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การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ

ทางรฐัประศาสนศาสตร ์

หน่วยท่ี



ตอนที่ 12.1 สถิตเิพื่อการพรรณนา 

ตอนที่ 12.2 สถิตเิชิงอนุมานเพื่อการเปรียบเทียบ 

ตอนที่ 12.3 สถิตเิชิงอนุมานเพื่อหาความสมัพนัธ ์

และการพยากรณ ์

การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ 



1. ใชส้ถิตไิดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั

2. ใชส้ถิตเิพื่ออธิบายลกัษณะของขอ้มูลไดเ้หมาะสม

3. เลือกใชส้ถิตเิพื่อเปรยีบเทียบขอ้มูลระหว่าง

ตวัแปรตา่ง ๆ ไดถู้กตอ้ง

4. เลือกใชส้ถิตเิพื่อหาค่าและทดสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปร ระดบัตา่ง ๆ ไดถู้กตอ้ง

5. สรา้งสมการพยากรณไ์ด้

วตัถุประสงค์



• วตัถุประสงคข์องงานวิจยั

• คณุลกัษณะของขอ้มูล

• ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิตท่ีิจะใช้

การเลือกสถิตทิี่จะใช้



ระดับการวัดของตัวแปรตัวที่ 2

ช่วง/อัตราส่วน จัดอันดับ
กลุ่ม

หลายกลุ่ม ทวิภาคสมมติ ทวิภาคแท้

ระ
ดบั

กา
รว

ัดข
อง

ตวั
แป

รต
ัวท

ี่ 1

ช่วง/อัตราส่วน
Pearson Product Moment

(rxy)

จดัอันดบั
(Spearman's rho/

Kendall's tau/ Polycholic)*
Spearman's rho/

Kendall's tau/ Polycholic

กลุ่
ม

หลายกลุ่ม (Cramér's V)** (Cramér's V)**
Cramér's

V

ทวิภาคสมมติ
Biserial

(rb)
Rank-biserial

(rrb)
Cramér's

V 

Tetrachoric

(rtet)

ทวิภาคแท้
Point-biserial

(rpb)
Rank-biserial

(rrb)
Cramér's

V 

Phi (Φ)/ Tetrachoric

(rtet)
Phi

(Φ)

การหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวั

* เปล่ียนขอ้มูลระดบัช่วง/อตัราส่วนใหเ้ป็นอนัดบั แลว้ใช ้Spearman's rho/Kendall's tau/ Polycholic

** เปล่ียนขอ้มูลระดบัช่วง/อตัราส่วนหรืออนัดบั ใหเ้ป็นกลุ่ม แลว้ใช ้Cramér's V



1. กลุม่ตวัอยา่งทั้งสองกลุม่ไดม้า   

โดยการสุม่อยา่งเป็นอิสระ 

2. ประชากรทั้งสองกลุม่มี

การแจกแจงแบบปกต ิ

3. ขอ้มูลอยูใ่นระดบัช่วง

หรืออตัราสว่น 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของ t-test



1. ค่าของตวัแปรทั้งสองเป็นค่าตอ่เน่ือง    

และมีการแจกแจงแบบปกติ

2. สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทั้งสอง    

เป็นความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง

3. ขอ้มูลแตล่ะคู่เป็นอิสระจากกนั

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสหสมัพนัธเ์พียรส์นั 



• การลงรหสัขอ้มูล

• การเรียกค าสัง่เพื่อการวิเคราะห์

• การเลือกค าสัง่ยอ่ยเฉพาะท่ีตอ้งการ

• การอ่านผลจากการวิเคราะห์

• การน าผลการวิเคราะหไ์ปใชง้าน

การใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อการทดสอบ



การอ่านผลจากการวิเคราะห์





การประมวลผลและการวิเคราะหข์อ้มูล

การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรด์ว้ย

คอมพิวเตอร์
10

หน่วยที่



การวิเคราะหข์อ้มูลสถิตเิชิงพรรณา จะครอบคลมุใน 4 ลกัษณะที่ส  าคญั คือ 

1. ค่ากลางของขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ามชัฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย (arithmetic mean) ค่ามธัยฐาน 

(median) ค่าฐานนิยม (mode)

2. ค่าการกระจายตวัของขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าพิสยั (range) ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard

deviation) ค่าความแปรปรวน (variance)

3. รูปรา่งการกระจายตวัของขอ้มูล เป็นการวดัความเบ ้(skewness) และความโดง่ (kurtosis) ของ

ชุดขอ้มูลที่น ามาศึกษาว่ามีรูปรา่งเป็นลกัษณะใด คือ เป็นแบบโคง้ปกติ หรือ เป็นแบบเบข้วา หรือ

เป็นแบบเบซ้า้ย สว่นความโดง่จะแสดงการกระจายตวัของขอ้มูลใหเ้ห็นว่า มีรูปรา่งโด่งหรือแบน

ราบในลกัษณะใด  

4. ค่า Percentile เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิตเิพี่อหาค่าของตวัเลขโดย การแบ่ง ชุดขอ้มูลที่

ศึกษาออกเป็นสว่นๆ เช่น นกัวิจยัตอ้งการทราบ Percentile ที่ 50 และ Percentile ท่ี 75 ของ

เงินเดือนทีไ่ดจ้ากการส ารวจในตลาดแรงงาน เป็นตวัเลขเงินเดอืน เทา่ใด เป็นตนั

การวิเคราะหข์อ้มูลสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)



1. เลือกค าสัง่ Frequencies

2. ท าการเลือกตวัแปรท่ีตอ้งการจะประมวลผล

3. ท าการเลือกท่ี Statistics

4. ด าเนินการประมวลผลขอ้มูล

ขั้นตอนการใชค้ าสัง่โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่ากลางของขอ้มูล



1. แปลผลท่ีค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีศึกษา 

2. แปลผลค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีศึกษา โดยนกัวิจยัก าหนดเกณฑแ์ปลผล

คะแนนเฉล่ีย 4.20 - 5.00 = มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.40 - 4.19 = มีความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.60 - 3.39 = มีความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.80 - 2.59 = มีความพึงพอใจนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.79 = มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

3. แปลผลค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีศึกษามาโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงั เช่น เปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นก่อนประกาศใชน้โนยบาย และค่าเฉล่ียความคิดเห็นหลงัประกาศใชน้โยบาย  

การแปลผลและการน าเสนอผลการวิเคราะหค์่ากลางของขอ้มูล



● การประมวลผลและการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีเป็นสถิตเิชิงอนุมานจะใหค้วามสนใจ

ตอ่ขอบเขตเรือ่ง การทดสอบสมมติฐานเป็นหลกัส าคญั โดยมีจดุมุ่งหมายส าคญั

เพี่อที่จะอา้งอิงไปยงัประชากรที่ศึกษา 

● โดยในการวิจยัทางรฐัประคาสนศาสตรจ์ะใหค้วามส าคญัตอ่

1. การทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัค่าเฉลี่ยของประชากร 

2. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

การน าโปรแกรมคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการประมวลผลและ

การวิเคราะหข์อ้มูลที่เป็นสถิตเิชิงอนุมาน 



1.1 กรณีแรก นกัวิจยัตอ้งการคน้หาค่าตอบว่าประชากร 1 กลุม่ มีค่าเฉลี่ยเป็นไป

ตามที่นกัวิจยัก าหนดไวห้รือไม่ (ดตูวัอยา่ง slide หนา้ 7)

1.2 กรณีที่สอง นกัวิจยัตอ้งการคน้หาค่าตอบว่าประชากร 2 กลุม่มีค่าเฉล่ียที่แตกตา่งกนั

