่ได้รับฟังจากผู้เล่านั้นมีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงไร โดยการตั้งข้อสงสัยเพื่อตรวจสอบต่อไป โดยเฉพาะเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีลักษณะสุดโต่งหรือแปลกอย่างมาก 
เช่น ครูคนหนึ่งติดการพนัน ผู้ปกครองท าร้ายร่างกายนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนท าร้ายร่างกายครูคนใดคนหนึ่ง 
หรือ มีนักเรียนขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนไปขาย เป็นต้น  
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วิธีที่สอง ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากผู้ให้ข้อมูล หรือตัวผู้เล่าว่าเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงใด หรือเป็นบุคคลที่ชอบพูดโกหก พยายามท าตนให้เป็นที่ส าคัญเสมอ ถ้าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะเช่นนี้ก็ ควร
ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้รับฟัง เพ่ือจะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือท าการตรวจสอบต่อไป  

วิธีที่สาม การตรวจสอบอคติของผู้เล่า โดยพิจารณาว่าผู้เล่านั้นมีอคติส่วนตัวหรือโน้มเอียงไปในทางใด
หรือไม่ถ้า มีลักษณะเช่นนั้นก็ควรตรวจสอบข้อมูลกับผู้เล่าเหตุการณ์อีกฝ่ายหนึ่ง หรือผู้ที่วางตัวเป็นกลางแล้วน า
ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในแง่มุมต่าง ๆ จากเรื่องราว
เหตุการณ์ที่ได้รับฟัง จากขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ ตามข้ันตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R  

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ในรายวิชา IPA 6104 แผนที่น าทาง
วิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนท าการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เพ่ือให้ข้อมูลที่
รวบรวมมามีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบค าถามการวิจัยได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมเนื่องจากการวิจัยเชิง
คุณภาพไม่เน้นข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลจึงไม่เน้นที่การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนั้น
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล จึงฝากไว้ที่คุณภาพของผู้วิจัย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดย
จะต้องตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เก็บข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และเมื่ออกจากภาคสนามก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง 
เพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะตอบค าถามวิจัยได้ แผนที่น าทางวิทยานิพนธ์ พบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
สามารถประยุกต์ใช้การตรวจสอบสามเส้า ได้อย่างน้อย 3 วิธี คือ  

1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และ
บุคคล เพ่ือพิจารณาว่าถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที ่และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่  

2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย เพ่ือตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลี่ยนผู้เก็บ 
ข้อมูลเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยรวม คนแล้ว ข้อมูลที่ได้ควรจะตรงกันและ  

3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูล  วิธี ที่ต่างกันแล้ว
จะได้ผลเหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร หรือไม่ และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือเพียงไรโดยการประยุกต์ใช้การตรวจสอบสามเส้าในรายวิชา PA6104 แผนที่น าทางวิทยานิพนธ์พบว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้การตรวจสอบสามเส้าได้อย่างน้อย 3 วิธีคือ 1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า
ด้านข้อมูลเพ่ือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลาสถานที่และบุคคลเพ่ือพิจารณาว่าถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา
ต่างสถานที่และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่  2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยรวม 3 คนแล้วข้อมูลที่ได้ควรจะตรงกัน และ 3) การ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูล  3 วิธีที่ต่างกันแล้วจะได้ผล
เหมือนเดิมเช่นใช้วิธีการสังเกตการสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร 
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หัวข้อการจัดการความรู้  : เทคนิคการท าวิจัย 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ   : 23 มกราคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C  

การเขียน Literature Review  

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A  

การเขียน Literature Review   
1. ไม่ Copy and Paste --- เรื่องนี้รับไม่ได้เลย 
2. ไม่เขียนเหมือนขนมชั้น --- เรื่องนี้ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง (ขนมช้ันคืออะไร) 
3. บอกได้ว่าผู้เขียนตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าสู่วงการนั้น ---   
Literature Review พออ่านแล้วสามารถให้ความรู้สึกได้ว่า ตกลงแล้วผู้เขียนอยากท าเรื่องไหน หรืออยาก

ท าเรื่องนี้จริงหรือไม่ บางคนเขียนมาแบบกล้า ๆ กลัว ๆ เหมือนไม่ค่อยอยากท าเรื่องนั้น หรือดูเหมือนไม่ได้อยาก
สนใจเรื่องนั้นแต่โดนบังคับให้ท า ขาดสีสันและความดุดัน บางคนเขียนมาแล้วก็กว้างมากครอบคลุมหลายเรื่องหาจุด
โฟกัสไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าอยากท าเรื่องอะไรกันแน่ ตรงนี้ส าคัญ เพราะมิเช่นนั้นเราก็ไม่มีทางศึกษาเจาะลึกลงไปต่อได้ 
เช่น สมมติว่าท าเรื่องการหาแหล่งน้ า ถ้าเขียนกว้างครอบคลุมทั้งน้ าทะเล น้ าฝน น้ าบาดาล ตกลงแล้วก็เจาะลึกไป
เรื่องไหน ต้องเลือก เช่น ถ้าจะท าน้ าทะเลให้เป็นน้ าจืดก็เจาะจงลงไป หรือจะท าฝนเทียม หรือจะขุดน้ า
บาดาล เพราะแต่ละเรื่องมีประวัติที่ยาวนาน ใช้เทคโนโลยีทีต่างกัน สภาพสังคมเศรษฐกิจต่างกัน เรื่องราวและ
รายละเอียดต่างกัน มันจึงต้องอาศัยความกล้าที่จะตัดสินใจ เลือกเอาสักวงการหนึ่ง แล้วลุยกับมัน  ฝากชื่อไว้ใน
วงการนั้น ดังนั้น Literature Review จะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เพียงทักษะการเขียน แต่อยู่ที่ความกล้าหาญที่จะเลือก
และจิตใจที่แน่วแน่ของผู้เขียนด้วย 

