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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

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

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการท าวิจัย วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้อง A 310 ชั้น 3 
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
เทคนิคการท าวิจัย : วิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

ในช่วงเวลา 2 -3 ทศวรรษมานี้  วิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม ได้รับความนิยมจากนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์อบ่างมากและแพร่หลาย จากในตอนแรกที่ใช้อยู่ในวงจ ากัดของนักวิ จัยมา
การตลาด โดยที่วงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ยังไม่นิยมใช้ วิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่มนี้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
ออกไปหลายวงการ ในปัจจุบันวิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่นักวิจัยรู้จักและใช้กัน
มากที่สุดวิธีหนึ่ง ไม่เฉพาะในทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เท่านั้น แต่รวมถึงศาสตร์แขนงอ่ืน  ๆ ด้วย              
ทั้งสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์  การรณณรงค์ทางการเมือง (Morgan and Krueger,1993) 

ความหมาย ความเป็นมา และลักษณะส าคัญของวิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม 
     ค าส าคัญในภาษาอังกฤษที่บอกถึงความหมายของการวิจัยแบบนี้คือ Focus Groups หรือ กลุ่มที่เจาะจง 
เราอาจให้นิยามกลุ่มเจาะจงเช่นนี้ว่า คือ กลุ่มคนที่จัดขึ้นมา เพ่ือการสนทนาหรือการอภิปรายกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เจาะจง  เพ่ือที่จะหาที่ถูกต้อง ตรงประเด็นส าหรับตอบค าถามการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นกลุ่มที่เจาะจง
ก็เพราะสมาชิกในกลุ่มนั้นถูกเจาะจงเลือกมา (Purposive Selection)  โดยถือคุณสมบัติ นักวิจัยก าหนด เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กิจกรรมที่กลุ่มท านั้น   แล้วคือการอภิปรายกันเกี่ยวกับประเด็นค าถามที่เจาะจงชุดหนึ่ง 
ซึ่งนักวิจัย    หัวข้อการสนทนา การอภิปรายถกเถียงกันนั้น อาจจะเก่ียวกับเนื้อหาหรือประเด็น สิ่งที่นักวิจัยแสดงให้
ผู้ร่วมสนทนาได้ดู ได้ฟังก่อนการสนทนา เช่น  วิสัยทัศน์บันทึกเสียงเรื่องราวต่างๆ (Kitzinger and Barbour, 
1999) แต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตาม วัตถุประสงค์การจัดสนทนากลุ่มที่เจาะจงเช่นนั้นก็เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดี
ที่สุด ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในวงสนทนา 

 Stewart and Shamdasani (1 9 9 0 ) ให้ นิ ย าม  focus groups โดย เน้ น ของพลวัตกลุ่ ม  group 
dynamics ในฐานะเป็นหัวใจส าคัญ ความหมายนี้กุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จของการสนทนาอยู่ที่การจัดการให้มี
พลวัตกลุ่มที่เหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกัน  ในเรื่องที่ยกมาประเด็นสนทนา ไม่ใช่การให้
สมาชิกกลุ่มตอบค าถามของนักวิจัยเป็นรายคนดังเช่นในการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยนัยนี้ ข้อมูลที่ดีจาการ
สนทนากลุ่มควรมาจากการอภิปรายที่สมาชิกกลุ่มมีการโต้ตอบต่อกัน ในหัวข้อที่ผู้ด าเนินการยกมาเป็นประเด็นใน
การสนทนา เพราะคุณสมบัติข้อนี้เอง วิธีการนี้จึงมักถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า “การอภิปรายกลุ่มแบบเจาะจง” หรือ 
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focus group discussion  FGD  มากกว่าจะเรียกว่า “การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง” หรือ focus group 
interview  เพราะการด าเนินไปของการสนทนากลุ่มไม่ใช่เป็นแบบเดียวกับการด าเนินไปของการสัมภาษณ์ 
 ในความหมายที่กล่าวมาข้างต้น การสนทนากลุ่มแบบเจาะจงต่างจากวิธีการที่เกี่ยวกับกลุ่มแบบอ่ืน  ๆ 
กล่าวคือ การสนทนากลุ่มไม่ใช่การสัมภาษณ์คนเป็นกลุ่ม (group interview) ที่มุ่งหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
นักวิจัยต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้ ดังเช่นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน หลายคน
พร้อมกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานกับชุมชนนั้น ๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับประชาชน เศรษฐกิจ  การศึกษา และสุขภาพ
อนามัยขอคนในชุมชน เป็นต้น  ในการสัมภาษณ์กลุ่มเช่นนั้น ผู้สัมภาษณ์มักใช้แบบสอบถามที่มีค าถาม ทั้งแบบ
ปลายปิดและปลายเปิด แต่การสนทนากลุ่มเป็นการอภิปรายมากกว่าจะเป็นการสัมภาษณ์  ที่กล่าวมาแล้ว 
ขณะเดียวกันการสนทนากลุ่มก็ไม่ใช่การระดมสมองของกลุ่มผู้รู้ จุดต่างอยู่ที่การระดมสมองนั้นมุ่งหาข้อสรุปที่ลงตัว  
(Consensus) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่การสนทนากลุ่มมุ่งหาความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนา 
ซี่งอาจจะแตกต่างกันหลากหลายไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกันเสมอไป 
       ขั้นตอนการด าเนินการวิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม 
       โดยทั่วไปอวิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่มมรขั้นตอนการด าเนินการคล้ายกับวิธีการวิจัยแบบอ่ืน  ๆ Stewart 
and Shamdasani (1990) เสนอรายละเอียดของวิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่มมีขั้นตอนที่ส าคัญ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อ รวมทั้งประเด็นค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยให้เหมาะสม 
 ก าหนดประชากรเป้าหมายในการวิจัย และออกแบบตัวอย่างเพ่ือร่วมในการสนทนากลุ่มให้

เหมาะสมกับเรืองที่และหัวข้อการวิจัย 
 สร้างแนวค าถามส าหรับการสนทนา (Guideline) และก าหนดผู้ที่จะด าเนินการสนทนา หรือ 

Moderator ทั้งสองประการนี้จะต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง และค าถามการวิจัย และสอดคล้อง
กับลักษณะกลุ่มตัวอย่างท่ีจะสนทนา 

 จัดการสนทนากลุ่มซึ่งจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้แล้ว เพ่ือ
เชิญมาร่วมการสนทนาให้ได้ การสนทนาในสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเป็นการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

 จัดการข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการวิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอ
ผลการวิจัย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปชองการสรุปเอาเฉพาะสาระส าคัญ การเขียนรายงานโดยรวมของทั้ง
โครงการ หรือการเขียน 
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รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับ
ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคนิคการท าวิจัยทั้งจากเอกสารทางวิชาการ สื่อต่าง ๆ เช่นวารสาร รายงานการวิจัย เอกสาร 
บทความวิชาการท่ีเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต  
 2. การสร้างความรู้  (Knowledge creation) เทคนิคการท าวิจัย : วิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม                
(Focus Group Discussion)  
 3. จัดเก็บความรู้ (Knowledge storage) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ Soft file 
 4. การวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล (Knowledge analysis and data meaning) ที่ถูกต้อง 
 5. ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge transfer and dissemination) โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ การจัดการประชุม บรรยาย และสัมมนา 
 6 . การประยุกต์ ใช้และและปรับความรู่ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (Knowledge application and 
validation) 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์การ 
 2. อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความรู้ ความสามารถและมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ 
 3. อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการความรู้
ของวิทยาลัย 
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องค์ความรูจ้ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
  

ประเด็นความรู       : ดานการวิจัย   
หัวขอการจัดการความรู : เทคนิคการท าวิจัย  
วันเดือนปที่ด าเนินการ           : 4 มกราคม 2564 
องคความรูของผเูขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ชื่อ – นามสกุล                : รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง  
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได      : 081-4979010  
E-mail Address                : pensri.chi@rmutr.ac.th  
 
หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  
 ปรัชญารากฐานการสร้างองค์ความรู้ เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาต้องหลอมรวม 3 สาขาหลักของปรัชญามา
ผสมผสานกัน เป็นกระบวนทัศน์สู่วิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้ ความจริง ได้แก่ ภววิทยา (Ontology) ญาณวิทยา
หรือทฤษฎีความรู้  (Epistemology or Theory of Knowledge) และคุณวิทยาหรือวิธีวิทยา  (Axiology or 
Theory of Value) 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ไดด าเนินการ : ACTION/A  
 การวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในปรัชญาการวิจัยหรือกระบวนทัศน์การวิจัยเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนตัดสินใจก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางในการศึกษาแต่ละ
ครั้ง ซึ่งทั้งสองกระบวนการจะส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดวิธีวิทยาการวิจัยหรือรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่
ถูกต้อง ดังนั้นทั้ง 3 กระบวนการจึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างมากในการศึกษาวิจัยในรูปแบบต่าง  ๆ 
หากผู้วิจัยเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้ผลการวิจัยที่ได้ ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสามารถไป
ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยได้อย่างสูงสุดในการพัฒนาทั้งระดับ 
บุคคล กลุ่ม สังคม และประเทศชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 ปรัชญาเป็นแนวทางเบื้องต้นของมนุษย์ที่ใช้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิต  สารัตถะของปรัชญาคือ 
การตั้งค าถามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สงสัย  จากนั้นจึงใคร่ครวญ  พิจารณา หาค าตอบโดยกระบวนการ
วิจารณญาณ การใคร่ครวญพิจารณาหาคาตอบในเชิงปรัชญา หมายถึง การท าความเข้าใจให้ลุ่มลึกว่า สิ่งนั้นเป็น
อย่างไร เราจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้อย่างไร และคุณค่าของสิ่งนั้นหรือการเข้าใจสิ่งนั้นคืออะไร การศึกษาเชิงปรัชญาต้อง
หลอมรวม 3 สาขาหลักของปรัชญามาผสมผสานกัน เป็นกระบวนทัศน์สู่วิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้ ความจริง 
ได้แก่  
 1. ภววิทยา (Ontology) หรืออภิปรัชญา (Metaphysics) เป็นสาขาปรัชญาที่ค้นคว้าค าตอบว่า ความ
เป็นจริงหรือธรรมชาติของโลกคืออะไร  
 2. ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ (Epistemology or Theory of Knowledge) เป็นสาขาปรัชญาที่
ค้นคว้าหาคาตอบว่า มนุษย์รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตนั้นได้อย่างไร  
 3. คุณวิทยาหรือวิธีวิทยา (Axiology or Theory of Value) เป็นสาขาปรัชญาที่ค้นคว้าหาค าตอบว่า 
มนุษย์พึงปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับความจริงของโลกและชีวิต  ดังภาพการสร้างองค์ความรู้ ความจริง             
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ทางปรัชญา อันได้แก่ ต้องใช้วิธีวิทยาอย่างไรความรู้ที่ใช้อธิบายความจริงใช้วิธีศึกษาแบบวัตถุวิสัย  หรืออัตวิสัย ดัง
ภาพที ่1.1 การหลอมรวมปรัชญา ที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 การหลอมรวมปรัชญาที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ที่มา: ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ (2553) 

