
R2R

Routine to Research
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พฒันางานประจาํสูง่านวิจยั
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ความสุขที่ไม่หยุดนิ่ง
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Review & Analyze

ปัญหาที่เกิดขึน้

Work process

เสียงบน่

ผลการดาํเนินงาน 

(ประเมินจาก KPI)
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ทบทวน  หาปัญหา

Upstream Development

วางแผนหาแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงแนวคดิ

นําไปปฏบิตั ิ

ประเมนิผล

ปรับปรุงงาน

R2R process

กาํหนดเป้าหมายร่วม Teamwork

ร่วมคดิในทมี

กับผู้มีประสบการณ์นอกทมี

เรียนรู้ จากทมีอ ื่น

เรียนรู้ ระหว่างทมี

ปรับใช้ให้เหมาะสม

KM process
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ลกัษณะของ R2R

• คาํถามวิจยั ปัญหามาจากงานประจาํ ทาํเพื่อแกห้รือพฒันาปัญหาในงานประจาํ

• ผูว้ิจยั คือผูป้ฏิบตัิงานที่เผชิญกบัปัญหานั้นหรือมีเพื่อนรวมงานมาเกี่ยว

• การวดัผล  วดัจากผูม้ารบับริการ โดยผลลพัธอ์าจดีขึ้นหรือแยก่วา่เดิม

• ประโยชนท์ี่ไดจ้ากผลการวจิยัจะทาํใหไ้ดแ้นวทางการทาํงานประจาํที่ดีขึ้น
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สังเกต

ปัญหาการวจิยั

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมูล

เสนอแนะการนําไปใช้
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ทาํไม ต้องทาํ R2R

R2R

ม ีปัญหา ทีต่้องการแก้ไข

ม ีเรื่อง ทีต่้อง 

ทาํ ให้ดขีึน้

ต้องการ คาํตอบ    

ทีแ่ม่นยาํ เชื่อถือได้
ตอบด้วย สามญัสํานึก 
ไม่ได้

ต้องการ พฒันางานและ
พฒันาตนเอง
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แนวคดิในการทาํ R2R
การทาํงาน 

ต้องมกีารพฒันา

การพฒันาที่ดี

นั้นควรมี 

พืน้ฐานมาจาก

หลกัฐาน

ทางการวจิยั

การบริการ ต้องมกีารพฒันา

ตลอดเวลา 

ทั้งนี้เพราะความรู้

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ถา้ยงัทาํงาน ก็

ยงัสามารถ 

ทาํและได้

ประโยชน์จาก

การวจิยั 

R2R
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Analysis
&

Synthesis
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การวิเคราะห์

หมายถึงการแยกแยะเพื่อใหเ้ห็นเพื่อใหเ้ห็นความสมัพนัธ ์ของ
องคป์ระกอบตา่งๆ ที่ทาํใหเ้กิดสิ่งนั้น หรอืเรือ่งนั้น เวลาวิเคราะหต์อ้ง
พยายามหาคาํตอบว่า ขอ้ความ บทความ เนื้อเรือ่งนั้นใหค้วามรู ้
อะไรบา้ง ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นอะไรใหท้ราบบา้ง มีความรูส้ึก
อยา่งไร
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การสงัเคราะห์

หมายถึงกระบวนการหรอืผลของการนาํเอาปัจจยัสองอยา่งหรือ
มากกว่าที่แยกกนั โดยเฉพาะความคิด นาํมารวมกนัเขา้เป็นหนึ่ง 
ก่อใหเ้กิดสิ่งใหม่ขึ้นเป็นความรูใ้หม่ เครือ่งมือใหม่ทางความคิด เช่น
การรวมกนัใหเ้ป็นทฤษฎี หรอืปรากฏการณใ์หม่
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การกาํหนดโจทยแ์ละเขียนโครงรา่ง

1) กาํหนดหวัขอ้สาํหรบัการวิจยั/ปัญหาวิจยั

2) วิเคราะหแ์ละประเมินปัญหาการวิจยั

3) ทบทวนวรรณกรรม/ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบั   ปัญหาวิจยั

4) สรา้งกรอบแนวคิด/ขอ้สมมุตฐิาน

5) กาํหนดประชากรเป้าหมาย/การสุม่ตวัอยา่ง

6) ออกแบบวิจยั

7) สรา้งเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล
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การลงมือทาํ
8) เก็บขอ้มูล

9) ดาํเนินการกบัขอ้มูล

10) วิเคราะหข์อ้มูล

11) เขียนรายงานการวิจยั

12) เผยแพรผ่ลงานวิจยั

คิด วิเคราะห ์เขียนรายงาน
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ประเภทของการวิจยั

 จาํแนกตามเหตผุลของการวิจยั

     ⇒ การวิจยัเบื้องตน้(basic research) แสวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจพื้นฐาน

     ⇒ การวิจยัประยุกต(์apply research)แสวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อนาํ
ผลไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจริง
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ประเภทของการวิจยั (ตอ่)

 จาํแนกตามวตัถุประสงค์

     ⇒ การวิจยัพรรณา(descriptive research)  มุ่งพรรณาสภาพที่
เป็นอยูข่องปรากฏการณน์ั้นๆ

     ⇒ การวิจยัอธิบาย(explanatory research)มุ่งตอบปัญหาว่า
ทาํไม และ อยา่งไร ปรากฏการณน์ั้นถึงไดเ้กิดขึ้น
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ประเภทของการวิจยั (ตอ่)

 จาํแนกตามวิธีการเก็บขอ้มูล

     ⇒ อาศยัการทดลอง(experimental research)กระบวนการวิจยัที่มีการ
กระตุน้ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงภายใตก้ารควบคมุดแูล

     ⇒ ไม่ตอ้งอาศยัการทดลอง(non-experimental research)เก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามสภาพที่เป็นอยู/่ไม่ไดก้ระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
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ประเภทของการวิจยั (ตอ่)

