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ค าน า 
 

 องค์ความรู้ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 เรื่อง  
“เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเผยแพร่
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในปีที่ผ่าน
มา 

ดังนั้น คณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีการจัดการองค์ความรู้จากการ
วิจัยขึ้น โดยน าองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้ประสบความส าเร็จในการท าวิจัยหลายท่านมาถอดเป็นบทเรียน และ
สร้างโมเดลอันเป็นแบบอย่างของความส าเร็จในการท าวิจัยให้กับอาจารย์ในคณะฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการท า
วิจัยให้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพต่อไป                 

เนื้อหา “เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ”  ในเล่มประกอบด้วย  
1. ลักษณะงานวิจัยในปัจจุบัน 

2. วิธีการสังเกตลักษณะงานวิจัย และจุดแข็ง/จุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

คณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังว่า องค์ความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
และให้ความรู้แก่ผู้อ่านทุกท่าน ที่จะน าแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และท าวิจัยให้มีคุณภาพ
ต่อไป 

 

คณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2561 

กุมภาพันธ์ 2562 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได ้
 

การประชุมระดมความคิดในการจัดการองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2561 หัวข้อ   “เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ” นั้นเกิดจากความคิดว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลายสาขาวิชาซึ่งมีลักษณะศาสตร์และ
มีรูปแบบการท างานวิจัยที่แตกต่างกัน  หากสามารถสกัดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการท างานวิจัยแล้วน ามา
แลกเปลี่ยนกันก็จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบท หลากหลายสถานการณ์ และหลากหลาย
ศาสตร์ ซึ่งในอนาคตจะสามารถน าไปต่อยอดสู่การท างานวิจัยที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการได้ ทั้งนี้สามารถ
สรุปเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุมระดมความคิดของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ดังนี้คือ 

1.ลักษณะงานวิจัยในปัจจุบัน  
• งานวิจัยเชิงปริมาณ มักจะมีการตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบ ซึ่งจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง  

งานวิจัยเชิงปริมาณมีข้อจ ากัดในเรื่องของการอธิบาย ปัจจัย สาเหตุ หรือเหตุผลจากผลการศึกษาที่
ได้รับ  

• งานวิจัยเชิงคุณภาพ จะต้องตั้งค าถามปลายเปิด เพ่ือจะได้น าข้อมูล หรือความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง มาเขียนในเชิงพรรณนา หรือการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงค าตอบที่
จบในตัว  ทั้งนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ สิ่งที่จะน ามายึดโยง และค านึงถึงตลอดเวลา ก็คือ Concept 
และทฤษฎีเพื่อเอาไว้อ้างอิง ทบทวน และตอบโต้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด 

• งานวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยน าผลที่ได้มาอธิบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้อง ซึ่งสามารถเพ่ิมการวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ เพราะ
จะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์แบบมากข้ึน การท าวิจัยในลักษณะนี้ผลที่ได้รับจะสามารถตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน และชี้ชัดได้ว่าผลการวิจัยเกิดจากปัจจัยหรือตัวแปรจริง มีความสมบูรณ์  มองรอบด้าน
มากขึ้น  ทั้งนี้ผลที่ได้นั้นอาจจะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันก็ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าสิ่งใด
คือปัจจัยแทรกซ้อนที่ท าให้ผลในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกัน 

 
2. วิธีการสังเกตลักษณะงานวิจัย ให้พิจารณาจาก 

• วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
• เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  หากเป็นแบบสัมภาษณ์  แบบสังเกตพฤติกรรม จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณจะใช้เครื่องมือประเภท แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะต้อง
เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมสอดคล้องกับประชากรและชนิดของงานวิจัย 
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3. จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยเชิงปริมาณ 

•  จุดแข็ง : มีเครื่องมือ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว (ตรวจสอบความเชื่อมั่นและจ าแนกค่าสถิติ 
ผู้เชี่ยวชาญ) 

• จุดอ่อน : กระบวนการในการสร้างเครื่องมือจะเหนื่อย ยุ่งยาก ต้องรู้จักการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม  
รู้จักการเลือกใช้ภาษาเพ่ือตั้งค าถามในเครื่องมือวิจัย 
งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