หรือไม่ เม่ือสุม่ตวัอยา่งจากประชากร 2 กลุม่ที่เป็นอิสระจากกนั (ดตูวัอยา่ง slide หนา้ 8)

1.3 กรณีที่สาม นกัวิจยัตอ้งการคน้หาค่าตอบว่าประชากรตั้งแต ่3 กลุม่ข้ึนไป

มีค่าเฉล่ียที่แตกตา่งกนัหรือไม่ (ดตูวัอยา่ง slide หนา้ 9)

1. การทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัค่าเฉลี่ยของประชากร 



1.1 กรณีแรก นกัวิจยัตอ้งการคน้หาค่าตอบว่าประชากร 1 กลุม่ 

มีค่าเฉลี่ยเป็นไปตามที่นกัวิจยัก าหนดไวห้รือไม่

สถิติที่ใช้ คือ t-test วิธีวิเคราะหท่ี์ใช ้คือ One-sample t-test

ตวัอยา่ง : การทดสอบสมมติฐานการวิจยัทางรฐัประคาสนศาสตรท์ี่ว่า ประสิทธิผลของ

นโยบายประชารฐัทัว่ประเทศมีมากกว่า 4.0 หรือไม่ โดยทดสอบที่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ

0.05 ซ่ึงนกัวิจยัน ามาก าหนดสมมตฐิานการวิจยัไว ้ดงัน้ี

H
o

: ประสิทธิผลของนโยบายประชารฐัทัว่ประเทศมีนอ้ยกว่าหรอืเทา่กบั 4.0 (μ ≤ 4.0) 

H
a

: ประสิทธิผลของนโยบายประชารฐัทัว่ประเทศมีมากกว่า 4.0 (μ > 4.0)



1.2 กรณีที่สอง นกัวิจยัตอ้งการคน้หาค าตอบว่าประชากร 2 กลุม่มีค่าเฉลี่ยที่แตกตา่งกนั

หรือไม่ เม่ือสุม่ตวัอยา่งจากประชากร 2 กลุม่ที่เป็นอิสระจากกนั

สถิติที่ใช้ คือ t-test วิธีวิเคราะหท่ี์ใช ้คือ Independent-sample t-test

ตัวอย่าง : การทดสอบสมมตฐิานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรท์ี่ว่า "ความพึงพอใจของประชาชนในเขต

เมืองและเขตชนบทตอ่ผลงานของรฐับาลมีความแตกตา่งกนั โดยทดสอบที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05

ซ่ึงนกัวิจยัน ามาก าหนดสมมตฐิานการวิจยัไว ้ดงัน้ี

Ho : ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขตเมืองและเขตชนบทไม่แตกตา่งกนั (μ1 ≠ μ2)

Ha : ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขตเมืองและเขตซนบทแตกตา่งกนั (μ1 = μ2)

โดยให ้ 

μ1 แทน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขตเมือง 

μ2 แทน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขตชนบท



1.3 กรณีที่สาม นกัวิจยัตอ้งการคน้หาค่าตอบว่าประชากรตั้งแต ่3 กลุม่ข้ึนไป

มีค่าเฉลี่ยที่แตกตา่งกนัหรอืไม่

สถิตทิี่ใช ้คือ F-test วิธีวิเคราะหท์ี่ใช ้คือ การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ตวัอยา่ง : การทดสอบสมมตฐิานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรท่ี์ว่า ''ขา้ราชการส่วนกลาง ขา้ราชการส่วน

ภูมิภาค ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัตอ่แผนปฏิรูปประเทศหรือไม่'' นกัวิจยัจะก าหนด

สมมตฐิานการวิจยั ดงัน้ี

H
0
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของขา้ราชการส่วนกลาง ขา้ราชการส่วนภูมิภาค ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีตอ่

แผนการปฏิรูปประเทศ ไม่แตกต่างกนั

H
a
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของขา้ราชการส่วนกลาง ขา้ราชการส่วนภูมิภาค ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีตอ่

แผนการปฏิรูปประเทศ มีความแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 1 กลุ่ม



สามารถจ  าแนกออกไดเ้ป็น 3 กรณีใหญ่ๆ  คือ 

2.1 กรณีแรก เป็นการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีเป็นตวัแปร 

ระดบักลุม่ (ดตูวัอยา่ง slide หนา้ 11)

2.2 กรณีท่ีสอง เป็นการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยท่ีทั้งสอง

ตวัแปรเป็นตวัแปรระดบัช่วงหรือสูงกว่า (ดตูวัอยา่ง slide หนา้ 12)

2.3 กรณีท่ีสาม เป็นการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหว่าง ตวัแปรตัง้แต ่2 ตวัแปร

ข้ึนไป โดยท่ีทั้งสองตวัแปรเป็นตวัแปรระดบัช่วงหรือสูงกว่า (ดตูวัอยา่ง slide หนา้ 13)

2. การทดสอบสมมตฐิานที่เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร



ตวัอยา่ง : ในการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรท์ี่นกัวิจยัตอ้งการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธ ์
ระหว่างเพศกบัการเห็นดว้ยในนโยบายของรฐับาล ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 โดยที่นกัวิจยั

น ามาก าหนดสมมตฐิานการวิจยั ดงัน้ี

Ho เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัความเห็นตอ่การเห็นดว้ยในนโยบายของรฐับาล 
Ha เพศมีความสมัพนัธก์บัความเห็นตอ่การเห็นดว้ยในนโยบายของรฐับาล

2.1 กรณีแรก 

เป็นการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีเป็นตวัแปรระดบักลุ่ม 

สถิตทิี่ใช ้คือ การทดสอบไคสแควร ์(Chi-square Test) 



ตวัอยา่ง : ในการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรท์ี่ตอ้งการทดสอบสมมตฐิานท่ีว่า จ  านวนครั้งของ
การหาตลาดจ าหน่ายสินคา้มีความสมัพนัธก์บัรายไดต้อ่เดือนของประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ

ตลาดประชารฐั โดยทดสอบที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงนกัวิจยัน ามาก าหนดสมมติฐาน
การวิจยั ดงัน้ี

Ho  จ  านวนครั้งของการจดัตลาดจ าหน่ายสินคา้ไม่มีความสมัพนัธก์บัรายไดต้อ่เดีอน 
ของประชาชนที่เขา้รว่มโครงการตลาดประชารฐั

Ha  จ  านวนครั้งของการจดัตลาดจ าหน่ายสินคา้มีความสมัพนัธก์บัรายไดต้อ่เดอีน 
ของประชาชนที่เขา้รว่มโครงการตลาดประชารฐั

2.2 กรณีที่สอง เป็นการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

โดยท่ีทั้งสองตวัแปรเป็นตวัแปรระดบัช่วงหรอืสูงกว่า

สถิตทิี่ใช้ คือ การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Coefficient Correlation) 



ตวัอยา่ง : การวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์รือ่ง ปัจจยัที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของการน านโยบายการ 
ใหบ้ริการแก่ประชาชนไปปฏิบตั ิโดยทดสอบที่ระดบันยัส าคญั .05 นกัวิจยัไดน้ ามาก าหนด

สมมตฐิานการวิจยัไวด้งัน้ี

Ho ปัจจยัความชดัเจนในเป้าหมายของนโยบาย ปัจจยัความซบัชอ้นของโครงสรา้ง ปัจจยัความ
พรอ้มของทรพัยากร และปัจจยัการมีส่วนรว่มของประชาชนผูร้บับรกิาร ไม่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผล

ของการน านโยบายการใหบ้รกิารแก่ประชาชนไปปฏิบตัไิด ้

Ha มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัจากปัจจยัความชดัเจนในเป้าหมายของนโยบาย ปัจจยัความซบัชอ้นของ 
โครงสรา้ง ปัจจยัความพรอ้มของทรพัยากร และปัจจยัการมีส่วนรว่มของประชาชนผูร้บับริการ มี

อิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของการน านโยบายการใหบ้รกิารแก่ประชาชนไปปฏิบตัไิด ้

2.3 กรณีท่ีสาม เป็นการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหว่าง ตวัแปรตั้งแต ่2 ตวัแปรข้ึนไป 

โดยท่ีทั้งสองตวัแปรเป็นตวัแปรระดบัช่วงหรอืสูงกว่า

ใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)



การวิจยัเชิงคณุภาพ

ทางรฐัประศาสนศาสตร์11

หน่วยที่



1. ความแตกตา่งในดา้นฐานคิด (ดูตารางหนา้ 11-6)

● ส านกัปฎิฐานนิยม (Positivism) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาเชิงปริมาณ 

● ส านกัปรากฏการณนิ์ยม (Phenomenology) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการวิจยัเชิงคณุภาพ 

● ส านกัโครงสรางนิยม (Structuralism/Critical Social Science) ซ่ึงใหค้วามสนใจกบ้บริบทหรือ 

สภาวะแวดลอ้มทางสงัคม รวมทั้งใหค้วามส าคญัตอ่กระบวนการกล่ม และการมีสว่นรว่มของ                    

ผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสีย (stakeholder)

2. ความแตกตา่งในดา้นวตัถุประสงค(์ดูหนา้ 11-8)

3. ความแตกตา่งในดา้นกระบวนการวิจยั (ดูตารางหนา้ 11-8)

ความแตกตา่งระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ



หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัปรากฎการณท์างสงัคม ผ่าน

ความคิด ความเช่ือ ทศันคต ิและประสบการณท์ี่เช่ือมโยงกบ้การด าเนินชีวิตของผูใ้ห้

ขอ้มูล โดยใขวิ้ธีการพดูคยุอยา่งเป็นกนัเอง การสงัเกต และการจดบนัทึก เป็นหลกัใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ลุม่ลึกและรอบดา้น

จดุมุ่งหมายหลกัของการวิจยัเซิงคณุภาพก็เพื่อท าความเขา้ใจความคิด ความเช่ือ 

พฤตกิรรม สถานการณห์รือปัญหาที่ตอ้งการศกษาอยา่งลุม่ลึกและรอบดา้น ภายใต้

สภาวะแวดลอ้มที่ด  ารงอยูข่องผูใ้หข้อ้มูล 

การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)



1. ใหค้วามส าคญักบับรบิทหรอืภาวะแวดลอ้มทางสงัคมวฒันธรรมของผูใ้หข้อ้มูล

2. เนน้ความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างผูใ้หข้อ้มูลกบัผูวิ้จยั

3. ใหค้วามส าคญักบัมุมมองของผูใ้หข้อ้มูล

4. ใชจ้  านวนผูใ้หข้อ้มูล (หรอืจ  านวนตวัอยา่งนอ้ย) 

5. ความยดืหยุน่ในการวิจยัเชิงคณุภาพ

คณุลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ



1. การแสวงหาความจรงิ หรือขอ้เท็จจรงิที่มีอยูต่ามความเป็นจรงิ หรือที่เป็นไปตาม

ธรรมชาติ (natural setting inquiry)

2. การศึกษาเชิงคุณภาพ เนน้การศึกษาที่มองรอบดา้น การมองภาพรวม/องคร์วม 

(holistic approach)

3. การวิจยัเชิงคณุภาพ เนน้ความคิด ความเช่ีอ และประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มูลในฐานะ

ที่เป็นคนในหรือเจา้ของปัญหา (emic perspective)

4. การศึกษาเชิงคณุภาพ เนน้แนวทางที่เรียกว่า วิธีอุปนยั (inductive approach)

แนวคิดพ้ืนฐานการวิจยัเชิงคณุภาพ



การออกแบบการวิจยั (Research design) จะครอบคลมุทั้งกระบวนการตั้งแตต่น้จนจบ ซ่ึง

ช่วยใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้

การออกแบบการวิจยั



ประเภทการวิจยัเชิงคุณภาพ

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ปรากฏการณวิ์ทยาหรอืปรากฏการณนิ์ยม

(Phenomenology) 

2. การศึกษาเชิงชาตพินัธุว์รรณา (Ethnography) 

3. การศึกษาโดยใชท้ฤษฎีฐานราก

(Grounded Theory) 

4. การใชวิ้ธีกรณีศึกษา (Case study) 

5. การวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนรว่ม

(Participatory Action Research: PAR) 



การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้รณีศึกษา



การทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัเชิงคุณภาพ นิยมเรียกว่า การตรวจสอบองคค์วามรู ้

โดยเป็นการทบทวนองคค์วามรูเ้ดิมที่มีผูศ้ึกษามาก่อนแลว้ เพี่อแสดงถึงประวตัแิละ

วิวฒันาการของเรือ่งที่ก าลงัท าวิจยั มีการกลา่วถึงทฤษฏีตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง งานวิจยั ขอ้คน้พบ 

ขอ้จ  ากด้ และขอ้บกพรอ่ง ของงานวิจยัตา่งๆ ดว้ย ทั้งน้ีเพ่ีอเป็นการปูพ้ืนฐานส าหรบังานวิจย้

ที่จะด าเนินการตอ่ไป

การทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัเชิงคณุภาพ



1. เริ่มตน้ดว้ยตน้ก าเนิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เลือกงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ผูวิ้จยัสนใจจะศึกษา

3. สรุปขอ้คน้พบ (ของแตล่ะงานวิจยั) และลกัษณะท่ีส าคญั ๆ ของแตล่ะงานวิจยั 

4. จดัระบบขอ้คน้พบ ลกัษณะท่ีส าคญั โดยการแยกแยะจดักลุม่ใหเ้ป็นหมวดหมู่ 

เพื่อใหง้่ายตอ่การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

5. บูรณาการขอ้คน้พบของแตล่ะหมวดหมู่เขา้ดว้ยกน้ เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของ

สิ่งที่ไดเ้รียนรู ้

ขั้นตอนการตรวจสอบองคค์วามรูใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพ



ขอ้มูลเชิงคณุภาพ มกัเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ ประวตัชีิวิต 

พฤตกิรรม ปรากฎการณ/์สถานการณ ์ความสมัพนัธข์องคนและของกลุม่ 

วฒันธรรม ความคิด ความเช่ือ ลญัลกัษณ ์การสื่อสาร การเสวนา การปฏิบตัใิน

เรื่องตา่งๆ สว่นใหญจ่ะอยูใ่นรูปของขอ้ความ ค าพดู การบรรยายรายละเอียด

ไม่ใช่ตวัเลข ซ่ึงอาจมาจากบนัทึก การสงัเกต การสมัภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง 

เอกสาร และบนัทึกรูปแบบตา่งๆ

ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ



1. ขอ้มูลหรือพฤตกิรรมบอกเลา่ (reported behavior) 

2. ขอ้มูลหรือพฤตกิรรมท่ีเป็นจริง (actual behavior) มกัไดจ้ากการเขา้ไป 

คลกุคลี สงัเกต และจากการพดูคยุควบคู่กนัไป (participant observation and 

interviewing) 

3. ขอ้มูลหรือพฤตกิรรมท่ีไดจ้ากการอนุมาน (inferred behavior) ใชก้ารคาดคะเนเอา

จากขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีทางออ้มได ้

ประเภทของขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ



● เน่ืองจากการวิจยัเชิงคณุภาพตอ้งการท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงกบ้ปรากฎการณท่ี์เกิดข้ึน ผูใ้หข้อ้มูลจงึ