 จาํแนกตามสภาวะที่วิจยั

     ⇒ ควบคมุไดเ้ตม็ที่ (highly controlled settings)     (ใน
หอ้งปฏิบตักิาร)

     ⇒ ควบคมุไดบ้า้ง(partially controlled settings)

     ⇒ ควบคมุไม่ได ้(uncontrolled setting)

             field survey

                case studies
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ประเภทของการวิจยั (ตอ่)

 จาํแนกตามหน่วยวิเคราะห์

     ⇒ การวิจยัระดบัจลุภาค (micro level)

     ⇒ การวิจยัระดบัมหภาค(macro level)
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ประเภทของการวิจยั (ตอ่)

 จาํแนกตามลกัษณะของขอ้มูล

     ⇒ เชิงปริมาณ (quantitative research)

     ⇒ เชิงคณุภาพ (quanlitative research)
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การ Review ทุกครั้ง

     ⇒ ควรบนัทึกสาระสาํคญัที่พบ

     ⇒ บนัทึกสาระสาํคญั เพื่อการอา้งอิง/

         บรรณานุกรม

เก็งสิ่งที่บนัทึกใหเ้ป็นระบบ

โปรดทราบ
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 เป็นการบูรณาการแนวคิด/ทฤษฎีตา่งๆจากการ Review

 เป็นการสรุปภาพรวมของแนวคิด/ทฤษฎีที่เชื่อมโยงกบัปัญหาการ
วิจยัโดยแผนภาพ

 ประกอบดว้ยตวัแปรและความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

กรอบแนวคิดการวิจยั
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     ⇒ Theoretical framework                

            (Theory formulation)

     ⇒ Conceptual framework

(Theory + Idea + Literature review)

กรอบแนวคิดการวิจยั (ตอ่)
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ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

ประชากร (population)

⇒ สิ่งตา่งๆ ที่ตอ้งการศึกษาวิจยั ซึ่งแตล่ะหน่วยประชากร 
(elements)ที่รวมกนัเป็นประชากรนั้นมีลกัษณะที่ตอ้งการศึกษา
เหมือนกนั

⇒ All of people that you study
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ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง (ตอ่)

กลุม่ตวัอยา่ง (samples)

⇒ สว่นหนึ่งของประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั

⇒ Sub set of population and it represent pop.

 Small data , no error and exact characteristic of population.
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ประโยชนจ์ากการรูว้่าประชากรคืออะไร

1. มีความกระจา่งชดัเจนในการเก็บขอ้มูล/ว่าจะเก็บจากใคร

2. ทราบขอบเขตของการวิจยั

3. สรา้งกรอบการสุม่ตวัอยา่ง (sampling frame)
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ประโยชนข์องการศึกษาจากกลุม่ตวัอยา่ง

⇒ ประหยดัค่าใชจ้า่ย

⇒ ประหยดัเวลา

⇒ สะดวกในการปฏิบตักิาร (accuracy)
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หน่วยวิเคราะห ์(units of analysis)

กลุม่ตวัอยา่ง (samples)

⇒ หน่วยของสิ่งที่ผูว้ิจยัจะนาํลกัษณะของสิ่งนั้นมาวิเคราะห์

ตวัอยา่ง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดข้อง      คู่สมรสกบั
จาํนวนบุตร

     หน่วยวิเคราะห ์= คู่สมรสแตล่ะคู่
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การสุม่ตวัอยา่ง (Random Sampling)

หมายถึง  วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งใหเ้ป็นตวัแทน
ของประชากร โดยใหทุ้กหน่วยของประชากรมีโอกาสไดร้บั
การเลือกมาเป็นกลุม่ตวัอยา่งเทา่เทียมกนั
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การพิจารณา Sample size

⇒ ขึ้นอยูก่บัสถานการณข์องแตล่ะปัญหาวิจยั

⇒ ถา้ประชากรมีความเป็นเอกพนัธ(์Homogeneous) ขนาดตวัอยา่งเล็กๆ ก็
พอ

⇒ ขึ้นอยูก่บัเทคนิควิธีการสุม่

⇒ ขึ้นอยูก่บัระดบัความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ตอ้งการ (กลุม่ตวัอยา่งยิง่ใหญ ่
คณุสมบตัจิะยิง่ใกล ้POP )
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Sampling theory/ทฤษฎีการสุม่

1. Non-Probability Sampling                         (การสุม่โดยไม่
คาํนึงถึงความน่าจะเป็น)

2. Probability Sampling                                (การสุม่โดย
คาํนึงถึงความน่าจะเป็น
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1. Non-Probability Sampling

⇒ Judgment sampling
 Depend on the selected
 Bias sampling / ไม่สามารถเป็นตวัแทนประชากรได้

⇒ เหมาะสาํหรบั Descriptive statistic
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1. Non-Probability Sampling (ต่อ)

1.1 Purposive Sampling (การสุม่แบบเจาะจง)
         Selected purposive
         criteria by your own

1.2 Quota Sampling (การสุม่แบบโควตา้)

     Similar the purposive but…….

 concern the number quota
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1. Non-Probability Sampling (ต่อ)

1.3 Accidental Sampling (การสุม่แบบบงัเอิญ)

 ⇒ accidental that you met.