• จุดแข็ง : มีความเป็นอิสระสูง ต้องจัดการกับตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายกับคนอ่ืน 
• จุดอ่อน : ความเชื่อมั่น ความเป็นกลาง สิ่งที่ยึดโยงมีเพียงนักวิจัยและแนวคิดทฤษฎี  ผู้วิจัยต้องมี

เทคนิคในการเขียนเพื่อแสดง ชักจูงความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจ 

4. เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
4.1 เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ  
- ก าหนดสเกลค าตอบให้ชัดเจน  ตัดสเกลค าตอบกลาง ๆ  
- เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลควรถามค าถามให้น้อยที่สุด แต่ต้องเป็นค าถามที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด 
- รู้จักเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  
- ให้รางวัลหรือค่าตอบแทนแกผู่้ให้ข้อมูล เพ่ือชักจูงใจในการอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
- ในกรณทีี่เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่เป็นชาติพันธุ์ หรือกลุ่มท่ีอ่านเขียนภาษาเป้าหมายไม่ออก 
  ควรจะต้องเตรียมล่ามภาษาที่เชี่ยวชาญ หรือใช้รูปภาพเป็นสื่อแทนค าตอบ 
 
4.2 เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
- เลือกใช้เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือหลีกเลี่ยงค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่” 
- ศึกษาทฤษฎีหลากหลาย ไม่ยึดทฤษฎีอันใดอันหนึ่ง 
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายถูกต้อง ชัดเจน 
- ในขณะลงพ้ืนที่ต้องเข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มเป้าหมาย  จนเกิดความไว้วางใจ  มีท่าทีเป็นมิตร แต่งกาย
เหมาะสม และไม่วางตัวเหนือกว่า หรือ กดข่มผู้ให้ข้อมูล 
- ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ต้องรู้จักการชวนคุย(เรื่อยเปื่อย) แล้วเริ่มป้อนค าถามที่ต้องการไปทีละน้อย
หากพบความผิดปกติ ให้ชวนคุยเรื่องอ่ืนก่อน แล้วจึงค่อยวกกลับมาถามค าถามเดิมอีกครั้ง  
- ในระหว่างการเก็บข้อมูลต้องรู้จักRe-check ข้อมูลตลอดเวลา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้รับ 
- หากท าวิจัยเอกสาร การเก็บข้อมูลนั้นอาจมีความยุ่งยากเพราะเนื้อหาของข้อมูลมีปริมาณมาก  
ผู้วิจัยควรมีเทคนิคเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ตนเอง รวมทั้งจะช่วยประหยัดเวลาในการดึง
ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ การท าสมุดแยก แต่ละประเด็น  การท าโน้ตคั่นแยกสี แต่ละประเด็น  การท าบัตร
ค า  และการสร้างไฟล์แม่แบบ 
- ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต้องรู้จักลดอัตตาของนักวิจัยลง เพ่ือจะได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
กลาง ไม่อคติ 
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จากประเด็นดังกล่าว มีผู้ที่น าองค์ความรู้เรื่อง“เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ”ไปใช้ประโยชน์ในการท างานวิจัย ได้แก่  อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง และ อาจารย์สุภา  พูนผล  ใน
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ   
และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล  ชัยเกียรติธรรม ในโครงการวิจัยเรื่องค าสลับพยางค์ในภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาไทยถิ่น  เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้เป็นนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไป 
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บทน า 

 

การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นมีงานที่อาจารย์ทุกคนได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยคือ
อาจารย์จะต้องท าตามพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานวิจัย เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ทุกคนจ าเป็นต้องท า ซึ่ง
นอกจากเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้กับตัวเองแล้ว ความส าคัญของการท าวิจัยประการหนึ่งคือการพัฒนา
องค์ความรู้และเกิดทฤษฎีใหม่มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทของสังคมและโลกาภิวัฒน์   และน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการท าวิจัยไปใช้ในการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการในวงกว้างต่อไป   

คณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดการประชุม เพื่อ
จัดการองค์ความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในหัวข้อ “เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” ด้วยเห็นว่าอาจารย์แต่ละท่านล้วนมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยมาแล้ว  แต่
เทคนิควิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยนั้นแตกต่างกัน  ผนวกกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
หลายสาขาวิชาซึ่งมีธรรมชาติการท างานวิจัยที่แตกต่างกันทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ  ดังนั้นหากมี
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวก็จะส่งผลดีและเกิดประโยชน์มาก เพราะจะช่วยเป็นแนว
ทางการท าวิจัยให้แก่ผู้ที่สนใจไดใ้นโอกาสต่อไป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย  