4. แสดงออกว่าผู้เขียนรู้และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้นในวงการนั้น  --- เมื่อผู้เขียนแน่วแน่
แล้ว จะเกิดเป็นพลัง ท าให้ขยันออกไปหาอะไรมาอ่าน หรือสอบถามผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น  ออกไปดูของจริง
บ้าง พยายามพาตัวเองให้เข้าไปใกล้กับเรื่องนั้นจริง ๆ เรื่องนี้ต้องใช้ทั้งเวลาและพลังงาน ในการอ่าน การสังเกต การ
คิด การถามเองตอบเองหลายรอบ การเดินทาง การสอบถามผู้รู้ จนเกดิความเข้าใจและตกผลึก 

5. แสดงออกว่าผู้เขียนได้เห็นช่องว่างทางวิชาการที่จะใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการท าวิจัย  --- เมื่อรู้แล้วว่า
เรื่องราวต่าง ๆ เป็นมาอย่างไร และท าท่าจะเป็นไปในอนาคตอย่างไร ต่อไปก็ต้องมาดูว่าในเรื่องนั้นเขายังไม่รู้อะไร
กัน หรือถ้าได้รู้เรื่องอะไรแล้วจะดี นั่นคือช่องว่างที่เราพอจะเข้าไปมีส่วนช่วยหาค าตอบได้ เรื่องนี้ตัดสินว่าจะมีโอกาส
ที่อาจารย์จะยอมรับให้ท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องนั้นไหม ส าหรับนักวิจัยก็เป็นตัวตัดสินว่าจะได้ทุนวิจัยไหม 

mailto:phantom898@hotmail.com
http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149:unacceptable-things-in-research&catid=73:2008-12-24-05-03-29&Itemid=89
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6. บอกได้ว่าเม่ือผลการวิจัยออกมาแล้วจะสามารถเทียบเคียงได้กับงานวิจัยของใครบ้าง --- ส าคัญ
ส าหรับการอภิปรายผลการศึกษาในตอนท้าย เป็นการ Benchmark งานของเรากับงานของคนอ่ืนที่ได้ท ามาแล้ว (ยิ่ง
คนดังยิ่งดี) เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้ค้นพบความรู้ใหม่หรือไม่  เพราะงานวิจัยต้องผลิตความรู้ใหม่เป็นจุดหมาย
ปลายทาง 

ต าแหน่งในรายงานที่ควรเขียน  Literature Review Literature Review (การทบทวน
วรรณกรรม) ควรเขียนในช่วงต้นของรายงาน เพื่อบอกว่าใครท าอะไรลงไปแล้ว ประเด็นไหนที่คนอ่ืนท าไปแล้ว ท าไว้
เยอะแล้ว เราจะได้ไม่ต้องท าซ้ า ประเด็นไหนที่ยังไม่มีค าตอบ ยังโต้เถียงกันไม่ได้ข้อสรุป หรือมีคนท ากันน้อย 
หลักฐานก็ยังอ่อน เราจะได้หยิบมาเป็นประเด็นในการวิจัย  
 Literature Review  ในช่วงต้นของรายงานมีประโยชน์มาก คือจะท าให้เห็นช่องว่างของพ้ืนที่ทางวิชาการท่ี
เราจะสามารถเข้าไปท าวิจัยได้ เรื่องนี้ส าคัญมากเพราะหมายถึงจะมีหัวข้อวิจัยให้ท าหรือไม่ และจะดึงดูดความสนใจ
ของผู้ให้ทุนวิจัยได้หรือไม่ ในการวิจัยที่ต่างประเทศยังหมายถึงจะดึงดูดความสนใจของอาจารย์ที่จะยอมมาเป็นที่
ปรึกษาให้หรือไม่อีกด้วย (ท าอย่างไรถ้าไม่มีแรงจูงใจในการเขียน Literature Review  เพราะไม่อยากท าเรื่องที่
ก าลังท าอยู่ แต่โดนบังคับให้ท า) 

อย่างไรก็ตามในช่วงอภิปรายผลการศึกษา สามารถอ้างอิงผลงานของคนอ่ืนเพ่ือใช้สนับสนุนค าอธิบายหรือ
สนับสนุนการให้เหตุผลของเรา บางทีก็อาจจะใช้เป็นข้อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของเรา งานของคนอ่ืนไม่
จ าเป็นต้องได้ผลเหมือนของเรา เพียงแต่เราอธิบายได้ไหมว่าท าไมผลการศึกษาของเราไม่เหมือนกับของเขา หรืองาน
ของเราอาจจะไปเหมือนกับงานของคนอ่ืนจนดูเหมือนไม่มีอะไรใหม่เลย นั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกัน  ซึ่งเราก็ต้อง
พยายามหาทางท าอะไรให้เกิดความแตกต่าง มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถบอกได้ว่างานของเราสร้างความรู้อะไรใหม่ 

หลักการเขียน Literature Review  
การเขียน Literature Review ในช่วงต้นของรายงาน  อย่าเขียนเหมือนขนมชั้น คือ อย่าเอามาต่อ ๆ กันเพียงแต่
ว่าคนนั้นท าการศึกษาอะไร ในปีไหน ได้ผลลัพธ์ว่าอย่างไร แล้วเรียงต่อ ๆ กันไปเป็นคน ๆ อย่างนี้ไม่ใช่การเขียน 
Literature Review ตามหลักสากล 

การเขียน  Literature Review  ควรเขียนโดยการกลั่นกรองมาแล้วว่า  
1) ในวงการที่เราก าลังท าวิจัย โดยภาพรวมแล้วอะไรคือประเด็นที่มีการศึกษากันมาก อะไรศึกษากัน