ขอ้จาํกดั Non-Probability Sampling

 ไม่อาจเป็นตวัแทนประชากรได/้ใชอ้ธิบายเฉพาะกลุม่ตวัอยา่งที่
ศึกษานั้น
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2. Probability Sampling

 unbias sampling /เป็นตวัแทนประชากรได้
 Systematical to choose
 Each element have equal chance being choose for 
sample

 เหมาะสาํหรบัใช ้Inferential Statistic วิเคราะห์
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2.1 การสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling)

วิธี   

⇒ ทาํบญัชีหน่วยทุกหน่วยของประชากร/ทาํหมายเลขกาํกบั

⇒ ทาํการเลือกตวัอยา่ง

 ใชต้ารางเลขสุม่

 จบัฉลาก with replacement
without replacement
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2.2 การสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling)

ประชากรที่ศึกษา มีคณุสมบตับิางอยา่งแบ่งออกเป็นพื้นที่/กลุม่ได้

วิธี   

⇒ จดั Cluster ตา่งๆ แลว้เรยีงลาํดบั

     (แตล่ะ Cluster ตอ้งมีลกัษณะของประชากรคลา้ยกนั)

⇒ สุม่ Cluster โดยวิธี Simple Random

(ถา้สุม่ได ้Cluster ใด ตอ้งใชป้ระชากรนั้นทั้งหมดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง)
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2.3 การสุม่แบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling)

ประชากรมีคณุลกัษณะใกลเ้คียงกนัแบง่เป็นชั้นๆ ได้

วิธี   

⇒ แบ่งประชากรเป็นชั้นๆ (strata) เช่น ปี 1,2,3,4

⇒ สุม่ตวัอยา่งแตล่ะชั้น (simple random)มาเป็นกลุม่ตวัอยา่ง
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2.4 การสุม่แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)

ใช ้simple random + วิธีการอื่นๆ เช่น การเลือกตวัแทนนกัศึกษา
ในมหาวิทยาลยั

ขั้นที่ 1 ⇒ สุม่เลือกคณะ

ขั้นที่ 2 ⇒ สุม่เลือกภาควิชา(จากคณะที่สุม่ได)้ 

ขั้นที่ 3 ⇒ สุม่เลือกนกัศึกษา(จากภาควิชาที่สุม่ได)้
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Error in Sampling

  Sampling error ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

   แกไ้ขโดย เพิ่ม Sample size ใหม้ีขนาดใหญพ่อ 
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กระบวนการสุม่ตวัอยา่ง

1. นิยามประชากรใหช้ดัเจน 

2. ทราบจาํนวนสมาชิกและรายชื่อของสมาชิกทั้งหมด

3. การกาํหนด Sample size (พอที่จะเป็นตวัแทนคณุลกัษณะของประชากรได)้

4. การเลือกตวัอยา่ง (Sampling)

 ⇒ Non-probability sampling

Probability sampling
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เครือ่งมือเก็บขอ้มูลที่สาํคญั

แบบสงัเกต/Observation

 การที่ผูว้ิจยัพยายามใชป้ระสาทสมัผสัเพื่อแสวงหาความรูห้รอืขอ้มูลเพื่อ
ใชใ้นการวิจยั

      ⇒ หู ตา จมูก ลิ้น สมัผสั ฯลฯ

 ประเภทของการสงัเกต

       สงัเกตโดยตรง

       สงัเกตทางออ้ม
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การสงัเกตโดยตรง(Direct Observation)

 สามารถสงัเกตดว้ยตาโดยตรง

     ⇒ สงัเกตโดยตรงแบบมีสว่นรว่ม

     ⇒ สงัเกตโดยตรงแบบไม่มีสว่นรว่ม

     ⇒ สงัเกตโดยตรงแบบกึ่งมีสว่นรว่ม
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การสงัเกตทางออ้ม(Indirect Observation)

 ผูส้งัเกตไม่สามารถมองเห็นเหตกุารณด์ว้ยตา

 ตอ้งอาศยัเครื่องมือตา่งๆ ช่วยเก็บขอ้มูล เช่น ขอ้มูลการเตน้ของ
หวัใจ

 เครือ่งมือช่วยในการสงัเกต

     แบบสงัเกต/แบบบนัทึกขอ้มูล/กลอ้ง/เทป/เครือ่งมืออื่นๆ
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การสมัภาษณ ์/Interview

 เป็นการสนทนาแบบมีจดุมุ่งหมายแน่นอน ผูส้นทนาทั้งสองฝ่าย
ตา่งใหแ้ละรบัข่าวสารที่ตอ้งการ

 กระบวนการตดิตอ่สื่อสาร ความหมายกนัระหว่างบุคคลสองฝ่าย 
โดยใชภ้าษาเป็นสื่อ
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ประเภทของการสมัภาษณ์

1. Unstructured Interview

     ⇒ ใชค้าํถามทัว่ๆ ไป ประเภท อะไร ?

     ⇒ เก็บขอ้มูลไดต้ามแตผู่ใ้หส้มัภาษณจ์ะตอบ

2. Structured Interview

     ⇒ มีแบบสมัภาษณ ์แบบสอบถาม เป็นแนวทางการสมัภาษณ์

     ⇒ ถามไปตามลาํดบัของแบบสมัภาษณ์
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แบบสอบถาม (Questionnair)

 เป็นรายการคาํถามที่เตรียมไว ้เพื่อถามเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ
รายการคาํถามนี้สง่ใหค้นกลุม่หนึ่งเป็นผูต้อบตามความสมคัรใจ

          ⇒ เราใชค้าํถามเพื่อมุ่งเก็บขอ้มูลประเภท    ขอ้เท็จจรงิ ซึ่งถือเป็น
พฤตกิรรมปกติ
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ชนิดของแบบสอบถาม

1. แบบปิด (Closed form)

     ⇒ เป็นแบบใหเ้ลือกตอบจากตวัเลือกที่กาํหนดไวล้ว่งหนา้

2. แบบเปิด (Open ended form)

     ⇒ เป็นคาํถาม แลว้เวน้ที่ใหผู้ต้อบเขียนตอบ
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แบบทดสอบ (Test)

 เป็นชุดของคาํถาม หรือแบบฝึกหดั หรือวิธีการใดก็ตาม ที่ใชว้ดั
ความรู/้ทกัษะ/สตปิัญญา/ความถนดัของแตล่ะคน/หรือกลุม่คน