1. ลักษณะงานวิจัยในปัจจุบัน 

2. วิธีการสังเกตลักษณะงานวิจัย และจุดแข็ง/จุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3. เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวนี้จะมีการเผยแพร่โดยจัดการประชุมให้

ความรู้แก่คณาจารย์และผู้สนใจเพื่อน าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังจะได้น าองค์ความรู้มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
คณะฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณชนด้วย 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

 อันเนื่องมาจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 นั้น ส่งผลให้บุคลาการทางการศึกษาต้องพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
วิจัยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผนวกกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าจะต้องมีผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปี ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงเป็นเหตุให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องท าวิจัย เพราะงานวิจัย เป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งของการน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นผลงานทางวิชาการที่ประจักษ์เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ดังกล่าวจึงได้จัด 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการความรู้จากการวิจัยส าหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ“เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล
งานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ”ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการของอาจารย์ในคณะให้ดีขึ้นต่อไป  
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แผนการจัดการความรู ้

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ได้จริง 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรูไ้ปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
- ประชุมเพื่อ

ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้รับผิดชอบ

ระดมความคดิ
เพื่อก าหนด
ประเด็นการ
เรียนรู ้

ภาค
การศึกษา
ที่ 
1/2561 

ประเด็น
หัวข้อองค์
ความรู ้

-ได้ประเด็น
หัวข้อองค์
ความรู ้
-ได้
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

1.คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
2/2561 
2. คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

- ประชุม
คณะกรรมการ
วิจัยของคณะฯ
เพื่อ
แลกเปลีย่น
เรียนรูต้าม
หัวข้อองค์
ความรู้ที่
ก าหนดไว ้
- เปิดโอกาสให้ผู้
ที่สนใจและมี
ประสบการณ์
ในการท าวิจัย
แต่ไมไ่ด้เป็น
คณะกรรมการ
วิจัยเข้าร่วม
เพื่อ

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2561 

องค์
ความรู ้

ได้ประเด็น
องค์ความรู ้
 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
ด าเนิน การ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ได้จริง 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรูไ้ปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แลกเปลีย่น
ความรู ้

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
กลุ่มวิจัย
รวบรวมความรู้
จากคณาจารย์
ในกลุ่มตาม
ประเด็นที่
ก าหนดแล้ว
เรียบเรียงเป็น
องค์ความรู ้
 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2561 
(พ.ย 61 
ถึง ก.พ.
62) 

เนื้อหา
องค์
ความรู้
จากการ
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหาองค์
ความรู้จาก
การประชุม
ย่อยอย่างน้อย 
3 ครั้ง 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ผู้น ากลุม่และ
เลขานุการผู้จด
บันทึก 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
ด าเนิน การ
แล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

น าองค์ความรู้ที่
เรียบเรียงให้ผู้น า
กลุ่มและ
คณาจารย์ที่เป็น
กรรมการฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องและ
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2561 
(ก.พ.62) 

เนื้อหา
องค์
ความรู้
จากการ
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหาองค์
ความรู้จาก
การประชุม
ย่อยอย่าง
น้อย 3 ครั้ง 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ผู้น ากลุม่และ
เลขานุการผู้จด
บันทึก 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
ด าเนิน การ
แล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

-จัดท าเอกสาร
คลังความรู้ที่
ได้รับ 
- เผยแพร่องค์

ความรู้ทาง
เว็บไซต์ของ
คณะฯและของ
มหาวิทยาลยั 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2561 
(ก.พ.62) 

- เล่ม
สรุป
องค์
ความรู ้
- เว็บไซต ์

เอกสารสรุป
องค์ความรู้ 
1เล่มและ
ไฟล์สรุป
ความรู ้

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
และผู้ทีส่นใจ 

ผู้น ากลุม่และ
เลขานุการผู้จด
บันทึก 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
ด าเนิน การ
แล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้

- จัดประชุม
คณาจารย์
เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2561 

- การ
ประชุม 

- การประชุม
รวมอาจารย์
ในคณะฯ 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ

1.คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ได้จริง 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรูไ้ปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 คณาจารย์ใน
คณะเพื่อ
น าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