น้อย เริ่มต้นมาเป็นอันดับแรก การเขียน Literature Review จะเป็นฝ่ายถามเราก่อนเลยว่า "ตกลงนี่  เราก าลังจะ
อยู่ในวงการอะไร" เราต้องตอบได้ก่อน จึงจะเขียน Literature Review ได้ดี ส าหรับผมแล้ว ผมอยู่ในวงการ
ท่องเที่ยวชุมชน ผมจึงจะเขียน Literature Review ออกมาดังนี้ "ในวงการท่องเที่ยวชุมชน โดยภาพรวมแล้ว
ประเด็นที่มีการศึกษากันมากคือเรื่องการกระจายรายได้  แต่ที่มีการศึกษากันน้อยคือผลของการท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ลดความยากจน" 

2) ประเด็นไหนได้ข้อสรุปแล้วหรือมีหลักฐานที่แน่นหนาแล้ว ประเด็นไหนยังไม่ได้ข้อสรุปหรือยังไม่มี
หลักฐานที่แน่นหนา หรือต่างฝ่ายต่างอ้างหลักฐานดี ๆ มาคัดค้านกันอยู่ 

ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นเรื่องการกระจายรายได้มีหลักฐานจากการศึกษาจ านวนมากชี้ชัดไปในทางเดียวกัน
ว่า ณ เวลาหนึ่ง รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปอย่างไม่เท่าเทียมกันในชุมชน แต่ยังไม่มีหลักฐานบอกได้ว่าเมื่อ
เวลาผ่านไปแล้วกากระจายรายได้จะดีขึ้นหรือไม่ในชุมชนเดิม เพราะยังไม่ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสอง
ช่วงเวลา   

ส่วนประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวสามารถลดความยากจนได้หรือไม่นั้นมีหลักฐานที่ใช้ข้อมูลระดับจังหวัดบอก
ว่าการท่องเที่ยวสามารถช่วยลดความยากจนได้จริง แต่ยังไม่มีการศึกษาใดเลยที่แสดงหลักฐานในระดับหมู่บ้าน 

3) แล้วงานวิจัยของเราก าลังศึกษาอยู่ในประเด็นไหน ต้องการค้นหาหลักฐานอะไรมาเพิ่มน้ าหนักให้
ฝ่ายไหน หากได้ผลการศึกษามาแล้วจะช่วยบอกอะไรได้เพิ่มเติมบ้าง 

http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=162:how-to-when-do-not-want-to&catid=73:2008-12-24-05-03-29&Itemid=89
http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=162:how-to-when-do-not-want-to&catid=73:2008-12-24-05-03-29&Itemid=89
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          ยกตัวอย่างเช่น ในเมื่อยังไม่มีการศึกษาที่แสดงหลักฐานว่าในระดับหมู่บ้านนั้นการท่องเที่ยวสามารถลด
ความยากจนได้หรือไม ่การศึกษานี้จึงสนใจที่จะหาค าตอบดังกล่าว โดยค าตอบนี้จะช่วยสนับสนุนฝ่ายการท่องเที่ยว
โดยจะยืนยันว่าการท่องเที่ยวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทได้จริงและควรส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปขยายวงกว้างออกไปทั่วประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย 

4) ปัญหาวิจัยที่เราก าลังจะท านี้เคยมีผู้ท ามาแล้วหรือไม่ ถ้ามีเขาตอบค าถามว่าอย่างไร ตอบเรื่องไหน
ได้ดีแล้ว ตอบเรื่องไหนยังอ่อนไป มีคนอ่ืนได้ค าตอบที่ขัดแย้งกันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีสามารถบอกได้หรือไม่ว่างาน
ของเราเป็นงานใหม่จริง ๆ  

ยกตัวอย่างเช่น การตอบค าถามเรื่องการท่องเที่ยวกับการลดความยากจนในระดับหมู่บ้านมีผู้พยายาม
ส ารวจหลายครั้งในหลายพ้ืนที่ทั่วโลก แต่ไม่เคยมีผู้ใดค านวณเส้นความยากจนออกมา ท าให้สิ่งที่ค้นพบเชิงปริมาณ
จ ากดัอยู่ในเรื่องการกระจายรายได้เท่านั้น หรือไม่ก็สรุปโดยอาศัยจากข้อสังเกตส่วนตัวซึ่งเป็นผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เท่านั้น 

นอกจากนั้นยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบกันในสองช่วงเวลาจึงยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนว่าครัวเรือนที่ได้รายได้
จากการท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะข้ามพ้นความยากจนมากกว่าครัวเรือนที่ไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวหรือไม่ อีกทั้ง
การค านวณเส้นความยากจนก็ยังไม่มีผู้ใช้หลักการค านวณด้วย Retained Value Added หรือ มูลค่าเพ่ิมที่ครัวเรือน
สามารถเก็บเอาไว้ได้ ทั้งนี้เพราะยังไม่เคยมีการส ารวจโครงสร้างการผลิตทุกภาคส่วนในหมู่บ้านมาก่อน ท าให้ยังไม่มี
ตัวเลขต้นทุนการผลิตในหมู่บ้าน ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นครั้งแรกที่จะค านวณเส้นความยากจนในแต่ละครัวเรือน
ด้วย RVA และจะสามารถแสดงผลของการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะความยากจนได้  ด้วยการ
เปรียบเทียบหมู่บ้านเดียวกันในสองช่วงเวลา 

กระบวนการเขียน Literature Review 
ในขั้นตอนของการค้นคว้าหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราต้องใช้เวลาและความอดทนพอสมควร 

อย่างแรกต้องรวบรวมเอกสารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ อย่างที่สองก็คืออ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และอย่าง
ที่สามต้องให้เวลาในการรอให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่อ่านมาตกผลึกในห้วงค านึง ถ้ารีบเกินไปจะหนีไม่พ้นการเขียนแบบขนม
ชั้น เพราะการเขียนในเวลาที่ยังไม่ตกผลึกก็จะได้แต่การเอารายละเอียดจากที่โน่นที่นี่มาเขียนต่อ ๆ กัน แต่การเขียน
เมื่อตกผลึกคือ อ๋อ เรื่องมันเป็นอย่างนี้เอง แล้วก็เล่าไป 

