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ค ำน ำ 

 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมาก
จึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  วันที่ 
25  เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องค  ความรูจ้ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ประจําปการศึกษา 2560  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

ประเด็นความรู       : ดานการวิจัย   

หัวขอการจัดการความรู       : เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

วันเดือนปที่ดําเนินการ            : 25 เมษายน 2561  

องคความรูของผเูขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ชื่อ – นามสกุล         รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉริินัง  

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได  081-4979010  

E-mail Address         pensri.chi@rmutr.ac.t h  

หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  
การตรวจสอบสามเสา (Triangulation)  

รายละเอียด/วิธีการที่ไดดําเนินการ : ACTION/A  
ผู้เขียนได้น าเทคนิคการตรวจสอบสามเส้า มาใช้ในการวิจัยเรื่องการจัดการเศรษกิจอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วยการสังเกตการณ  
(Observation  Method) การสัมภาษณ เป็นกลุ่ม (Focused Group Interview) รวมทั้งการสัมภาษณ เชิง
ลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ต าบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหมู่บ้านและชุมชน และสมาชิกกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
คณะผู้วิจัยใช้วิธีผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ กับการสัมภาษณ แบบตั้ง
ค าถามไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการศึกษาท่ีได้ก าหนดล่วงหน้าไว้แล้วเป็นปัจจัยส าคัญ กล่าวคือ
การสัมภาษณ แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ จะสะท้อนข้อมูลได้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  ส่วนการ
สัมภาษณ แบบตั้งค าถามไว้ล่วงหน้าจะท าให้สะดวกในการจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใช้เทคนิคและวิธีการ  ดังนี้ 

 1. วิธีการการสังเกต (Observation Method) เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ ของข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ด้านการกระท า ได้แก่ วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน ลักษณะครอบครัว ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชน และลักษณะโครงสร้างที่อยู่อาศัย  

 ส่วนที่ 2 ด้านแบบแผนการกระท าหรือกิจกรรม ได้แก่ กระบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนและการ
บริโภค  

 ส่วนที่ 3 ด้านการให้คุณค่าหรือความหมาย ได้แก่ ภูมิปัญญา การเรียนรู้ และเพ่ือนบ้าน 
 ส่วนที่ 4 ด้านความสัมพันธ  ได้แก่ ผู้น าความขัดแย้ง ผู้มีอ านาจหรือกลุ่มอิทธิพล การรวมกลุ่ม 
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 ส่วนที่ 5 ด้านองค ประกอบของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพภูมิประเทศและการตั้งถ่ินฐานในชุมชน 
 2. วิธีการสัมภาษณ  (Interview Method)  โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ แบบไม่เป็นทางการ 

(informal interview) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสัมภาษณ ด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลละเอียดตรงกับ
วัตถุประสงค การวิจัยที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด โดยใช้การสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต าบล จ านวน 5 คน ประกอบด้วยนายกองค การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
ปลัดองค การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ านวน 2 
คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหมู่บ้านและชุมชน จ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งการสัมภาษณ 
จะไม่ก าหนดรูปแบบมาตรฐาน (Unstructured Interview) ไม่มีการก าหนดข้อค าถามอย่างตายตัว แต่จะ
ก าหนดไว้เพียงกรอบหรือประเด็นที่จะสัมภาษณ เท่านั้น  โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นตัวก าหนดในการตั้งประเด็นค าถาม และจะไม่เรียงล าดับค าถามก่อนหลัง  ลักษณะ
ค าถามจะเป็นแบบปลายเปิด  และหากว่าในขณะที่ท าการสัมภาษณ พบปรากฏการณ หรือประเด็นปัญหาที่
ผู้วิจัยมีข้อสงสัย ก็จะท าการสัมภาษณ โดยละเอียด เพ่ือให้ได้ค าตอบอย่างชัดเจน 

การตรวจสอบข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้หลังจากได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างแบบ

สัมภาษณ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าเสนอแบบสัมภาษณ ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  หลังจากนั้นจึงน าแบบสัมภาษณ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา และหลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้งผู้วิจัยจะท าการจดบันทึกและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ  โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 

1. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก
ภาคสนาม และข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห  เปรียบเทียบในเรื่องเวลา สถานที่ บุคคลและ
เนื้อหา เช่น หากเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้เหมือนกันหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากต่างสถานที่กันเหมือนกันหรือไม่ 
และหากบุคคลเปลี่ยนไป ข้อมูลที่ได้เหมือนกันหรือไม ่

2. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็นการ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน โดยในการศึกษาจะใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กับการสัมภาษณ  พร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เอกสารประกอบด้วย หากข้อมูลที่ได้มีความแตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน ผู้ศึกษาจะเข้าไปท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอีกครั้ง  หากข้อมูลที่ได้หลังจากท าการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่เหมือนกันก็น่าเชื่อถือว่า
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จากนั้นน าผลการศึกษามาวิเคราะห ข้อมูลเป็นลักษณะของการเขียนรายงานการวิจัยเชิง
พรรณนา 

ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R            
ในการวิเคราะห ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคใด จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการการ

ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องก่อน ทั้งนี้เพราะ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเน้นการใช้อัตวิสัย (Subjectivity) ไม่เหมือนกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่เน้น
การใช้วัตถุวิสัย (Objectivity) 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า “การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
(Triangulation)” (Denzin 1970) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
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ข้อมูล (data triangulation) (2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) และ (3) 
การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) 

(1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความ
เหมือนกันหรือไม ่  ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ
ถูกต้อง   

(2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่า 
ได้ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามี
ความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง   

(3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว 
ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้  ได้ข้อค้นพบที่หมือน
กัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง  

 
เอกสารอางอิง 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A  
 สิ่งที่ได้ด าเนินการก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือป้องกันความผิดพลาด และล าเอียง มีดังนี ้
 1. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มา เพียงพอหรือไม่ (เพียงพอที่จะตอบปัญหาการวิจัย / มีคุณภาพแล้วหรือไม่) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และสถานที่ท่ีเลือกมาเหมาะกับเรื่องและค าถามในการวิจัยเพียงใด นักวิจัยเคร่งครัดและพิถีพิถันใน
การเก็บข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
 2. ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกัน ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(triangulation) ได้แก่ (1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมี
ความเหมือนกันหรือไม่   ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ
ถูกต้อง (2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ค้นพบที่
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดง
ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง (3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎี
ที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อ
ค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง เป็นต้น    
 วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบ หรือข้อมูล
จ านวนหนึ่ง ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป มี 3 วิธี ทั้งนี้วิธีที่เลือกใช้คือ การวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic induction) เป็นการตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น 
 1) ชีวิต ความเป็นอยู่ 
 2) สภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนที่ศึกษา 
 3) ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น 
 เริ่มต้นจากการจัดระเบียบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ท่าที น้ าเสียง พฤติกรรม การแสดงออกต่างๆ ระหว่างการสัมภาษณ์ เอกสาร ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ และการเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น 
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 จากนั้นลงรหัสข้อมูลทุกๆ ประเภทที่ได้มา โดยข้อความที่ผู้วิจัยจะให้รหัสไว้ มีความเชื่อมโยงกับมิติ และ
ตัวชี้วัดที่ท าการศึกษาเป็นหลัก และน าข้อมูลที่ให้รหัสไว้ มารวมกันเพ่ือจัดแบ่งตามความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระ 
และหาข้อสรุปว่า ข้อมูลที่มีอยู่นั้น สามารถที่จะตอบปัญหาการวิจัยในส่วนใดได้บ้าง อย่างไร จากนั้นแสดงข้อมูลใน
ลักษณะของการอธิบาย บรรยาย โดยเน้นการตีความปรากฏการณ์ ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน เรียกได้ว่า ตีความจากเล็กไป
ใหญ่ หรือข้อมูล ปรากฏการณ์ไปสู่ทฤษฎี 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัยได้อย่างครบถ้วน ตรง
ประเด็น และชัดเจน 
 2) น าไปสู่การน าเสนอผลการวิจัยที่สมบูรณ์ และพบข้อค้นพบในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย และ
เชิงปฏิบัติการ 
 3) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 
 4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์น าไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
ความคลาดเคลื่อนทางการวิจัย  

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
ความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการวิจัย (Errors in Research)  

การวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ (Quality of Research) หมายถึง การวิจัยที่ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ มี
ระบบ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ชัดเจน รวมถึงความถูกต้องในการส ารวจ และกระบวนการของการด าเนินการวิจัย 
อย่างไรก็ตาม การวิจัย (Research) หรือการกระท าใดๆย่อมมีสาเหตุท าให้เกิดความผิดพลาด หรือความคลาด
เคลื่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ ความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อน สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆขั้นตอนการวิจัย 
หากผู้วิจัยไม่ระมัดระวัง หรือเพิกเฉยต่อขั้นตอนต่างๆเหล่านั้น ก็จะท าให้คุณภาพของการวิจัยด้อยคุณค่า และ
ผลสรุปข้อค้นพบในการวิจัยก็จะบิดเบือนไปจากความถูกต้องที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรต้องให้ความสนใจ 
ความเอาใจใส่ และตรวจสอบความถูกต้องต่อทุกๆขั้นตอนของการวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งต้องระมัดระวัง
ต่อปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ผู้ตอบ
แบบสอบถาม (Respondents) ผู้ลงรหัสและบันทึกข้อมูล (Data Editors) หน่วยวิเคราะห์ (Units of Analysis) ตัว
แปรที่เกี่ยวข้อง (Variables) ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Statistics) และการสรุปผลข้อค้นพบ 
(Conclusion)  

ความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 
1  ความผิดพลาดในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random sampling error) และ 
2  ความผิดพลาดเชิงระบบ (Systematic error / bias) 
 
 
 



1. ความผิดพลาดในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random sampling error) : การเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร สามารถแบ่งเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไป
ตามโอกาสทางสถิติ และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบผสม ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ใน
การวิจัยให้ชัดเจน และก าหนดประเภทของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือผสมกันดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งหน่วยวิเคราะห์ที่ตรงเป้าหมายและตรงประเด็น ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างจะต้อ งค านึงถึงหัวข้อ
เรื่อง หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยเกี่ยวกับวัยรุ่น :  กลุ่มตัวอย่างก็จะต้องเป็นวัยรุ่น (ค านึงถึงอายุผู้ตอบ) 
หรือการวิจัยเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต : กลุ่มตัวอย่างก็ต้องมีและใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือการ
วิจัยเกี่ยวกับการนิยมใช้มือถือ : กลุ่มตัวอย่างก็เลือกเฉพาะผู้ที่ใช้มือถือ (หากถามผู้ไม่ใช้มือถือ ก็จะท าให้ได้ข้อมูลที่
ไม่ตรงประเด็น มีผลให้การวิจัยบิดเบือนจากความจริงและเกิดความผิดพลาดได้) เป็นต้น 

2.  ความผิดพลาดเชิงระบบ หรือความมีอคติ (Systematic error / bias) : ความผิดพลาดนี้มีผลมา
จากการออกแบบการวิจัยที่ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากความผิดพลาดในการด าเนินการกับการวิจัย ซึ่งเป็นความ
ผิดพลาดที่นอกเหนือจากความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ความมีอคติ (Bias) ความผิดพลาดเชิง
ระบบนี้สามารถแบ่งเป็นความผิดพลาด 2 มิติ คือ มิติความผิดพลาดจากผู้ตอบแบบสอบถาม (Respondent error) 
และมิติความผิดพลาดจากการบริหารข้อมูล (Administrative error)  

 2.1  ด้านมิติความผิดพลาดจากผู้ตอบแบบสอบถาม (Respondent error) : การวิจัยส ารวจ
เป็นการวิจัยโดยการหาค าตอบจากผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผลการวิจัยจึงขึ้นอยู่กับผู้ตอบแบบสอบถาม หรือผู้ถูก
สัมภาษณ์ หากผู้วิจัยได้รับความร่วมมือที่ดีและความเต็มใจตอบจากผู้ตอบ และผู้ตอบให้ค าตอบที่เป็นจริงแล้ว 
ผลการวิจัยจะค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการวิจัย อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม (Respondent error) มักเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 

  2.1.1 ความผิดพลาดเกิดจากการไม่ตอบสนอง (Nonresponse Error) : ความผิดพลาด
ประเภทนี้ เกิดจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การวิจัย เช่น ผู้ตอบปฏิเสธในการให้ความร่วมมือ
ตอบข้อค าถาม หรือตอบค าถามไม่ครบถ้วนทุกข้อค าถาม โดยมากจะเป็นการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ อนึ่ง 
ความผิดพลาดประเภทนี้ สามารถเกิดจากการใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวได้
เช่นเดียวกัน  โดยผู้ตอบอาจมีคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างไม่ตรงประเด็น หรือกลุ่มตัวอย่างไม่อยู่บ้านต้องติดต่อหลาย
ครั้ง หรือกลุ่มตัวอย่างง่วนอยู่กับการท างานบ้าน หรือง่วนอยู่กับการเลี้ยงลูก ซึ่งการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้
มักไม่ครบถ้วน ตอบค าถามแบบขอให้พ้นตัว ไม่ถูกต้องตรงประเด็นตามความเป็นจริง หรือบางครั้งอาจถูกปฏิเสธการ
ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนนี้ อาจเกิดจากทัศนคติหรือความรู้สึก
ส่วนตัวที่ไม่ดีของผู้ตอบ หรืออคติของกลุ่มตัวอย่างต่อเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆ 