  
 จากภาพที่ 1 กล่าวได้ว่าความรู้ประกอบด้วย 3 สิ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่ คือ ภววิทยา ค าถามเก่ียวกับความจริง
ว่าความจริงมีลักษณะเอกนิยมหรือสัมพันธ์นิยม ส่วนที่ 2 คือ ญาณวิทยา ค าถามในเชิงระเบียบวิธีประกอบด้วย 2 
ส่วน ส่วนที่เป็นแนวคิดอธิบายรองรับความเชื่อว่าเป็นจริง และส่วนที่อธิบายความรู้ที่ได้น าไปสู่การสร้างตัวแบบ 
สร้างการพิสูจน์ความเชื่อในสิ่งนั้นออกมา ขึ้นอยู่กับการมองทฤษฎีต่างกัน การยอมรับทฤษฎีต่างกัน และการพิสูจน์
ต่างกัน และสุดท้ายส่วนที่ 3 คือ คุณวิทยา ค าถามเกี่ยวกับคุณค่า คือความเป็นกลางของระบบคุณค่า และตระหนัก
ถึงความส าคัญของคุณค่าหรือค่านิยมต่าง ๆ ที่มีต่อความรู้และวิธีการแสวงหาความรู้  
 ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ตามแนวคิดตะวันตก เกิดในยุคกรีกรุ่งเรืองเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว มีการ
กล่าวถึงการแสวงหาความรู้ความจริงจากโลกภายใน หรือเรียกว่า วิธีนิรนัย (Deduction) และการแสวงหาความรู้
จากโลกภายนอก หรือเรียกว่า วิธีอุปนัย (Induction) โดยการแสวงหาความรู้จากโลกภายใน มีวิธีการแสวงหา
ความรู้จากการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นนามาคิดใคร่ครวญ มีการเชื่อมโยงกับโลกภายใน นั่นคือการ
ใช้เหตุผลกลั่นกรองสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เป็นจริง น าเหตุผลต่าง ๆ จากปรากฏการณ์มาประมวลไว้ แล้ว
สร้างข้อสรุปประมวลออกมาเป็นหลักการใหญ่ เมื่อน าวิธีการนิรนัยมาประยุกต์ใช้ ท าได้โดยการน าหลักการใหญ่หรือ
ทฤษฎีเป็นตัวตั้ง จากนั้นไปศึกษาในส่วนย่อย แล้วจึงมายืนยันตรรกะที่เป็นตัวตั้งว่าเป็นจริงตามหลักการใหญ่นั้น
หรือไม ่เพ่ือน าสู่จุดมุ่งหมายของการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นจริง คือ การเป็นสิ่งสมบูรณ์ สิ่งสากล และคงที ่ 
 การวิเคราะห์สร้างข้อสรุปแบบนิรนัย หรือการแสวงหาความรู้จากโลกภายในนั้นใช้การเชื่อมโยงจิตและวัตถุ
ผ่านอายตนะ 5 อัน ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การลิ้มรส การได้กลิ่น การสัมผัส อธิบายได้บนหลักความสัมพันธ์
ด้วยเหตุและผล มีหลักฐานเชิงประจักษ์  เกิดได้จากการสังเกตและ การมีประสบการณ์ต่อปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึ่ง ความรู้ที่แท้จริงคือ ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ บนพ้ืนฐานปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่ว่า
ความรู้ที่แท้จริงคือความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าการไปสู่ความจริงแท้จริง (ภววิทยา) ความจริงนั้นต้องพิสูจน์ได้ใน
ลักษณะวัตถุนิยม คือ เชื่อเฉพาะสิ่งที่มนุษย์มองเห็น เชื่อถือข้อมูลเชิงประจักษ์ การอธิบายได้ด้วยเหตุและผล การ
รับรู้ความจริงเชิงประจักษ์ และความเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ด้วยวิธีการเข้าสู่ความรู้
ความจริงบนฐานวิธีวิทยาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ตามความเชื่อแบบวัตถุนิยมหรือปรัชญาพ้ืนฐานปฏิฐานนิยม  ซึ่ง
ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ ล้วนใช้กระบวนทัศน์ปรัชญาวิทยาศาสตร์และสังคม ต่างใช้ฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์พัฒนา

1. ภววิทยา 
(Ontology/Metaphysics) 

ค าถามเกี่ยวกับความจริงจาก
ฐานความเชื่อ ของผู้แสวงหา
ความจริงระหว่างความจริง
เป็นเอกนิยมหรือสัมพันธ์นิยม 

2. ญานวิทยา 
(Epistemology/Methodol
ogy) ค าถามเชิงระเบียบวิธี
วิ ท ยา  บนฐานคิ ดป รั ชญ า
พ้ืนฐานการวิจัย และทฤษฎีที่
อธิบายความรู้ที่ได้ว่าเป็นจริง 

3. คุณวิทยา 
(Axiology or Theory of 
Value) ค าถามเก่ียวกับคุณ
ค่าท่ีมีต่อ การเลือกใช้วิธีวิทยา 
ในการแสวงหาความรู้  
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มาอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นวิธีคิดที่กลายเป็นรากเหง้าของกระบวนการคิดต่าง ๆ ในกระแสหลักของสังคมสมัยใหม่ 
โดยถือว่าสิ่งที่ด ารงอยู่จริง มีเฉพาะสิ่งที่ตรวจวัดได้อย่างเป็นภววิสัยเท่านั้น ปรัชญาวิจัยปฏิฐานนิยม ใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบนิรนัย โดยสรุปปรากฏการณ์จากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย “สิ่งหนึ่งจริงเพราะสอดคล้องกับสิ่งหนึ่งที่ส่วน
ใหญ่ยอมรับว่าจริงในทุกบริบท” เช่น มนุษย์ทุกคนต้องตาย นายดา เป็นมนุษย์ นายดา จึงต้องตาย หรือหากหลัก
ใหญ่สรุปเป็นทฤษฎีไว้ว่า “สูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งปอด นายแดงสูบบุหรี่จึงท านายว่านายแดงจะเป็นมะเร็งปอด” สิ่ง
หนึ่งเป็นจริงเพราะสอดคล้องกับสิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นจริง  
 แม้ว่าวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการนิรนัยจะถือก าเนิดขึ้นมาก่อน  แต่ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนักปรัชญาได้มี
การพัฒนาแนวทางการแสวงหาความรู้ความจริงอีกแนวทาง คือ วิธีการอุปนัย เป็นวิธีการวิเคราะห์สร้างข้อสรุป โดย
มีหลักปฏิบัติคือการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสรุปจากส่วนย่อย ๆ ไปสู่ส่วนใหญ่ ค้นหาความรู้ความจริงด้วยการศึกษา
เฉพาะกรณีจากหลาย ๆ กรณีศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มย่อย ๆ ไปจนได้ค าตอบที่อ่ิมตัว จึงน าข้อมูลย่อย ๆ นั้นมา
สร้างข้อสรุปเป็นหลักใหญ่ มิได้ใช้ทฤษฎีหรือตรรกะใหญ่เป็นตัวตั้ง วิธีการอุปนัยนี้อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ปรัชญา
พ้ืนฐานการวิจัยปรากฏการณ์นิยม ที่มุ่งอธิบายจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์มากกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติ ให้
ความส าคัญกับวิธีที่มนุษย์ให้ความหมายกับสถานการณ์หรือสิ่งต่าง  ๆ ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ในสังคม 
ไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับโลกกายภาพและชีวภาพ การศึกษาสอบสวนมองภาพรวมทุกมิติ (Holistic Perspective) 
ด้วยตัวผู้วิจัยเอง เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่
เป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย์ และความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว แสดงการ
เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ให้เหตุผลสร้างข้อสรุป  ดังภาพที่ 2 การวิเคราะห์ใคร่ครวญหาเหตุผลประมวลสร้าง
ข้อสรุปด้วยวิธีการนิรนัยและอุปนัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ใคร่ครวญหาเหตุผลประมวลสร้างข้อสรุปด้วยวิธีการนิรนัยและอุปนัย 
ที่มา: ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ (2553) 
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ความแตกต่างของปรัชญาพื้นฐานการวิจัยปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม 
 ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พัฒนาการศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มีการโต้แย้งกัน
ระหว่างความจริงที่เป็นอัตวิสัย (Idealism, Subjectivism) กับความจริงที่เป็นภววิสัยหรือวัตถุนิยม สะท้อนถึงการ
มองความจริงที่แตกต่างกัน นักคิดส านักปรากฏการณ์นิยมมีทัศนะว่า ไม่น่าจะมีการวิเคราะห์เชิงศาสตร์ที่เป็นภววิสัย
อย่างสมบูรณ์แบบได้ในการศึกษาด้านสังคมวัฒนธรรม และให้เหตุผลว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือปฏิฐานนิยม
ไม่น่าน าไปสู่ความรู้ที่เป็นจริงอย่างแท้จริง หรือน าไปสู่ความจริงที่เป็นสากล ทั้งนี้ ทั้ง 2 แนวทางการศึกษา มีความ
แตกต่างกันดังนี้ (กุหลาบ รัตนสัจธรรม, 2555) 
 1. ปรัชญาพ้ืนฐานการวิจัยปฏิฐานนิยม ความเป็นกลางอยู่บนฐานความเชื่อที่มีลักษณะ ภววิสัยหรือวัตถุ
นิยม (Objectivism) เชื่อเฉพาะสิ่งที่มนุษย์มองเห็น จากอายตนะทั้ง 5 อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การลิ้มรส 
การได้กลิ่น การสัมผัส โดยละทิ้งเรื่องของจิตใจ ผู้วิจัยแยกส่วนจากเรื่องที่วิจัย เชื่อความจริงเป็นเอกนิยม ใช้การ
ใคร่ครวญ สกัดเหตุผลต่าง ๆ จากปรากฏการณ์วิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับเรื่องของโลกภายในสร้างข้อสรุปเป็น
หลักการด้วยการนิรนัยวิธีการประยุกต์ในการศึกษา มีทฤษฎีเป็นตัวตั้ง จากนั้นตั้งสมมติฐานเก็บข้อมูลจากส่วนย่อย
แล้วมายืนยันตรรกะที่เป็นตัวตั้งว่าตรรกะนั้นถูกต้อง อธิบายเหตุผลที่ว่า “สิ่งหนึ่งจริงเพราะสอดคล้องกับสิ่งหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นจริง” ความรู้ที่แท้จริงคือ ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เกิดได้จากการสังเกตและการมี
ประสบการณ์ใดประสบการณห์นึ่งต่อปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง  
 2. ปรัชญาพ้ืนฐานการวิจัยปรากฏการณ์นิยม เชื่อว่าความจริงขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ ซึ่งต่างกันในแต่
ละกลุ่ม ความจริงที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงมีลักษณะสัมพัทธ์เมื่อบริบทต่างกัน  ความจริงจึงต่างกัน ความจริงไม่
สากลและคงที่ การจะใช้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาอธิบาย  ในบริบทที่แตกต่างกันไป ไม่น่าจะ
อธิบายความจริงได้แท้จริง เพราะความจริงมีลักษณะสัมพันธ์ ปรัชญานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลจาก
ส่วนย่อย ๆ หลาย ๆ ส่วน เฉพาะเจาะจงเป็นกรณีไป แล้วสรุปเป็นส่วนใหญ่ภายใต้บริบทที่สนใจศึกษา โดยการเจาะ
ศึกษาในเชิงลึกแบบองค์รวม ความเป็นกลางมีลักษณะเป็นอัตนัย (Subjectivism) การวิจัยภายใต้ปรัชญาวิจัย
ปรากฏการณ์นิยมได้รับการโต้แย้ง ว่าไม่สามารถนาไปอธิบายปรากฏการณ์ได้ในวงกว้าง (Generalization)  
 ปรัชญาวิจัยปฏิฐานนิยมหรือภววิสัย กับปรัชญาวิจัยปรากฏการณ์นิยม สุภางค์ จันทวานิช (2549) ศึกษา
เปรียบเทียบไว้ว่า ปรัชญาพ้ืนฐานการวิจัยปฏิฐานนิยมตั้งอยู่บนฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์  นักปฏิฐานนิยมเชื่อว่า
วิธีการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุด คือ การใช้วิธีแบบวิทยาศาสตร์ที่มีรากฐานอยู่บนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ มนุษย์สามารถ
รับรู้ได้ด้วยอายาตนะทั้ง 5 เป็นสิ่งที่เป็นจริงและเป็นความรู้ที่ยอมรับได้ เมื่อน าปรัชญาพ้ืนฐานปฏิฐานนิยมมาใช้ใน
สาขาสังคมศาสตร์ ก็จะเน้นวิธีการแสวงหาความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์หรือจากพฤติกรรมที่ปรากฏ  เน้นข้อมูลที่
แจงนับได้และวัดได ้ 
 ด้านปรัชญาพ้ืนฐานการวิจัยปรากฏการณ์นิยม มีฐานคิดว่าความรู้ที่มนุษย์ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้อ่ืน
และจากสังคมนั้นอาจผิดพลาดได้ มนุษย์ควรศึกษาโลกและสังคมด้วยตัวของตัวเองและสร้างระบบความรู้ขึ้นมา 
จากนั้นมนุษย์ก็จะมีระบบคิด วิจารณญาณ โลกทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์เฉพาะตน โดยการได้สัมผัสกับโลกโดยตรง
ด้วยความเชื่อเช่นนี้ นักปรากฏการณ์นิยมจะให้ความส าคัญกับข้อมูล  ที่เป็นความรู้สึกนึกคิด และคุณค่าของมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความหมาย” ที่มนุษย์ให้กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นักวิจัยจะตัดความเชื่อหรือระบบคิดเดิมของ
ผู้วิจัยออกให้หมดสิ้นเพ่ือรับรู้ความเชื่อ ระบบคิดและความหมายที่เป็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูล และใช้
ความรู้สึกนึกคิดอธิบายพฤติกรรมของเขา  
 ปรัชญาพ้ืนฐานการวิจัยปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) พัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายจิตใจและพฤติกรรม
มนุษย์มากกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติ เน้นความส าคัญของวิธีที่มนุษย์ให้ความหมายกับสถานการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ 
เชื่อว่าความจริงมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนให้ความหมายหรือนิยามสถานการณ์ต่างกัน
ไปเช่นไร ด้วยฐานคิดนี้ความรู้ความจริงที่ได้จึงมีลักษณะอัตวิสัย  ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวความรู้เองกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรัชญาปรากฏการณ์นิยมใช้วิธีการแสวงหาความรู้ ความจริง
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ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเด็นส าคัญของ การวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จึงอยู่ที่กระบวนทัศน์หรือปรัชญาวิจัยของนักวิจัยที่มอง “ความเป็นจริง” (Reality) เอก
นิยม กับความจริงเชิงสัมพัทธ์ กลุ่มนักวิจัยปฏิฐานนิยมจะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่เชื่อว่าความเป็นจริงของ
ปรากฏการณ์ เป็นวัตถุอยู่ภายนอกที่พร้อมจะให้ศึกษาและอธิบายได้  
 กลุ่มนักวิจัยปรากฏการณ์นิยม จะใช้วิธีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ยึดถือว่า
ความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาในบริบท และในแต่ละสถานการณ์จะมีความจริงที่แตกต่างสัมพันธ์ไปตาม
บริบทนั้น ๆ มุ่งศึกษาความคิดว่ามนุษย์คิดอย่างไรเกี่ยวกับโลก (สังคม) และทาให้สิ่งนั้น (ความเป็นจริง) ให้เป็น
รูปธรรมมีตัวตนขึ้นในแต่ละบริบทของสังคม ปรัชญาปรากฏการณ์นิยมเชื่อว่าความจริงขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ 
ซึ่งต่างกันในแต่ละกลุ่ม ความจริงที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงมีลักษณะสัมพัทธ์ เมื่อบริบทต่างกัน ความจริงจึงต่างกัน
ทั้ง 2 ปรัชญาพ้ืนฐานการวิจัยปฏิฐานนิยม และปรากฏการณ์นิยม เปรียบเทียบดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม และ  
             ปรากฏการณ์นิยม 