ข้อส าคัญของการเขียน Literature Review คือ การอ้างเนื้อหาหรือข้อความใดจากงานวิจัยเล่มอ่ืน อย่าได้
ลืมเขียนระบุที่มาตามหลักสากลในหน้าที่อ้างนั้น และในหน้าอ้างอิง (References) ด้วย ถือว่าเป็นมารยาทที่ส าคัญ
ที่สุดเรื่องหนึ่งของนักวิจัย เมื่อ download เอกสารจากอินเตอร์เน็ตอย่าลืมคัดลอกที่อยู่ของเว็ปเพจของเอกสารนั้น ๆ 
มาแสดงด้วยทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเดียวกันได้ 

การลงพ้ืนที่ต้องเขียน Literature Review หรือไม่ 
ส าหรับการท าวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่  ถ้าไม่มี Literature Review ไม่ถือว่าเป็นงานวิจัย รายงานที่

เขียนจากการลงพ้ืนที่โดยไม่มี Literature Review ถือว่าเป็นรายงานการเดินทางเท่านั้น หนทางพิสูจน์ม้า 
การเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ดี เป็นการบ่งบอกฝีมือของเราในห้าด้าน คือ  ทักษะการประมวล

ความคิด (conceptualization)  การอ่านมามาก (Read more) ความมุ่งมั่นท าให้ส าเร็จ (Concentration) การ
เจาะลึกในวงการ (Focus) และความสามารถในการน าเสนอโน้มน้าว (Presentation)  การเขียน Literature 
Review เป็นเรื่องที่ยากที่สุดและเป็นงานที่หนักที่สุดเรื่องหนึ่งในการท าวิจัย  เพราะต้องประมวลความคิด 
กลั่นกรอง ตกผลึก ซึ่งกระบวนการเช่นนี้แม้แต่นักวิจัยใหญ่ก็ยังต้องใช้เวลา และยังต้องฝึกฝนในการเขียน 
Literature Review ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 23 มกราคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เกตุแก้ว 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 085-833-7007 
E-mail Address       : viporn99@yahoo.co.th 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

กระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

การออกแบบการวิจัย (research design) เป็นกระบวนการหนึ่งของขั้นตอนการวิจัย การวิจัยที่ดีจะต้องมี
ความแม่นตรง (validity)  และความเชื่อถือได้ (reliability) ของคุณภาพแบบสอบฯ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น แบบสอบฯ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถาม (question 
naire) ซึ่งมักจะเป็นการก าหนดค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ (closed questions) ค าตอบที่ได้ก าหนด
ไว้แล้ว และจะมีส่วนปลายเปิดให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในข้อค าถามตอนสุดท้าย ดังนั้น 
แบบสอบถามที่ดีจะต้องประกอบด้วยค าถามและตัวเลือกค าตอบที่มีความแม่นตรง และเชื่อถือได้ จึงจะท าให้
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลได้จริง  

การออกแบบสอบถามของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการออกแบบสอบถามที่มาจากกรอบแนวความคิดที่ได้
ออกแบบด้วยหลักการตรรกะแบบนิรนัย (deductive reason) โดยมีการอ้างอิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย
ที่ต้องการศึกษา และน ามาก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถใช้วัดผลงานวิจัยที่ต้องการได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดข้อ
ค าถามในแบบสอบถาม และเมื่อได้ตรวจสอบความแม่นตรง และความเชื่อถือได้จากผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดสอบ
เบื้องต้น (pre-test) เพ่ือแก้ไขข้อค าถามให้เกิดความแม่นตรง และความเชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง จึงจะน าไปทอด
แบบสอบถาม ทั้งนี้ หน่วยวิเคราะห์ของการวิจัย นับเป็นประเด็นส าคัญในการประมวลผลงานวิจัยเช่นเดียวกัน 
หน่วยวิเคราะห์ของการวิจัยจะต้องเป็นหน่วยที่สามารถให้ค าตอบที่ถูกต้องในแบบสอบถามได้อย่างจริงจังและชัดเจน 
มิฉะนั้น ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และมีผลต่อคุณภาพงานวิจัย อีกทั้งจ านวนหน่วยวิเคราะห์ต้องมากพอที่จะ
สามารถวัดผลงานวิจัยได้ ซึ่งการประมวลผลงานวิจัยนี้จะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาได้แท้จริง  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงคุณสมบัติ และ
คุณลักษณะของข้อมูล ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์และมีความสอดคล้องกับขั้นตอนต่าง  ๆ ของการวิจัย เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยที่มีความแม่นตรง และความเชื่อถือได้ ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติ 
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 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Objectives) : ผู้วิจัยจะต้องระลึก และตระหนักเสมอว่า ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้นั้น จะสามารถสนองตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และสมบูรณ์ โดยผู้วิจัย
จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่จะจัดเก็บและกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ก าหนดไว้อย่างแท้จริง  

 สอดคล้องกับแนวความคิด และสมมติฐาน (Hypotheses) : การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องครบถ้วน 
และเพียงพอ ที่จะใช้ในการศึกษาตามตัวชี้วัดของกรอบแนวความคิด และการทดสอบสมมติฐาน (ถ้ามี) หากการวิจัย
นั้นไม่มีสมมติฐาน ผู้วิจัยจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ จะสามารถสนองตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและ
กรอบแนวความคิดได้ครบถ้วน 

 สอดคล้องกับมาตรวัด (Measurement) : คุณสมบัติของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะต้องมีมาตรวัดที่
สอดคล้องกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น การก าหนดมาตรวัดเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้อง
วางแผนล่วงหน้า เพ่ือให้มาตรวัดที่ก าหนดสอดคล้องกับการประมวลผล และสถิติท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สอดคล้องกับการประมวลผลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data processing and analysis) : ผู้วิจัย
จะต้องวางแผนเค้าโครงการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ล่วงหน้า และประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ จึงจะท าให้ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงตามประเภทสถิติที่ใช้ 