  2.1.2 ความมีอคติในการตอบสนอง (Response bias) : ความผิดพลาดเกิดจากความตั้งใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบตามความต้องการของตนในทิศทางที่วางแผนไว้ หรือก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่ค านึงถึง
ความเป็นจริง หรือสถานการณ์ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ท าให้ผลต่อการวิจัยบิดเบือนและผิดพลาด ความผิดพลาด
ประเภทนี้ เรียกว่า การทดสอบความเป็นเท็จอย่างจงใจ (Deliberate falsification) หรือการน าเสนอแบบผิดอย่าง
ไร้เหตุผล (Unconscious misrepresentation) กล่าวโดยสรุป ประเภทของความมีอคติในการตอบสนอง 
(Response bias) ประกอบด้วยอคติ 5 ประเภท กล่าวคือ 



   2.1.2.1 ความมีอคติแบบคล้อยตาม (Acquiescence bias) : ความผิดพลาดที่เกิด
จากผู้ตอบเห็นด้วยกับข้อค าถามทุกๆข้อ หรือผู้ตอบไม่เห็นด้วยกับข้อค าถามทุกๆข้อ ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าของ
ค าตอบเอนเอียงไปทางเดียวกันทั้งหมด 

  2.1.2.2 ความมีอคติแบบสุดโต่ง (Extremity bias) : ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ตอบ
นิยมให้คะแนนต่อข้อค าถามทุกข้อแบบสุดโต่ง (คะแนนสูงสุด หรือคะแนนต่ าสุด) ในขณะที่บางคนอาจให้คะแนน
ของค าตอบระดับกลางๆ (เช่น เห็นด้วยปานกลาง หรือพอใจปานกลาง) ซึ่งการตอบประเภทนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละปัจเจก
บุคคล อันอาจเป็นผลให้เกิดความมีอคติแบบสุดโต่ง 

  2.1.2.3 ความมีอคติของผู้สัมภาษณ์ (Interviewer bias) : ความผิดพลาดเกิดจากผู้
สัมภาษณ์ที่พยายามพูด หรือให้ข้อมูล หรือกระตุ้นให้ผู้ตอบตอบข้อค าถามในแนวทางหรือทิศทางที่ตนต้องการ อีก
ทั้งผู้ตอบอาจต้องการเอาใจผู้สัมภาษณ์มากกว่าการตอบค าถามตามความเป็นจริง หรือตอบค าถามตามความคิดของ
ตน ท าให้การวิจัยบิดเบือนและเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความมีอคติของผู้สัมภาษณ์ 

  2.1.2.4 ความมีอคติจากความคลุมเครือ (Auspices bias) : ความผิดพลาดเกิดการ
รับข้อมูลที่แตกต่างกันจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน มีผลท าให้การตอบข้อค าถามของผู้ตอบเป็นไปด้วยความ
คลุมเครือ ไม่แน่ใจ  ซึ่งท าให้เกิดอคติทางการวิจัย นั่นเอง 

2.1.2.5 ความมีอคติจากความต้องการทางสังคม (Social desirability bias) : ความ
ผิดพลาดเกิดจากการตอบข้อค าถามตามกระแสสังคม เพ่ือเพ่ิมความรู้สึกดีที่ผู้อ่ืนจะให้ความยอมรับนับถือ หรือเพ่ือ
กลบเกลื่อนความรู้สึกของผู้ตอบในการต่อต้านสังคม ดังนั้น ค าตอบที่ได้จึงเกิดความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อน 
อันมาจากอคติท่ีผู้ตอบต้องการให้เกิดความประทับใจและการยอมรับในสังคม เช่น ค าถามที่ว่า “ท่านคิดอย่างไรต่อ
การลงประชามติที่คะแนนเห็นชอบมากกว่าคะแนนไม่เห็นชอบในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา?” หรือ “คุณ
เคยถูกไล่ออกจากงานหรือไม่?” 

