
 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 



ค ำน ำ 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ว่า
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร
เก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้ง
ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 เร่ือง เทคนิคการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วันศุกร์ที่ 24 
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรใน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตามพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด ฉบับภาษาอังกฤษ (อ้างถึงใน Homan,1991: 1) จริยธรรม (Ethics) 
หมายถึง ศาสตร์แห่งความดีงาม (Science of Morality) โดยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะเป็นผู้
ก าหนดคุณค่า (Value) เพ่ือใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการน าเรื่องของ
จริยธรรมไปประยุกต์หรือพัฒนาให้เข้ากับวิชาชีพต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์  การวิจัยทางสังคม  จริยธรรม
อาจมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจมองว่าจริยธรรม หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับคุณ
ความดีหรือความดีในแง่คุณภาพหรือมาตรฐานของการประพฤติที่เกิดขึ้นจริง  ในขณะที่บางคนคิดว่าเรื่อง
คุณความดีเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดภายนอก (Exogenous) ส่วนจริยธรรมเป็นเรื่องของมาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้น
ภายในวิชาชีพใดๆ  เพ่ือดูแลความประพฤติของสมาชิกในวิชาชีพนั้นๆ  ปัจจุบันเรื่องของจริยธรรมได้รับ
ความสนใจจากฝ่ายต่างๆในทุกสาขาวิชาชีพ  ทั้งในงานที่เป็นวิชาการ  (Academic)  โดยเฉพาะการท าวิจัย
ในหน่วยงานต่างๆ  หรืองานที่เป็นวิชาชีพ (Professional) โดยแต่ละวิชาชีพพยายามให้ผู้คนปฏิบัติตาม
กรอบระเบียบที่ตั้งขึ้น  ซึ่งมักเรียกกันว่าหลักของจริยธรรม (Ethical  Principle)  ซึ่งหลักของจริยธรรมที่ใช้
มักถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของศาสตร์นั้นๆ  และในบ่อยครั้ง  เราอาจจะพบว่าความคาดหวังที่มีในวิชาชีพ
หนึ่งๆ  อาจขัดแย้งกับความเข้าใจของสาธารณชนโดยทั่วไป  ดังนั้นจริยธรรมในแต่ละศาสตร์จึงมีหลักแห่ง
การปฏิบัติ  (Code of Conduct)  ของตนเอง  โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ก ากับดูแล เช่น จริยธรรมทาง
การแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมการแพทย์อเมริกัน ซึ่งได้มีหลักแห่ง
การปฏิบัติด้านจริยธรรมที่เรียกว่า  “Code of Ethics of the American Medical Association”  โดย
เริ่มใช้ฉบับแรกในปี 1847 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นระยะๆเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าเรื่องของจริยธรรมในการท าวิจัย  เป็นสิ่งที่จ าเป็ นจะต้องมีไม่ว่า
งานวิจัยที่ท านั้นจะอยู่ในศาสตร์ใดๆก็ตาม ในด้านการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นเนื่องจากขอบข่ายของ
งานวิจัยได้ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ  อีกทั้งในแง่ของวิชาการและการวิเคราะห์ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  
ความกังวลในเรื่องจริยธรรมในการท าวิจัยจึงเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว มีการถกเถียงหรืออภิปรายกันมากใน
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กลุ่มนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น และพันธะของ
นักวิจัยในเชิงวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม  จึงได้เกิดมีสมาคมด้านจริยธรรมในการท าวิจัยขึ้นหลาย
สมาคม  โดยแต่ละสมาคมจะมีกฎหรือหลักจริยธรรม (Ethical Codes) ใช้ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้
เนื่องจากอาจจะมีบางขั้นตอนในกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรมนอกเหนือจากเรื่องของหลักวิชาการ  
โดยประเด็นด้านจริยธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ผู้วิจัยพยายามส ารวจและหาวิธีในการได้มาซึ่ งข้อมูลที่
ต้องการและเชื่อถือได้ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาในการท าวิจัยเอง หรือเกิดจากการเลือกสถานที่ในการท าวิจัย  
หรือเกิดจากวิธีการออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล และประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ   
 จุดประสงค์ของการเขียนเรื่องจริยธรรมในการท าวิจัย  ก็เพ่ือกระตุ้นให้นั กวิจัยและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการท าวิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมในการท าวิจัย  หรือจริยธรรมของการวิจัย ที่
ผ่านมาแม้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์หลายท่าน  จะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมในการท า
วิจัย  แต่โดยทั่วไปยังไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างเป็นกิจจะลักษณะ แม้ว่าในบางหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัย
บางแห่งจะมีคณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมในการท าวิจัยบ้างแล้วก็ตาม  ซึ่งตรงข้ามกับในบางประเทศ  
เช่น  สหรัฐอเมริกา  หรือสวีเดน  ที่ถือเรื่องของจริยธรรมในการท าวิจัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากพอๆกับ
การท าวิจัยเลยทีเดียว   

ตัวอย่างเช่น ในปี 1953 รัฐบาลสหรัฐฯได้ท าการทดลองระเบิด 2 ลูก ในรัฐเนวาดา การทดลอง
ดังกล่าวมีผลท าให้แกะตายไป  4,500  ตัว  และคนเลี้ยงแกะจ านวนมากต้องล้มเลิกกิจการไป  จึงต้องมีการ
เรียกร้องขอค่าชดเชยจากสหรัฐฯ สหรัฐฯได้ตัดสินใจให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการทดลองระเบิดนั้น  จ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหายที่เกิดจากการทดลองดังกล่าว  ดังรายละเอียดใน Shrader-Frechette  (1994: 1-
2) และในกรณีของสหภาพโซเวียตก็เช่นกัน  ในปี  1986  นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคชาวรัสเซียได้ท า
การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ณ สถานีทดลองเชอร์โนบิล 1 (Chernobyle 1) และมีผลท าให้ผู้คนเป็นจ านวน
มากได้รับอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีจากการทดลองดังกล่าว  ดังเป็นเรื่องที่โจษขานมาจนถึงปัจจุบัน  
และอันตรายที่ได้รับอาจจะกินระยะเวลายาวนานออกไปอีกระยะหนึ่งด้วย จากกรณีการท าวิจัยหรือการ
ทดลองที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิตอ่ืนๆ ท าให้ในช่วงกลางทศวรรษ 1980  โรงพยาบาลและสถาบันวิจัยส่วนใหญ่ในยุโรปและ
อเมริกา ได้จัดตั้งคณะกรรมการวิจัย (Research Committee) ขึ้น  รัฐบาลของบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ 
สวีเดน เนเธอร์แลนด์ ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่างานวิจัยแต่ละชิ้นที่จัดท านั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังกล่าวก่อน โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
ทั้งด้านเนื้อหาและจริยธรรมในงานวิจัยที่จะท า  ปัจจุบันนักวิจัยที่เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าได้น าเรื่องของจริยธรรมในการท าวิจัยเข้า
มาเกี่ยวข้องในงานวิจัยนั้นด้วย  ในสวีเดน คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์และสังคมศาสตร์ของสวีเดน  (The  
Swedish Council for Research in the Humanities and Social Science)  ได้พิมพ์เผยแพร่หลักของ
จริยธรรมในการท าวิจัย ซึ่งมี 4 ประการ คือ 

(1) ผู้วิจัยต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยก่อน 
(2) ผู้ยินยอมมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม 
(3) ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย 

           (4) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย จะไม่ให้บุคคลภายนอกโครงการวิจัยน าไปใช้เพ่ือการพาณิชย์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ 
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อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเทศต่างๆ จะได้มีความพยายามในการผลักดันเรื่องจริยธรรมในการท า
วิจัย   แต่ก็นับว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการอยู่อย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการแรก 
ประเทศส่วนใหญ่ไม่มีอ านาจที่ได้รับมอบจากรัฐบาลเพ่ือดูแลกฎระเบียบเกี่ยวกับการวิจัย หรือในบางครั้ง
หากมีก็มีเพียงบางด้าน เช่น การทดลองด้านยารักษาโรคเท่านั้น และประการที่สอง แม้บางประเทศจะมี
คณะกรรมการจริยธรรมในการท าวิจัย แต่ก็มีเพียงบางสาขาเท่านั้น เช่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์      
เป็นต้น และเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรม ในปี 1975 มูลนิธิวิทยาศาสตร์
แห่งชาติของอเมริกา (The U.S National Science Foundation หรือ NSF) ได้เริ่มให้เงินสนับสนุน
การศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม และคุณค่าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการนี้ยังคง
ด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันสภาแห่งชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์ (National Academy of Engineering หรือ 
NAE)  ตลอดจนสถาบันด้านการแพทย์ (Institute of Medicine หรือ IM) ต่างก็พยายามที่จะให้คนหันมา
สนใจในเรื่องของจริยธรรมในการท าวิจัยมากขึ้น 
 