 

 

 

รูปที่ 1: ภาพแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้ันตอนการวิจัย 
แหล่งที่มา : ศ. ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2544. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมฯ. หน้า 272 

2. ประเภทสถิติ 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณมี 2 ประเภท คือ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง โดย
แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติของการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ตามข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ ซึ่งการขัดต่อข้อตกลง
เบื้องต้นทางสถิติ จะท าให้การวิจัยที่ได้ด้อยคุณภาพ หรือเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

กรอบแนวความคิด 
และสมมติฐาน 

การประมวลผล และ 
การวิเคราะหข้์อมลู 

การรายงาน
ผล การวิจยั 

วตัถุประสงค์ 
ของการวจัิย 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณจะต้องเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ มีความส าคัญต่อ
งานวิจัย การวิจัยที่มีคุณภาพจะต้องลดความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบกรอบแนวความคิด การก าหนดหน่วยวิเคราะห์ จ านวนหน่วยวิเคราะห์ 
ความหลากหลายของหน่วยวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบสอบถาม การใช้สถิติในประมวลผล การวิเคราะห์
ข้อมูล จนถึงการสรุปผลวิจัยและการเสนอแนะ 
  

3. ประเภทของการวิจัย (Classification of Research) 

การวิจัยสามารถแบ่งได้หลายประเภทและหลายชนิด โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก าหนดของแต่
ละประเภทและชนิดของการออกแบบการวิจัย (Research Design) ดังนี้1 

a.   การวิจัยแบ่งตามการน าไปใช้ประโยชน์ หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์  
b.   การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัย 

                                                           
1  ผศ. กวี รักษ์ชน และคณะ. 2535. หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  หน้า 149 - 169. 
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 3.3  การวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมาย 
3.4  การวิจัยแบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา 
3.5  การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์ 
 

3.1 การวิจัยแบ่งตามการน าไปใช้ประโยชน์ หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์ : การวิจัยเพ่ือประโยชน์ทาง
วิชาการ และ/หรือการน าไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการวิจัย ได้แก่ 

3.1.1 การวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) เป็นการวิจัยที่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพ่ือ
ประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้เชิงวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความรู้เพิ่มพูนและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นการค้นคว้า
หาทฤษฎีใหม่ และ/หรือยืนยันทฤษฎีที่มีอยู่เดิม การวิจัยแบบนี้จึงเป็นการค้นคว้าหาความรู้เชิงทฤษฎี หรือสิ่งที่เป็น
ความรู้ขั้นพ้ืนฐาน บางครั้งเรียกว่า การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) 
ตัวอย่างของการวิจัยเชิงวิชาการ ได้แก่  การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ รูปแบบการบริหารการพัฒนาเชิงบูรณา
การ ภาวะผู้น าองค์รวม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนารูปแบบการตัดสินใจ นโยบายการเมืองและการ
ต่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

3.1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยที่น าผลการวิจัย หรือการวิจัยเชิง
วิชาการไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรม และ/หรือน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น รูปแบบการตัดสินใจ การพัฒนาการบริหาร การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย 
และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

3.2 การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัย : การวิจัยที่บ่งบอกประเภทและคุณสมบัติของการวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆกัน การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัยนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทของการออกแบบการวิจัย ได้แก่ 

 3.2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
ความจริงจากข้อเขียน บทความ เอกสาร จดหมายเหตุ หรือผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้ท าไว้ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทั้ง
ในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ การวิจัยชนิดนี้จะเชื่อถือได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่
ค้นหา ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูลก่อนที่จะน ามาวิเคราะห์ อีกทั้ง
ผู้วิจัยจะต้องไม่ล าเอียงในการวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล หากผู้วิจัยมีความล าเอียงในการวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลแล้วจะท าให้ข้อค้นพบบิดเบือนไปจากความจริงได้ 

 ข้อดีของการวิจัยเอกสาร คือ  
ก.  เหมาะส าหรับงานวิจัยเหตุการณ์ในอดีต ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลในปัจจุบันได้ หรือเป็นการ วิจัย

เอกสารด้านกฎหมาย การวิจัยหลักสูตรการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ  
ข. เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยการค้นหาเอกสารในห้องสมุด หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง

ใช้เครื่องมือการวิจัยอื่น ๆ 
ค.  สะดวกและรวดเร็ว 

 



หน้า 17 

 

 ข้อเสียของการวิจัยเอกสาร คือ  
ก. การวิจัยที่ศึกษาอาจไม่มีเอกสาร หรือข้อมูลเพียงพอในการท าวิจัย 
ข. ข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา เนื่องจากข้อมูลไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูล

โดยตรง เป็นข้อมูลที่ผู้ อ่ืนท าการวิจัยไว้ จึงอาจมีปัญหาด้านความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล และ
ตรวจสอบได้ยากกว่าข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้วิจัยด าเนินการขึ้นเอง 

3.2.2 การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสิ่งต่าง ๆ 
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรืการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต 
แบบทดสอบ และแบบอื่น ๆ การวิจัยแบบส ารวจจึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ 

ก. การวิจัยแบบส ารวจระดับที่ 1 : การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือสภาพความเป็นไป
ของสิ่งต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ว่าคืออะไร? เป็น
อย่างไร? มีการกระท าอะไรบ้าง? ซึ่งมีลักษณะของการพรรณนา (Describe) สภาพที่เป็นอยู่ และสิ่งที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
การส ารวจชุมชน การวิเคราะห์งาน และการส ารวจประชามติ  

การส ารวจชุมชน : การส ารวจข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนว่ามี
ลักษณะอย่างไร? มีความเป็นอยู่อย่างไร? เพศหญิงก่ีคน? เพศชายกี่คน? อาชีพอะไรบ้าง? ฯลฯ 