 2.2  ด้านมิติความผิดพลาดจากการบริหารข้อมูล (Administrative error) : ความผิดพลาด
เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือกระบวนการด าเนินการงานวิจัยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากความสับสน 
ความประมาท ความเลินเล่อ ความบกพร่อง และสาเหตุอ่ืนๆ มิติความผิดพลาดจากการบริหารประเภทนี้มีสาเหตุ
จากความผิดพลาด 4 ประเภท คือ  

 2.2.1 ความผิดพลาดจากการประมวลผลข้อมูล (Data Processing error) : ความ
ผิดพลาดอันเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) การบันทึกข้อมูล (Data encoding) การตรวจสอบ
ข้อมูล (Data edition) การประมวลข้อมูล (Data processing) ด้วยค าสั่งงานที่ผิดพลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data analysis)  

 2.2.2 ความผิดพลาดจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample selection error) : ความ
ผิดพลาดอันเกิดจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ตรงตามหน่วยวิเคราะห์ที่ก าหนด หรือไม่ตรงประเด็นหัวข้อเรื่องการ
วิจัย เช่น การถามเกี่ยวกับการขับรถยนต์กับผู้ตอบที่อายุน้อยกว่า 17 ปี (ซึ่งยังไม่สามารถสอบใบขับขี่) หรือค าถาม
การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับผู้ที่อายุน้อยกว่า18 ปี (ซึ่งยังไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม ความผิดพลาดจากการสุ่มตัวอย่างที่เป็นมิติความผิดพลาดทางระบบ  (Systematic error / bias) นั้น เป็น
ความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบการวิจัย และ/หรือ การด าเนินงานด้านการวิจัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการการสุ่ม



ตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ถูกต้อง หรือจ านวนกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป จนไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร / 
หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัย 

2.2.3 ความผิดพลาดจากผู้สัมภาษณ์ (Interviewer error) : ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้
สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นด้าน ทักษะในการถามข้อค าถาม ทักษะในการอธิบายให้ผู้ตอบเข้าใจค าถาม ความสามารถใน
การบันทึกค าตอบ ความเร็วในการเขียนหรือบันทึก ทักษะในการใช้ถ้อยภาษา และอ่ืนๆ นอกจากนี้ความผิดพลาด
อาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลของข้อค าถามโดยอาศัยทัศนคติและการรับรู้ส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ 

2.2.4  ความผิดพลาดจากการโกงของผู้สัมภาษณ์ (Interviewer cheating) : ความ
ผิดพลาดเกิดจากผู้สัมภาษณ์แอบตอบข้อค าถามด้วยตนเอง เพ่ือให้งานส าเร็จโดยเร็ว ซึ่งวิธีนี้เป็นการให้ข้อมูลปลอม 
ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ข้อมูลที่สร้างขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนทางการวิจัย
อย่างมาก วิธีนี้อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลการวิจัยไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน 

 
ภาพรวมความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการวิจัยส ารวจ  

(Errors in Survey Research) 
 

 
 

ภาพที่ 1 : แผนผังแสดงความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการวิจัยส ารวจ 
แหล่งที่มา : Zikmund, William G. 1997. Business Research Methods. Fifth edition. The 
Dryden Press, U.S.A., p. 204. 

 

ความผิดพลาดทางการวจิยัโดยรวมความผิดพลาดทางการวจิยัโดยรวม 

ความผิดพลาดในความผิดพลาดใน

การสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง 
ความผิดพลาดทางความผิดพลาดทาง

ระบบ (อคต)ิระบบ (อคต)ิ  

 

ความผิดพลาดจากความผิดพลาดจาก

ผู้ตอผู้ตอบแบบสอบถามบแบบสอบถาม 

ความผิดพลาดจากการความผิดพลาดจากการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ความผิดพลาดความผิดพลาด 