หลักการพื้นฐานของจริยธรรมในการทําวิจัย 
 นอกจากความพยายามในการท าให้ผู้ท าวิจัย ตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมในการท าวิจัย
ของหน่วยงานต่างๆข้างต้นแล้ว  ในกลุ่มของนักวิชาการเองก็มีความพยายามที่จะน าเอาเรื่องของจริยธรรม
มาเขียนไว้ในหนังสือที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเช่นกัน  และเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ท าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆได้ถือ
ปฏิบัติ  Shrader-Frechette (1994)  ได้เสนอหลักการพื้นฐาน  (basic  principles)  ด้านจริยธรรมในการ
ท าวิจัยไว้ 3 ประการ ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงใช้ได้ดีในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถ
น าไปใช้ได้ในการวิจัยทุกสาขาวิชาด้วย ดังนี้ 

1)  หลีกเลี่ยงการมีอคติในผลการวิจัย/รายงานการวิจัย 
อคติอาจมีขึ้นได้ในการวิจัยของบางหน่วยงาน เช่น ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักวิจัยมี

อิสระอย่างเต็มที่ในการท าวิจัย อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจเกิดอคติในการสรุปผลหรือเขียนรายงานการ
วิจัยขึ้นได้  แม้จะโดยไม่มีเจตนาก็ตาม เช่น การศึกษาเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม หากผู้ท าวิจัยไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นดีเพียงพอ หรือไม่เคยมีลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน ก็อาจน าไปสู่
การสรุปผลที่มีอคติหรือมีความเอนเอียงมาทางฝ่ายภารรัฐก็เป็นได้ 

2) ส่งเสริมการใช้ผลการวิจัย/รายงานวิจัยที่ไม่มีอคติ 
หลักการนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพยายาม  ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ผลงานวิจัยหรือรายงานการ

วิจัยอย่างไม่ถูกต้อง (Misuse) หรือการน าไปประยุกต์ใช้ที่ไม่ถูกต้อง  (Misapplication)  ดังนั้นการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ผลการวิจัยหรือรายงานวิจัยที่ไม่มีอคติหรือความเอนเอียง จึงเป็นความพยายามของหน่วย
งานวิจัยที่จะใช้ควบคู่กับหลักการในข้อแรก 

3)  ส่งเสริมงานวิจัยให้เป็นสินค้าสาธารณะ 
หลักการข้อนี้คือพยายามส่งเสริมงานวิจัยที่ท าให้เป็นสินค้าสาธารณะ โดยมีการแพร่หลายไปยัง

แหล่งต่างๆ  เพื่อให้บุคคลน าไปใช้ได้ ซึ่งการเผยแพร่  (Dissemination of Research Output) สามารถท า
ได้ในหลายวิธีตาม   

ในทางกลับกัน Sarantakos (1998) ได้ เสนอประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการท าวิจัยใน
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน  เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับนักวิจัยน าไปปฏิบัติ  ดังนี้ 

1) การเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต้องท าด้วยความถูกต้อง 
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2) ใช้วิธีการศึกษาที่ตรงกับปัญหาที่จะท าวิจัย 
3) การตีความข้อความต้องท าอย่างเหมาะสม 
4) การรายงานผลการวิจัยต้องมีความถูกต้อง  ไม่มีอคติหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
5) ต้องไม่เสนอผลการค้นพบจากข้อมูลที่ไม่ได้เก็บมาเพ่ือการวิจัยดังกล่าว 
6) ต้องไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือตกแต่งข้อมูลให้ต่างจากความเป็นจริง 

 ซึ่งหากนักวิจัยยึดถือหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ และหรือหลักปฏิบัติทั้ง 6 ประการนี้ได้ครบถ้วน ก็
ถือได้ว่านักวิจัยผู้นั้นมีจริยธรรมในการวิจัยใช้ได้ในระดับหนึ่งที่น่าพอใจแล้ว 
 
การปกป้องผู้เกี่ยวข้องและการรักษาข้อมูลเป็นความลับ 
 แม้หลายประเทศจะพยายามสร้างจิตส านึก  และจริยธรรมในการวิจัยแก่นักวิจัยของตน แต่การให้
ความส าคัญกับเรื่องของจริยธรรมในการท าวิจัยในแต่ละประเทศ อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่ว่า
ประเทศนั้นๆจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่ จากหลักเกณฑ์ 9 ประการที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยที่คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติได้เสนอไว้นั้นเป็นการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติของ
นักวิจัย แต่ยังไม่ได้พิจารณาถึงความเสียหายของผู้เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้รับจากการท าวิจัยใดๆ  อันเป็น
ประเด็นที่หลายประเทศทั้งในอเมริกาและยุโรปให้ความส าคัญมาก ประเทศเหล่านี้จึงผลักดันให้มีหลักแห่ง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปกป้องผู้เกี่ยวข้องจากความเสียหายที่อาจจะ
ได้รับ  และสร้างความมั่นใจกับผู้ให้ข้อมูลในการรักษาข้อมูลเป็นความลับ  ผู้วิจัยที่ดีหรือผู้ วิจัยที่มีคุณธรรม
นอกจากจะพยายามใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่  เพ่ือผลิตผลงานที่ดีออกสู่สาธารณชนแล้ว ยัง
ต้องค านึงถึงความเสียหายหรืออันตรายที่ผู้อ่ืนจะได้รับด้วย (ถ้ามี) ซึ่งอันตรายเหล่านั้นเป็นได้ทั้งทางด้าน
กายภาพ  (Physical)  หรือด้านจิตวิทยา (Psychological)  ดังนั้นหากงานวิจัยใดๆมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
สิ่งต่างๆข้างต้น ก็ไม่ควรได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ท า  วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวอาจท าให้ได้
โดยการขอค ายินยอม (Consent) จากผู้เกี่ยวข้องเสียก่อน ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีลักษณะเป็นแบบฟอร์ม
เรียกว่าหนังสือยินยอม (Consent form) ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้การจะลงนามในหนังสือ
ยินยอมข้างต้น จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และความยินดีของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความร่วมมือกับ
ผู้วิจัย และเมื่อผู้วิจัยได้รับข้อมูลเหล่านั้นแล้วต้องปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้นด้วย ดังตัวอย่างหนังสือ
ยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 ส่วนในด้านของการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เพ่ือใช้ในการวิจัยในโครงการใดๆ  
โดยเฉพาะโครงการที่ต้องท าการส ารวจข้อมูลปฐมภูมิ  ผู้วิจัยต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นตัวบุคคลแต่ละคน กลุ่มของบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนว่าข้อมูลใดๆ
ก็ตามที่จะเป็นผลเสียหายต่อบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรต่างๆ ผู้วิจัยจะต้องไม่น าไปเผยแพร่ในลักษณะที่
ท าให้ผู้อ่านสามารถบ่งชี้ได้ว่าข้อมูลอันใดเป็นของบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานใด และข้อมูลที่ได้จะเก็บ
รักษาเป็นความลับ  และอาจจ าเป็นต้องท าลายทิ้งเมื่อท างานวิจัยเสร็จสิ้นไปสักระยะหนึ่ง หรือในขณะที่
โครงการวิจัยก าลังด าเนินการอยู่  หากผู้ให้ข้อมูลรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายมีความประสงค์จะถอนตัว
จากการให้ข้อมูลหรือขอข้อมูลที่ให้ไปแล้วคืน ผู้วิจัยต้องให้มีการถอนตัวหรือส่งคืนข้อมูลให้แก่ผู้ให้ข้อมูล
ตามขอด้วย  
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หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Informed consent form) 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................อายุ.....................ป ีบัตรประชาชนเลขท ี่ 

.................................อาศัยอยู่บ้านเลขที่.................ถนน......................................แขวง/ต าบล............................... 
เขต/อำเภอ.................................. จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์................. 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง (ชื่อโครงการภาษาไทย)................................................. 
....................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................ 

โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีมาและจุดมุ่งหมายในการท าวิจัย รายละเอียดขั้นตอน 
ต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย และความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก ้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ค่าตอบแทนที่จะ
ได้รับ (ถ้าม ี) ค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในขอบเขต
การศึกษา (TOR) งานวิจัยนี้อย่างครบถ้วน และยืนยันที่จะท าการวิจัยตามจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่าง
เคร่งครัด 

ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้ารว่มในโครงการวิจัยนี้ 
 

(ลงช ื่อ) ....................................................................  นักวิจัย 
                                            (..............................................................) 

 
(ลงช ื่อ) ....................................................................  พยาน 

                                            (.............................................................. ) 
 

(ลงช ื่อ) ....................................................................  พยาน 
                                             (..............................................................) 

วันที่ ................เดือน..................................พ.ศ. ..................... 
 

คําอธิบายของนกัวิจัย 
ข้าพเจ้าได้อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัย ตลอดจนประโยชน์ของการวิจัย รวมทั้งข้อเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบแล้วอย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น 
      (ลงช ื่อ) ....................................................... หัวหน้าโครงการวิจัย 

                                  (..............................................................) 
                                                วันที่ ................เดือน..................................พ.ศ. ..................... 
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ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R            
 การท าวิจัยไม่ว่าจะในสาขาใดหรือเรื่องใดก็ตาม ผู้ท าวิจัยจ าเป็นต้องค้นคว้าจากหลักทฤษฎีหรือ
งานวิจัยที่มีคนท ามาก่อนหน้านี้แล้ว เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวคิด วิธีการ เพ่ือรองรับงานวิจัยที่ท า และเพ่ือให้
ทราบว่างานวิจัยที่จะท านั้นเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอื่นๆอย่างไร  มีใครท ามาแล้วมากน้อยเพียงใดในเรื่องนั้นๆ 
ประเด็นที่มักมีการกล่าวเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของจริยธรรมก็คือ นักวิจัยบางคนมักมีการลอกเลียนแบบงาน
ของผู้อ่ืนๆ  หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาดัดแปลงเป็นผลงานของตน โดยมิได้กล่าวถึงงานที่ตนเองน ามาลอก
หรือดัดแปลง  การกระท าดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมเป็นอย่างมาก เป็นการขโมยความคิดของคนอ่ืน  จึงถือ
ว่าเป็นการหลอกลวงผู้อ่าน ซึ่งไม่ควรมีการน ามาใช้ในงานด้านวิชาการ  เพราะหากมีการตรวจพบภายหลัง 
อาจจะน าไปสู่การฟ้องร้องหรืออาจถูกประจานได้  ดังนั้นผู้ท าวิจัยหรือนักวิจัยจึงควรหลีกเลี่ยงและไม่
สนับสนุนให้มีการกระท าดังกล่าว 
 สิ่งที่มักพบบ่อยแม้จะไม่ร้ายแรงและผู้วิจัยบางท่านอาจท าโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่คิดว่าเป็นเรื่องของ
จริยธรรม ก็คือการอ้างอิงข้อมูลหรือความคิดจากเอกสารที่ผู้อ้างอิงไม่ได้อ่านโดยตรง  แต่น ามาจากเอกสาร
อ่ืน  ซึ่งโดยหลักการแล้วการอ้างอิงจะต้องอ้างจากเล่มที่อ่านโดยตรง  และเพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่อ่านผลงาน
ข้างต้น ผู้วิจัยอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในข้อความเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเนื้อความหรือข้อมูลในเอกสารที่ผู้วิจัยอ่าน
พบนั้น เขาอ้างอิงมาจากเอกสารเล่มใด เป็นลักษณะการอ้างอิงซ้อน อย่างไรก็ตามการน าความคิดของผู้อ่ืน
มาใช้บ้างเป็นเรื่องธรรมดา ที่นักวิจัยหรือนักวิชาการสามารถท าได้ แต่ควรมีการกล่าวถึงหรือการอ้างถึง
เจ้าของผลงานนั้นๆอย่างถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้อ่านแล้วยังเป็นการให้เกียรติ
แก่เจ้าของผลงาน ซึ่งในอนาคตอาจมีผู้อื่นน าผลงานของเราไปอ้างอิงในลักษณะเดียวกัน การอ้างอิงก็ควรท า
ให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิง และต้องค านึงถึงลิขสิทธิ์และความกระชับในการอ้างอิงผลงานต่างๆนั้นด้วย 
บางคนน าเอาความคิดของคนอ่ืนมาอ้างอิงมากเกินไป จนผู้อ่านแยกไม่ออกว่าส่วนใดเป็นความคิดของ
ผู้เขียน หรือส่วนใดที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นต้น 

 
เอกสารอางอิง 

Homan, Roger. (1991). The Ethics of Social Research. New York: Longman.  
Shrader-Frechette, Kristin (1994). Ethics of Scientific Research. Maryland: Rowman &  

Littlefield Publishers. 
Sotirios Sarantakos. (1998). Social Research. 2nd ed. London:  Macmillan Press.  
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 
ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 8 กรกฎาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล         ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       - 
E-mail Address        mewsiriwat@gmail.com 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 
การวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์  และ

สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายนี้จึงตรงกับความหมาย
ของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic research) ซึ่งปล่อยให้สภาพทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติ ไม่มีการจัด
กระท า (manipulate) สิ่งที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้ง
เชิงหลักการ การออกแบบ และระเบียบวิธี  
 

หลักการพื้นฐาน 5 ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Wiersma.W, 1991) 
1. เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวม ไม่แยกบางส่วนหรือบางองค์ประกอบมาท าการศึกษา 
2. นักวิจัยต้องเข้าไปอยู่ในสนาม และสังเกตสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระท าใหม่เพ่ือ

ศึกษา 
3. การรับรู้ “ความหมาย” ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปอย่างเป็นจริงที่สุดคือ “การวัด” ที่ต้องการใน

การวิจัย 
4. ข้อตกลงเบื้องต้นใดๆ สามารถล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยข้อตกลงใหม่หรือข้อสรุปที่ค้นพบใหม่ 
5. ปรากฏการณ์ ก็คือรูปแบบโครงสร้างหลวมๆ ที่มีความยืดหยุ่นในการท านาย ไม่เฉพาะตายตัว 
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องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Wiersma.W, 1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 

1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents) 
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเหล่านี้ต้องมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ผู้รวบรวมข้อมูล

ต้องก าหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการ เมื่อส ารวจและทราบแหล่งของเอกสารหลักฐานแล้วก็ท าการรวบรวม
เอกสารหลักฐาน และควรจัดท ารายการเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและศึกษา
ในรายละเอียดต่อไป  

หลักการส าคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารหลักฐานคือ ผู้รวบรวมข้อมูลต้องคัดเลือกก่อนว่า
เอกสารหลักฐานเหล่านั้นให้ข้อมูลที่มีคุณภาพหรือไม่ และต้องศึกษาเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ 
พยายามค้นหาความหมายหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดเจนหรือแฝงอยู่ในเอกสารหลักฐานเหล่านั้น แล้วท าการ
บันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจดบันทึกอย่างละเอียด หรือเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สนใจตามวัตถุประสงค์ของการ
รวบรวม และถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามการใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานก็มีข้อดี
และข้อจ ากัดที่ตอ้งพิจารณาดังตารางที่ 1 (Schmuck, 2006) 
 
ตาราง 1 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. ข้อมูลที่ได้ปราศจากความล าเอียงของผู้รวบรวม 
เพราะข้อมูลเป็นเอกสารหลักฐานโดยตรง 

1. การบันทึกจากเอกสารหลักฐานอาจไม่สมบูรณ์ 
หากเอกสารหลักฐานนั้นมีรายละเอียดมาก หรืออาจมี
ความล าเอียงจากการเลือกบันทึกเฉพาะที่ส าคัญหรือ
ผู้บันทึกให้ความสนใจ 

2. สามารถศึกษาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว
ในอดีตได้  

2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลเหตุการณ์ท่ี
ผ่านมาแล้วในอดีตเป็นไปได้ยาก  

 

-เลือกกลุ่มเป้าหมาย 
-เลือกพื้นที ่
-ระบชุ่วงเวลาที่ศึกษา 
-ระบุตัวแปรทีเ่ป็นไปได ้
 

Working Design 

 

-ตั้งปัญหาลางๆ 
-ค าถามวิจัย 
-อ้างอิงทฤษฎีติดดิน 

Working Hypothesis 

-สัมภาษณ์/บอกเล่า 
-สังเกตบันทึกตัวอย่าง 
-ทบทวน/วิเคราะห ์
 เอกสาร 

Data Collection 

-จัดหมวดหมุ่/ ลงรหัสข้อมลู 
-จัดโครงสร้างข้อมูลใหม ่
-ตรวจสอบสมมตุิฐาน ทฤษฎ ี
-พรรณนา 