การวิเคราะห์งาน : การศึกษาความจริงเกี่ยวกับสภาพการท างานของหน่วยงานต่างๆ ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยงาน ผลการท างาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน วิธีแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ 

การส ารวจประชามติ : การศึกษาความคิดเห็นของบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์การ หรือ
ประชาชนในแต่ละภาคในด้านความคิดเห็น ความรู้สึกส่วนตัว ความพอใจ ความเข้าใจ  

ข. การวิจัยแบบส ารวจระดับที่ 2 : การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนว่ามีความสัมพันธ์ หรือมีอิทธิพลต่อกันหรือไม่? และมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด? การ
วิจัยแบบส ารวจระดับที่ 2 นี้จึงเป็นการวิจัยในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตัวแปร (Variables) หมายถึง สิ่ง หรือคุณสมบัติที่ต้องการศึกษา เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ และอ่ืน ๆ ดังนั้น ปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนี้จะมีลักษณะ 2 ลักษณะ กล่าวคือ 
ลักษณะแรก เรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หรือตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ ส่วนลักษณะที่สอง 
เรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือตัวแปรผล 

ปัจจัยหรือตัวแปรด้านความสัมพันธ์เชิงเหตุผลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หรือตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ หมายถึง สิ่ง หรือ
คุณสมบัติ หรือการกระท าใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม หรือตัวแปรผล 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือตัวแปรผล หมายถึง สิ่ง หรือคุณสมบัติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ 
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รูปที่ 2 : ภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยวิธีการวิจัยแบบส ารวจนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมตัว
แปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อตัวแปรตามเหมือนการวิจัยแบบทดลอง ซึ่งการวิจัยแบบส ารวจที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรต้น (บางครั้งเรียกการวิจัยนี้ว่า Expost Facto Research) นี้
จะกล่าวได้เพียงว่าตัวแปรต้นอาจมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ดังนั้น ในการสรุปผลการวิจัย จึงต้องใช้ค าว่า “อาจคาด
ได้ว่า” หรือ“อาจเป็นสาเหตุ” หรือ“อาจมีอิทธิพลต่อ” แทนการสรุปผลการวิจัยด้วยความมั่นใจ (ฟันธง) กล่าวคือ 
”ผลการวิจัยที่ค้นพบอาจคาดได้ว่า สาขาวิชาที่เรียนอาจมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง” 

3.2.3 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงอย่าง
มีระบบ ระเบียบ มีขั้นตอน เป็นแบบแผน และเหตุผล การวิจัยแบบทดลองเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยแบบทดลองนี้จะต้องมีคุณสมบัติส าคัญ 2 ประการ คือ 

ก. ความสามารถควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น และอิทธิพลอื่นๆท่ีต้องการศึกษาได้ 
ข. การจัดกระท า (Treatment) ในการทดลอง การวิจัยแบบทดลองนี้จะต้องมีการใส่ปัจจัยการ

ทดลอง (Experimental factors) เข้าไปในการทดลอง ปัจจัยการทดลอง (Experimental factors) ที่ใส่นี้คือตัว
แปรต้นที่นักวิจัยใส่เข้าไปในการทดลอง เพ่ือดูผลการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม 

การวิจัยแบบทดลองแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 การวิจัยแบบทดลองอย่างแท้จริง (True Experimental Research) : การวิจัยที่สามารถ
ควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือปัจจัยอ่ืน ๆ หรืออิทธิพลอ่ืน ๆ ที่ต้องการศึกษาได้ทั้งหมด การวิจัยแบบ
ทดลองอย่างแท้จริงนี้ มักใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการวิจัยทางการแพทย์ หรือการวิจัยด้านจิตวิทยาการ
ทดลอง  

 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) : การวิจัยที่ผู้วิจัยไม่สามารถ
ควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือปัจจัยอ่ืน ๆ หรืออิทธิพลอ่ืน ๆ ที่ต้องการศึกษาได้ทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(น้อย, ปานกลาง, มาก) 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

มีอิทธิพลต่อ สาขาวิชาที่เรียน 

เพศ เพศ //  อายุอายุ  

ปีท่ีเรียน 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

ภูมิล าเนา 
สถานการมาเรียน 
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ควบคุมตัวแปรได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมากจะเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะรัฐศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยไม่
สามารถควบคุมตัวแปรต้นได้ทั้งหมด 

3.2.4 การวิจัยแบบสังเกต (Observation Research) เป็นการวิจัยที่ใช้การสังเกตเป็นหลัก โดย
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

ก. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบสังเกตที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่
ต้องการท าการวิจัย และจะท าการจดบันทึกในลักษณะเชิงปริมาณ (ตัวเลข) หรือเชิงคุณภาพ (พรรณนา) ซึ่งการวิจัย
สังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้ จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันอาจจะท าให้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความล าเอียงและบิดเบือนจากข้อเท็จจริงไปได้ หากผู้วิจัยมีความสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจกลุ่มที่
เข้าท าการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคุณค่าส่วนตัว ซึ่งเป็นลักษณะอัตตวิสัย (Subjectivity) แทนการวิเคราะห์
และตีความท่ีเป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะของความเป็นปรนัย เรียกว่าลักษณะวัตถุวิสัย (Objectivity) 

ข. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบสังเกตที่ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที่ต้องการท าการวิจัย เพียงแต่ผู้วิจัยสังเกตจากภายนอก อาจใช้วิธีถ่ายภาพ หรือเข้าฟังกิจกรรม หรือสัมภาษณ์
บางคนที่เกี่ยวข้อง และท าการจดบันทึกในลักษณะเชิงปริมาณ (ตัวเลข) หรือเชิงคุณภาพ (พรรณนา) ซึ่งการวิจัย
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ จะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ไม่ลึกซึ้งนัก ผู้วิจัยต้องเข้าไปสังเกตหลาย ๆ ครั้ง จึงอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการวิจัยนาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยต้องระมัดระวังในการวิเคราะห์และตีความหมายของ
ข้อมูล โดยผู้วิจัยต้องไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นลักษณะอัตตวิสัย (Subjectivity) มีผลท าให้การวิจัย
บิดเบือนจากความจริง  