การหาตัวแทนผิดการหาตัวแทนผิด  

ที่ไร้เหตุผลที่ไร้เหตุผล 

ความผิดพลาดจากการความผิดพลาดจากการ

บริหารข้อมูลบริหารข้อมูล 

ความผิดพลาดการความผิดพลาดการ

ประมวลผลข้อมูลประมวลผลข้อมูล 
ความมีอคติความมีอคต ิ

ตอบสนองตอบสนอง 
จากการไม่จากการไม่ ตอบสนองตอบสนอง 

การทดสอบความการทดสอบความ

เป็นเทจ็อย่างจงใจเป็นเทจ็อย่างจงใจ 

ความมีอคติจากความความมีอคติจากความ

ต้องการทางสังคมต้องการทางสังคม 

ความผิดพลาดความผิดพลาด

จากผู้สัมภาษณ์จากผู้สัมภาษณ์ 
ความผิดพลาดจากการโกงความผิดพลาดจากการโกง

ของผู้สัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์ 

ความมีอคติจากความมีอคติจาก

ความคลุมเครือความคลุมเครือ 
ความมีอคติของผู้ความมีอคติของผู้

สัมภาษณ์สัมภาษณ์ 
ความมีอคติความมีอคติ

แบบสุดโตง่แบบสุดโตง่ 
ความมีอคติแบบความมีอคติแบบ

คล้อยตามคล้อยตาม 



บทสรุป 
การวิจัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้นั้น จะต้องใช้หลักตรรกะ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยมีการน าคณิตศาสตร์ และสถิติ มาใช้ร่วมกัน เพ่ือให้ผลของการวิจัยมีลักษณะของความเป็นปรนัยหรือวัตถุวิสัย 
(Objectivity) ซึ่งมุ่งเน้นประโยชน์ด้านวิชาการ และด้านการน าไปใช้งานต่างๆ ทั้งนี้ การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ 

1. พรรณนา (Describe) และอธิบาย (Explain) ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือกิจกรรม
ต่างๆ 

 
2. พยากรณ์ (Forecast) หรือคาดคะเน (Predict) เหตุการณ์ ปรากฏการณ์  หรือกิจกรรมต่างๆที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต 
3. ก าหนดแนวทาง (Guide) หรือแนะน า (Suggest) แก่นักวิชาการ นักบริหาร และบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

ในการตัดสินใจ โดยการพิจารณาจากความรู้และความจริงที่ได้จากการวิจัย เพ่ือน ามาปฏิบัติงานให้
ลุล่วงได้ผลตามความมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สะสมและน าความรู้ความจริงที่ได้จากการวิจัย เพ่ือใช้ในการทดสอบ และการวิจัยครั้งต่อๆไปในอนาคต 
ผู้วิจัยที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการท าวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีมุมมองในการพัฒนา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เพ่ือให้สามารถตอบค าถาม หรือประเด็นปัญหา
ที่ตั้งไว้ โดยค านึงถึงหลักเหตุผลและหลักวิชาการ อย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะต้องมีความเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ผู้วิจัยจะต้องไม่เก็บข้อมูลจาก
ตัวอย่างเดียวกันซ้ าเกินกว่าหนึ่งชุดข้อมูล รวมถึงคุณภาพเครื่องมือการวิจัยจะต้องมี ความแม่นตรง (Validity) 
ความเชื่อถือได้ (Reliability) และความสามารถในการตอบสนอง (Sensitivity) ซึ่งจะท าให้ผลของการวิจัยมี
ความชัดเจน และเชื่อถือได้ นับเป็นการวิจัยที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และสมบูรณ ์
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยจึงเป็นการค้นหาค าตอบต่อค าถาม หรือประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ โดยอาศัยวิธีการเชิง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ค าตอบที่มีความแม่นตรง และความเชื่อถือได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัย คือ การสร้างกรอบ
แนวความคิด ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบทิศทางของประเด็นปัญหา หรือค าถาม ในอันที่จะแสวงหาแนวค าตอบตาม
กรอบที่ก าหนดไว้ โดยกรอบแนวความคิดดังกล่าว อาจได้มาจาก ผลงานวิจัยของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือแนวความคิด
และทฤษฎี ซึ่งเป็นที่รวมขององค์ความรู้ทางศาสตร์ต่างๆ ทั้งนี้ ทฤษฎี คือ ความรู้ความจริงที่มีความเป็นระบบ 
ระเบียบ และผ่านการทดสอบซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายครั้ง นั่นคือ ทฤษฎี (Theory) คือ สิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงในทุกๆ
กรณ ี
 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 

1. ผู้วิจัยไดต้ระหนักถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวิจัย 
2. ผู้วิจัยจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวิจัยทั้งสองประเภทให้ลดน้อยลง เพ่ือให้

ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
3. งานวิจัยที่ดี มีประโยชน์และคุณภาพสามารถน าไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติได้ 
4. ท าให้ได้พัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ และผลงานวิจัยที่เชื่อถือได้เพ่ิมมากข้ึน 
5. พัฒนาองค์ความรู้การวิจัยในระดับสูงสู่สากล  