Data Analysis/Interpretation 
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2. การสังเกต (Observation) 
การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้มาก เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม 

การกระท า กิริยาอาการหรือการแสดงออกทั้งของบุคคลและของกลุ่มบุคคล ซึ่งสามารถใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ 
รับรู้ และท าความเข้าใจได้ (Macintyre, 2000) 

อย่างไรก็ตามการสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ผู้รวบรวมจะต้องพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดของ
การสังเกตดังตาราง 2 (Macintyre, 2000; Schmuck, 2006) 
 
ตาราง 2 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมมากกว่าข้อมูลที่
เป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ 

1. ผู้สังเกตอาจดัดแปลงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ถูก
สังเกตได้ 

2. สามารถสังเกตข้อมูลบางอย่างจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ถูก
สังเกตได้ 

2. ผู้สังเกตต้องใช้เวลารอคอยนาน 

3. สามารถรวบรวมโดยอ้อมจากวีดีทัศน์ 3. หากมีผู้สังเกตหลายคน ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน 
4. สามารถเลือกสังเกตได้อย่างเฉพาะเจาะจง 4. ข้อมูลบางส่วนอาจขาดหายไป ขณะเพ่งสังเกตไป

เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง  
 

วิธีการสังเกต 
1) การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว และไม่รู้ตัว (known or unknown observation) 
การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวนั้น ผู้สังเกตต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ และใกล้ชิดกับผู้ถูก

สังเกต ข้อดีคือ สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วน แต่มีข้อเสียคือ ผู้ถูกสังเกตอาจแสดงพฤติกรรมไม่เป็น
ธรรมชาติ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียน อาจท าให้ครูแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจาก
การสอนปกติก็ได้ ส่วนการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวนั้น ในบางครั้งผู้สังเกตอาจไม่สามารถเข้าไปอยู่ใกล้ชิด
ในสถานการณ์นั้นได้ แต่มีข้อดีคือ ท าให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติแท้จริง เช่น การสังเกตการณ์สอนของครู
ขณะที่มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เป็นต้น 

2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม (participant or non-participant observation)  
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ซึ่งต้องท า

กิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มด้วย ซึ่งผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นธรรมชาติ 
ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตไม่ได้ร่วมกิจกรรม เป็นเพียงผู้ดูอยู่ห่างๆ การไม่มีส่วนร่วมนี้อาจได้
ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติ แต่อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น การสังเกตการประชุมของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ หรือการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน เป็นต้น  

3) การสังเกตแบบมีระบบ และไม่มีระบบ (structure or unstructured observation)  
การสังเกตแบบมีระบบเป็นวิธีที่ผู้สังเกตก าหนดแนวทาง รูปแบบของการสังเกตให้เป็นระบบไว้

ล่วงหน้า ซึ่งต้องทราบว่าจะสังเกตอะไร ในเวลาใด โดยจัดเตรียมแบบบันทึกการสังเกตไว้อย่างชัดเจนว่าจะ
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บันทึกพฤติกรรมใด และตัวผู้ถูกสังเกตคือใคร และอาจมีการซักซ้อมการสังเกตไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูล
ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าการสังเกตแบบไม่มีระบบที่มีลักษณะตรงกันข้าม ไม่สามารถวาง
แผนการสังเกตไว้ล่วงหน้าได้ และควรใช้กับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือในสถานการณ์ที่ไม่อาจวางระบบการ
สังเกตได้เท่านั้น 

4) การสังเกตโดยตรง และโดยอ้อม (direct or indirect observation)  
การสังเกตโดยตรงเป็นวิธีที่ผู้สังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงและรวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมด

ได้ เช่น อยู่ในห้องประชุมขณะที่มีการประชุม เป็นต้น ส่วนการสังเกตทางอ้อมเป็นการสังเกตผ่านเครื่องมือ
บันทึกข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การใช้เทคนิคบันทึกภาพวีดีทัศน์ และเสียง (audio and video tape) การสอนของครู 
หรือการประชุม หรือสังเกตจากเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถสังเกตซ้ าได้หลายครั้งใน
ภายหลัง ขจัดความล าเอียงในการบันทึกข้อมูลของผู้สังเกต มีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์ที่หากสังเกต
โดยตรงอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ แต่มีข้อจ ากัดคือ ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วน คุณภาพของเสียงและภาพ
อาจไม่ชัดเจน และอาศัยผู้เข้าไปบันทึกภาพและเสียงแทนผู้สังเกต (Macintyre, 2000)  
 

3. การสัมภาษณ์ (Interviews) 
การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ตอบระหว่างผู้รวบรวม

ข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ (interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ (interviewee) วิธีนี้ผู้รวบรวมข้อมูลมี
โอกาสสังเกตบุคลิกภาพ อากัปกิริยา ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจาขณะสัมภาษณ์ ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูล
ที่ใช้ตีความหมายพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบค าสัมภาษณ์ได้ด้วย การใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลนั้นมีข้อดีและข้อจ ากัดดังตาราง 3 (Macintyre, 2000; Schmuck, 2006) 
 
ตาราง 3 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. สามารถตะล่อมถามในประเด็นส าคัญจนได้
รายละเอียดลึกซ้ึงและครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ใช้เวลานาน และเกิดความเอียงได้จากวิธีการถาม
และจากตัวผู้สัมภาษณ์ 

2. ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ถูกสัมภาษณ์ขณะท าการ
สัมภาษณ์  

2. เป็นการยากในการเก็บประเด็นหรือจุดที่ส าคัญจาก
ข้อมูลย้อนกลับ 

3. ผู้รวบรวมข้อมูลสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อน
การสัมภาษณ์ท าให้ได้รับความไว้วางใจ 

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมท าได้ยากหาก
ผู้ให้ข้อมูลไม่เต็มใจ 

4. เหมาะส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกออกมาได้ด้วยการเขียน 

4. ไม่เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็น
อ่อนไหวที่ผู้ให้ข้อมูลอึดอัดหากต้องพูดออกมาต่อหน้า
ผู้สัมภาษณ์  

5. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็นอ่อนไหว
ที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่
ต้องการพูดให้ฟัง 

5. ลักษณะทางกายภาพและต าแหน่งหน้าที่ของผู้
สัมภาษณ์อาจมีผลต่อความล าเอียงในการให้
สัมภาษณ์ 
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ตาราง 3 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

6. สามารถบันทึกเสียงไว้ เพื่อเปิดฟังซ้ าหากต้องการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการ
ตีความหมาย 

6. การบันทึกเสียงอาจท าให้เกิดความกลัวที่จะมี
ผลกระทบจากสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ได้ และไม่สามารถ
บันทึกบรรยากาศอ่ืนๆ ไว้ได้ ต้องใช้วิธีการจด
รายละเอียดประกอบ 

 
วิธีการสัมภาษณ์ 
1) การสัมภาษณ์แบบมี / ไม่มีระบบ (structured / unstructured interviews)  
การสัมภาษณ์แบบมีระบบเป็นวิธีการที่ผู้รวบรวมข้อมูลได้ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ รายการ

ค าถาม เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว มักใช้กับกรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนแต่สัมภาษณ์ใน
เรื่องเดียวกัน ขณะสัมภาษณ์ผู้รวบรวมข้อมูลจะด าเนินการตามระบบที่วางไว้ ซึ่งท าให้บรรยากาศและวิธีการมี
ความคล้ายคลึงและมีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันอันเนื่องจากความแตกต่างในการ
สัมภาษณ์ แต่มีข้อจ ากัดคือ อาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้งเพียงพอในบางประเด็น ตรงข้ามกับการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีระบบที่ผู้รวบรวมข้อมูลอาจตั้งค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้ผู้รวบรวมข้อมูลอาจท า
การสัมภาษณ์แบบลึก หรือตั้งค าถามตะล่อม (probe) ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่งความสนใจไปที่เรื่องเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เป็นการสัมภาษณ์แบบรวมจุดสนใจ (focused interviews) ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้ง แต่
ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนจะไม่เป็นระบบเดียวกัน ท าให้ยุ่งยากในการจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์
มากกว่าการสัมภาษณ์แบบมีระบบ 

2) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม / รายบุคคล (group / individual interviews)  
ลักษณะการสัมภาษณ์ที่แยกตามจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบกลุ่มและแบบ

รายบุคคล กรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนและสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันหรือต้องการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ของกลุ่ม ก็อาจใช้การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์ และได้ข้อมูลครบถ้วนรวมทั้ง
ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลไปพร้อมกัน ส่วนการสัมภาษณ์รายบุคคลนั้นก็มีข้อดีคือ ผู้ถูกสัมภาษณ์
จะให้ข้อมูลที่เป็นทัศนะหรือความรู้สึกได้อย่างอิสระมากกว่าการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม เพราะไม่มีการครอบง า
จากกลุ่ม และเหมาะกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) มากกว่าแบบกลุ่ม แต่ก็มีข้อจ ากัดตรงที่
อาจได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน เพราะผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้รู้ทั้งหมด หรือจ าเป็นต้องตรวจสอบซ้ ากับผู้ถูก
สัมภาษณ์คนอ่ืน ท าให้เสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลมาก 
 

รูปแบบค าถามในการสัมภาษณ์ 
รูปแบบของค าถามในการสัมภาษณ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ แบ่งออกเป็น 3 แบบตามลักษณะคือ 

ค าถามแบบก าหนดค าตอบ (fixed–alternative questions) ค าถามแบบปลายเปิด (open end questions) 
และค าถามแบบมาตรประมาณค่า (scale questions) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง ค าถามแบบก าหนดค าตอบ 
คุณครูเลือกวิธีสอนในการสอนแต่ละครั้งอย่างไร 

[ ] เลือกตามทีครูแต่ละคนถนัด 
[ ] เลือกตามที่กลุ่มก าหนดแนวทางไว้ 
[ ] เลือกตามที่เคยสอนมา 
[ ] เลือกตามค าแนะน าของครูคนอ่ืน 
[ ] ไม่มีเหตุผล 

 
ตัวอย่าง ค าถามแบบปลายเปิด 
คุณครูเลือกวิธีสอนในการสอนแต่ละครั้งโดยใช้เกณฑ์ใด 

 
ตัวอย่าง ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในการสอนแต่ละครั้งของครูขึ้นอยู่กับเหตุผลในข้อใดต่อไปนี้ 

ก. ความรู้เดิมของนักเรียน จริงที่สุด จริง ไม่จริง ไม่แน่ใจ 
ข. จุดประสงค์ของการสอน จริงที่สุด จริง ไม่จริง ไม่แน่ใจ 
ค. เนื้อหาที่สอน จริงที่สุด จริง ไม่จริง ไม่แน่ใจ 
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร จริงที่สุด จริง ไม่จริง ไม่แน่ใจ 

 
การสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์มีหลักการส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมค าถามดังนี้ 
(1) ค าถามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย และตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
(2) ค าถามเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ถูกสัมภาษณ์ และลักษณะข้อมูลที่ต้องการ 
(3) ค าถามชัดเจนไม่ก ากวม ไม่มีความหมายหลายนัย 
(4) ไม่ใช้ค าถามน า หรือค าถามชักจูงความคิดผู้ตอบ 
(5) ถามในสิ่งที่ผู้ตอบรู้ หรือมีข้อมูล หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ 
(6) ค าถามไม่ท าให้ผู้ตอบรู้สึกต่อต้านสิ่งต่างๆ หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(7) ไม่ควรตั้งค าถามที่จะได้ค าตอบไม่ตรงตามความจริง 
(8) ใช้ค าถามหลักและค าถามขยายเพ่ือให้ได้ค าตอบที่กระจ่างและชัดเจนที่สุด 

 
นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์อาจใช้ค าถามตะล่อมเพ่ือขยายความหมายหรือรายละเอียด

ของข้อมูล โดยขณะสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะถามค าถามหลักก่อน เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามหลักแล้ว ก็ใช้
ค าถามตะล่อมเพ่ือขยายรายละเอียดตามค าถามหลัก 
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ์ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดยการมองจากหลายแง่มุมการศึกษา
ติดตามระยะยาว และเจาะลึกศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูก
วิจัย ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย ปัจจัยหรือตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย ซึ่ง
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เมื่อ 1) ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ หรือสร้างทฤษฎีใหม่ 2) ต้องการศึกษากระบวนการ
ของปรากฏการณ์สังคมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจากระยะหนึ่งมาอีกระยะหนึ่ง  3) ต้องการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ในระดับลึกซึ้ง 4) การวิจัยที่เน้นใช้คนสัมผัสโดยตรง 5) ต้องการวิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น 
ค่านิยม โลกทัศน์ ความเชื่อ บริบททางสังคม วัฒนธรรม และ 6) ต้องการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่มักใช้กันบ่อย คือ การสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการพยายามเข้าใจโลกจากมุมมอง ประสบการณ์ของผู้ถูก
สัมภาษณ์ (ผู้ให้ข้อมูล) จากนั้นหาค าอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ต่อไป ซึ่งการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง โดยเชื่อว่า ความรู้ 
ความจริงเป็นสิ่งที่ประกอบสร้าง (reality is constructed) บนเหตุผลที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับกรอบในการอ้างอิง 
(frame of reference) ของแต่ละคน ไม่เชื่อเรื่องความจริงมีอยู่หนึ่งเดียว (single reality) ขึ้นอยู่กับความจริงของ
ใคร มองในมุมใด  
 นักเดินทางเปรียบเสมือนผู้สัมภาษณ์ กล่าวคือ นักเดินทางพูดคุยกับคนที่ได้พบเจอตลอดการเดินทางส ารวจ
ภูมิประเทศที่ยังไม่ได้ค้นพบมาก่อน ซึ่งสิ่งที่นักเดินทางได้รับรู้ และน ามาถ่ายทอด อาจจะมีเรื่องราวแตกต่างจากเรื่อง
เดิม เพราะขึ้นอยู่กับการตีความของนักเดินทาง 
 อีกส่วนหนึ่ง การสัมภาษณ์ คือ รูปแบบหนึ่งของการสนทนา เป็นการสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มุ่ง
เฉพาะเจาะจงเรื่องหนึ่ง เปิดกว้างเกี่ยวกับข้อมูลทุกชนิดในเรื่องนั้น และน าข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่เป็นเรื่องเล่าเชิง
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พรรณนา รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เป็นการสนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง (semistructured conversation) 
กล่าวคือ ไม่ใช่การสนทนาแบบเปิดที่ไม่มีทิศทาง ขอบเขต และไม่ใช่การสนทนาที่มีโครงสร้างแบบเข้มงวด 
 หลักการและแนวทางการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
 1) ศึกษาสิ่งที่ เกิดขึ้น (ปรากฏการณ์) ในชีวิตจริง เรื่องราวในชีวิตของผู้ตอบ และสิ่งรอบตัวที่ผู้ตอบมี
ความสัมพันธ์ด้วย 
 2) ให้ความส าคัญกับความหมาย เน้นความเข้าใจในความหมายและข้อเท็จจริงในทัศนะของผู้ตอบ (ค าพูด สี
หน้า ท่าทาง น้ าเสียง อากัปกิริยา) 
 3) เน้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงออกทางค าพูด เรื่องเล่าของผู้ตอบ 
 4) ข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่เน้นถามค าถามเพ่ือหาเหตุผล หรือค าอธิบายจากผู้ตอบ โดยลักษณะค าถาม
เรียงล าดับ คือ อะไร-อย่างไร-ท าไม 
 5) มีจุดเน้นในการสัมภาษณ์ท่ีชัดเจน มุ่งหาข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น (ลึกและแคบ) และให้ความส าคัญ
กับทัศนะของผู้ตอบเป็นหลัก ไม่ใช่ความเห็นของคนทั่วไป 
 6) เปิดกว้าง ผู้ถามท าตัวเสมือนแก้วที่ว่างเปล่า ไม่มีความรู้เรื่องนั้นมาก่อน เพ่ือเปิดกว้างส าหรับข้อมูลที่จะ
เป็นไปได้ทุกรูปแบบ (ข้ึนอยู่กับผู้ตอบจะประกอบสร้าง) ไม่สร้างกรอบของค าตอบ และกรอบการตีความไว้ล่วงหน้า 
 7) เตรียมประเด็นการสัมภาษณ์ชัดเจน มีแนวค าถามท่ีชัดเจน แม้ค าถามจะเป็นไปในลักษณะกึ่งโครงสร้างก็
ตาม 
 8) ค าตอบที่คลุมเครือต้องรีบท าให้ชัดเจน หากค าตอบที่ ได้ไม่ชัดเจนต้องท าให้กระจ่างโดยเร็ว (ปัญหาอาจ
เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ความไม่เข้าใจในค าถาม) 
 9) มีสติ ทันต่อความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงระหว่างการสัมภาษณ์ เช่น การเปลี่ยนความคิดกะทันหัน 
ผู้ตอบเกิดความรู้ใหม่ระหว่างสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถามจะต้องพิจารณาค าตอบที่ได้นั้น 
 10) มีการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ ผู้ถามต้องมีความรู้พ้ืนฐานอย่างเพียงพอในเรื่องที่ก าลังสัมภาษณ์ 
(รู้เท่าทัน เพ่ือความสมบูรณ์และความลึกของข้อมูล) 
 11) สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นมิตร 
 12) สร้างความประทับใจแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ สนุก อยากคุยต่อ ไม่อึดอัดใจ 
 