          ⇒ เป็นกระบวนการที่มีระบบ มุ่งวดัตวัอยา่งของความรู/้ทกัษะ/
สตปิัญญา/ความถนดั/พฤตกิรรมของคน/หรอืกลุม่คน
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ชนิดของแบบทดสอบ

   แบบสอบสมัฤทธิ์ผล

   แบบสอบความถนดั/สตปิัญญา

   แบบสอบบุคลิกภาพ
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     การวดั (Measurement)

⇒ กระบวนการใหค้่าของสิ่งที่ตอ้งการวดั (ขอ้มูล) ออกมาเป็นตวัเลข / 
สญัญลกัษณ์

⇒ กระบวนการกาํหนดตวัเลขใหแ้ก่ วตัถุ หรอื เหตกุารณ ์หรอืคณุสมบตัิ
ตา่งๆ ของบุคคล โดยมีกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานในการวดั

⇒ เป็นการเปรยีบเทียบปรมิาณเพื่อแสดงค่าตวัเลข
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     การวดั (ตอ่)

⇒ การกาํหนดหลกัเกณฑต์า่งๆ ที่จะใชใ้นการจดัระเบียบขอ้มูลใหอ้ยูใ่น
สภาพที่จะวิเคราะหห์รอืเขา้ใจได ้(ตวัเลข / สญัลกัษณ)์

⇒ กระบวนการแปรสภาพแนวคิด (Concepts) ซึ่งมีลกัษณะเป็นนามธรรม
ใหเ้ป็นขอ้มูลทางสถิตเิชิงปรมิาณหรอืคณุภาพ
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     ประโยชนข์องการวดั

1. ประโยชนใ์นการวิจยัโดยตรง/เก็บขอ้มูล

2. สามารถนาํขอ้มูลมาใชเ้ปรยีบเทียบ/เชื่อมโยง

3. สามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห/์ตรวจสอบไดด้ีกว่าคาํพดู

4. สามารถนาํวิธีการทางสถิตมิาใช/้ไดข้อ้สรุปอยา่งมีประสิทธิภาพ

5. สามารถประเมินสถานการณอ์ยา่งมีวตัถุวิสยั(Objectivity)

6. ใหค้วามแม่นยาํในการสรุปผล
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     หลกัสาํคญัของการวดั

1. มีความถูกตอ้งของการวดั (Validity) สาํคญัที่สุด

    ⇒ วดัในสิ่งที่ตอ้งการวดั

2. มีความเชื่อถือไดข้องการวดั (Reliability) 

    ⇒ ผลที่ไดจ้ากการวดัมีความเหมือนกนัทุกครั้ง หรอืสอดคลอ้งกนั 
(Instrument) 
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     หลกัสาํคญัของการวดั (ตอ่)

3. มีความว่องไว/สามารถจาํแนกในการวดั (Sensitivity) 

    ⇒ ความสามารถของเครือ่งมือวดัในการจาํแนกความแตกตา่งระหว่างหน่วย
ตา่งๆ ที่ตอ้งการจะศึกษา

4. มีความหมายของการวดั (Meaningfulness) 

    ⇒ การวดันั้นจะตอ้งมีความหมาย
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    ระดบัของการวดั

1. ระดบักลุม่/นามมาตร (Norminal Scale)

    ⇒ กาํหนดหลกัเกณฑแ์บง่แยกสิ่งที่จะศึกษา/ขอ้มูล เป็นกลุม่

    ⇒ หน่วยที่มีคณุสมบตัเิหมือนกนัจดัเป็นกลุม่เดียวกนั

    ⇒ ใชต้วัเลข หรอื สญัลกัษณใ์ดๆ แทนชื่อกลุม่ (นาม/ชื่อ)

    ⇒ ตวัเลข/สญัลกัษณน์ี้ ไม่สามารถนาํไปคาํนวณทางคณิตศาสตร์

    ⇒ เป็นขอ้มูลประเภทคณุภาพ 

          เช่น เพศ          ชาย หญิง 
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    ระดบัของการวดั (ตอ่)

2. ระดบัอนัดบั/อนัดบัมาตร (Ordinal Scale)

    ⇒ ใหร้ายละเอียดมากขึ้นกว่าระดบักลุม่

    ⇒ ใชแ้บง่เป็นกลุม่ แลว้ยงัสามารถจดัอนัดบัความแตกตา่งระหว่างกลุม่ได ้
(มากกว่า/นอ้ยกว่า)

    ⇒ เรยีงลาํดบัก่อนหลงัได้

    ⇒ เป็นขอ้มูลประเภทคณุภาพ 

         เช่น  ยศทหาร          สิบเอก สิบโท สิบตร ี
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    ระดบัของการวดั (ตอ่)

3. ระดบัช่วง/ช่วงมาตร (Interval Scale)

    ⇒ ใหร้ายละเอียดมากกว่า ระดบักลุม่/ระดบัอนัดบั

    ⇒ กาํหนดความห่างระหว่างช่วงวดัไดแ้น่นอน/เป็นมาตรฐานรว่มกนั

    ⇒ หน่วยการวดัอาจเปลี่ยนแปลงได้

    ⇒ มีจดุเริม่ตน้ที่ไม่เป็นธรรมชาต ิ(กาํหนดเอง)

    ⇒ เป็นขอ้มูลเชิงปรมิาณ เช่น อณุหภมูิ

  C = 0/10/30/100

F = 32/50/86/212
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    ระดบัของการวดั (ตอ่)

4. ระดบัอตัราสว่น/อตัราสว่นมาตร (Ratio Scale)

    ⇒ การวดัที่ครอบคลมุคณุสมบตั ิระดบักลุม่/ระดบัอนัดบั/ระดบัช่วง

    ⇒ มีช่วงการวดัที่แน่นอน/จดุเริม่ตน้เป็นธรรมชาตทิี่แทจ้รงิ

    ⇒ เป็นขอ้มูลเชิงปรมิาณ  เช่น นํ้าหนกั  สว่นสูง
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    ขั้นตอนที่สาํคญัของการวดั