 
 

 

 



บรรณานุกรม 
ผศ. กวี รักษ์ชน และคณะ. 2535. หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ศ. ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2544. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. เฟ่ืองฟ้า พริ้นติ้ง จ ากัด. 
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว. 2558. ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7.  240 หน้า. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ISBN 978-616-318-892-2. 
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว. 2559. ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (คู่มือประกอบต ารา). POL6001(H) พิมพ์ครั้งที่ 

1. 166 หน้า. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ISBN 978-616-414-024-0. 
Schuerman, John R. 1983. Research and Evaluation in the Human Services. The Free Press. A 

Division of Macmillan, Inc. 224 pages. 
Zikmund, William G. 1997. Business Research Methods. Fifth edition. The Dryden Press, U.S.A., 

p. 204. 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 

หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 19 เมษายน 2561 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล         ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       - 

E-mail Address        mewsiriwat@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา แบ่งออกได้

เป็น 2 ประเภท คือ 
1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน เป็นต้น หรือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตามในแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใช้สถิติ เช่น ค่าเฉลี่ยหรือค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็นสถิติที่น ามาใช้ในการอ้างอิงไป
หาค่าความเป็นจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกน าไปใช้ใน 2 เรื่อง คือ การประมาณค่าทางสถิติ และการทดสอบ
สมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยมักนิยมน าสถิติอนุมานมาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสมมติฐานการวิจัยที่มักใช้บ่อย
ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ 

    2.1 การทดสอบสมมติฐานที่เป็นค่าเฉลี่ย กรณีประชากรกลุ่มเดียว เช่น การทดสอบสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ว่า “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  มีมากกว่าร้อยละ 70” ใช้สถิติ t-test 

โปรแกรม SPSS จะใช้ค าสั่ง Analyze > Compare Means > One-Sample T Test 
    2.2 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กรณีประชากร2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน 

(Independent Samples) เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันนั้น มี
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันหรือไม่ เช่น การทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า “ประชาชนพีงพอใจการให้บริการของศูนย์
การให้บริการ One-Stop Service ขนาดใหญ่ มากกว่าศูนย์การให้บริการ One-Stop Service ขนาดเล็ก” 

โปรแกรม SPSS จะใช้ค าสั่ง Analyze > Compare Means > Independent-Sample T Test 
    2.3 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กรณีประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยที่

แตกต่างกันหรือไม่ เป็นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือดูว่าค่าเฉลี่ยของประชากร 3 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันนั้น มีค่าเฉลี่ย
ที่แตกต่างกันหรือไม่ เช่น การทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
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มีความคิดเห็นต่อการยกเลิกระบบซี และการน าระบบแท่งมาใช้แตกต่างกัน” ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว โดยใช้สถิติ F-test 

โปรแกรม SPSS จะใช้ค าสั่ง Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA 
    2.4 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรระดับกลุ่ม 

เป็นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีระดบการวัดในระดับกลุ่ม มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ เช่น การทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า “ภูมิภาคมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการตั้งบ่อนคาสิโน” ใช้
การวิเคราะห์ไคแสควร์ (Chi-square Test) 

โปรแกรม SPSS จะใช้ค าสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs 
    2.5 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรตั้งแต่ระดับ

ช่วงเท่าข้ึนไป เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อดูว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีระดบการวัดตั้งแต่ระดับช่วงเท่าขึ้น
ไป มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เช่น การทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า “จ านวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม” ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) 

โปรแกรม SPSS จะใช้ค าสั่ง Analyze > Correlate > Bivariate… 
    2.6 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรตั้งแต่ระดับ

ช่วงเท่าขึ้นไป โดยมีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไปและมีตัวแปรตาม 1 ตัวแปร เช่น การทดสอบสมมติ ฐานที่
ก าหนดไว้ว่า “ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยด้านหลักการการให้บริการ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการให้บริการ 
และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ” 
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

โปรแกรม SPSS จะใช้ค าสั่ง Analyze > Regression > Linear… 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
ได้ทราบถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการใช้ค าสั่งโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น 

บรรณานุกรม 
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. 2010. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ. ออน์ไลน์.  