ปรัชญาวิจัย 
หรือกระบวนทัศน์ 

ปฏิฐานนิยม (Positivism) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 

ข้อเปรียบเทียบ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ความเชื่อพ้ืนฐาน เป็นอิสระจากบริบทท าวิจัย (Value-

free) 
สัมพันธ์กับบริบทที่ท าวิจัย 

วิธีการให้เหตุผล แบบนิรนัย (Deduction) แบบอุปนัย (Induction) 
ความเป็นกลาง เป็นปรนัย (Objectivity) เป็นอัตนัย (Subjectivity) 
จุดมุ่งหมาย อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุ ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ 
มุมมองของผู้วิจัย แบบแยกส่วน แบบองค์รวม (Holistic) 
กระบวนการวิจัย เป็นล าดับขั้น วัฏจักรและยืดหยุ่น 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ เที่ยงตรงภายใน/ภายนอก การสรุปผล

อ้างอิง (Generalizability) 
ผลการอ้างอิงถ่ายโอนได้ เชื่อถือได้ 
(Transferability) 

ปรัชญาวิจัย 
หรือกระบวนทัศน์ 

ปฏิฐานนิยม (Positivism) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 

ระเบียบวิธี/กลยุทธ์ 
(Research 
Methods/Strategies) 

การทดลอง (Experiments)  
การส ารวจ (Survey)  
การทดสอบ (Tests) 

มมุษยวิทยา (Ethnographies)  
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 
กรณีศึกษา (Case Study)  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ปรัชญาวิจัย 
หรือกระบวนทัศน์ 

ปฏิฐานนิยม (Positivism) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 

  ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenological 
Studied)  
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

ระเบียบวิธี/กลยุทธ์ 
(Research 
Methods/Strategies) 

การทดลอง (Experiments)  
การส ารวจ (Survey)  
การทดสอบ (Tests) 

มนุษยวิทยา (Ethnographies)  
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 
กรณีศึกษา (Case Study)  
ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenological 
Studied)  
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

 การน าไปใช้   การสรุปอ้างอิงข้อค้นพบสู่วงกว้าง  
 

 การถ่ายโอน ความหมายเฉพาะตน  
 บริบทเฉพาะที่ การสะท้อนกลับส่วนตน  

จำนวนสิ่งที่ศึกษาและ 
ตัวอย่างข ้อมูล 

ศึกษาตัวแปรน้อย ในตัวอย่างจ านวนมาก ศึกษาปรากฏการณ์เดียวกัน ในตัวอย่าง
จ านวนน้อย เพราะโลกมคีวามซับซ้อน ต้อง
พยายามค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในความจริง 

ความจริง เน้นการอธิบายปรากฏการณ์ โดยการ
อธิบายกฎหรือทฤษฎี แล้วทดสอบ
ปรากฏการณ์ สิ่งที่สังเกตได้เชิงเหตุและ
ผล 

เน้นการแสวงหาความจริงหรือข้อ เท็จที่มีอยู่
ตามความเป็นจริง หรือ ตามลักษณะที่เป็น
ธรรมชาติ วิเคราะห์ผลประมวลเป็นข ้อสรุป 

วิธีการศึกษา Deductive Approach ตีความตามวัตถุ
วิสัยนิยม  
Epistemology = Empiricism ความรู้
ได้จากประสบการณ์ พบเห็นด้วย
อายตนะ เชื่อในสิ่งที่เห็นวิจัยความจริง
เป็นเรื่อง ปราศจากค ่านิยม 

Inductive Approach ตีความตามอัตวิสัย
นิยม  
Epistemology = Relativism (สัมพัทธ์
นิยม) ความรู้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคนแต่
ละกลุ่ม แต่ละสมัย ไม่มีความรู้ใดถ ูกหรือ
ผิดที่สุด ไม่เชื่อใน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ปรัชญาวิจัย 
หรือกระบวนทัศน์ 

ปฏิฐานนิยม (Positivism) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 

  ความรู้ที่เป็นสากล แต่ขึ้นกับบริบททาง
สังคม ตีความด้วยบริบทที่เก็บข้อมูลมา 
ไม่ใช่ตีความตามทฤษฎี 

กระบวนทัศน ์ ความจริงเป็นโลกภายนอก และวัดได้
ด้วยวัตถุวิสัย (Objectivism) ผู้วิจัยเปน็
อิสระแยกออกจากสิง่ที่ถูก 

ความจริงทางสังคมสร้างขึ้น ในความคิด
ของมนุษย์และเป็นอัตวิสัยนิยม 
(Subjectivism) 

รายงานผล ข้อความสถิติ ตีความเชิงบูรณาการ 
การเขียนรายงานวิจัย ตามโครงสร้างมาตรฐาน ยืดหยุ่น ตามโครงสร้างภาษา 
ความเชื่อ เชื่อว่าวธิีการแบบเดียวกัน อธิบายองค์

ความร ู้ได้ท ุกอย่าง 
เชื่อว่าวิธีการแบบเดียวกัน อธิบาย องค ์
ความรู้ไม่ได ้ทุกอย่าง  
ทุกองค์ความรู้เปลีย่นแปลงไปตาม 
ปรากฏการณ์ 