1. กาํหนดใหช้ดัเจนว่าสิ่งที่ตอ้งการวดัคืออะไร/มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง/สว่นใดที่
ตอ้งการวดั/อะไรเป็นตวับง่ชี้

2. สรา้งมาตรวดั/เครือ่งมือ

    ⇒ มีความถูกตอ้ง ⇒ มีความเชื่อถือได้

    ⇒ มีความว่องไว/จาํแนก ⇒ มีความหมาย

3. นาํไปวดั/เก็บขอ้มูล
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    ระดบัของหน่วยที่จะวดัในงานวิจยั
             ( Units of analysis)

 เป็นหน่วยของการวิเคราะหใ์นงานวิจยัจาํแนกเป็นระดบั ดงันี้

     1. ระดบับุคคล (Individual unit)

         ⇒ Micro study

         ⇒ ศึกษาปัจเจกบุคคล

    2. ระดบักลุม่ (Group unit)

         ⇒ เอาคณุสมบตัขิองกลุม่บุคคลมาใชว้ิเคราะห์

         ⇒ เป็นการวิเคราะหร์ะดบัรวมของกลุม่
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    ระดบัของหน่วยที่จะวดัในงานวิจยั(ตอ่)

    3. ระดบัองคก์ร (Organization unit)

         ⇒ เป็นองคก์รที่มีโครงสรา้งและเสถียรภาพแน่นอน

    4. ระดบัสถาบนั (Institutional unit)

         ⇒ เป็นการวิเคราะหส์ถาบนัตา่งๆ

         ⇒ ศึกษาองคป์ระกอบตา่งๆ ภายในสถาบนั/ระหว่างสถาบนั
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    ระดบัของหน่วยที่จะวดัในงานวิจยั(ตอ่)

    5. ระดบัพื้นที่ (Spatial unit)

เป็นการวิเคราะหว์ิจยัคณุสมบตัขิองพื้นที่ตา่งๆ เช่น หมู่บา้น 
อาํเภอ จงัหวดั

    6. ระดบัสงัคม (Societal unit)

Macro study

เป็นการวิเคราะหค์ณุสมบตั/ิองคป์ระกอบของสงัคม

ใชค้ณุสมบตัขิองสงัคมมาวิเคราะห ์เช่น อนุกรมเวลา
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  การวดัตอ้งมี Validity 
  ประเภทของความถูกตอ้ง

1. ความถูกตอ้งเกี่ยวกบัมาตรฐาน (Criterion–related validity)

  เป็นความถูกตอ้งที่สอดคลอ้งกบัความคิด/มาตรฐาน ที่เราใชอ้ยูใ่นชีวิตประจาํวนั
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   ประเภทของความถูกตอ้ง (Validity) ตอ่

2. ความถูกตอ้งในเนื้อหา (Content validity)

  ความครอบคลมุของมาตรวดั/เครือ่งมือในเรือ่งที่เป็นเนื้อหาของสิ่งที่ตอ้งการวดั

    ⇒ ตอ้งระบุเนื้อหาดา้นตา่งๆ ของสิ่งที่จะวดัใหส้มบูรณ์

    ⇒ เลือกตวัแทนจากเนื้อหาขององคป์ระกอบในดา้นตา่งๆ

    ⇒ นาํตวัแทนของเนื้อหามาจดัระเบียบเป็นรูปแบบที่วดัได ้
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   ประเภทของความถูกตอ้ง (Validity) ตอ่

3. ความถูกตอ้งในตวัสรา้ง (Construct validity)

  เป็นมาตรวดั/เครือ่งมือ ที่สรา้งมาจากแนวคิด/ทฤษฎี/กฎเกณฑต์า่งๆ 

    ⇒ ระบุความสมัพนัธเ์ชิงทฤษฎี ระหว่างแนวคิด/ตวัแปรตา่งๆ

    ⇒ ตคีวามหมายของความสมัพนัธท์ี่พบ     จดัทาํมาตรวดั



การตรวจสอบความถูกตอ้งของเครือ่งมือ/มาตรวดั

 ใช ้Expert พิจารณา/ปรบัปรุง (ตามสาขานั้นๆ)

       ⇒ พิจารณาความสอดคลอ้งกนัของ Expertist แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective 
congruence) 

= I.O.C  =  ER

N

R  =  คะแนนความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ (+1/0/-1)

       N  =  จาํนวน

       ⇒ I.O.C มากว่า หรอื เทา่กบั 0.5 แสดงว่า Valid/ใชไ้ด้
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ความเชื่อถือไดข้องมาตรวดั (Reliability) 

 คือความสอดคลอ้งกนัของผลที่ไดจ้ากการวดัแตล่ะครั้ง

          ⇒ โดยการวดัวิธีเดียวกนัหลายๆ ครั้ง แลว้นาํผลการวดัมาหาความสมัพนัธ์
กนั

          ⇒ ค่าของความสมัพนัธข์องการวดั คือ ค่าบง่ชี้อตัราความเชื่อถือได้
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วิธีหาค่าความเชื่อถือไดข้องมาตรวดั/เครื่องมือ 

1. วิธีการทดสอบแลว้ทดสอบซํ้า (Test and retest method) 

        ⇒ ใชม้าตรวดัเดียวกนักบัคนกลุม่เดียวกนัในเวลาตา่งกนั

        ⇒ ดคูวามสมัพนัธร์ะหว่างผลการวดัทั้ง 2 ครั้ง

        ⇒ ถา้มีความสมัพนัธส์ูง แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สูง
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วิธีหาค่าความเชื่อถือไดข้องมาตรวดั/เครือ่งมือ(ตอ่)

2. วิธีวดัแบบที่ทดสอบแทนกนัได ้(Alternate forms method) 