 ทั้งนี้ เทคนิคในการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 

1) เน้นปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์  ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันของทั้งสองฝ่าย (เริ่มต้นจนสิ้นสุด) เพ่ือสร้างความรู้สึกสบายใจ มั่นใจ วางใจ กล้าเปิดเผยข้อเท็จจริง  

2) ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูลและความหมายขึ้นมา แลกเปลี่ยนค าถาม-ค าตอบซึ่งกันและกัน 
ไม่ใช่ฝ่ายใดถามหรือตอบเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (active interviewing)  

3) ต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์พูดอย่างตั้งใจและจริงใจ  
4) ตั้งค าถามที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน  
5) สร้างบรรยากาศที่ท าให้การสัมภาษณ์ด าเนินไปแบบไม่เป็นทางการ ท าให้เสมือนกับว่า “เป็นการ

สนทนาในชีวิตประจ าวัน”ตอบสนองและกระตุ้นซึ่งกันและกัน ร่วมกันสร้างเรื่องราว ข้อมูล และเป็น
เรื่องท่ีทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน 

6) ท าให้ผู้ตอบรู้สึกสนุก และกระตือรือร้นที่จะร่วมมือ 
7) แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่พองาม ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
8) ใช้ศิลปะในการสัมภาษณ์  โดยไม่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกว่า ก าลังถูกซักไซ้ไล่เลียง 



 

16 

 

9) ลักษณะค าถามมี 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ค าถามหลัก (main question) คือ ค าถามตั้งเรื่อง หรือเปิด
ประเด็นไปสู่ค าถามอ่ืนๆ หรือค าถามที่เตรียมไว้ในแนวค าถาม ( interview guide) หรือค าถามที่อยู่
ภายใต้แต่ละหัวข้อ (2) ค าถามเพ่ือขอรายละเอียดและความชัดเจน (probes) เป็นการถามหลังจากที่
ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามหลักแล้ว เพ่ือให้ เกิดความชัดเจนและเป็นการเพ่ิมรายละเอียด  และ (3) 
ค าถามเพ่ือตามประเด็น (follow-up questions) เป็นค าถามที่มุ่งเพ่ิมมิติ ทั้งทางกว้างและทางลึกของ
เรื่องที่ศึกษา โดยน าเรื่องใหม่ที่ค้นพบจากค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ มาเป็นประเด็นในการถามต่อใน
เรื่องนั้นให้ลึกขึ้น ซ่ึงการสร้างแนวค าถามต้องเข้าประเด็นต่างๆ เช่น  
  - ท าความเข้าใจค าว่า “อะไร” “อย่างไร” “ท าไม” 
  - เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และค าถามในการวิจัย 
  - ตีโจทย์ให้ได้ว่า อะไรเป็นสาระส าคัญของแต่ละหัวข้อที่ต้องการจะหาค าตอบ 
  - นักวิจัยต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ท าไมต้องถามเรื่องนี้ 
  - นักวิจัยต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า จะท าการสัมภาษณ์อย่างไร หรือใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
แบบไหน เช่น สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) สนทนากลุ่ม (focus group) โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่ต้องการเป็นส าคัญ 

  นอกจากค าถามลักษณะข้างต้นแล้ว ยังมีค าถามในรูปของความเงียบ กล่าวคือ การเงียบในจังหวะ
เวลาที่เหมาะสม ถือเป็นค าถามที่ดีอย่างหนึ่ง (เงียบ+สบตาผู้ให้สัมภาษณ์) เพราะความเงียบอาจสื่อความหมายว่า 
   - มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม 
   - แล้วยังไงต่อ 
   - คุณคิดว่าอย่างไร รู้สึกอย่างไร 
   - คุณท าอะไรหลังจากนี้ เป็นต้น 
  
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

1) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้ครบถ้วน เพ่ือเป็นข้อมูลที่ส าคัญส่วน
หนึ่งในการประกอบการเขียนผลการวิจัย 

2) ท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก แคบ และเพียงพอที่จะตอบค าถามการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
3) การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การวิจัยเสร็จ

สิ้นสมบูรณ์ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ตามข้อก าหนดของแหล่งทุนได้  



   

 
องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 24 พฤษภาคม 2562 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เกตุแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 085-833-7007
E-mail Address       : viporn99@yahoo.co.th 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 

            สถิติศาสตร์ (Statistics)
 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
  

การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์ หมายถึง การวิจัยที่มีลักษณะของการวัดที่เป็นตัวเลข 
(รูปธรรม) และไม่เป็นตัวเลข (พรรณนา) ลักษณะของการวิจัยที่เน้นคุณสมบัติในการวิเคราะห์ และการตีความหมาย
ข้อมูล การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้จะวัดสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลข เช่น ระดับความคิดเห็นด้วยมากอย่างยิ่ง = 5, ความ
คิดเห็นด้วยมาก = 4, ความคิดเห็นด้วยปานกลาง = 3, ความคิดเห็นด้วยน้อย = 2 และความคิดเห็นด้วยน้อยอย่าง
ยิ่ง = 1 หรือรายได้ต่อเดือน = ……………… บาท ฯลฯ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต และแบบทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน 
ในการบันทึกข้อมูลในลักษณะของตัวเลข และการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ได้แก่ 
สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง นอกจากนี้ การวิเคราะห์และการตีความหมายจะอาศัยข้อมูลที่ได้ 
และสถิติท่ีใช้เป็นหลัก ผู้วิจัยจะไม่วิเคราะห์เกินข้อมูล และจะไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการตีความจากข้อมูล ดังนั้น การ
วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิตินี้จึงเชื่อถือได้ในความเป็นปรนัย หรือวัตถุวิสัย (Objectivity) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ
หลายประเด็น กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่วัดสิ่งที่ต้องการศึกษาออกมาเป็นเชิงปริมาณ (ตัวเลข) โดยผู้วิจัย
จะใช้การศึกษาหลายๆวิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสังเกต การส ารวจ การสัมภาษณ์ และอ่ืนๆ ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะเน้นการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยไปสัมผัสข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participative Observation), การสัมภาษณ์ลึก (Depth Interview) และการตะล่อมกล่อมเกลา 
(Probe) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะใช้เวลานานกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น การ
วิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์ แต่ผู้วิ จัยจะท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวโยงระหว่าง
ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน เพ่ือพรรณนา และอธิบายเหตุการณ์และความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมที่ต้องการศึกษา 
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หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มา ท าการบันทึก ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้อง แล้วจึงน าไปประมวลผลด้วยสถิติ ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลนี้จะน าไปแปลความและตีความหมาย
ของข้อมูลในการวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องสนองตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้แล้ว อีกท้ังสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะต้องสอดคล้องกับประเภทมาตรวัดของตัวแปร หรือ
ข้อมูลนั้นๆเป็นส าคัญ และต้องไม่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังและ
ให้ความส าคัญในขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก มิฉะนั้นแล้วจะท าให้การวิจัยนี้บิดเบือนจากความถูกต้อง ขาดคุณภาพ และ
เกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงได้ 

  จากประเภทการวิจัยที่ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณมีหลายประเภท ขึ้นอยู่
กับความเข้มของงานวิจัยที่ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทการวิจัยหลักใหญ่ได้เป็น 3 ลักษณะการวิจัย คือ  