3.3 การวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมาย : ประเภทของการวิจัยที่ วาน ดาเลน (Van Dalen) ได้แบ่งไว้เป็น 3 
ประเภท กล่าวคือ 

3.3.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวิจัยประวัตศาสตร์ โดยอาจค้นหาข้อมูลจากเอกสาร บันทึก 
ข้อความ จดหมายเหตุ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลาจารึก และสิ่งขุดพบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประมวลเหตุการณ์
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

3.3.2 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่พรรณนา หรือบรรยาย
สภาพปรากฏการณ์ หรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมต่าง  ๆ ที่ต้องการศึกษา แบ่งการวิจัยออกเป็น การส ารวจ 
(Suyrvey), การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน (การศึกษาเฉพาะกรณี , การติดตามผล, การศึกษาเปรียบเทียบ
เหตุผล, การศึกษาสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เอกสาร) และการศึกษาเชิงพัฒนาการ ซึ่งเป็นการวิจัยการ
เปลี่ยนแปลง โดยศึกษาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และพยากรณ์อนาคต และใช้เวลาในการวิจัยเป็นเวลานาน 

3.3.3. การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ
3.2.3  

3.4 การวิจัยแบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา : การวิจัยที่แบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา กล่าวคือ หน่วย
ที่ต้องการศึกษาท้ังหมด หรือบางหน่วยเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.4.1 การวิจัยแบบการศึกษากรณีทั่วไป (General Research) เป็นการวิจัยที่สามารถพรรณนา 
และอธิบายหน่วยศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และเป็นมาตรฐานสากล 
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3.4.2  การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) เป็นการวิจัยที่สามารถพรรณนา และ
อธิบายหน่วยศึกษาท่ีต้องการเฉพาะเจาะจงเท่านั้น 

3.5 การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์ : การวิจัยที่มีลักษณะของการวัดที่เป็นตัวเลข 
(รูปธรรม) และไม่เป็นตัวเลข (พรรณนา) ลักษณะของการวิจัยที่เน้นคุณสมบัติในการวิเคราะห์ และการตีความหมาย
ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณ 
(ตัวเลข) ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้จะวัดสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลข เช่น ระดับความคิดเห็นด้วยมากอย่างยิ่ ง 
= 5, ความคิดเห็นด้วยมาก = 4, ความคิดเห็นด้วยปานกลาง = 3, ความคิดเห็นด้วยน้อย = 2 และความคิดเห็นด้วย
น้อยอย่างยิ่ง = 1 หรือรายได้ต่อเดือน = ……………… บาท ฯลฯ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต และแบบทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ผสมกัน ในการบันทึกข้อมูลในลักษณะของตัวเลข และการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก 
ได้แก่ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง นอกจากนี้ การวิเคราะห์และการตีความหมายจะอาศัย
ข้อมูลที่ได้ และสถิติที่ใช้เป็นหลัก ผู้วิจัยจะไม่วิเคราะห์เกินข้อมูล และจะไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการตีความจากข้อมูล 
ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิตินี้จึงเชื่อถือได้ในความเป็นปรนัย หรือวัตถุวิสัย 
(Objectivity) 

3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะต่างจากการวิจัย
เชิงปริมาณหลายประเด็น กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่วัดสิ่งที่ต้องการศึกษาออกมาเป็นเชิงปริมาณ (ตัวเลข) 
โดยผู้วิจัยจะใช้การศึกษาหลาย ๆ วิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสังเกต การส ารวจ การสัมภาษณ์ และอ่ืน ๆ ส่วน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะเน้นการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยไปสัมผัสข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation), การสัมภาษณ์ลึก (Depth Interview) และการตะล่อมกล่อม
เกลา (Probe) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะใช้เวลานานกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น 
การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์ แต่ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวโยงระหว่าง
ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือพรรณนา และอธิบายเหตุการณ์และความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา 

 จากประเภทการวิจัยที่ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณมีหลายประเภท ขึ้นอยู่
กับความเข้มของงานวิจัยที่ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทการวิจัยหลักใหญ่ได้เป็น 3 ลักษณะการวิจัย คือ  

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ซึ่งใช้สถิติในการบรรยายคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง เรียกการวิจัยนี้ว่า 
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้  และใช้สถิติในการส ารวจหาความสัมพันธ์ เช่น การหาความเกี่ยวข้อง
ของเศรษฐกิจถดถอย กับการกระท าผิดกฎหมายว่ามีความสัมพันธ์ กันหรือไม่อย่างไร? หรือการหาความสัมพันธ์ของ
การพัฒนาการทางอารมณ์กับอาหารหรือพันธุกรรม? เรียกว่า การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlation 
Research) บางครั้งการวิจัยประเภทนี้จะเป็นการส ารวจสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน จึงเรียกว่า การวิจัยแบบส ารวจ 
(Exploratory Research) 

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ใช้ในการหาเหตุผล เพ่ืออธิบายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เรียก
การวิจัยนี้ว่า การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research) หรือการวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research) ซึ่ง
การวิจัยแบบนี้จะเป็นการตอบค าถามของค าว่า “ท าไม ? (Why?)” 
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4.  หลักเกณฑ์ในการก าหนดวิธีการวิจัย 

 การก าหนดวิธีการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยรูปแบบใด ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปนี้ 