         ⇒ มีมาตรวดัคู่ขนานกนั 2 ชุด (parallel form)

         ⇒ นาํไปวดัคนกลุม่เดียวกนั

         ⇒ ดคูวามสมัพนัธข์องผลการวดัทั้ง 2 มาตรวดั
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วิธีหาค่าความเชื่อถือไดข้องมาตรวดั/เครือ่งมือ(ตอ่)

3. Split–halves method

         ⇒ วดัครั้งเดียว

         ⇒ แบ่งเครือ่งมือเป็น 2 สว่น

  สว่นบน/สว่นลา่ง

  ขอ้คู่/ขอ้คี่

         ⇒ นาํผลการวดัทั้งสองสว่นมาหาความสมัพนัธก์นั

         ⇒ ความยาวของมาตรวดัมีผลตอ่ความเชื่อถือ
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วิธีหาค่าความเชื่อถือไดข้องมาตรวดั/เครือ่งมือ(ตอ่)

4. การวดัความสอดคลอ้งภายใน

      วดัเพียงครั้งเดียว วิเคราะหค์่า “ความสอดคลอ้งภายใน ” (ค่า

สมัประสิทธิ์ความเชื่อถือได)้

         4.1 วิธี Kuder-Richardson (Zero/one Method)

               ⇒ มาตรวดัทาํถูกได ้1  ทาํผิดได ้0

               ⇒ KR – 20 / KR - 21
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วิธีหาค่าความเชื่อถือไดข้องมาตรวดั/เครือ่งมือ(ตอ่)

4.2 วิธี Conbach’s Alpha  (Coefficient Alpha)

               ⇒ ใชห้าความเชื่อมัน่ Essay question

               ⇒ หรือการใหค้ะแนนเป็น Scale
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 Validity / Reliability

 ในการวดัสิ่งสาํคญัที่สุดคือ Validity/ความตรง

 มาตรวดัที่มีความตรงจะตอ้งมีความเชื่อถือได ้แต ่มาตรวดัที่มี
ความเชื่อถือไดอ้าจไม่มีความตรง

 ค่าความเชื่อถือได ้(r) อยูร่ะหว่าง -1 ถึง +1

     ⇒ ค่ายิง่ใกล ้+1 ยิง่ดี/ถา้เกิน .75 ก็ OK แลว้
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การเขียนรายงานการวิจยั

สว่นประกอบที่สาํคญัของงานวิจยั 3 สว่น

1) สว่นนาํ

2) สว่นเนื้อความ

3) สว่นอา้งอิง
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สว่นนาํ  ควรประกอบดว้ย

1. ปก/หวัเรือ่ง

 ชื่อเรือ่ง/ชื่อผูท้าํวิจยั/ปีที่วิจยั ฯลฯ

2. บทคดัยอ่

 ขอ้ความสั้นๆ ที่เกี่ยวกบังานวิจยันั้น

 ปัญหา/วิธีวิจยั/ขอ้สรุป/ขอ้เสนอแนะ

3) คาํนาํ/คาํนิยม

 อาจไม่มีก็ได้
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สว่นนาํ  ควรประกอบดว้ย (ตอ่)

4. กิตตกิรรมประกาศ

 กลา่วขอบคณุผูใ้หค้วามช่วยเหลือ

5. สารบญั

 หวัเรื่องประจาํบท/หวัเรื่องยอ่ย/เลขหนา้



78

สว่นนาํ  ควรประกอบดว้ย (ตอ่)

6. สารบญัตาราง

 เลขที่ตาราง/หวัเรื่องตาราง/เลขหนา้

7. สารบญัแผนภูมิ/ภาพ

 เลขที่ของแผนภูมิ/เลขหนา้
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สว่นเนื้อความ  ควรประกอบดว้ย 

บทที่ 1  บทนาํ

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง

บทที่ 3  วิธีดาํเนินการวิจยั

บทที่ 4  ผลการวิเคราะหข์อ้มูล

บทที่ 5  สรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผล
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บทที่ 1  บทนาํ

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

    ทฤษฎี/ความคิดเห็น/แรงจงูใจ/ประโยชนต์อ่วิชาการ/ปัญหาที่พบ

  ปัญหาของการวิจยั

 วตัถุประสงคท์ี่จะทาํวิจยั   ขอบเขตของงานวิจยั

 สมมุตฐิาน                     ขอ้ตกลงเบื้องตน้

 คาํจาํกดัความ                 ประโยชน/์คณุค่าของงานวิจยั
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง

⇒ สรุปเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง

⇒ ทฤษฎีตา่งๆ ที่เกี่ยวกบังานวิจยั

⇒ นาํมาเขียนใหเ้กี่ยวโยงกนั สมัพนัธก์บัปัญหาวิจยั

⇒ ควรหลีกเลี่ยงการลอกขอ้ความมาทั้งหมด

⇒ ควรเขียนเสนอเป็นคาํพดูของผูเ้ขียนเอง

⇒ อา้งอิงแหลง่ขอ้มูล
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บทที่ 3 วิธีดาํเนินการวิจยั

 กลา่วถึงวิธีการที่ใชใ้นการวิจยัอยา่งละเอียด

⇒ ประชากร

⇒ กลุม่ตวัอยา่ง / วิธีการสุม่

⇒ เครือ่งมือ/วิธีการรวบรวมขอ้มูล/วิธีทดลอง/วิธีวดัผล/วิธีสรา้ง
เครือ่งมือ/การหาความเที่ยงตรงของเครือ่งมือ

⇒ การวิเคราะหข์อ้มูล
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูล

เสนอขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากการวิจยั

⇒ ผลที่ไดจ้ากการวิจยั ตอ้งมาจากขอ้มูล/การวิเคราะห์

⇒ เสนอผลอยา่งกระจา่ง/รดักุม ตามขอ้เท็จจรงิ เรยีงลาํดบัอยา่งเหมาะสม
ตามวตัถุประสงค์