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ซึ่งใช้สถิติในการบรรยายคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง เรียกการวิจัยนี้ว่า การ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้  และใช้สถิติในการส ารวจหาความสัมพันธ์ เช่น การหาความเกี่ยวข้องของ
เศรษฐกิจถดถอย กับการกระท าผิดกฎหมายว่ามีความสัมพันธ์ กันหรือไม่อย่างไร? หรือการหาความสัมพันธ์ของการ
พัฒนาการทางอารมณ์กับอาหารหรือพันธุกรรม? เรียกว่า การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlation Research) 
บางครั้งการวิจัยประเภทนี้จะเป็นการส ารวจสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน จึงเรียกว่า การวิจัยแบบส ารวจ (Exploratory 
Research) 

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ใช้ในการหาเหตุผล เพ่ืออธิบายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เรียกการ
วิจัยนี้ว่า การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research) หรือการวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research) ซึ่งการ
วิจัยแบบนี้จะเป็นการตอบค าถามของค าว่า “ท าไม ? (Why?)” 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 3 องค์ประกอบ (ศ.ดร.สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2544 : 423-424) คือ 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ : ระดับมาตรวัดของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลในแบบสอบ คุณสมบัติของ
ข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวความคิด และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะต้องวางแผน
ล่วงหน้าในการก าหนดลักษณะข้อมูลที่ใช้ ให้เข้ากับประเภทของสถิติ และวางแผนรูปแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า 

2. สถิติในการวิจัย : การวิจัยเชิงปริมาณจะใช้สถิติในการวิจัย ซึ่งเน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลข และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้จะใช้สถิติ ซึ่งมีสองประเภทคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และสถติิอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ในการตีความหมายข้อมูลการวิจัย  

3. หลักหรือตรรกวิทยาในการวิเคราะห์ : การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นเหตุเป็น
ผล และใช้หลักตรรกะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยที่ดี จะต้องสามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นความถูกต้อง ความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน และความสามารถในการทดสอบได้
เชิงประจักษ์ 
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1. ความหมายของสถิติ (Meanings of Statistics) 

“สถิต ิ(Statistics)” ตรงกับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากค าว่า STATE ดังนั้นความหมายดั้งเดิมของ
สถิติจึงเน้นที่ข้อมูล (Data) หรือข่าวสาร (Information) ที่น ามาใช้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่รัฐ (State) หรือประเทศ
ต่างๆ เช่น ข้อมูลในการบริหารงานหรือวางแผนเกี่ยวกับก าลังคน ข้อมูลส าหรับการเก็บภาษีอากรเพ่ือเป็นรายได้ของ
รัฐ ข้อมูลการเกณฑ์ทหารเพ่ือเข้าประจ าการรักษาความปลอดภัยและป้องกันประเทศ ข้อมูลการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ข้อมูลส าหรับการประกันสังคม และการสาธารณสุข เป็นต้น รัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าสถิติ
ตัวเลขเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพ่ือให้การบริหารงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งการบริหารงานนี้ไดน้ าสถิติมาใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนกระท่ังทุกวันนี้  

ต่อมา การค้นคว้าและการพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการของกลุ่มนักคณิตศาสตร์และกลุ่มนักสถิติ จึง
ท าให้ค าว่า “ สถิติ ” มีความหมายกว้างขวางข้ึนกว่าเดิม ดังนี้ 

1. สถิติ ในความหมายของ “ข้อมูล” หมายถึง ตัวเลข (Numeral) ใช้แทนข้อเท็จจริง ของสิ่งที่ผู้วิจัย
สนใจ เช่น สถิติการมาท างานของพนักงาน สถิติอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพ สถิติการเกิด
และการตายของประชากรในภาคต่างๆ สถิติปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณการผลิตและการ
ขายสินค้า  คะแนนที่ได้จากการสอบของนักเรียน เป็นต้น 

2. สถิติ ในความหมายของ “สถิติศาสตร์” หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ (Methods) ที่ใช้ใน
การศึกษาข้อมูล ที่เรียกว่า ระเบียบวิธีการทางสถิติ (Statistical method) อันประกอบด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Collection of data) การน าเสนอข้อมูล  (Presentation of data)  การวิเคราะห์
ข้อมูล  (Analysis of data)  และการตีความหมายของข้อมูล  (Interpretation of data)  ดังนั้น 
สถิติจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของนักวิจัย  นักวิชาการ  และนักบริหารทุกสาขา 

3. สถิติ ในความหมายของ “ค่าสถิติ” หมายถึง ค่าตัวเลขที่ค านวณได้จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากร (Sample data) โดยมีการก าหนดเป็นสัญลักษณ์ของค่าสถิติ เช่น x (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
กลุ่มตัวอย่าง) และ rxy (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  x และ y ของกลุ่มตัวอย่าง) 

4. สถิติ ในความหมายของ “วิชาสถิติ” หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาและรากฐานมา
จากวิชาคณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา  (Logic)  ซึ่งได้มีการพัฒนาทฤษฎีและเทคนิคใหม่ๆทางสถิติ ท า
ให้ขอบข่ายของวิชาสถิติมีความหมายกว้างขวาง และมีความเกี่ยวข้องผูกพันอย่างแน่นหนากับศาสตร์
แขนงอ่ืนๆ  

2. ประเภทของสถิต ิ(Types of Statistics) 

 จะเห็นได้ว่า สถิติเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และวิธีการ (Method) ของการจัดกระท าทั้งตัวแปรเชิง
ปริมาณ และตัวแปรเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลข้อสรุปเชิงปริมาณ ส าหรับแปลความหมายและสรุปเป็นข้อค้นพบ ซึ่ง
สถิติสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์ต่างๆที่ก าหนดขึ้น คือ สถิติแบ่งตามบทบาทและหน้าที่ กับสถิติแบ่งตามการจ าแนก
ตามข้อตกลงเบื้องต้นและลักษณะของการทดสอบ รวมทั้งแนวความคิดใหม่ในการแบ่งประเภทของสถิติตาม
หลักการวิจัย 
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2.1  สถิติแบ่งตามบทบาทและหน้าที่ (Function) 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถแบ่งสถิติออกเป็น 2 
ประเภทดังนี้ 

2.1.1  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) : สถิติที่มุ่งบรรยายลักษณะของตัวแปรใน
กลุ่มตัวอย่างหรือประชากร ประกอบด้วย 

 การแจกแจงความถี่ และเทคนิคการน าเสนอด้วยตาราง กราฟ  
 การจัดต าแหน่งเปรียบเทียบ เช่น สัดส่วน ร้อยละ  
 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
 การวัดการกระจาย และการแจกแจงข้อมูล 
 การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

2.1.2  สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inductive or Inferential Statistics) : เทคนิค
ทางสถิติที่ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง หรือค่าสถิติ (Sample Statistics) เพ่ือมุ่งสรุปอ้างอิงอธิบายลักษณะ
ค่าพารามิเตอร์ของประชากร (Population Parameters) ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ และมีความเป็นตัวแทนของประชากร จึงมีความส าคัญต่อการสรุปอ้างอิงผลจากค่าสถิติไปยัง
พารามิเตอร์เป็นอย่างยิ่ง  

เทคนิควิธีการที่ส าคัญของสถิติเชิงอ้างอิงประกอบด้วย 

 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) เป็นเทคนิคของการน าค่าสถิติ (Statistics) ที่ได้มา
จากกลุ่มตัวอย่างไปประมาณ หรือคาดคะเนค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ของประชากร สามารถกระท าได้ 2 
ลักษณะ ได้แก่ การประมาณค่าเป็นจุดเฉพาะ (Point Estimation) และการประมาณค่าเป็นช่วง (Interval 
Estimation) 

 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ (Hypothesis Testing) เป็นเทคนิคของการน า
ค่าสถิติ (statistics) ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพ่ือน ามาสรุปผลอ้างอิงกับค่าพารามิเตอร์ 
(Parameters) ของประชากร 

2.2  แบ่งตามลักษณะของข้อตกลงเบื้องต้นและวิธีการทดสอบทางสถิติ  

ถ้าพิจารณาถึงลักษณะของข้อตกลงเบื้องต้นและวิธีการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการสรุปอ้างอิง  
สามารถจ าแนกวิธีการทางสถิติออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

2.2.1 วิธีการทางสถิติพาราเมตริก (Parametric Statistical Methods) เป็นเทคนิคของ
การสรุปอ้างอิงจากค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปยังค่าพารามิเตอร์ของประชากร โดยการสรุปอ้างอิงต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อตกลงเบื้องต้นบางประการที่เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของประชากรที่ต้อง การสรุป เช่น T-test ส าหรับการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม  และ F-test ส าหรับทดสอบความแปรปรวนระหว่าง