1) การวิจัยต้องสามารถได้ผลการวิจัยตรงกับหัวข้อเรื่อง ปัญหา และจุดมุ่งหมายการวิจัยที่ผู้ วิจัยได้
ก าหนดไว้ เกณฑ์ข้อนี้นับเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
หากผลการวิจัยได้ผลลัพธ์ หรือค าตอบที่ไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา 
และ/หรือไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้แล้ว ก็จะเป็นการวิจัยที่ใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ การวิจัย หมายถึง 
การหาค าตอบให้กับค าถาม โดยที่ค าถามก็คือประเด็นปัญหา หรือหัวข้อเรื่องนั่นเอง 

2) ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค าถามในปัญหาของการวิจัย  ผู้วิจัยต้องส ารวจ 
เก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูล และน าข้อมูลมาประมวลผล เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์
เพ่ือตอบค าถามในปัญหาของการวิจัยเสียก่อน หากไม่สามารถด าเนินการได้ ผู้วิจัยจะต้องเปลี่ยน
รูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องก าหนดหน่วยวิเคราะห์ หรือ
กลุ่มตัวอย่างให้ตรงกับประเด็นปัญหาการวิจัย มิฉะนั้นแล้วการวิจัยก็จะผิดพลาดและบิดเบือนไปจาก
ประเด็นที่ต้องการศึกษา แม้ว่าผู้วิจัยจะใช้สถิติขั้นสูงเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถตอบค าถามของ
ประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาได้ ท าให้การวิจัยด้อยคุณค่าและใช้ไม่ได้ 

3) ความรู้ความสามารถในการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องความรู้ความสามารถในการท าการวิจัย ซึ่งจะต้องมี
ความรู้ทางเทคนิคการวิจัยชั้นสูง ความรู้ทางสถิติชั้นสูงเพ่ือวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล 
มิฉะนั้น การวิจัยจะไม่สามารถส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

4) ปัจจัยต่าง ๆ ด้านการวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย หรือการออกแบบการวิจัยจะต้องค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย เวลาในการท าวิจัย ความพร้อมของบุคลากรในการวิจัย และปัจจัยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

5.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
 1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency), ค่าร้อยละ (percentage), ค่าสัดส่วน 
(proportion), การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (measures of central tendency) และค่าความน่าจะเป็น 
(probability) เป็นต้น 
 2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง ประกอบด้วย การหาค่าสหสัมพันธ์ (correlation), 
การหาค่าความเชื่อถือได้ (reliability) และอ่ืน ๆ  
 3. การวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิงชั้นสูง ในการวิจัยเชิงเหตุผล จะประกอบด้วยการการ
วิเคราะห์ปัจจัย (factors analysis), การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis), การวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis) พร้อมทั้งการทดสอบสมมตฐาน (hypotheses test) เป็นต้น  
 ค่าสถิติ และค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ จะต้องเป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ 
มิฉะนั้นแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิดความผิดพลาด และความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง ค่าพารามิเตอร์ในสถิติ
อนุมานนี้ มีเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงต้องให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 องค์ความรู้ทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เป็นศาสตร์ที่ผู้วิจัยต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
สม่ าเสมอ แม้ว่าการวิเคราะห์ทางสถิติจะมีเงื่อนไขและข้อตกลงที่แน่นอน ชัดเจน  แต่องค์ความรู้ทางศาสตร์ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นการวิจัยจึงต้องพัฒนาก้าว
กระโดดตามไปด้วย อาทิเช่น การก าหนดตัวชี้วัดควรจะต้องมีความหลากหลายในการหาความสัมพันธ์ เพราะปัจจัย
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ทั้งหลายไม่หยุดนิ่ง ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น และเป็นไปได้เสมอ ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสอดแทรก 
หรือตัวแปรแทรกซ้อน หรือตัวแปรกด หรือตัวแปรผันผวน หากผู้วิจัยท างานวิจัยหลายงานวิจัย ก็จะท าให้มี
ประสบการณ์ในการพิจารณาตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ได้ถูกต้อง รวมถึงความสามารถในการใช้สถิติ ได้ถูกต้องก็
จะช่วยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
1. ผู้วิจัยได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ 
2. สามารถน าความรู้ไปสอน และน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
3. งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน าไปตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 
4. พัฒนาและสามารถเพ่ิมปริมาณจ านวนนักวิจัยมากขึ้น 
5. พัฒนาองค์ความรู้การวิจัยในระดับสูงสู่สากล  
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 

ประเด็นความรู้   : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้         : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ         : 23 มกราคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล               : ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้     : 08-1842-0904 
E-mail Address    : siriwat.ple@rmutr.ac.th 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดย
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือทดสอบว่าตัวแปร
อิสระทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ 
(Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) มีค่าไม่น้อยกว่า 0.10 ค่าปัจจัย
การขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) มีค่าที่น้อยกว่า 10 ซึ่งมีสูตรดังนี้  
                          Tolerance =               1 – R2 
                          VIF           =               1/(1-R2) 
 
การค านวณโดยใช้โปรแกรม spss for windows มีข้ันตอนดังนี้ 
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1. ค านวณ ค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรอิสระ โดยใช้ค าสั่ง  
analyze > regression > linear   เลือก method แบบ enter 
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2. ค านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ โดยใช้ค าสั่ง 
analyze > regression > linear   เลือก method แบบ enter 

 
 
 
3. ค านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใช้ค าสั่ง 
analyze > regression > linear   เลือก method แบบ stepwise 
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ตารางผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .148
a
 .022 .015 1.06936 

a. Predictors: (Constant), S_T, R_T, B_T 

R = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.519 .245  10.274 .000   

B_T -.018 .092 -.014 -.198 .843 .492 2.034 

R_T .221 .091 .170 2.439 .015 .511 1.955 

S_T -.091 .066 -.078 -1.386 .166 .785 1.274 

a. Dependent Variable: A_T 

 

Constant (B) = ค่าคงที่ 
ค่า Sig. = ถ้า < 0.05 แสดงว่าปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 