⇒ การใชต้าราง/ภาพถ่าย จะช่วยใหก้ารเสนอผลการวิจยัชดัเจนขึ้น

⇒ ถา้เนื้อหามีมาก อาจแยกเป็น1-2 บทก็ได้
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บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล

 เป็นการสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลและการใหข้อ้เสนอแนะ

⇒ เป็นหวัใจสาํคญัของการเขียนรายงานวิจยั

⇒ ควรเขียนทบทวนปัญหาและวิธีที่ใชใ้นการวิจยัดว้ย

⇒ ควรระบุวตัถุประสงคข์องการวิจยัอยา่งกระชบั และนาํไปสูก่ารสรุปและอภิปราย
ผลทนัที

⇒ การสรุปขึ้นอยูก่บัความซบัซอ้นของผลที่ไดจ้ากการวิจยั

⇒ ควรสรุปตามขอ้เท็จจรงิที่พบจากการวิจยั
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บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล(ตอ่)

⇒ การสรุปอยา่ใหก้วา้งหรอืแคบเกินไป

⇒ การอภิปรายผลควรมีลกัษณะสรา้งสรรค ์อาศยัความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ขอบเขตของการวิจยั และงานวิจยัตา่งๆ และควรคาํนึงถึงทฤษฎีตา่งๆ 
อีกทั้งจดุออ่นของงานวิจยันี้ดว้ย

⇒ ควรทบทวนแนวคิดในการวิจยั ขอบเขตการวิจยัเพื่อนาํไปสูข่อ้เสนอแนะ
ตอ่ไป
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สว่นอา้งอิง ควรประกอบดว้ย

1.  บรรณานุกรม (เขียนตามที่สถาบนัแตล่ะแห่งกาํหนด)

⇒ หนงัสือ                ⇒ บทความ            ⇒ สิ่งตพีิมพ ์

          ฯลฯ

2. ภาคผนวก

⇒ ขอ้มูลที่ละเอียดน่าสนใจ        ⇒ ตวัอยา่งเครือ่งมือ/ขอ้มูลสาํคญั

⇒ แสดงวิธีการทางสถิต/ิวิเคราะหท์ี่ซบัซอ้น

          ฯลฯ
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การวางแผนดาํเนินการวิจยั

1. เลือกปัญหาวิจยั/กาํหนดขอบเขตของปัญหา

2. สาํรวจรายงานการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาวิจยั

3. ระบุปัญหาที่จะทาํการศึกษาอยา่งละเอียด ชดัเจน จะทราบถึงตวัแปรที่
เกี่ยวขอ้ง

4. กาํหนดสมมุตฐิาน/ระบุตวัแปรที่เกี่ยวขอ้ง
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การวางแผนดาํเนินการวิจยั(ตอ่)

5. เขียนขอ้ตกลงเบื้องตน้

6. ออกแบบการวิจยั เพื่อใหม้ีความแม่นตรงภายในและภายนอก

⇒ การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง

⇒ การควบคมุ/จดักระทาํตวัแปร

⇒ สรา้งเกณฑ/์ประเมิน

⇒ เครือ่งมือรวบรวมขอ้มูล
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การวางแผนดาํเนินการวิจยั(ตอ่)

7. กาํหนดวิธีรวบรวมขอ้มูล

8. เลือกวิธีวิเคราะหข์อ้มูล/การใชส้ถิติ

9. ปฏิบตักิารวิจยัตามแผน
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การประเมินคณุภาพงานวิจยั

 การเขา้ถึงขอ้เท็จจริงที่เป็นพื้นฐานของการวิจยั

 ความสาํคญัและความชดัเจนของปัญหาการวิจยั

 ความน่าเชื่อถือของขอ้ตกลงเบื้องตน้

 ความครอบคลมุและเป็นประโยชนข์องเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง
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การประเมินคณุภาพงานวิจยั (ตอ่)

 ความเหมาะสมของแนวทางวิธีการวิจยั/สมมุตฐิานการวิจยั

 ความเหมาะสมของการออกแบบวิจยั

 ความสามารถในการควบคมุตวัแปรแทรกซอ้น

 ความเป็นตวัแทนของกลุม่ตวัอยา่ง

 ความเหมาะสมของเทคนิคการเก็บขอ้มูล

 คณุภาพของเครือ่งมือวิจยั
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การประเมินคณุภาพงานวิจยั (ตอ่)

 ความสมบูรณข์องขอ้มูลที่ใชใ้นการวิจยั

 ความเป็นมาตรฐานของรูปแบบการเขียนรายงานวิจยั

 ความเหมาะสมของการจดัประเภทขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์

 ความถูกตอ้งเหมาะสมของการใชส้ถิตวิิเคราะห์

 ความถูกตอ้งของการแปลผลวิเคราะห์



93

การประเมินคณุภาพงานวิจยั (ตอ่)

 ความเหมาะสมในการเสนอผลวิจยั

 ความถูกตอ้งของการสรุป

 ความสมเหตแุละความชดัเจนของการอภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ

 ความเป็นประโยชนท์างวิชาการของงานวิจยั

 ความเป็นประโยชนใ์นการนาํไปปฏิบตังิานวิจยั



การวจิยัเชิงคุณภาพ
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การวจิยัเช ิงคุณภาพ  เป็นการศกึษาสถานการณ์ท ี่เกดิข ึน้ตาม
ธรรมชาตทิ ี่เกดิข ึน้ในรอบด้านโดยมุ่งการค้นหาประเดน็ทางสังคมเพ ื่อ
หาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม ด้วยการเจาะลึก
ลงไปโดยอาจจะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนมีการออกแบบการวจิยัท ี่ยดึ
หยุ่นได้ จุดมุ่งเน้นคือการสร้างความเข้าใจในเหตุผลและปรากฏการณ์
มากกว่าวธิ ีท ี่เป็นระบบระเบยีบและการวเิคราะห์ตวัแปร  แต่จะใช้
ทกัษะการสัมภาษณ์และใช้เวลานาน ดงันัน้นักวจิยัจะเป็นเครื่องมือ
สาํคัญในการวจิยัเช ิงคุณภาพ
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ประเภทการวจิยัเชิงคุณภาพ