น่าจะเป็นผูท่ี้มีประสบการณต์รงและใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดจริงๆ เพราะฉะนั้นการเลือกตวัอยา่งหรือ

ผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ จงึตอ้งใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

● การเลือกตวัอยา่งในการศึกษาเชิงคุณภาพมีอยู ่3 ระดบั คือ

1. ระดบัแรก เรียกว่ากลุ่มประชากรในเชิงทฤษฎี (theoretical population) 

2. ระดบัที่สอง เรียกว่า กลุ่มประชากรเชิงประจกัษ์ (empirical population) 

3. ระดบัท่ีสาม เป็นกลุ่มบุคคลหรือตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา 

วิธีการเลือกตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูล



จ  านวนตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัเชิงคณุภาพ

ในการศึกษาเซิงคณุภาพ ผูวิ้จยัไม่จ  าเป็นตอ้งใชผู้ใ้หข้อ้มูลจ  านวนมาก เพราะ

ตอ้งการขอ้มูลละเอียด ลุม่ลึกและรอบดา้น ทั้งน้ีตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลใน

การศึกษาเชิงคณุภาพไม่ไดถื้อเป็นตวัแทนของประชากร แตก่ารเลือกตวัอยา่ง

หรือผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัเชิงคณุภาพ เลือกมาโดยถึอว่าเป็นตวัแทนของ

สถานการณ์



วิธีการเลือกตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัเชิงคณุภาพ

วิธีการเลือกตวัอยา่งหรอืผูใ้หข้อ้มูลมีหลายวิธีการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บ้ค าถามการวิจยัและ

วตัถุประสงคข์องโครงการว่าเม่ือใดควรใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบไหน หรือใชห้ลายวิธี

รว่มกนั

1. เลือกโดยความสะดวก 

2. ศึกษาทุกกรณีท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี 

3. เลือกตวัอยา่งที่สามารถสะทอ้นถึงบรรทดัฐานของสงัคมได ั

4. เลือกกรณีที่แตกตา่งไปจากบรรทดัฐานในสงัคม 

5. การเลือกตวัอยา่งแบบสโนวบ์อลล ์(Snowball sampling) มกัใชส้  าหรบ้การสมัภาษณผ์ูรู้ ้

หรือผูใ้หข้อ้มูลหลก้ (key informants) 

6. การเลือกตวัอยา่งแบบหลายกลุม่หรือหลายมิต ิ(Dimensional sampling) 



1. การเลือกประเด็นที่ศึกษา (Thematising) 

2. การออกแบบการวิจยั (Designing) 

3. การเก็บรวบรวมและบน้ทึกขอมูล (Data collecting and recording) 

4. การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (Verifying) 

5. การจดัระบบและการวิเคราะหข์อ้มูล (Organizing and Analysing) 

6. การน าเสนอรายงานการวิจยั (Reporting)

7. การใหค้วามส าคญัตอ่ประเด็นจรยิธรรมการวิจยัในคน (Ethical sensitizing) 

8. การเขียนโครงการวิจยั/โครงรา่งการวิจยั (Proposing) 

บทบาทและความส าคญัของผูวิ้จยั



1. มีจดุเริม่ตน้ที่การมีโจทยวิ์จยั ปัญหาวิจยั หรือค าถามวิจย้ที่ชดัเจน

2. การออกแบบการวิจยั 

การวางแผนการเขียนโครงการวิจยัเชิงคณุภาพ

3. ประชากรที่จะศึกษา

4. พ้ืนท่ีท่ีจะศึกษา 

5. วิธีการศึกษา 

6. ระยะเวลาในการศึกษา 



1. ช่ือเรือ่ง

2. ความเปีนมาและความส าคญัของปัญหา

3. ปัญหาวิจยัหรอืค าถามวิจยั

4. จดุมุ่งหมาย

5. วตัถุประสงค์

6. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

7. การตรวจสอบองคค์วามรู ้

8. ระเบียบวิธีวิจยั

9. ตารางเวลาการปฏิบตังิาน

10. งบประมาณ

แนวทางการเขียนโครงการวิจยัเชิงคณุภาพ



การวิเคราะหข์อ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ
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1. การสงัเกต

2. การสมัภาษณร์ะดบับุคคล

3. การสมัภาษณร์ะดบักลุ่มบุคคล

เครื่องมือการเก็บขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ



● การสงัเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดอูยา่งเป็นระบบ สว่นใหญ่

นกัวิจยัเชิงคณุภาพจะสงัเกตพฤตกิรรมทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัปัญหาท่ีตนศึกษา

● การสงัเกตแบ่งไดเ้ป็น 2 สกัษณะ คือ

1. การสงัเกตแบบไม่มีสว่นรว่ม (non-participant observation)

2. การสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม (participant observation)

การสงัเกต



● การสมัภาษณ ์(Interview) หมายถึง การพูดคุยหรือสนทนาระหว่างคนสองคน หรือมากกว่า ซ่ึงเป็นการพูดคุย

สองทาง การพูดคยุซกัถามนั้นจะท าใหผู้วิ้จยัหรือผูส้มัภาษณ ์ไดท้ราบและเขา้ใจว่าผูใ้หส้ม้ภาษณคิ์ดอยา่งไร 

รูสึ้กอยา่งไร มีพฤตกิรรมในเร่ืองนั้นๆ อยา่งไร และอะไรเป็นเหตจุงใจใหคิ้ดและปฎิบตัเิช่นนั้น 

● การสมัภาษณแ์บ่งได ้2 ลกัษณะ คือ

1. การพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ โดยไม่มีแนวค าถามท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 

(informal conversation)

2. การสมัภาษณโ์ดยมีแนวค าถามท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้เป็นตวัก าหนดการสนทนา 

(interview- guide conversation)

● ในการท างานภาคสนามจริง ๆ ควรจะใขก้ารสง้เกตร่วมกันกับการสม้ภาษณเ์พ่ีอใหผู้วิ้จยัมัน่ ใจในการท า

ความเขา้ใจและตคีวามขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การสมัภาษณร์ะดบับุคคล



แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

1. การสมัภาษณก์ลุม่ (group interview) 

เป็นการพดูคยุที่เปิดกวา้ง และยดืหยุน่ โดยใชแ้นวค าถามที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ เป็น 

แนวทางในการพดูคยุ เช่นเดียวกน้กบัการสมัภาษณเ์ชิงลึก หากแตว่่าขอ้มูลท่ีไดจ้ะสะทอ้น

ใหเ้ห็นความคิด ความเช่ือ และการประพฤดีปฎิบตัขิองกลุม่ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

เป็นการพดูคยุกบักลุม่ที่มีอยูแ่บบธรรมขาต ิ

2. การจดสนทนากลุม่ (Focus Group Discussions: FGDs)

เป็นการไดข้อ้มูลจากการระดมสมองและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม

หวัใจของการจดัสนทนากลุ่มอยู่ที่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดมี้โอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

รวมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นกน้ภายในกลุม่

การสมัภาษณร์ะดบักลุม่บุคคล



⚫ หมายถึง การน าเอาขอ้มูล (data) มาแยกแยะ จดักลุม่ เพื่อใหเ้กิดเป็นแนวความคิด 

(concepts) และน าแนวความคิดเหลา่นั้นมาแยกแยะ จดักลุม่ และประกอบกนั เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงความสมัพนัธ ์(relationships) หรือรูปภาพที่สมบูรณ ์ท่ีใชอ้ธิบายและตอบค าถาม

การศึกษาวิจยั

⚫ เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคณุภาพมกัมาในรูปแบบของเน้ือความ ค าพูด 