จาก http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538644010 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 

หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการวิจัย   

วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 25 เมษายน 2561 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล          ดร.น าพล ม่วงอวยพร 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้        096-063-9512  

E-mail Address  phantom898@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
การเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
การเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย นั้นถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากในการที่จะเขียน

งานวิจัยของเราให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็น ผู้ให้ทุน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ บรรณาธิการของวารสารวิชาการท่ี
เราอยากตีพิมพ์งานของเรา โดยการเขียนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายก็มีความเหมือนและต่างกันออกไป ผมเองก็เคย
ประสบปัญหาในเรื่องนี้มาก่อนเช่นกัน จึงอยากจะแบ่งปันข้อแนะน าให้ผู้ที่อาจจะก าลังประสบปัญหานี้เหมือนกัน 
ดังนี้ครับ 

1. ควรเริ่มอย่างไรดี 
ผมเห็นหลายๆ งานมักจะเริ่มด้วยการบรรยายขนาดความส าคัญของพ้ืนที่หรืออุตสาหกรรมที่วิจัยอยู่เช่น 

GDP ของ ไทย หรือ รายได้หรือจ านวนนักท่องเที่ยว ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าดึงดูดใจพอ จริงอยู่ที่ตัวเลขต่างๆ นั้นสามารถ
บอกขนาดความส าคัญได้ ทว่ากลับเป็นขนาดของภาพรวมพ้ืนที่ ไม่ใช่ขนาดความส าคัญของงานวิจัยเราดังนั้นส าหรับ
ผมแล้วจะเริ่มท่ีปัญหาที่เกิดขึ้นเลย โดยจะไม่บรรยายความส าคัญของพ้ืนที่มากนัก อาจจะแค่กล่าวเพียงเล็กๆ น้อย 
แล้วเสนอปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นในเชิงวิชาการ หรือ ในภาคปฏิบัติ (งานส่วนใหญ่ผมจะเริ่มด้วยปัญหาที่
ก าลังเกิดขึ้นจริงๆ ในภาคปฏิบัติ) 

2. ควรจะเขียนมากน้อยขนาดไหนดี 
ทุกครั้งที่เขียนที่มาฯ ผมจะคิดเสมอว่าตัวเองเป็น Sale (นักขาย)  ดังนั้นจึงคิดว่า ท ายังไงก็ได้ให้ผู้อ่าน หรือ 

ผู้ให้ทุน (ลูกค้า) สนใจอ่านงานเรา หรือ ให้ทุนวิจัย (ซื้อของ) ในเวลาที่สั้นที่สุด แต่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงไม่มี
การนั่งเทียนหรือแต่งนิทานมาหลอกเด็ดขาดโดยทั่วไปที่มาฯ ไม่ควรเกิน 5-10% ของงานวิจัย ในวิทยานิพนธ์ สอง
ร้อยกว่าหน้า มีส่วนที่เป็นที่มา เพียง 1-2 หน้าก็เพียงพอแล้ว  

3. ควรจะอ้างอิงข้อมูลหรือไม่ 
ในการท าวิจัยนั้นการอ้างอิงข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะสนับสนุนงานวิจัยของเรา ทั้งนี้การอ้างอิงอาจจะท า

ให้ส่วนที่มาฯ มีความน่าเชื่อถือดังนั้นหากจะมีการอ้างอิงในแหล่งที่มาฯ นั้น แหล่งที่ใช้ควรจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือในระดับที่สูง และสามารถติดตามตรวจสอบความถูกต้องได้งาน เพราะหากตามตรวจสอบยากแล้ว
ผู้อ่านอาจจะมีความเคลือบแคลงสงสัยได้ อย่างไรก็ตามปกติ ในย่อหน้าแรกผมจะไม่อ้างอิงเลย แต่จะสรุปปัญหา
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อย่างกระชับและเข้าใจได้ง่ายๆ แล้วค่อยหาหลักฐานมาสนับสนุนค ากล่าวของเราในส่วนต่อมา เพ่ือที่จะจับความ
สนใจของผู้อ่านให้ได้เร็วที่สุด  

4. ควรจะปิดท้าย(สรุป)อย่างไรดี 
สุดท้ายที่มาและความส าคัญจะต้องโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นด้วยและคล้อยตามเราว่าท าไมเราจึงควรสละเวลา

และทรัพยากรต่างๆ ในการท าวิจัยเพื่อหาค าตอบของปัญหาวิจัยนี้ และท าให้ผู้อ่านอยากจะอ่านงานวิจัยนี้ต่อไปอีก 
(อย่างน้อยต้องท าให้ผู้อ่านอยากรู้ค าตอบของงานวิจัยนี้) ให้ได้ 
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