1. การวจิยัเช ิงชาตพินัธุ์วรรณนา (Ethnographic study)
เป็นวธิ ีการวจิยัเช ิงคุณภาพที่มุ่งการพรรณาและตคีวาม

พฤตกิรรมของกลุ่มคน  รวมถงึระบบทางสังคมหรือทางวัฒนธรรม ใน
การศึกษานัน้นักวจิยัมุ่งทาํความเข้าใจแบบ แผนพฤตกิรรมทางสังคม
วัฒนธรรม ขนบประเพณี และวถิชี ีวติของกลุ่มคนในสังคมหรือ
วัฒนธรรม นัน้  นักวจิยัอาจใช้เทคนิคสาํหรับเกบ็ข้อมูลหลายแบบ แต่
วีธ ีหลักคือการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
observation) โดยนักวจิยัเองเป็นเครื่องมือสาํคัญในการเกบ็
ข้อมูล (Creswell, 1998)  96



2. การวจิยัแนวปรากฏการณ์วทิยา (Phenomenology study)
อาศัยแนวความคดิและโลกทศัน์จากปรัชญาปรากฎการณ์วทิยา

เป็นเครื่องมือในการศกึษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ของ มนุษย์ 
ปรากฏการณ์วทิยาเป็นปรัชญาหรือทศันะต่อภาวการณ์มีอยู่ การดาํรง
อยู่ของมนุษย์ ไม่ใช่วธิ ีการวจิยัแต่ถกูนักวจิยัน ํามาใช้เสมือนว่าเป็น
“วธิ ีการ” เพ ื่อศึกษาปรากกฎการณ์ท ี่ช ีวติท ี่บุคคลได้ประสบมา
(Lived experience) การวจิยัแบบนีมุ้่งทาํความเข้าใจ
ความหมายประสบการณ์ชีวติท ี่บุคคลได้ประสบมาเป็นหลัก 
(Moustakas ,1994) 

97



3. วธิ ีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study approach)
ในการวจิยัหมายถงึการนําข้อมูล รายละเอ ียดของกรณีศึกษามา

ใช้เป็นหลักฐานในการสรุปหลักการต่าง ๆ    การศึกษารายกรณี ซึ่ง
อาจเป็นบุคคล ชุมชน  หน่วยงาน เรื่อง เหตุการณ์ หรือปัญหา โดยเกบ็
รวบรวมข้อมูลหลักฐานในเรื่องนัน้อย่างละเอ ียดและมีการวเิคราะห์
เจาะลึกถงึสาเหตุท ี่แท้จริงของปัญหาที่เกี่ยวข้องเพ ื่อช่วยให้เกดิความ
เข้าใจท ี่ล ึกซ ึง้และสามารถให้การ  ปรึกษาในเรื่องนัน้ได้ 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2551) 
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4. การวจิยัแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory study)
เป็นการสร้างคาํอธ ิบายเชงิทฤษฎีจากข้อมูลโดยตรง วธิ ีวทิยาของ

การสร้างทฤษฎีฐานรากพฒันาข ึน้มาจากความเชื่อพ ืน้ฐานที่ว่า การจะทาํ
ความเข้าใจเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย์และการอยู่รวมกันของมนุษย์ 
จาํเป็นต้องเข้าใจถงึกระบวนการท ี่บุคคลได้สร้างความหมายให้กับสิ่ง
ต่างๆ  ที่อยู่รอบตวั โดยยดึหลักของการทาํความเข้าใจสิ่งต่างๆ  จากนัน้จงึ
น ําข้อมูลท ี่ได้มาสร้างมโนทศัน์  หาความเชื่อมโยงระหว่างมโนทศัน์ต่างๆ  
เพ ื่อให้ได้ข้อสรุปเช ิงทฤษฎีของปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต้องการหา
คาํอธ ิบายหลักการสร้างทฤษฎีฐานราก โดย (Barney Glaser & 
Anselm Strauss, 1967)
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5. การวจิยัแบบสนทนากลุ่ม (Focus group study)
กลุ่มคนที่ถกูจดัข ึน้มา เพ ื่อการสนทนาหรืออภปิรายกัน  โดยมี
จุดมุ่งหมายเจาะจงเพ ื่อจะหาข้อมูลท ี่ถกูต้องตรงประเดน็สาํหรับตอบ
คาํถามการวจิยัเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มนีจ้ะถกูเจาะจงเลือก
มา การอภปิรายกนัเกี่ยวกับประเดน็คาํถามที่เจาะจงชุดหนึ่งซ ึ่งนักวจิยั
ยกข ึน้มาเป็นหวัข้อสนทนา การอภปิรายถกเถยีงกันนัน้  อาจจะ
เกี่ยวกับเนือ้หาหรือประเดน็ของสิ่งท ี่น ักวจิยัแสดงให้ผู้ ร่วมสนทนาได้
ดฟูังก่อนการสนทนา
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การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)  
(Denzin,1970) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) 
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจิ ัย (Investigator 

triangulation) 
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory 

triangulation)
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เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

•การจาํแนกและจดัระบบข้อมูล (Typology and taxonomy)
•การวเิคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic induction)
•การเปรียบเทยีบเหตุการณ์ (Constant comparison)
•การวเิคราะห์ส่วนประกอบ (Componential analysis)
•การวเิคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content analysis) 
•การวเิคราะห์สาเหตุและผล (Cause and effect analysis) 
•การสร้างจนิตนาการเช ิงสังคมวทิยา (Sociology imaginary) 

102



103