ขอ้ความ เก่ียวกบ้ปรากฎการณ ์เหตกุารณ ์การกระท า/การปฎิบตัท่ีิเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจ  าวนั วิธีการวิเคราะหข์อ้มูลจงึมีลกัษณะที่เรียกรวม ๆ ว่า การวิเคราะหเ์น้ือหา 

(content analysis) หรือการวิเคราะหแ์บบบรรณาธิกร (editing analysis style) 

⚫ การวิเคราะหเ์น้ือหา (content analysis) คือ การอ่านขอ้มูลใหไ้ดป้ระเด็นหลก้ แยกแยะ

และเช่ือมโยงประเด็นตา่งๆ เขา้ดว้ยกน้ เพื่อแสดงความสม้พนัธ ์หรอืแก่นของเรือ่ง              

ซ่ึงก็คือ ขอ้คน้พบ หรอืค าตอบของโจทยวิ์จยัเป็นเป้าหมายสุดทา้ย

การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 



1) ขั้นการเก็บรวบรวมและจดัการขอ้มูล (preconstruction) 

2) ขั้นการประกอบเรือ่ง (construction) 

3) ขั้นการถอดหรอืแยกยอ่ยขอ้มูล (deconstruction) 

4) ขั้นการประกอบภาพรวม (reconstruction) 

กระบวนการของการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 



1. การหาแบบแผนพฤตกิรรม/สถานการณ ์(pattern-matching) 

2. การใหค้ าอธิบาย (explanation-building) 

3. การเตรยีมความพรอ้ม 

4. องคป์ระกอบอื่น ๆ ท่ีจ  าเป็น

4.1 ความรูใ้นเรือ่งที่ตนเองก าลงัท าวิจยัอยู่

4.2 ความรูค้วามเขา้ใจในบรบิททางสงัคม วฒันธรรม (หรือสภาวะแวดลอ้ม) 

4.3 การหากรอบ (frame) และจุดเนน้ (focus) ของโครงการ 

4.4 วิธีการเปรยีบเทียบ ใชวิ้ธีการเปรียบเทียบในการคน้หาความหมาย หรือค าอธิบาย ไม่ว่าจะเป็นการ

เปรียบเทียบในกรณีศึกษาเดียวกน้ หรือตา่งกรณี หรือการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดก้บ้ทฤษฏี หรือ

แบบจ าลองท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดก้บัตวัแบบหรือเกณฑม์าตรฐาน 

หลกัการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ



คือ กระบวนการเปลี่ยนขอ้มูลดิบใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงแบบแผน

พฤติกรรม แบบแผนความสมัพนัธ ์รวมถึง การใหค้วามหมาย ช่ืงอาจจะอยู่

ในรูปฃองการอธิบาย หรือผลท่ีเกิดข้ึน กระบวนการเช่นน้ี เรืยกว่า วิธีอุปมยั 

(inductive approach) ซ่ึงผูวิ้จยัจงึตอ้งใหค้วามส าคญ้กบ้ขอ้มูลดิบเป็น

พ้ืนฐานในการวิเคราะหแ์ละตคีวาม 

การวิเคราะห ์ตีความ และ การใหค้วามหมายขอ้มูลเชิงคุณภาพ



⚫ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และการให้ความหมายจะท าไปพรอ้มกันหรือ เป็น

กระบวนการท่ีหลอมกนัอยู ่ไม่ไดมี้การแยกส่วนออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด

⚫ การตั้งค าถามว่า ท าไม และ อยา่งไร มีความส าคญัอยา่งมากในการวิจยัเชิงคณุภาพ ทั้งใน

กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะหข์อ้มูล

การวิเคราะหแ์ละการใหค้วามหมาย

● จะเริ่มตน้วิเคราะหข์อ้มูล จุดเริ่มตน้ท่ีดีท่ีสุดก็คือ การวิเคราะห์

แบบยอ้นกลบั เม่ือผูวิ้จยัมีค าถาม/โจทยวิจยั และวตัถประสงค์

ของการวิจยัท่ีชดัเจนแลว้ ผูวิ้จยัแปลงวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นแนว 

ค าถาม (interview guide) ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดท่ีผูวิ้จยัใชเ้ป็น

แนวทางในการพูด คุยชกัถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล



● หมายถึง การเริ่มตน้วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อตอบค าถามในหน่วยที่ย่อยที่สุดก่อน (คือขอ้ค าถามใน

แนวค าถาม) ทีละขอ้ๆ แลว้จึงน าผลการวิเคราะหท่ี์ไดท้ั้งหมดมาเช่ือมโยง และ วิเคราะห์

เพิ่มเติมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจย้แต่ละข้อ เม่ือไดข้ ้อคน้พบและค าอธิ บายของ

วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้แลว้ จึงน ามาประกอบภาพรวม พรอ้มกับหาค าอธิบายเพิ่มเติม เพื่อตอบ

ค าถามหรอืโจทยวิ์จยั

● ขั้นตอนการวิเคราะหแ์บบยอ้นกลบั

1. อ่านขอ้มูลดิบ จบ้ประเด็น สรุปสาระหลกัที่ไดใ้นแดล่ะราย

2. แยกแยะ จดักลุ่มขอ้มูล (ท าใหเ้ห็นความหมาย หรือค าอธิบายในเบ้ืองตน้)

3. เช่ือมโยงขอ้มูลที่สามารถจบักลุ่มกนัได ้(เพื่อขยายขอบเขตของค าอธิบาย)

4. ขยายขอบข่ายของความเช่ือมโยง เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของเรื่อง หรือปรากฎการณท์ี่ศึกษา

5. หาขอ้สรุป และค าอธิบายภาพรวม

การวิเคราะหแ์บบยอ้นกลบั



กระบวนการและวิธีการวิเคราะหเ์พื่อตอบค าถามแตล่ะขอ้



● หลกัการเบ้ืองตน้ของการเขียนรายงานการวิจยั

เชิงคณุภาพ คือ ‘‘การเลา่เรือ่ง ใหผัูอ้่าน เขา้ใจอยา่ง

ง่ายๆ แตช่ดัเจน และชวนตดิตามตั้งแตต่น้จนจบ

● การเลา่เรือ่งมี 3 ส่วนใหญ ่คือ 

1) จดุเริม่ตน้หรีอเป้าหมายของเรือ่ง 

2) ตอนกลาง คือ การเดินเรือ่ง หรอืเน้ือหาของเรือ่ง

3) ตอนจบของเรือ่ง คือ การบอกนยัส าคญัแก่ผูอ้่าน 

การน าเสนอรายงานการวิจยัเชิงคุณภาพ



1. การเขียนแบบการเลา่เรือ่งและสะทอ้นวิถีชีวิต

● การแทรกกรณีศึกษา

● การใชถ้อ้ยค า หรือขอ้ความที่น่าสนใจของผูใ้หข้อ้มูล

2. การรกัษาความลบัของขอ้มูลอยา่งเครง่ครดั

3.  รายงานการวิจยัหรอืบทความไม่ควรจบลงตรงแค่ขอ้คน้พบ จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่ผูวิ้จยั ตอ้ง

น าขอ้คน้พบเหลา่นั้นมาประกอบใหเ้ห็นเป็นภาพรวมถึงสถานการณท่ี์ศึกษา พรอ้มกบ้ให้

ค าอธิบายเพ่ิมเตมิ ในสว่นน้ีมกัเรยีกว่า สรุปและการอภิปรายผล 

หลกัการส าคญัการเขียนรายงานการวิจยัเชิงคณุภาพ



1) ช่ือเรือ่ง 

2) บทน า 

3) ระเบียบวิธีวิจยั 

● วิธีการศึกษา

● วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล

4) พื่นที่ท่ีศึกษา (ลกัษณะทางประซากร-ลงัคม-เศรษฐกิจ) 