ประชากร หรือส าหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ส่วน Z-test ส าหรับ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของประชากรหลายกลุ่ม  เป็นต้น 

2.2.2 วิธีการทางสถิตินันพาราเมตริก (Non-Parametric Statistical Methods) เป็น
เทคนิคของการสรุปอ้างอิงจากค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากร โดยไม่มีการระบุค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
และไม่จ าเป็นต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิต ิเกี่ยวกับลักษณะการแจกแจงของตัวแปรในประชากรที่ศึกษา บางครั้ง
เรียกเทคนิคนี้ว่า วิธีการทดสอบที่ไม่ขึ้นกับลักษณะการแจกแจงของประชากร (Distribution-Free Test) ได้แก่ 
ค่าสถิต ิไคสแควร์ (2-test)  โดยค่าสถิติ ไคสแควร์ (2-test) ทีท่ดสอบตัวแปรมิติเดียว หรือตัวแปรตัวเดียว เรียกว่า 
การทดสอบสนิทดี (Goodness of Fit Test) รวมถึงเทคนิคค่าสถิติ ไคสแควร์ (2-test) ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรือมากกว่า 

      ตาราง 1 : ข้อแตกต่างบางประการระหว่างความหมายของสถิติ : ข้อมูลและวิธีการ 

สถิติในฐานะที่เป็นข้อมูล สถิตในฐานะที่เป็นวิธีการ 

 

1. เป็นปริมาณ (quantitative) 

2. มักอยู่ในรูปข้อมูลดิบ (raw state) 

 

3. เป็นการบรรยาย (descriptive) 

 

4. เป็นวัตถุดิบที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวน 
การ เมื่อข้อมูลถูกจัดกระท าแล้ว 
สามารถน ามาช่วยในการตัดสินใจ 

5. ตัวของมันเองไม่ค่อยมีความหมาย ถ้า
ขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

6. ธรรมชาติของข้อมูลจะเป็นตัวก าหนด
วิธีการวิเคราะห์ 

 

1. เป็นวิธีการปฏิบัติ  (operational) 

2. ช่วยในกระบวนการจัดกระท าข้อมูลดิบ   

    (processing) 

3. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์  (tool of  

    analysis) 

4. เป็นระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ของการ
วิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล 

 

5. เครื่องมือในการวิเคราะห์จะไร้ความหมาย 
ถ้าปราศจากข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 

6. เครื่องมือที่ใช้จะเป็นตัวก าหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
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3. สถิติศาสตร์ (Statistics) 

 สถิติศาสตร์ คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) ที่ใช้
ศึกษาคุณสมบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของข้อมูลที่สังเกตได้ ท าให้สามารถน ามาใช้อธิบายและท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคมได้  สถิติศาสตร์ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลที่ต้องการ และน ามาใช้
ในการบริหารงานตั้งแต่อดีตมาเป็นเวลานานแล้ว  ตลอดจนการน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้
จากกลุ่มตัวอย่าง (Samples) เพ่ือน าไปสรุปอ้างอิง และสร้างนัยสากลหรือทั่วไป (Generalization) เกี่ยวกับ
ประชากรเป้าหมาย สถิติศาสตร์จึงถูกน ามาใช้ช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือ
แปรปรวน สถิติศาสตร์ (Statistics) ยังมีความส าคัญต่อการวิจัย (Research) เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สถิติจะช่วยจัด
ประเภทและระเบียบของข้อมูล ช่วยในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ สถิติยังช่วยให้ใช้เทคนิค
ของการเปรียบเทียบ การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน และการสรุปอ้างอิงที่ถูกต้อง และแม่นย าอีกด้วย 

4. ประเภทสถิติ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณมี 2 ประเภท คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติ
อนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติของการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน 
ตามข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ ซึ่งการขัดต่อข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ จะท าให้การวิจัยที่ได้ด้อยคุณภาพ หรือเกิด
ความผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนหลังจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดกระท าข้อมูล โดยท าการ
ประมวลผลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้สถิติ : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่มีการน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งนับเป็นประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

5.1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จะใช้ในการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยเน้นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) ในเอกสาร เช่น หนังสือ เอกสารของทาง
ราชการ กฎหมาย บทเรียน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบ
ตอบโดยเสรี 

 5.1.2  การวิเคราะห์โดยการสังเกต เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในสังคมหรือ
หน่วยงาน โดยนักวิจัยจะท าการวิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปความออกมา โดยไม่ใช้วิธีการทาง
สถิติช่วย แต่เป็นการวิเคราะห์โดยการใช้การสังเกตและการวิเคราะห์ของนักวิจัยเอง  

5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ : การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ซึ่งมีลักษณะข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ 
และมีการน าสถิติมาใช้ช่วยในการประมวลผลข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูล ท าให้สามารถ
สรุปและวิเคราะห์ผลได้ถูกต้อง แม่นย า และสมบูรณ์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ก. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) : การบรรยายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าความถี่ 
(frequency), ค่าร้อยละ (percentage), ค่าความน่าจะเป็น (probability) และประกอบด้วยค่าสถิติ
ต่างๆ ได้แก่  

 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (measures of central tendency) เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม (Mode) เป็นต้น 

 การวัดการกระจาย  เช่น พิสัย (Range) ส่วนเบี่ยงเบนมัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 การวัดสัดส่วน (Proportion)  
 การวัดความสัมพันธ์ เช่น สหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นต้น 

สถิติพรรณนานี้ อาจจะท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง หรือมวลประชากรก็ได้ แต่ผลที่ได้ จะใช้บรรยายได้
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเท่านั้น 
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ข. สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง หรือสถิติอุปนัย (Inferential or Inductive Statistics) : สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แต่ผลที่ได้สามารถน าไปอ้างอิงหรือสรุปความไปยังมวลประชากร
ได้ หรือใช้ทดสอบสมมติฐานที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และน ามาอ้างอิงหรือสรุปความไปยังมวล
ประชากร ได้แก่ 

 การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square Analysis) 
 การวิเคราะห์การกระจายหรือความแปรปรวน (Variance Analysis) 
 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 

 นอกจากนี้ การวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inductive or Inferential Statistics) 
ประกอบด้วย การหาค่าสหสัมพันธ์ (correlation), การหาค่าความเชื่อถือได้ (reliability) และอ่ืนๆ การวิเคราะห์
ด้วยสถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอ้างอิงชั้นสูง ในการวิจัยเชิงเหตุผล จะประกอบด้วยการการวิเคราะห์ปัจจัย (factors 
analysis), การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis), การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 
พร้อมทั้งการทดสอบสมมตฐาน (hypotheses tests) เป็นต้น  

 ค่าสถิติ และค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ จะต้องเป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ 
มิฉะนั้นแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิดความผิดพลาด และความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง ค่าพารามิเตอร์ในสถิติ
อนุมานนี้ มีเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงต้องให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษ 

  ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารที่ซับซ้อน จะเริ่มต้นจาก
การก าหนดตัวแปร (Variables) ที่จะศึกษา จากนั้นจะก าหนดแนวความคิด หรือสังกัป (Concept) ของตัวแปรนั้นๆ 
ทั้งนี้ สังกัป (Concept) หมายถึง ค าหรือกลุ่มค าที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของปรากฏการณ์ 
(Phenomena) นั้น เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ดังนั้น จากสังกัปของตัวแปร 
นักวิจัยจะท าการก าหนดการวัดแนวความคิดนั้นออกมาเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งจะมีการก าหนดค าจ ากัดความเชิง
ปฏิบัติการ (Operational Definition) ของค านั้นในออกมา เพ่ือให้สามารถวัดได้และสังเกตได้เชิงประจักษ์ 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณจะต้องเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ มีความส าคัญต่อ
งานวิจัย การวิจัยที่มีคุณภาพจะต้องลดความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบกรอบแนวความคิด การก าหนดหน่วยวิเคราะห์ จ านวนหน่วยวิเคราะห์ 
ความหลากหลายของหน่วยวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบสอบถาม การใช้สถิติในประมวลผล การวิเคราะห์
ข้อมูล จนถึงการสรุปผลวิจัยและการเสนอแนะ ผลส าเร็จที่จะได้รับ 

1. งานวิจัยจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมพูนขึ้นในรูปแบบเชิงประจักษ์ 

2. สามารถน าความรู้ไปสอน และน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

3. งานวิจัยที่แสดงด้วยค่าสถิติจะเป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI  
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