 
ผลลัพธ/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R            
 การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาค าตอบหรือค าอธิบายให้แก่ค าถามเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระบวนการค้นหา
ค าตอบที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและการวิจัยนั้น จ าเป็นต้องเป็นกระบวนการที่มีระบบและตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักการและวิธีด าเนินการที่มีเหตุและผล อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่า อย่างไรถึง
เรียกว่าเป็นระบบ อย่างไรเรียกว่ามีเหตุและผล ในวงการวิจัยได้แบ่งแนวคิดการวิจัยออกเป็น  3 ด้านการวิจัย
ทางด้านปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยทางด้านคุณภาพ (Quality Research) นอกจากนั้นใน
ปัจจุบันยังมีการวิจัยที่อยู่ในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Research) ซึ่งเป็นที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากเป็นการรวมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพเข้าด้วยกัน เป็นการปิดจุดอ่อนของการวิจัยใน
แต่ละประเภท อย่างไรก็ตามประเด็นเหล่านี้ต่างก็เป็นประเด็นที่ถูกน ามาถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันถึงวิธี
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยท าวิจัยโดยปราศจากความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของการวิจัยแต่ละ
ประเภทอย่างแท้จริง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการวิจัยในแต่ละขั้นตอน และส่งผลให้ได้
ผลการวิจัยที่ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องเข้าใจปรัชญาการวิจัย  (Research 
Philosophy) และวิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) แต่ละประเภทอย่างลึกซ้ึง เพื่อให้กระบวนการวิจัย
มีประสิทธิภาพสูงสุดและผลการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ระเบียบวิธีการวิจัยถูกก าหนดขึ้นโดยสมมติฐานของปรัชญา  และกระบวนทัศน์การวิจัยที่นักวิจัยเลือก
น ามาใช้ในการศึกษา โดยกระบวนทัศน์การวิจัยซึ่งเป็นชุดของความเชื่อพ้ืนฐาน หรือสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจที่มีต่อ
หลักการขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะแสดงเป็นภาพกว้าง ๆ หรือเป็นชุดของข้อตกลงเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะ
เลือกวิธีการวิจัย นักวิจัยต้องก าหนดกระบวนทัศน์ที่ตนเองเชื่อก่อน โดยการท าความเข้าใจกระบวนทัศน์เพ่ือตอบ
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ค าถามพ้ืนฐานส าคัญ 3 ประการ คือ ภววิทยา (Ontology) หรือการก าหนดความรู้ ซึ่งเป็นการมุ่งหาค าตอบที่ว่า
อะไรคือความจริง ความจริงมีอะไรบ้าง และเราสามารถค้นหาหรือทราบความจริงเหล่านั้น ได้อย่างไร ญาณวิทยา 
(Epistemology) คือ การมุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับผู้แสวงหาความจริงว่าเป็นอย่างไร ถ้าหากความ
จริงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวผู้แสวงหาจะสามารถท าอย่างไรในการจับสิ่งนั้น หากความจริงมีมากมายหลากหลาย ผู้แสวงหา
จะมีแนวทางอย่างไรในการท าความเข้าใจ  และอธิบายสิ่ งต่าง ๆ  เหล่านั้น  ในขณะที่  และ (3) วิธีวิทยา 
(Methodology) เป็นการบอกให้รู้ว่าผู้แสวงหาจะสามารถค้นหาสิ่งที่ เป็นความจริงหรือความเชื่อได้อย่างไร  
เครื่องมืออะไร ที่จะถูกน ามาใช้เพื่อค้นหาความจริง  
 กระบวนทัศน์การวิจัยเป็นแนวทางที่ผู้วิจัยต้องอธิบายถึงความจริง หรือความรู้ในเรื่องที่ต้องการศึกษา  
(Ontology) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่ ถูกวิจัยกับผู้ วิจัย  หรือความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับผู้ วิจั ย 
(Epistemology) และระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยน ามาใช้ ในการศึกษา (Methodology) นอกจากนั้นกระบวนทัศน์การ
วิจัยยังช่วยให้ผู้วิจัยมีกรอบในการตัดสินใจในปรากฏการณ์ที่ศึกษา หากผู้วิจัยสามารถเลือกกระบวนทัศน์ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการศึกษา ก็จะช่วยให้มีฐานและแนวทางในการด าเนินการวิจัยที่ถูกต้อง เนื่องจากกระบวน
ทัศน์การวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย และส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบระเบียบ
วิธีการวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
 
เอกสารอางอิง 
กุหลาบ รัตนสัจธรรม. (2555). เอกสารประกอบการบรรยายลักษณะเชิงกลยุทธ์ การวิจัยเชิงคุณภาพ.  
 กรุงเทพมหานคร:  สภาวิจัยแห่งชาติ. 
ประกอบเกียรติ  อ ิ่มศิริ. (2553).  เอกสารประกอบการสอนการวิจัยวารสารศาสตร์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 
 ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช ูปถัมภ ์. 
สุภางค์ จันทวานิช. (2549). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการการสัมภาษณ์ 

 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 การสัมภาษณ์ คือ การสร้างข้อมูล โดยผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์มีบทบาทในการเรียบเรียงข้อมูลที่
กระจัดกระจายขึ้นมาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น Rice and Ezzy (1999) เชื่อว่า การสัมภาษณ์ คือ 
การที่ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์สร้างเรื่องราวและความหมายขึ้นมาร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้ว แต่
กระบวนการสัมภาษณ์ได้ช่วยสร้างขึ้นมาใหม่ และถ่ายทอด สื่อสารออกมา 
 การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
 1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured) 
 2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง กล่าวคือ ไม่ใช่การสนทนาแบบเปิดที่ไม่มีทิศทาง 
ขอบเขต และไม่ใช่การสนทนาที่มีโครงสร้างแบบเข้มงวด 
 กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มองว่า นักวิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ส าคัญที่สุด (Lincoln 
and Guba, 1985)  
 การสัมภาษณ์เน้นปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของทั้งสองฝ่าย (เริ่มต้นจน
สิ้นสุด) สร้างความรู้สึกสบายใจ มั่นใจ วางใจ กล้าเปิดเผยข้อเท็จจริง 
 2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อมูลและความหมายขึ้นมา แลกเปลี่ยนค าถาม-ค าตอบซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ฝ่ายใดถามหรือตอบเพียงฝ่ายเดียว 
แต่ต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (active interviewing) 
 
 อย่างไรถึงเรียกว่า “การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ” สามารถสรุปได้ ดังนี้ (ชาย โพธิสิตา, 2554) 
 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

2) ตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์พูดอย่างตั้งใจและจริงใจ 
3) ตั้งค าถามที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน และท าให้การสัมภาษณ์ด าเนินไปแบบไม่เป็น

ทางการ 
3) ท าให้ผู้ตอบรู้สึกสนุกและกระตือรือร้นที่จะร่วมมือ 

mailto:chompoonuch7229@gmail.com
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4) แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่พองามในจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
5) ใช้ศิลปะในการสัมภาษณ์ โดยไม่ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกว่าก าลังถูกซักไซ้ไล่เลียง 
6) เน้นการสื่อสาร 2 ทาง (two-way communication) 
7) การสัมภาษณ์เป็นการกระท าทางสังคม (social action) เน้นความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ท าให้

เสมือนกับว่า “เป็นการสนทนาในชีวิตประจ าวัน” 
 - ตอบสนองและกระตุ้นซึ่งกันและกัน 
 - ร่วมกันสร้างเรื่องราว ข้อมูล 
 - เป็นเรื่องที่ท้ังสองฝ่ายสนใจร่วมกัน 
8) นักเดินทาง = ผู้สัมภาษณ์ โดย Kvale (1996) มองว่า : 
 - นักเดินทางพูดคุยกับคนที่ได้พบเจอตลอดการเดินทาง 
 - ส ารวจภูมิประเทศที่ยังไม่ได้ค้นพบมาก่อน 
 - สิ่งที่นักเดินทางได้รับรู้ และน ามาถ่ายทอด อาจจะมีเรื่องราวแตกต่างจากเรื่องเดิม เพราะขึ้นอยู่

กับการตีความของนักเดินทาง 
9) การสัมภาษณ์ คือ รูปแบบหนึ่งของการสนทนา 
 - เป็นการสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มุ่งเฉพาะเจาะจงเรื่องหนึ่ง 
 - เปิดกว้างเกี่ยวกับข้อมูลทุกชนิดในเรื่องนั้น 
 - น าข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่เป็นเรื่องเล่าเชิงพรรณนา 
หลักการและแนวทางการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ มีดังนี้ (Kvale, 1996) 
1) ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้น (ปรากฏการณ์) ในชีวิตจริง เรื่องราวในชีวิตของผู้ตอบ และสิ่งรอบตัวที่ผู้ตอบมี

ความสัมพันธ์ด้วย 
2) ให้ความส าคัญกับความหมาย เน้นความเข้าใจในความหมายและข้อเท็จจริงในทัศนะของผู้ตอบ (ค าพูด 

สีหน้า 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) มีจุดเน้นในการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน มุ่งหาข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น (ลึกและแคบ) และให้ความส าคัญ

กับทัศนะของผู้ตอบเป็นหลัก ไม่ใช่ความเห็นของคนทั่วไป 
6) เปิดกว้าง ผู้ถามท าตัวเสมือนแก้วที่ว่างเปล่า ไม่มีความรู้เรื่องนั้นมาก่อน เพื่อเปิดกว้างส าหรับข้อมูลที่จะ

เป็นไปได้ทุกรูปแบบ (ข้ึนอยู่กับผู้ตอบจะประกอบสร้าง) ไม่สร้างกรอบของค าตอบ และกรอบการตีความไว้ล่วงหน้า 
7) เตรียมประเด็นการสัมภาษณ์ชัดเจน มีแนวค าถามท่ีชัดเจน แม้ค าถามจะเป็นไปในลักษณะกึ่งโครงสร้างก็

ตาม 
8) ค าตอบที่คลุมเครือต้องรีบท าให้ชัดเจน หากค าตอบที่ได้ไม่ชัดเจนต้องท าให้กระจ่างโดยเร็ว (ปัญหาอาจ

เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ความไม่เข้าใจในค าถาม) 
9) มีสติ ทันต่อความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงระหว่างการสัมภาษณ์ เช่น การเปลี่ยนความคิ ดกะทันหัน 

ผู้ตอบเกิดความรู้ใหม่ระหว่างสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถามจะต้องพิจารณาค าตอบที่ได้นั้น 
10) มีการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ ผู้ถามต้องมีความรู้พ้ืนฐานอย่างเพียงพอในเรื่องที่ก าลังสัมภาษณ์ 

(รู้เท่าทัน เพ่ือความสมบูรณ์และความลึกของข้อมูล) 
11) สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นมิตร 
12) สร้างความประทับใจแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ สนุก อยากคุยต่อ ไม่อึดอัดใจ 
ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพที่ดีคือใคร เลือกอย่างไร Spradley (1979) อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้ให้

สัมภาษณ์ไว้ว่า 
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1) รู้ประเด็นนั้นอย่างแท้จริง มีประสบการณ์ คร่ าหวอด คนในวงการ สามารถเป็น key informants ได้
อย่างดี 

2) เติบโตและอยู่กับเรื่องนั้นมาตลอด หรือยังอยู่ในวงการ คือ รู้อดีต รู้ปัจจุบัน รู้ทันสมัยในเรื่องนั้นๆ 
3) ไม่ควรเลือกคนที่อยู่ในวงการเดียวกันกับผู้สัมภาษณ์ ประเด็นค าถามอาจถูกมองข้าม เพราะผู้สัมภาษณ์

คิดว่าผู้ให้สัมภาษณ์รู้ดีอยู่แล้ว 
4) เลือกคนที่มีเวลาให้อย่างเพียงพอ เพราะบางครั้งสัมภาษณ์คนๆ หนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง 
5) เลือกคนที่เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี สามารถตอบค าถามในลักษณะการพรรณนา ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกตีความ หรือ