5) ผลการศึกษา

6) สรุปและอภิปรายผล

องคป์ระกอบของรายงานการวิจยัเชิงคณุภาพ



การวิจยัแบบผสมผสาน
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● เป็นการวิจยัท่ีผสมผสานการวิจยัเชิงปริมาณ รวมกบัการวิจยัเชิงคณุภาพ ทั้งในแง่วิธีการ 

กระบวนการ หรือกระบวนทศัน ์

●ความแตกตา่งระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ กบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 

การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Research)



จุดเนน้การวิจยัแตล่ะประเภท



1. ผูวิ้จยัสามารถมองปัญหาในมิตทิี่แตกตา่ง 

2. ผูวิ้จยัสามารถรวมขอ้มูลเชิงปรมิาณและขอ้มูลเชิงคณุภาพเขา้ดว้ยกนั 

3. ผูวิ้จยัสามารถใชข้อ้มูลจากกระบวนการวิจยัหน่ึงเป็นฐานส าหรบักระบวนการวิจยัอีกอยา่งหน่ึง 

ความส าคญัของการวิจยัแบบผสมผสาน



ศกัยภาพของการวิจยัเชิงปริมาณ

● มีศกัยภาพที่สามารถทดสอบ ยนืยนัทฤษฎี 

● สามารถทดสอบสมมตฐิานการวิจยั

● สรุปอา้งอิงกลบ้ไปสูป่ระชากรได ้

● เป็นประโยชนส์  าหรบัการท านาย 

● ในงานวิจยัเชิงทดลอง นก้วิจยัสามารถควบคมุสถานการณโ์ดย

ก าจดัอิทธิพลของตว้แปรแทรก เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการ

สรุปความสม้พน้ธเ์ชิงสาเหตแุละผล

● การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชวิ้ธีการเชิงปริมาณท าได้

ค่อนขา้งรวดเร็ว 

● ใหข้อ้มูลเชิงปริมาณที่ซด้เจนและนบ้จ  านวนได ้

● เป็นประโยชนส์  าหรบ้การศึกษาประชากรจ  านวนมาก

ศกัยภาพและขอ้จ  ากดัของการวิจยัเชิงปริมาณ

ขอ้จ  ากดัของการวิจยัเชิงปริมาณ

● การจดักลุม่ค าถาม/ค าตอบ อาจไม่สามารถสะทอ้นใหเ้ป็น

ที่เขา้ใจไดต้รงกนั

● ทฤษฎีของผูวิ้จยั อาจไม่สามารถสะทอ้นใหค้นทัว่ไปเขา้ใจได้

● ผูวิ้จยัอาจละเลยปรากฎการณท่ี์เกิดข้ึน เพราะดอ้งการเนน้การ

ทดสอบทฤษฎีหรือสมมตฐิาน

● ความรูท้ี่ไดอ้าจเป็นนามธรรมมากเกินไปและกวา้งเกินไป



ศกัยภาพและขอ้จ  ากดัของการวิจยัเชิงคณุภาพ

ศกัยภาพของการวิจยัเชิงคุณภาพ

● ขอ้มูลที่ไดเ้ป็นขอ้มูลจากการจดักลุม่ตามความหมายที่ไดร้บัจาก

ผูใ้หข้อ้มูล

● เป็นประโยชนส์ าหรบักรณีศึกษาขนาดจ ากดั ศึกษาขอ้มูลทางลึกในส่ิง

ที่มีความหมายตอ่บุคคล

● เป็นประโยชนส์ าหรบับรรยายปรากฏการณท์ี่ชบ้ซอ้น 

● สามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเชิงลึกและเขม้ขน้เป็นรายกรณี

● สามารถคึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหก์รณีขา้มกรณี 

● น าเสนอความเขา้ใจและประสบการณเ์ก่ียวกบัปรากฏการณข์อง

รายบุคคล ที่เป็นมุมมองจากคนใน

● สามารถบรรยายรายละเอียดของปรากฏการณไ์ดอ้ย่างเขม้ขน้ดาม

สภาพของบริบท 

● สามารถใชข้อ้มูลปฐมภมิูของทฤษฎีรากหญา้ 

● ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการวิจยัไต ้

● สามารถใชก้รณีตว้อยา่งเพี่อสาธิตปรากฏการณเ์สนอตอ่ผูอ้่านงานวิจยั

ใหเ้ขา้ใจไดดี้ฃ้ึน 

ขอ้จ  ากดัของการวิจยัเชิงคุณภาพ

● ความรูท้ี่ไดจ้ากงานวิจยัเชิงคุณภาพไม่อาจสรุปอา้งอิงไป

ถึงบุคคลอ่ืนๆ หรือสภาพการณอ่ื์นๆ 

● งานวิจยัเชิงคุณภาพสว่นใหญม่กัจะไม่ใช่งานวิจยัเพี่อ

ทดสอบสมมตฐิานวิจยัและทฤษฎี

● งานวิจยัเชิงคณุภาพอาจไดร้บัความเช่ือถือนอัยจาก

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการโครงการหรือผูส้นับสนุนทุน 

● งานวิจยัเชิงคุณภาพ มักใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลมากกว่า 

● การวิเคราะหข์อ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพมกัใชเ้วลามาก 

● ผลการวิจยัเชิงคุณภาพไดร้บัอิทธิพลจากทศันคติสว่นตว้

ของผูวิ้จยัไดง้่าย



ศกัยภาพและขอ้จ  ากดัของการวิจยัแบบผสมผสาน



เสน้ความตอ่เน่ืองของการวิจยัและการผสมผสานขอ้มูล

เสน้ความตอ่เน่ืองของการวิจยั รูปแบบของการผสมผสานขอ้มูล



● ผูวิ้จยัใชก้ระบวนการวิจยัอยา่งเป็นระบบในการวิจยัแบบผสมผสาน 

- ขั้นตอนเชิงคณุภาพ (ประกอบดว้ย วตัถุประสงคเ์ชิงคุณภาพ การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการ

วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ) และขั้นตอนเชิงปริมาณ (ประกอบดว้ย วตัถุประสงคเ์ชิงปริมาณ การเก็บขอ้มูล

เชิงปริมาณ และการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ) แยกจากกน้ ส่วนท่ีผสมกน้มกัเป็นขั้นดอนการตคีวาม

ผลการวิจยัเป็นส่วนมาก

● มิตขิองการวิจยัแบบผสมผสานวิธี

1) มิตขิองเวลา (ท าควบคู่ไปดว้ยกนั หรือท าตามล าดบัก่อนหลงั)

2) กระบวนทศันก์ารวิจยัท่ีดอ้งการเนน้ (สถานะเท่าเทียมกน้ หรือสถานะเดน่-รอง)

การวิจยัแบบผสมผสานวิธี



การออกแบบการวิจยัแบบผสมผสาน



1. พิจารณาความเหมาะสมของการใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน ว่าสมควรด าเนินการวิจยัแบบ

ผสมผสานหรือไม่

2. พิจารณาจดุมุ่งหมายของการออกแบบการวิจยัแบบผสมผสาน

3. เลือกออกแบบการวิจยั

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลตามกระบวนการวิจยั

5. วิเคราะหข์อ้มูล

6. ยนืยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดร้บั

7. ตคีวามขอ้มูลที่ไดจ้ากขอ้ 4 และขอ้ 5

8. เขียนรายงานวิจยั

กระบวนการของการวิจยัแบบผสมผสาน



1. การท าวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ควบคู่ขนานในช่วงเวลาเดียวกนั ประเด็นท่ีควรระวงั คือ 