- คณะกรรมกา
รการจดัการ
ความรู้กลุม่
วิจัยจะท า
หน้าท่ีเป็นพี่
เลี้ยงให้
ค าปรึกษาแก่
คณาจารย์ที่
ก าลังท า
โครงการวิจัย
หรือก าลังยื่น
เสนอขอ
อนุมัติ
โครงการวิจัย 

(ก.พ.62) อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

สังคมศาสตร์ 
และผู้ทีส่นใจ 

และ
สังคมศาสตร ์
2. 
คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนิน การ
แล้ว 

7 การเรยีนรู ้
 

- คณะฯ 
สนับสนุนให้
คณาจารย์น า
ความรู้ไป
ปฏิบัติโดยให้ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รัชตพล  ชัย
เกียรติธรรม
อาจารย์
เกียรตสิุดา 
บุญส่ง และ
อาจารยส์ุภา 
พูนผล น า
องค์ความรู้
เรื่องเทคนิค
การเก็บข้อมูล

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2561 

- มีการ
น าองค์
ความรู้
ไปใช้ 

มีอาจารย์ที่
ท าวิจัยอย่าง
น้อย 1 
โครงการน า
องค์ความรู้
ไปใช้จริงใน
การท าวิจัย 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

1.คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
2. 
คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
ด าเนิน การ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ได้จริง 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรูไ้ปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

งานวิจัยเชิง
ปริมาณและ
คุณภาพ  ที่
ได้รับจากการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูเ้พื่อไป
ปรับใช้ใน
งานวิจัยต่อไป 

 
ผู้อนุมัติ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส   พันธ์พลกฤต (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 

“เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 

ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  เบญจวรรณ 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารย์สุภา  พูนผล 

ผู้จดบันทึก    : อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภสั พันธ์พลกฤต   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบจวรรณ    

3. อาจารย์ ดร. พิพัฒน์พงศ์  มาศิริ     

4. อาจารย์สุทธิณี  พรหมกันดร     

5. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อ าปะละ   

6. อาจารย์สุภา  พูนผล      

7. อาจารย์เกียรติสุดา  บุญส่ง     

8. อาจารย์ดร.เอลิสา  มิเอะ  นิชิคิโตะ    

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตพล ชัยเกียรติธรรม   

10. อาจารย์ ดร. ปุณณาสา  โพธิพฤกษ์    

11. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์     

12. อาจารย์ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม    

13. อาจารย์นิธินาฎ  บุลมาก     

14. อาจารย์อัญษิกาญฌ์  ภูธรใจ     

15. อาจารย์เกณฑ์  เชื้อพลากิจ  
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 การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู้  
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

ประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย กลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 เวลา  10.20 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารพันธสัญญา 

 
ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  เบญจวรรณ 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารย์สุภา  พูนผล 

ผู้จดบันทึก    : อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ    

3. อาจารย์ ดร.พิพัฒน์พงศ์  มาศิริ     

4. อาจารย์สุทธิณี  พรหมกันดร     

5. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์  อ าปะละ    

6. อาจารย์สุภา  พูนผล      

7. อาจารย์เกียรติสุดา  บุญส่ง     

8. อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ    

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม   

10. อาจารย์ ดร. ปุณณาสา  โพธิพฤกษ์    

11. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์     
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  เบญจวรรณ ในฐานะประธานกรรมการการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ก าหนดการประชุมเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้KM จึงขอความร่วมมือให้คณะกรรมการ
ทุกท่าน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท าวิจัยที่ผ่านมา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดการองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษานี้ คือ  ประเด็น 
“เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 