วิเคราะห์มาแล้ว 
 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
1) ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครบถ้วน น าไปประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับการสังเกต การวิเคราะห์เอกสาร 

และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น  
 2) น าไปสู่การน าเสนอผลการวิจัยที่สมบูรณ์ และพบข้อค้นพบในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดท า
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ 
 3) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 
 4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์น าไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป 
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ชาย โพธิสิตา. (2554). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง. 
Kvale, S. (1996). InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand 
 Oaks, CA: Sage. 
Lincoln, Y.S. and Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage. 
Rice, P.L. and Ezzy, D. (1999). Qualitative Research Methods A Health Focus. South Melbourne 
 (Australia) Oxford University Press. 
Spradley, J. (1979). The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
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องค์ความรูจ้ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการท าวิจัย 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 4 มกราคม 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ล ายอง 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 084-5284445 
E-mail Address       : thitimah@gmail.com 
 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิเคราะห์แก่นสาระ 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระ (Thematic Analysis) โดยมีกระบวนการวิ เคราะห์ดั งนี้             
(ศิริรัตน์ ศรีโพลา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

 1. วางแนวทางการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้ทฤษฎีที่หลากหลาย ที่มี ความเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 2. จัดระบบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เช่น 
   2.1 การลดทอนข้อมูลลง (data reduction)  

 2.1 การให้ดัชนีข้อมูล (ดัชนีเชิงบรรยาย ดัชนีเชิงตีความ ดัชนีเชิง อธิบาย)  
 3. ให้รหัส (code) ส าหรับการอ้างอิงหรือค้นหาข้อมูล ควรจัด ประเภทของข้อมูลหรือดัชนีให้เป็นระบบ
เดียวกัน วิธีการให้รหัสไม่ มีกฎตายตัว แล้วแต่ความสะดวกของผู้วิจัยในการค้นหาข้อมูล 
 4. ตีความ (interpret) คือการพยายามดึงความหมายออกมาจาก ข้อมูลที่มีอยู่ โดยการหาความเชื่อมโยง
ของข้อมูล ดูความสัมพันธ์ ต่าง ๆ ที่ปรากฏ การตีความมี 2 แบบ คือ 

 4.1 แบบบรรยาย 
 4.2 แบบสร้างความสัมพันธ์ 

5. สร้างข้อสรุป จากกระบวนการตีความ เช่น 
  5.1 การสร้างข้อสรุปอย่างง่าย เป็นการสร้างข้อสรุปจากการน าข้อมูลที่ แยกประเภท หรือ
จัดระบบ จ าแนกเป็นชุด ๆ น ามาเปรียบเทียบกัน 
   5.2 สร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย เป็นการสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรม ที่ได้จาก การตีความข้อมูลจาก
รูปธรรมหรือปรากฏการที่มองเห็น แล้วตั้งข้อ สมมติฐานชั่วคราวหลายๆ ข้อเพ่ือหาข้อสรุปและเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์กับข้อสรุปย่อยอ่ืน ๆ 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 ด าเนินการวิเคราะห์แบบแก่นสาระในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดนโยบายแบบ
ปรึกษาหารือในหลักประกนัความมั่นคงเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยของไทย 
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องค์ความรูจ้ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
  

ประเด็นความรู         : ดานการวิจัย   
หัวขอการจัดการความรู  : เทคนิคการท าวิจัย 
วันเดือนปที่ด าเนินการ            : 4 มกราคม 2564 
องคความรูของผเูขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ชื่อ – นามสกุล                 : ดร.น าพล ม่วงอวยพร 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได        : 096-0639512 
E-mail Address                 : phantom898@hotmail.com 
 
หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  
       การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ไดด าเนินการ : ACTION/A  
 องค์ประกอบของบทความวิจัยมักจะมีรูปแบบที่ เป็นมาตรฐานตายตัว โดยจะถูกก าหนดโดยกอง
บรรณาธิการของวารสารนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม และที่ส าคัญในการก าหนด 
รูปแบบการเขียนหรือองค์ประกอบของบทความก็คือ การน าเสนอถึงองค์ความรู้ที่ครบถ้วนนั้นเอง โดย องค์ประกอบ
ของการเขียนบทความวิจัยมักจะประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี้ 1) บทคัดย่อ เป็นบทสรุปที่จ าเป็นต้องย่อบทความ
ทั้งหมดให้เหลืออยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ โดยในนั้น จ าเป็นต้องระบุถึงวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย การสุ่ม
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ข้อค้นพบ และในการเขียนควรมี ลูกเล่นหลอกล่อให้ผู้อ่านรู้สึกอยากติดตามเข้าไปอ่านเนื้อหาที่
เหลือด้านในอีกด้วย 2) เนื้อหาเป็นส่วนหลักที่ผู้เขียนจ าเป็นต้องน าเสนองานวิจัยของตน ตั้งแต่ที่มาและความส าคัญ
ของ งานวิจัย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่ใช้ รูปแบบการวิจัย วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาและทดสอบ 
เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล โดยในส่วนนี้จะใช้พ้ืนที่ค้อนข้างมาก เพราะผู้วิจัยจ าเป็นต้องแสดงให้ผู้พิจารณา 
บทความ (Peer reviewer) เห็นถึงความส าคัญของงานวิจัย และต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องมีเหตุ 
มีผลของการเลือกวิธีการในการด าเนินการต่าง ๆ กับงานวิจัย 3) ก ารวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าเสนอผลการวิจัย
คล้ายคลึงกับบทที่ 4 ในรายงานวิจัย แต่จะเป็นการ สรุปความเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญๆ เท่าที่จ าเป็น ส่วนใหญ่มัก
เลือกวิธีการน าเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิและมีการ บรรยายประกอบเพื่ออธิบายความอีกครั้ง 4) การอภิปรายผล 
เป็นการน าเสนอและอภิปรายข้อค้นพบคล้ายคลึงกับการอภิปรายผลในบทที่ 5 ของ รายงานวิจัย โดยการอภิปราย
ผลควรโยงเข้ากับวัตถุประสงค์ท่ีได้น าเสนอไว้ข้างต้น และควรอภิปรายถึงสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ด้วย 5) ข้อจ ากัด/ข้อเด่น 
ในส่วนนี้จะอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบในการท าวิจัย หรือข้อจ ากัดของ งานวิจัย อาจกล่าวล่วงไปถึง
รูปแบบการวิจัยในอนาคตเพ่ือต่อยอดงานชิ้นปัจจุบัน 6) การอ้างอิง ได้แก่ บรรณานุกรม เชิงอรรถ และภาคผนวก 
เช่น ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือแบบ สัมภาษณ์ 
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 ผลลัพธ/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R            
 สิ่งที่ไม่ควรท าในการเขียนบทความวิจัย 1) บทความที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อแวดวงวิชาการ เช่น 
งานที่ศึกษาอยู่ในหน่วยงานของตนเอง บุคคลภายนอกและสาธารณชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานนั้น  ๆ ได้              
2) เป็นบทความท่ีผิดหลักวิชาการ เช่น งานที่ไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง ไม่มีการใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม ไม่มีเหตุมีผล
ในงานชิ้นนั้น ๆ 3) ไม่ตรงกับหัวข้อ คืองานที่มีหัวข้ออย่างหนึ่งแต่น าเสนอเนื้อหาอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง 4) โครงสร้าง
ในการเขียนไม่ดี คืองานที่มีล าดับการเล่าเรื่องที่ผิดพลาด อ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจเรื่องราว ได้สื่อสารไม่ชัดเจน ไม่มี
ประเด็นหลักในการเขียน 5) มีข้อบกพร่องมากเกินไป บางครั้งบทความอาจถูกตีตกเพราะการไม่จัดหน้ากระดาษให้
ดี พิมพ์ผิดเยอะ เกินไป จัดรูปแบบบทความไม่สมบูรณ์ เพราะผู้พิจารณาบทความจ าไม่มาเสียเวลาในการพิสูจน์
อักษรให้กับเรา ถ้า เรื่องแค่นี้ท าไม่ได้ ก็ตกไปสิครับ 6) ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง คืองานที่อ้างอิงของคนอ่ืนมาก
จนเกินไป 10 หน้า เป็นการอ้างคนอ่ืนไป8 หน้า มีเนื้อหาที่ผู้วิจัยตกผลึกเพียงน้อยนิด ซึ่งไม่ได้แสดงออกถึงองค์
ความรู้ที่เพ่ิมข้ึน 

 
เอกสารอางอิง 
พรรณี บัวเล็ก. การเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ. (ออนไลน์). สืบค้นจาก:
 http://research.krirk.ac.th/pdf/ วันที่สืบค้น 20 มิถุนายน 2559 
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องค์ความรูจ้ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการท าวิจัย 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 4 มกราคม 2564 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-8420904 
E-mail Address       : mewsiriwat@gmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

ในการด าเนินงานวิจัย มีความจ าเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ หาค าตอบ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนด เครื่องมือการวิจัย เป็นสิ่งส าคัญ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีหลายประเภท แต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการวิจัยแบบใด ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
ต้องการได้ข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริง เพ่ือท าให้ผลงานวิจัย เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
ประเภทของเครื่องมือการวิจัย 

ประเภทของเครื่องมือการวิจัยที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 
แบบสอบถาม   
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยที่นิยมน ามาใช้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การวิจัยเชิง

ส ารวจ  การวิจัยเชิงอธิบาย เป็นต้น แบบสอบถามมี 2 แบบ ดังนี้ 
แบบสอบถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่ระบุค าตอบไว้แล้ว ให้ผู้ตอบเลือกตอบ หรืออาจให้เติมค าหรือ

ข้อความสั้น ๆ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น  
อาชีพของท่านคืออะไร 1) ข้าราชการ 2) พนักงานบริษัท 3) รับจ้างทั่วไป 4) ธุรกิจส่วนตัว 5) อ่ืนๆ 

ระบ…ุ……. 
ท่านจบการศึกษาระดับใด 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3) ปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 4) สูงกว่าปริญญาโท 
 

แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ แต่ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น  

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารระบบ 5G หรือไม่ อย่างไร ………………………………………… 
การสื่อสารระบบ 5G ส่งผลกระทบต่อตัวท่านหรือไม่ อย่างไร ………………………………………….. 
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 แบบสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เป็นการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเผชิญหน้ากันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผู้
สัมภาษณ์เป็นผู้ซักถาม และผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือตอบค าถามของผู้สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์มี 2 แบบ 
ดังนี้ 

แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ ผู้สัมภาษณ์จะใช้ค าถามปลายเปิด เป็นค าถามกว้าง ๆ ปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่จะตั้งค าถามอย่างไรก็ได้ เพ่ือให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอยากรู้ 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้สัมภาษณ์จะก าหนดประเด็นค าถาม หรือรายการค าถามเรียงล าดับไว้
ก่อนที่จะสัมภาษณ์ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลที่สมัครงาน คณะกรรมการจะเตรียม
แบบส าภาษณ์แบบมีโครงสร้างไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดรายการค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ไว้ก่อน แต่อาจปรับเปลี่ยน
ค าพูดได้ตามความเหมาะสม 
 