● การเก็บขอ้มูล  หากผูวิ้จย้ เลือกกลุ่มดว้อยา่งตา่งกลุ่มกนั ก็ดอ้งเลือกจากประชากรเดียวกนั 

● การวิเคราะหข์อ้มูล ดอ้งระบุประเด็นความเท่ียงตรงทั้งเซิงปริมาณและเซิงคณุภาพ เพ่ือแสดงคุณภาพหรือ

ความน่าเช่ือถือของผลท่ีไดจ้ากการวิจยั

2. การท าวิจยัตามล าดบ้ก่อน-หลงั ประเด็นท่ีควรระวงั คือ 

● การเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัควรเลือกบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจากขั้นตอนแรกเพ่ือการศึกษา ตดิตามใน

ขั้นตอนท่ีสอง 

● การวิเคราะหข์อ้มูล ระวงัการเลือกประเด็นท่ีจะศึกษาตดิดาม (follow up) ตอ้งเป็นประเด็นส าคญัเพียงพอ

และสามารถขยายผลการศึกษาไดช้ดัเจน 

ขอ้ควรระวงัของการวิจยัแบบผสมผสาน



การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัและ

รายงานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์14

หน่วยท่ี



• การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัทาง
รฐัประศาสนศาสตร์

• การเขียนรายงานการวิจยัทาง     
รฐัประศาสนศาสตร์

การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัและรายงานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1) เป็นเอกสารท่ีผูวิ้จยัจดัท าข้ึนภายหลงัจากท่ีไดก้ าหนดประเด็นปัญหหาการวิจยั 
ออกแบบ และวางแผนการวิจยัแลว้

2) เป็นเอกสารท่ีผูวิ้จยัจดัท าข้ึนก่อนท่ีจะลงมือด าเนินการวิจยั 
3) เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดที่ส  าคญัหเก่ียวกบังานวิจยั 
4) เป็นเอกสารที่แสดงกรอบและทิศทางของการวิจยั 
5) เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานวิจยั

ลกัษณะของขอ้เสนอโครงการวิจยั



1. ขอ้เสนอโครงการวิจยัเป็นเอกสารหลกัฐานการวิจยั

2. ขอ้เสนอโครงการวิจยัท าใหเ้กิดการวางแผนการวิจยัล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ

3. ขอ้เสนอโครงการวิจยัเป็นเครื่องก ากบัทิศทางและกรอบของการวิจยั

4. ขอ้เสนอโครงการวิจยัเป็นคู่มือในการด าเนินงานวิจยั

5. ขอ้เสนอโครงการวิจยัเป็นเครื่องมือในการควบคุม ตดิตามและประเมินผลการวิจัย 

6. ขอ้เสนอโครงการวิจยัมีความส าคญัหในการขออนุมตัหิรือขอทุนสนบัสนุนการวิจยั

ขอ้เสนอโครงการวิจยัมีความส าคญัหตอ่งานวิจยัในหลายดา้น



• ขอ้เสนอโครงการวิจยัในหน่วยงานภาครฐั

• ขอ้เสนอโครงการวิจยัตามความตอ้งการของหน่วยงานภาครฐั

• ขอ้เสนอโครงการวิจยัของนกัวิชาการรฐัประศาสนศาสตร์

• ขอ้เสนอโครงการวิจยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารฐัประศาสนศาสตร์

ประเภทของขอ้เสนอโครงการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1. ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบสรุป

2. ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบสมบูรณ์

รูปแบบของการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัอาจจ  าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 



1) ช่ือโครงการวิจยั

2) ช่ือผูเ้สนอโครงการวิจยั 

3) ประเด็นปัญหหาการวิจยั

4) วตัถุประสงคข์องการวิจยั

5) ระเบียบวิธีวิจยั

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั

7) ระยะเวลา

8) งบประมาณ

ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบสรุป



1) ช่ือขอ้เสนอโครงการวิจยั
2) หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
3) ผูวิ้จยัหรือคณะผูวิ้จยั 
4) ประเภทของการวิจยั
5) ที่มาและความส าคญัหของปัญหหาการวิจยั
6) วตัถุประสงคข์องการวิจยั
7) ขอบเขตของการวิจยั
8) ระเบียบวิธีวิจยั
9) แผนการด าเนินงานวิจยั
10) งบประมาณที่ใชใ้นการวิจยั

11) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั
12) เอกสารอา้งอิง
13) ภาคผนวก

ขอ้เสนอโครงการวิจยัแบบสมบูรณ์



• เขียนอยา่งถูกตอ้ง

• เขียนอยา่งชดัเจน

• เขียนอยา่งครบถว้น

• เขียนอยา่งกระชบั

• เขียนอยา่งตอ่เน่ือง

• เขียนอยา่งสม า่เสมอ

• เขียนอยา่งมีศิลปะ

• เขียนอยา่งมีจรรยาบรรณ

• เขียนอยา่งรอบคอบ

• เขียนอยา่งประณีต

หลกัการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1. ขั้นเตรียมการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั 
2. ขั้นยกรา่งขอ้เสนอโครงการวิจยั 
3. ขั้นพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยัใหส้มบูรณ ์

ขั้นตอนการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



• การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

• การเขียนรายงานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัและรายงานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1) เป็นเอกสารท่ีผูวิ้จยัจดัท าข้ึนภายหลงัการด าเนินการวิจยั
2) เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือแสดงผลท่ีไดร้บัจากการศึกษาวิจยั 
3) เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของการด าเนินงานวิจยัที่ไดก้ระท าเสร็จแลว้ 
ซ่ึงอาจน าเสนอในลกัษณะก่ึงวิชาการหรือน าเสนอในเชิงวิชาการอยา่งสมบูรณ์

ลกัษณะของรายงานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1. ช่ือโครงการและช่ือผูวิ้จยั
2. ท่ีมาและความส าคญัหของปัญหหา
3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
4. การด าเนินงานวิจยั
5. ผลการวิจยั

รูปแบบของรายงานการวิจยัแบบสรุป



1. บทน า 
2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3. วิธีด  าเนินการวิจยั 
4. ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
5. สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ

การเขียนรายงานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรส์ว่นเน้ือหา



1. ปกรายงาน
2. บทคดัยอ่
3. ค าน าและ/หรือกิตตกิรรมประกาศ
4. สารบญัห
5. เชิงอรรถ
6. บรรณานุกรม
7. ภาคผนวก

การเขียนรายงานการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรส์ว่นประกอบเน้ือหา



การประยุกตใ์ชแ้นวคิดและผลการวิจยั

ทางรฐัประศาสนศาสตร์15

หน่วยที่



1. การประยุกตใ์ช ้แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร์

ในการบรหิารรฐักิจ

2. การประยุกตใ์ชผ้ลวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

ในการบรหิารรฐักิจ

การประยุกตใ์ชแ้นวคิดและผลการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1. เราเรียนแนวคิดรฐัประศาสนศาสตรท์  าไม เพื่ออะไร (ผลผลิต ผลลพัธท์ี่ตอ้งการคืออะไร)
2. แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตรท์ี่เรียนมา  มีอะไรบา้ง
3. เราน าแนวคิดรฐัประศาสนศาสตรท์ี่เรียน ไปใชใ้นการบรหิารรฐักิจไดอ้ยา่งไรบา้ง
4. การใชแ้นวคิดรฐัประศาสนศาสตร ์มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

การประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร์



• ทฤษฎีของนกัวิชาการตา่งๆที่เราน ามาเรียน

• ทฤษฎีระบบราชการของ Weber
• ทฤษฎีการจดัการ เช่น Taylor, Mayo
• ทฤษฎีของคนอื่นๆ

• หลกัการ/แนวทางในการบริหารรฐักิจ

• หลกัการวางแผน การตดัสินใจ ฯลฯ

• แนวทางศึกษานโยบายสาธารณะ

แนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร์



• วตัถุประสงคข์องการเรียนทัว่ไป : ใหรู้ใ้หจ้  า 
ใหเ้ข้าใจสิ่งที่เรียน น าสิ่งที่เรียนไปใช้ได ้

น าไปใชคิ้ด (เชิงสังเคราะห ์เชิงวิเคราะห ์

ประเมินค่า) ได้

• คิดวิเคราะห ์: แยกแยะ เป็นส่วนประกอบ

ยอ่ยๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจ มองเห็นปัญหา

• คิดสงัเคราะห:์ สรุป บูรณาการสิ่งที่เห็นเป็น

ขอ้คน้พบใหม่ได้

1. เราเรียนทฤษฎีรปศ.พวกน้ีท าไม?



• เป้าประสงคข์องการเรียนแนวคิดรฐัประศาสนศาสตร์
• พรรณนา/บรรยาย(describe)ปรากฏการณไ์ด้

• เกิดอะไรข้ึน อยา่งไร(What and How )
• อธิบาย (Explain) : ท าไมเป็นเช่นนั้น (Why) 
• ช้ีแนะเพ่ือแกปั้ญหา (Prescribe) : how to solve the problem

คิดไดคิ้ดเป็นแลว้ จะไดป้ระโยชนอ์ะไร



1. ใหผู้เ้รยีนไดรู้ไ้ดจ้ดจ  าและเขา้ใจแนวคิดรฐัประศาสนศาสตร์
2. ผูเ้รียนสามารถน าแนวคิดเหล่าน้ีไปวิเคราะห ์/สังเคราะหป์รากฎการณ์ในการ

บรหิารรฐักิจไดเ้ป็นระบบ ถูกตอ้ง

3. บรรยายสภาพของการบรหิารรฐักิจได ้อธิบายได ้ช้ีแนะเพื่อแกปั้ญหาและพฒันนาได้

สรุปเราเรียนทฤษฎีรปศ.เพื่อ



• นกัวิชาการหลายคนพยายามจดักลุม่ความรู ้
• นิยมจ าแนกตามกระบวนทัศน์หรือพาราไดม์

(paradigm) ที่เปลี่ยนแปลงไป(ในแตล่ะช่วงเวลา)

• พาราไดม ์: มุมมองต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีรากฐาน

มาจากความคิด ความเช่ือ แนวคิดเชิงทฤษฎี

กลุ่มหน่ึง

• พาราไดม์เปล่ียน ความคิด สิ่งที่มองเห็น และ      

การกระท าก็จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย 

2. ทฤษฎีรปศ.ที่เราเรยีนมามีอะไรบา้ง?





• ลกัษณะของทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรท์ีเ่รยีนมา
• ทฤษฎีเชิงเน้ือหา : บอกแนวทางในการจดัการ บริหารโดยตรง น าไปใชไ้ด้

ทนัที สว่นมากเป็นแนวคิดก่อน ยุค New Public Administration
• เช่น หลกัการบรหิาร ทฤษฎีดั้งเดิม ฯ

• ทฤษฎีเชิงวิธีการ(เครื่องมือ) : ไม่บอกแนวทางการจดัการโดยตรง แตบ่อก

กระบวนการแสวงหาวิธีการ เช่น ทฤษฎีการตดัสินใจ ทฤษฎีระบบ 

3. เราน าทฤษฎีรปศ.ไปใชไ้ดอ้ยา่งไร?



• ผูบ้รหิารองคก์าร
• ลกัษณะการใช้

1. น าองคก์ารไปสู่เป้าหมาย (วางแผน 
น าแผนไปปฏิบัติ  ติดตามและ

ประเมินผล หรือ PDCA)
2. จงูใจคนท างาน
3. ตดัสินใจ

ผูใ้ชแ้นวคิดหรือทฤษฎี รปศ. เป็นใคร



• ผูป้ฏิบตังิาน : งานวิชาการ +งานปฏิบตักิาร
• ลกัษณะการใช้

1. งานวิชาการ : วิเคราะห ์สงัเคราะหป์รากฏการณ ์บรหิารรฐักิจ
(รวมถึงการตดิตามประเมินผล) ใหข้อ้ช้ีแนะตอ่ผูบ้รหิาร/

ผูป้ฏิบตังิานทัว่ไป

2. งานปฏิบตักิาร : ข้ึนกบัลกัษณะงาน เช่น การวางแผนงานโครงการ
การประเมินผล

ผูใ้ชแ้นวคิดหรือทฤษฎี รปศ. เป็นใคร



1. ความหลากหลายของแนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตร์

2. ความขาดแคลนทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรท่ี์เหมาะสมกบัสงัคมไทย

3. มุมมองความเป็นศาสตร/์ศิลป์ของการบริหาร

4. ขอ้จ  ากดัจากการเรียนการสอนรฐัประศาสนศาสตร์

4. การใชท้ฤษฎี รปศ. มีขอ้จ  ากดัอะไรบา้ง?



1. ในเชิงวิชาการ
• ตพีิมพ/์เผยแพรใ่นวงวิชาการ

• เป็นบทเรียนรฐัประศาสนศาสตรใ์ชส้อน

• ใชเ้ป็นฐานส าหรบัการวิจยัพ้ืนฐาน

2. ในการบรหิารรฐักิจ : เพื่อแกไ้ขปัญหา เพื่อการตดัสินใจ พฒันนาระบบงาน/โครงการ

ควบคมุการท างาน

การใชผ้ลการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร์



1. ปัญหาคณุภาพผลงานวิจยั

• ผลวิจยัไม่ตรงกบัความตอ้งการ

• งานวิจยัใชเ้วลานาน

• เขา้ใจยาก

2. ปัญหาจากสภาพการท างานราชการ

• ตั้งรบั(Reactive)/แกปั้ญหาเฉพาะหนา้
• ท างานไม่เนน้ระบบ

• ท างานภายใตข้อ้จ  ากดัของกฏหมาย

ปัญหาอุปสรรคในการใชผ้ลการวิจยัรฐัประศาสนศาสตร์



1. ความจ าเป็นในการใชผ้ลการวิจยั

• ไม่ตอ้งใชทุ้กกรณี

• ใชก้รณีขอ้มูลข่าวสารไม่เพียงพอ

2. การส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของผูใ้ชผ้ลวิจยั
• ผูถู้กวิจยั /ผูใ้ชผ้ลวิจยั : รว่มจดัท าโครงการ  ให้
ขอ้มูลรว่มท าวิจยั รว่มลงทุน รว่มน าผลวิจยัไปใช้

ประโยชน์

ขอ้ควรพิจารณาในการน าผลวิจยัไปใช้



• พิจารณาความถูกตอ้ง สมบูรณ์

ของกระบวนการวิจยั(ทุกขั้นตอน)

• ขั้นวางแผนวิจยั

• ขั้นลงมือด าเนินการวิจยั

• ขั้นการเขียนรายงานผลวิจยั

การตรวจสอบคุณภาพงานวิจยั



• ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลวิจยั

• งานวิจยัควรมาจากความตอ้งการของ          

นกับริหารและองคก์าร

• ควรมีการจดัสมัมนาเผยแพรผ่ลการวิจยั

• การจดัตัง้ธนาคารขอ้มูลวิจยั

• การจดัตัง้ศนูยร์วบรวมผลวิจยั 

การสง่เสริมการใชป้ระโยชนจ์ากผลการวิจยั
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