แบบสังเกต 
แบบสังเกตเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ได้กับงานวิจัยทุกประเภท โดยเฉพาะงานวิจัยเชิง

คุณภาพ และงานวิจัยเชิงทดลอง แบบสังเกตมี 2 แบบ ดังนี้ 
แบบสังเกตที่ไม่มีโครงร่างการสังเกต เป็นแบบที่ไม่ได้ก าหนดเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือสถานการณ์ที่จะ

สังเกตไว้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตลาดน้ าล าพญา ผู้สังเกตก็จะบันทึกพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของนักศึกษาตามท่ีเป็นจริง 

แบบสังเกตที่มีโครงร่างการสังเกต เป็นแบบที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่า จะสังเกตอะไร สังเกตอย่างไร 
เมื่อใด และจะบันทึกผลการสังเกตอย่างไร ตัวอย่างเช่น แบบสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุ่มของสมาชิกสภา
วัฒนธรรมต าบลล าพญา 
 
การสร้างแบบสอบถาม 

การสร้างแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย รวมถึงประชากรหรือกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่ต้องการเก็บข้อมูล แล้วยกร่างแบบสอบถาม 
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item-Objective 

Congruence) โดยน าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือตรวจและให้
คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนนรายข้อมีดังนี้ 

      คะแนนเท่ากับ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
      คะแนนเท่ากับ 0 เมื่อแน่ใจหรือข้อค าถามมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน 
      คะแนนเท่ากับ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
3. คัดเลือกข้อค าถามที่ค่า IOC อยู่ในเกณฑ์ 0.6-1.0 น ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และใช้เป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
4. วิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียง

กับประชากรที่ศึกษาจริง (Pretest) จ านวน 30 คน ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ในการวิจัยจริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การทดสอบแบบสอบถาม คือ การตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของแบบสอบถาม และความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม ซึ่งวัดจากสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2553) โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.6 จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
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5. ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกับประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างจริง 
การสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย รวมถึงประชากรหรือกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่ต้องการเก็บข้อมูล แล้วยกร่างแบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต 
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต โดยน าแบบสอบถามไปปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ท่าน 
3. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ได้แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต ฉบับสมบูรณ์ 

 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
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องค์ความรูจ้ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการท าวิจัย 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 4 มกราคม 2564 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดรส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 086-3666186 
E-mail Address       : samrerng.ons@rmutr.ac.th 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การวิจัยเชิงอนาคต 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

1. เตรียมการวางแผนการศึกษาค้นคว้า ประชุม ก าหนดหัวข้อเรื่อง 
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เว็บไซต์ 
3. รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ 
4. สรุป น าเสนอ เผยแพร่ 

 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research)  
 การวิจัยอนาคต(Futures Research) เป็นการวิจัยที่ตั้ งอยู่บนแนวคิดตามปรัชญา “อนาคตนิยม” 
(Futurism) ซึ่งเป็นแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต (Alternative Futures) ของกลุ่มสังคมกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง โดยเป็นแนวความคิดที่เพ่ิงเกิดใหม่ และแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีความเชื่อว่า อนาคตเป็นเรื่องที่
สามารถจะศึกษาได้อย่างเป็นระบบ การคิดเกี่ยวกับอนาคตของมนุษย์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย์เป็น
ผู้สร้างอนาคต มนุษย์จึงต้องคิดเลือกท าอนาคตที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องคิดและหาแนวทาง
ป้องกันทางเลือกอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือถ้าหากอนาคตที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น จะต้องมีการ
เตรียมตัวอย่างไร จึงจะเผชิญกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังเชื่อว่า การคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ
ในอนาคต ช่วยให้มนุษย์มีความพร้อมและมีการเตรียมตัวที่จะเผชิญกับอนาคตและเข้าใจสถานภาพของมนุษย์ใน
ปัจจุบันได้ดีขึ้น ในอีกมุมมองหนึ่งการวิจัยอนาคต (Futures Research) เป็นเทคนิควิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติ มีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่างกันตามมุมมองของ
นักวิชาการ  
 
ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 
             ได้มีนักวิชาการและการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต ไว้ดังนี้ 
 อัลเลน (Allen, 1978) กล่าวว่า การวิจัยอนาคตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการตัดสินใจและนโยบายในปัจจุบันหรืออาจจะกล่าวว่าการวิจัยอนาคตเป็นการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95
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วางแผนระยะยาวเป็นการเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่แปลกหรือเพ้อฝันไปเป็นสิ่งที่สามารถท านายได้ 
และจับต้องได้ส่วนวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยอนาคตนั้น เพ่ือที่จะขยายความคิดจากการพยากรณ์ง่าย ๆ ไปสู่การ
อธิบายผลของการกระท าท่ีหลากหลาย เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายและน าไปสู่อนาคตที่ต้องการ 
  เท็กซ์เตอร์ (Textor, 1990) กล่าวถึงจุดหมายของการวิจัยอนาคตไว้ว่าเพ่ือบรรยายทางเลือกในอนาคตที่
เป็นไปได้ (Alternative Futures) สามารถเกิดข้ึนได้ส าหรับประชาชนกลุ่มหนึ่งเพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันกับ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันกับอนาคตท่ีเป็นไปได้แต่ละทางเพ่ือบ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องที่เป็นไปได้ของ
แต่ละอนาคตเพ่ือให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และเพ่ือเข้าใจ
เบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 โจเซฟ (Joseph, 1994) กล่าวว่าการวิจัยอนาคตเป็นการคาดการณ์ (Forecasting) ที่มีวิธีด าเนินการที่
เป็นระบบเพ่ือก าหนดความเป็นไปได้ในอนาคต เป็นหนทางรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่ต้องอาศัยเพียง
การคาดเดาเท่านั้น ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์กับการพยากรณ์อยู่ที่การพยากรณ์ (Predicting)           
เป็นการถามในลักษณะ “อะไรจะเกิดขึ้น” ส่วนการคาดการณ์ (Forecasting) เป็นการถามในลักษณะ “อะไรจะเกิด 
ถ้า …” 
  เทียนฉาย กีระนันท์ (2539) กล่าวว่า การวิจัยอนาคต (Futures Research)เป็นการศึกษาเพ่ือมองถึง
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนและก าหนดนโยบายตลอดจน
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะท าการท านาย เหตุการณ์ คาดคะเนหรือพยากรณ์เหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้จะต้องอิงพ้ืนฐานข้อมูลและข้อค้นพบที่จะได้จากการวิจัย เพ่ือ
ค้นหาและอาจจะต้องอิงกับข้อมูลในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาในอดีตด้วยเพ่ือที่จะสามารถวาดภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ในอนาคต 
  ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2547) ให้ความหมายว่า เป็นการศึกษาที่ต้องการได้รับค าเตือน หรือสิ่งที่แจ้ง
ให้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึน แต่ไม่ใช่เป็นการท านายว่าจะเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
 มานิดา มณีอินทร์ (2547) กล่าวว่า การวิจัยอนาคตเป็นการศึกษาเพ่ือมองถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่
น่าจะเป็นไปในอนาคต (ระยะยาวหรือระยะสั้นก็ตาม) รวมทั้งปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่น่าจะพึงเกิดขึ้นนั้นด้วย และเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการศึกษาวิจัยอนาคตนี้จึงมักหลีกเลี่ยงการ
วิจารณ์ที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความผันผวนในเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมของ
มนุษย ์
             จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529, 2548) ได้ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงอนาคต หมายถึง วิธีศึกษาอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกอนาคตต่าง ๆ ที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มสังคมใดกลุ่ม
หนึ่ง เป็นวิชาที่ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และ
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต 
 ชมพูนุท ร่วมชาติ (2548) กล่าวว่า การวิจัยอนาคตเป็นระเบียบวิธีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอนาคต
โดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์และมีกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การพยากรณ์ และการตัดสินใจ เพ่ือศึกษา
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการตัดสินใจหรือนโยบายในปัจจุบันเพ่ือที่จะ
น าผลที่ได้มาวางแผนระยะยาว 
 โดยสรุปแล้ว การวิจัยอนาคต หมายถึงการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอนาคตภายใต้
ความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่า อนาคตเป็นเรื่องที่ท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Approach) เพ่ือท านาย คาดการณ์ หรือพยากรณ์แนวโน้มเหตุการณ์ หรือภาพของเรื่องหนึ่งในอนาคต
ของประชากรหรือสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้มองถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นไปในอนาคตทั้ง
ระยะยาวหรือระยะสั้น รวมทั้งปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น
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ด้วย และยังเป็นวิธีการแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับทางเลือกอนาคตอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาความเป็นไป ได้ที่
เหมาะสม 
จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 
            การวิจัยอนาคต  
 เจอโรเม (Jerome, 2004) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตไม่ใช่เพ่ือรู้อนาคตแต่เพ่ือเป็นการ
ช่วยให้การตัดสินใจของวันนี้ให้ดีขึ้น ก่อนหน้านี้เทกซ์เตอร์ (Textor. 1980: 7) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัย
อนาคตดังนี ้
  1. เพ่ือบรรยายทางเลือกในอนาคต (Alternative Futures) ที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของกลุ่มประชากร
ที่ศึกษา 
            2. เพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบัน เกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีอยู่ เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไป
ได้แต่ละทาง 
            3. เพื่อบ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากอนาคตท่ีเป็นไปได้ ในแต่ละอนาคต 
            4. เพื่อเตือนให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
            5. เพื่อเข้าใจเบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
             สรุปได้ว่าการวิจัยเชิงอนาคต มีจุดมุ่งหมายหลักที่ว่าอนาคตมิได้อยู่ที่การท านายที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การ
ส ารวจและศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องที่ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งท่ีพึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ เพ่ือจะหาทางท าให้แนวโน้มที่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้น และป้องกันหรือขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้
หมดไป หรือหาทางที่จะเผชิญกับแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอนาคต  
จะมีประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดการก าหนดยุทธวิธี (Strategies) 
และวิธี (Tactic) เพ่ือน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์และป้องกันหรือขจัดอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ได้  
 
เทคนิควิธีการวิจัยเชิงอนาคต 
            นาตยา ปิลันธนานนท์ (2526) และลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2538) กล่าวถึงวิธีการท านายอนาคต ไว้ดังนี้ 
            1. การส ารวจแนวโน้มTrend Extrapolation เป็นการศึกษาอนาคตจากแนวโน้ม โดยการตรวจสอบอดีต
ที่เพ่ิงผ่านมาซึ่งอาจให้ร่องรอยที่จะศึกษาปัจจุบัน และน าไปสู่สิ่งที่เราค้นหาในอนาคตได้ แนวโน้มจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น 
เพ่ือน ามาแสดงในรูปของกราฟ สามารถมองเห็นจริงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องวัด 
            2. การท านายแบบเดลฟายDelphi Forecasting วิธีนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังเรื่องอนาคต จากบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็น
การศึกษาอนาคตที่เป็นอิสระที่จะสร้างอนาคตใหม่ โดยไม่ต้องค านึงถึงแนวโน้มที่เป็นมาในอดีตและปัจจุบัน จะเป็น 
สิ่งที่สร้างอนาคต ผลที่ได้จากการใช้วิธีการศึกษานี้ ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้นเพราะสามารถน าไปทดแทน
การตัดสินใจทางเลือกอ่ืน ๆ ได้ นิยมใช้ในการพยากรณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาอ่ืน 
             3. การท านายแบบเมตริกซ์Matrix Forecasting เป็นเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ อาจมีผลกระทบต่อกันและกันได้อย่างไร วิธีการนี้เป็นการแยกแยะอนาคตท่ีมีความซับซ้อน เป็นองค์ประกอบ
ย่อย โดยแต่ละองค์ประกอบมีอิสระออกจากกันและให้องค์ประกอบแต่ละอย่าง หรือทางเลือกอนาคตแต่ละอย่าง           
มีการเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะต่าง ๆ กัน ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่าง 2 
เหตุการณ์ หรือ 2 สิ่ง 
            4. กงล้ออนาคต (Futures Wheel) เป็นเทคนิคการประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณ์แนวโน้ม 
โดยเริ่มปัญหาที่ศูนย์กลาง แล้วจากปัญหานี้จะน าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อไป 
            5. การท านายอาศัยสภาพการจ าลองSimulation Technique เป็นการสร้างอนาคตจ าลอง และใช้
พยากรณ์ความเป็นไปได้ของอนาคต เทคนิคนี้โดยปกติมักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาประกอบ 
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            6. การท านายแบบอนาคตภาพ Scenario Technique เป็นการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต เป็น
แนวทางในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ และกระบวนการสร้าง Scenario จะ
ท าให้ผู้เขียนหรือผู้อ่าน ได้แนวทางในการตรวจสอบอนาคต และการตัดสินใจในแนวทางต่าง ๆ การเขียนเป็นการ
พรรณนาเรื่องอนาคต โดยเขียนเป็นเรื่องราวหรือนิยาย เนื้อหาจะเป็นการกล่าวถึงว่า เราจะก้าวจากปัจจุบันไปสู่
อนาคตได้อย่างไร 
            7. การวิจัยอนาคตเชิงชาติพรรณวรรณาEthnographic Futures Research: EFR คือ ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เพียงรอบเดียวโดยเลือกเอาแนวโน้มที่มีฉันทามติ (Consensus) ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ จุดอ่อนของวิธีนี้ 
คือ การขาดระบบที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาแนวโน้มที่ไม่มีฉันทามติ 
           8. การวิจัยอนาคตเชิ งชาติพรรณวรรณาด้วยเทคนิคเดลฟาย (Ethnographic Delphi Futures 
Research: EDFR) คือ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้การสัมภาษณ์รอบแรกแล้วตามด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 และรอบ
ที ่3 
 9. เทคนิคอ่ืน ๆ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ , 2538) เช่น 8. การท านายแบบหาทางเลือก (Alternative 
Futures) การท านายแบบวิเคราะห์พลังขับ (Force Analysis Forecasting) การท านายแบบต้นไม้สัมพันธ์และแผน
ที่ บ ริ บ ท  (Relevance Tree and Context Map Forecasting)  ก า ร ท า น าย แ บ บ บ อ ก เห ตุ  (Precursor 
Forecasting) ซึ่งเทียนฉาย กีระนันท์ (2539) กล่าวเน้นว่า เทคนิคการวิจัยอนาคตมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่รู้จัก
และนิยมใช้ในการวิจัย ได้แก่ การเขียนภาพอนาคต (Scenario) การส ารวจแนวโน้ม (Trend Extrapolation) การ
วิ เค ร า ะห์ ผ ล ก ร ะ ท บ ไข ว้  (Cross-Impact Analysis) ก า ร ส ร้ า งแ บ บ จ า ล อ ง  (Simulation Modeling)                     
เดลฟาย (Delphi) EFR (Ethnographic Future Research) EDER (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 ในข้อเขียนนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR แต่ผู้เขียนขอน าเสนอพ้ืนฐานของการวิจัยด้วย EFR 
และเทคนิคเดลฟาย เสียก่อน 
 
เทคนิคการวิจัยเดลฟาย (Delphi Technique) 
  เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นการท านายที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยด้านการทหาร คือ เฮล
เมอร์ และดัลกี้ (Helmer and Dalkey, 1960) ของบริษัท Rand Corporation เพ่ือระดมความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต เป็นเทคนิคการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้รับข่าวสารและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างกันโดยไม่มีการ
เผชิญหน้าโรวและไรท์ (Rowe and Wright (1999) กล่าวว่าเทคนิคเดลฟาย (The Delphi Technique)  วิธีเดล
ฟาย  หรือ  วิ ธี เดล ฟี  (Delphi method) เป็ น วิ ธี ก ารคาดการณ์ ผลลัพ ธ์ โดยวิ ธี ก ารออกความ เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคท่ีมีข้ันตอนและระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน โดยผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม
จ านวนสองรอบหรือมากกว่านั้น โดยในแต่ละรอบผู้จัดท าจะสรุปค าตอบของรอบนั้นเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับตอบ
ค าถามในรอบถัดไป โดยเชื่อว่าค าตอบในแต่ละรอบจะถูกเกลาให้ "ถูกต้อง" มากยิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้าย การสอบถามจะ
หยุดลงเมื่อได้ข้อสรุปที่มั่นคง  
 เจนเซน (Jensen, 1996) ได้ให้ค านิยามของเทคนิคเดลฟาย (The Delphi Technique) ว่า เป็น
โครงการจัดท ารายละเอียดในการที่จะสอบถามบุคคลในเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพ่ือได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็น
กลับมา โดยมุ่งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในอนาคต จอห์นสัน (Johnson, 1993) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคของการ
รวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุ่งเพ่ือเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจแต่เดิมที่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็น
ของผู้ เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ่มหรือมติของที่ประชุมเทคนิคเดลฟาย คือ 
กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ปราศจากการ
เผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1


-25- 

 เทคนิคเดลฟาย (The Delphi Technique)  เป็นกระบวนการกลุ่มที่ ไม่มีการเผชิญหน้าระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาร่วมในโครงการเนื่องจากใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามท าให้ขจัดปัญหาในเรื่องการที่
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านมีอิทธิพลทางด้านความคิดต่อกลุ่มอันท าให้บุคคลอ่ืนไม่สะดวกใจในการแสดงความคิดเห็นที่
ขัดแย้งกันวิธีนี้จังเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ผู้ให้ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นได้
ในลักษณะที่ ไม่ท าให้ เกิดการเสียหน้า เพราะไม่มีการเปิดเผยตัว นอกจากนี้ เทคนิคเดลฟาย(The Delphi 
Technique) ยังมีการตรวจสอบข้อมูลซ้ าโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้ทบทวนค าตอบของ
ตนเอง หลังจากรับรู้เห็นค าตอบของกลุ่ม (สุวิมล ว่องวาณิช, 2531) 
 
ขั้นตอนของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
 กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ก าหนดประเด็นปัญหาของการวิจัย ประเด็นปัญหาของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ควรเป็นปัญหาที่
ไม่มีค าตอบถูกต้องและสามารถท าวิจัยได้โดยอาศัยฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องข้องกับ
อนาคต เพ่ือน าผลจากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจหรือวางแผนการด าเนินการ โดยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Panel Experts) ผู้วิจัยจะต้องหาวิธีและคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้
ความสามารถและความช านาญในเรื่องที่จะศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่รู้จริงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษา นอกจากนี้ยังจะต้องคัดเลือกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ยินดี โดยปกติจะมีประมาณตั้งแต่สิบกว่าคนขึ้นไปอาจถึงร้อย 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายการวิจัย ความซับซ้อนของเรื่องที่ศึกษา เวลา และงบประมาณ ส าหรับจ านวนผู้เชี่ยวชาญ
จากผลการประชุมประจ าปีของ California Junior Colleges Association เมื่อปีพ.ศ. 2514 ได้ข้อสรุปว่า การใช้
ผู้เชี่ยวชาญ 17 คนข้ึนไป อัตราการลดลงของความคาดเคลื่อนจะน้อยมาก การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจึงใช้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่านี้ก็ได้แต่อัตราการลดลงของ
ความคาดเคลื่อนจะสูงขึ้น (Macmillan, 1971 : 52 อ้างถึงใน เสรี. 2531 : 101) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เชี่ยวชาญท่ีใช้ในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ช่วงความคาดเคลื่อน ความคาดเคลื่อนลดลง 

1-5 1.02 – .70 .50 
5-9 70 – .58. .12 

9-13 58 – .54 .04 
13-17 .54 - .50 .04 
17-21 .50 - .48 .02 
21-25 48 - .46 .02 
25-28 .46 - .44 .02 

 
  3. สร้างเครื่องมือส าหรับการวจิัย โดยทัว่ไปมักจะอยู่ในรูปของแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  4. ท าเดลฟายรอบที่หนึ่ง โดยการส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือสัมภาษณ์ 
  5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในรอบที่หนึ่ง 
  6. ท าเดลฟายรอบที่สอง โดยรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical 
Feedbacks) ที่เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม เช่น ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเองแล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
  6.1 ท าเดลฟายรอบที่สาม........ สี่ 
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  7. สรุปและอภิปรายผลโดยการเสนอแนวโน้มที่มีฉันทามติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วอภิปรายเสนอแนะ
จากผลการวิจัย 
 
เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (The Ethnographic Futures Research) 
 ผู้พัฒนาเทคนิคการวิจัยแบบ EFR คือ ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต บี เทกซเตอร์ (Robert B.Textor) แห่ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เป็นเทคนิคท่ีพัฒนามาจากระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่เรียกว่า การ
วิจัยชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Research หรือ Ethnography) EFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่พยายามจะดึง
เอาอนาคตภาพ และค่านิยมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประชากร
ที่ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้น า (Non – directive, 
open ended) โดยผู้วิจัยอาจมีหัวข้อหรือประเด็นที่เตรียมไว้ ระกอบเพ่ือกันลืม แต่จะไม่มีลักษณะของการถามแบบ
ชี้น าหลักการสัมภาษณ์แบบ EFR นี้ถือว่าผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ควบคุมการสัมภาษณ์และมีอิสระในการสัมภาษณ์อย่าง
เต็มที่ ลักษณะของการสัมภาษณ์แบบ EFR ที่เด่นและแตกต่างไปจากการสัมภาษณ์แบบอ่ืน คือ จะมีการแบ่งช่วงการ
สัมภาษณ์ออกเป็นช่วง ๆ โดยอาจแบ่งตามหัวข้อที่สัมภาษณ์ หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุก ๆ ประมาณ 10 
นาที ผู้สัมภาษณ์จะท าการสรุปการสัมภาษณ์จากบันทึกที่จดไว้ หรือเปิดการบันทึกเสียงของให้ผู้สัมภาษณ์ ผู้ให้
สัมภาษณ์อาจปรับเปลี่ยน เพ่ิม แก้ไขค าสัมภาษณ์ ได้ กระบวนการเช่นนี้  เรียกว่า เทคนิคการสรุปสะสม 
(Cumulative Summarization Technique) โดยจะท าเช่นนี้จนกว่าการสัมภาษณ์จะแล้วเสร็จ เพ่ือที่จะช่วยให้
ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้นว่า ข้อมูลที่ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือ คือ มีทั้งความตรง (Validity) และความเที่ยง 
(Reliability) ของข้อมูลเพ่ิมขึ้นการสัมภาษณ์แบบ  EFR นี้จะประกอบไปด้วยอนาคตภาพที่ เป็นทางเลือก 
(Alternative) 3 ภาพ และเรียงล าดับกันไป คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic Realistic Scenario) อนาคตภาพ
ทางร้าย  (Pessimistic Realistic Scenario) และอนาคตภาพที่น่ าจะเป็นไปได้มากที่ สุด (Most Probable 
Scenario)  อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพนี้จะประกอบไปด้วยแนวโน้มในอนาคตที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น 
ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้ค าว่า Realistic ก ากับไว้ทั้งในอนาคตภาพทางดี และอนาคตภาพทางร้าย เมื่อสัมภาษณ์ครบทั้ง 
3 ภาพ ตามขั้นตอนเสร็จแล้ว ผู้สัมภาษณ์อาจจะสรุปการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ฟังอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข และหรือเพ่ิมเติมค าสัมภาษณ์อีก หรืออาจจะน าผลการสัมภาษณ์ที่จดบันทึกไว้ 
หรืออัดเทปไว้กลับไปเรียบเรียงใหม่ แล้วส่งผลการสัมภาษณ์ที่เรียบเรียงแล้ว (Protocol) ไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์อ่าน
และตรวจแก้ไขเป็นการส่วนตัวก็ได้ หลังจากนั้นจึงน าผลการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์เพ่ือจะหาฉันทามติระหว่าง
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ แล้วน าแนวโน้มที่มีฉันทามติมาเขียนเป็นอนาคตภาพ ซึ่งเป็นผลการวิจัย 
  สรุปขั้นตอนของการวิจัยแบบ EFR ได้ดังนี้ คือ 
 1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 2. สัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นแบบเปิดและไม่ชี้น า หรือเป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – 
Structured Interview) ที่ เตรียมหัวข้อหรือประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า แล้วใช้เทคนิคการสรุปสะสม 
สัมภาษณ์อนาคตภาพทางเลือก 3 ภาพ ได้แก่ อนาคตภาพทางดี อนาคตภาพทางร้าย อนาคตภาพที่น่าจะเป็นไป
ได้มากที่สุด 
 3. วิเคราะห์ /สังเคราะห์ หาฉันทามติ 
 4. เขียนอนาคตภาพ (Scenario Write –Up) 
 
วิธีวิจัย EDFR 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมาย และความเชื่อพ้ืนฐานของ
การวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค  EFR และ 
Delphi เข้าด้วยกัน การรวมข้อดีของทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี โดยหลักการแล้ว 
เทคนิค EDFR เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR กับ Delphi เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่น
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และเหมาะสมมากขึ้น โดยในรอบแรกของการวิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบ  EFR ที่ปรับปรุงแล้ว หลังจากการ
สัมภาษณ์ในรอบแรก ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งมักจะมีลั กษณะ
เป็นแบบสอบถาม แล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเดลฟาย เพ่ือที่จะท าการกรองความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาฉันทามติ ซึ่งมักจะท าประมาณ 2 – 3 รอบ หลังจากนั้นจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้ม
ที่มีความเป็นไปได้มากและมคีวามสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพ 
 
ขั้นตอนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 ขั้นตอนเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีดังนี้ 
 1. ก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (17-25 คน) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและจ าเป็นมากที่สุด เพราะ
หากได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ดีในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง จะท าให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น ส่วนการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้นอาจใช้เทคนิค Snowball ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญแนะน าบุคคลที่มีความสามารถสูงใน
เรื่องดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจะดีมาก และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาเตรียมตัว เตรียมข้อมูล 
จัดระบบข้อมูลและความคิดล่วงหน้า ช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
 2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ีหนึ่ง)  การสัมภาษณ์มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ EDFR มีความ
ยืดหยุ่นมากกว่ากล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ ที่จะสนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย เวลา 
งบประมาณและสถานการณ์ของการวิจัยได้ คือ อาจยึดรูปแบบของ ERR โดยเริ่มจากอนาคตภาพทางดี (Optimistic 
Realistic Scenario), อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic Realistic Scenario) และอนาคตภาพที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 
(Most Probable Scenario) ตามล าดับ หรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้
และน่าจะเป็น โดยไม่ค านึงถึงว่าแนวโน้มเหล่านั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการท า EDFR รอบที่สองและ
สาม ถ้าหากผู้วิจัยสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ ตามแบบ EFR ผู้วิจัยก็สามารถท าได้โดยการออก
แบบสอบถามที่จะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอย่างเป็นระบบได ้
  3. วิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่หนึ่งของ  
EDFR มาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างละเอียดและระมัดระวัง แล้วน าข้อมูลที่สังเคราะห์และวิเคราะห์แล้ว สร้าง
เป็นเครื่องมือส าหรับท าเดลฟายต่อไป 
 4. สร้างเครื่องมือ น าประเด็นหรือแนวโน้มที่สังเคราะห์แล้ว มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยควรจะใช้
ภาษาที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้า
ผู้เชี่ยวชาญใช้ภาษาท่ีชัดเจนดีแล้ว ก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าไม่ค่อยชัดเจนและไม่รู้ว่าในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
หมายถึงอะไร ก็ต้องแก้ไขค าพูดนั้นให้ตรงประเด็นมากที่สุด และจะต้องเขียนแนวโน้มที่มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 
ข้อ อย่าให้มีแนวโน้มประเด็นย่อยหรือมีหลายประเด็นในแนวโน้มใหญ่ พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยค าที่คลุมเครือ เช่น ดี
ขึ้น เลวลง เพ่ิมข้ึน ควรใช้ภาษาที่แสดงความเป็นกลางมากท่ีสุด เท่าที่จะมากได้ และพยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่ส่อถึง
ทัศนคติ หรือความล าเอียงของผู้วิจัย 
 5. ใช้วิธีการของเดลฟาย (EDFR รอบที่สอง สาม) ในขั้นนี้ผู้วิจัยส่งเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ที่สมบูรณ์ไป
ยังผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้พิจารณาข้อความแนวโน้มต่าง ๆ นั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาและเลือกว่าถ้าข้อความ
แนวโน้มนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ จะเป็นอนาคตที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ และโอกาสที่ข้อความเหล่านั้นจะเป็นไปได้
ภายในเวลาที่ก าหนดส าหรับจ านวนรอบที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลังคนของ
การวิจัย โดยที่การจะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้น ควรจะพิจารณาดูค าตอบที่ได้ในรอบต่าง ๆ ว่ามีความเป็นเอกภาพ 
(Homogeneity) แล้วหรือยัง หรือมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่
ต้องการศึกษามากพอหรือไม่ ถ้ามีมากพออาจจะหยุดในรอบที่  2 หรือรอบที่ 3 ก็ได้ เรื่องจ านวนรอบนี้มีนักวิจัย
ศึกษาไว้ โดยพบว่าการท าจ านวนรอบ 3 รอบ เป็นจ านวนรอบที่พอดี ความคลาดเคลื่อนจะมีไม่มาก ตั้งแต่รอบที่ 3 
ขึ้นไป ความแตกต่างของผลที่ได้ไม่มีนัยส าคัญ (กาสัก เต๊ะขันหมาก. 2531 : 60 ; อ้างอิงจาก จุมพล พูลภัทรชีวิน. 
2529) 
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  6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะ
ใช้วิธีการเช่นเดียวกับเทคนิคเดลฟาย ส่วนการน าเสนอผลการวิจัยนั้น ผู้วิจัยอาจจะเขียนบรรยายทั้ง  3 ภาพ คือ 
ทางบวก ทางลบ และภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด หรืออาจจะเขียนเฉพาะภาพสุดท้ายภาพเดียวก็ได้ แต่ทั้งนี้ควรจะ
ระบุด้วยว่าเป็นภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด และถ้าสามารถเขียนโยงข้อมูลต่าง ๆให้สัมพันธ์กันเป็นระบบได้ ก็จะยิ่งดี
เพราะจะท าให้มองเห็นภาพชัดเจนมากข้ึน หรืออาจจะเขียนแยกเป็นข้อ ๆ ก็ได้ แต่แนวทางที่น ามาเขียนอนาคตภาพ
นั้น ควรจะมีความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 
  7. ความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของเทคนิค EDFR ความเที่ยงของเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR จะอยู่ที่การให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามหลาย ๆ รอบ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงในแต่ละรอบว่ามี
ความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ก็แสดงว่ามีความเที่ยงมาก ส่วนความตรง
ของเครื่องมือนั้นเทคนิคการวิจัยอนาคตนี้ท ากับผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว อาจจะมีปัญหาบ้างก็เฉพาะในเรื่องของการใช้
ภาษาเท่านั้น นอกจากนี้การวิจัยอนาคตทั้งเทคนิค EFR เทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EDFR ยังใช้วิธีการที่ท าให้เกิด
ความตรงของข้อมูล ที่ตรงกับความรู้สึก การรับรู้ และการมีประสบการณ์โดยปราศจากอคติของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสตรวจสอบค าตอบของตนเองหลายรอบ และมีการใช้ “Cumulative Summarization 
Technique” ในการสัมภาษณ์ที่การสัมภาษณ์ทั่วไปไม่มี ดังนั้น ความเที่ยงและความตรงของข้อมูลที่ได้รับ จึงขึ้นอยู่
กับการเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์ที่ เหมาะสม และการให้ความส าคัญกับธรรมชาติของบุคคลด้วย เช่น จัด
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินอย่างเป็นหมวดหมู่เป็นระบบ ติดต่อในเวลาที่เหมาะสม ไม่เร่งรีบ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ผู้ที่จะท าวิจัยอนาคต ควรรู้และตระหนักให้มาก เพ่ือหาวิธีป้องกันอันจะท าให้ผลการวิจัยที่ ได้รับ มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 
 
สรุป 
 การวิจัยอนาคตเป็นการศึกษาเพ่ือมองถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่น่าจะเกิดได้ในอนาคต  รวมถึง
ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นระบบกับแนวโน้มต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือกของเรื่องที่ศึกษาที่คาดว่าเป็นไปได้ (Possible) หรือน่าจะ
เป็นไปได้ (Probable) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) บรรยายอนาคตรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษา 2) ประเมินสถานภาพปัจจุบันกับความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับอนาคตที่เป็นไปได้แต่ละทาง  
3) บ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ของแต่ละอนาคต 4) เพ่ือเตรียมการณ์เตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับ
อนาคตที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 5) เพ่ือเข้าใจเบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อการเดินไปสู่
อนาคตที่พึงประสงค์หลีกเลี่ยงอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ได้  
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