 
 ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต กล่าวว่า งานวิจัยของตนเองที่ท าแล้วเสร็จนั้น เป็นงานวิจัยแบบ
ผสมผสานกันระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งก าหนดปัญหาการวิจัยในเชิงคุณภาพนั้น จะ
เริ่มต้นจาก การตอบโจทย์หรือตั้งค าถามการวิจัยว่าเป็นอย่างไร  ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ จะตั้งค าถามว่าเป็น
การเปรียบเทียบ ซึ่งจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจากโจทย์การวิจัยในลักษณะดังที่กล่าวมานั้น จะน าไปสู่การ
ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยเชิงปริมาณ จะก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้ค าว่า 
“เพ่ือเปรียบเทียบผลของการ...ว่าแตกต่างกันหรือไม่”      แต่หากเป็นเชิงคุณภาพ จะเป็นในลักษณะ
เช่นเดียวกับงานวิจัยครั้งก่อนของอาจารย์ ดร. เอลิสา ที่ว่า 
 อาจารย์ ดร. เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ กล่าวว่า ในการวิจัยครั้งก่อน ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือ
ต้องการทราบถึงอุปสรรคระหว่างล่ามการแพทย์ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น กับบุคคลทางการแพทย์ ในการตั้งค าถามก็จะ
ใช้ค าว่า “อย่างไร” จะหลีกเลี่ยงการตั้งค าถามเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างตอบว่า “ใช่” หรือ  “ไม”่ แต่พยายามตั้ง
ค าถามให้เป็นค าถามปลายเปิด  เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างอธิบายข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด  

ผศ. ธันวา เบญจวรรณ กล่าวเสริมว่าการวิจัยในเชิงคุณภาพ จะต้องตั้งค าถามปลายเปิด เพื่อจะได้น า
ข้อมูล หรือความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาเขียนในเชิงพรรณนา หรือการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้น
จะต้องหลีกเลี่ยงค าตอบที่จบในตัว  ทั้งนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ สิ่งที่จะน ามายึดโยง และค านึงถึงตลอดเวลา ก็
คือ Concept และทฤษฎีเพ่ือเอาไว้อ้างอิง ทบทวน และตอบโต้ในกรณีที่มันผิด  

อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง กล่าวว่า ในหัวข้อ KM ปีที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับในเรื่องนี้เช่นกัน ในการ
วิจัยของตนเอง เป็นการวิจัยผสม ระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ถึงประสิทธิภาพ และการพัฒนาชุดฝึก โดยอ้างอิงจากค่าตัวเลขค่า IOC และค่าความเชื่อมั่น ส่วน
วัตถุประสงค์ที่สอง คือ เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติ โดย
เปรียบเทียบเป็นการ T-Test ในตอนนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะเพ่ิมการวิเคราะห์ในด้าน
คุณภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้รับให้ภาพชัดเจน และมีน้ าหนักมากข้ึน ทั้งนี้หากสามารถ
เพ่ิมการวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ จะท าให้งานสมบูรณ์แบบมากข้ึนโดย
ดูจากปัจจัยอะไรที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้ค่าสถิตินี้  ซึ่งผู้ทรงได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างที่ผ่าน 
เป็นเพราะเครื่องมือหรือชุดฝึกของเราหรือไม่  ทั้งนี้หากมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชุดฝึกนี้ น่าจะมีการ
สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่าเป็นเพราะอะไร 

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวเสริมว่า เพราะงานวิจัยเชิงปริมาณมีข้อจ ากัดในเรื่องของการอธิบาย 
ปัจจัย สาเหตุ หรือเหตุผลจากผลการศึกษาที่ได้รับ  
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ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต กล่าวว่า งานวิจัยของตนเองก็เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะเริ่มต้นจากผลสรุปในเชิงปริมาณก่อน เมื่อหาค่าสถิติออกมาแล้วพบว่า ผลมี
ดีขึ้น หรือสูงขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ต้องการจะยืนยันว่าค่าตัวเลขท่ีสูงขึ้นนั้น เป็นจริงหรือไม่ ดังนั้น
จะต้องเพ่ิมการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม นอกจากนี้ได้ท าการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสัมภาษณ์ 
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งจะเราจะได้ข้อมูลที่สอดคล้องกันระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือที่จะชี้
ชัดได้ว่าผลการวิจัยที่ได้นั้น เกิดจากปัจจัยหรือตัวแปรจริง ดังนั้นส่วนตัวจึงชอบใช้การวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ในการ defend งานวิจัยของวช. มักจะมีค าพูดของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ขอ
อนุญาตไม่เอ่ยนาม ที่ท าให้ตัวเองได้ฉุกคิดตลอดว่าจะท าวิจัยในเชิงปริมาณอย่างเดียวไม่ได้ ท่านพูดขึ้นมาว่า 
“เพียงแค่ตัวเลขสูงขึ้น แล้วก็น ามาสรุปว่าผลมันเป็นแบบนี้ จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นจริง” บางทีตัวเลขอาจ
ไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายเสมอไป ดังนั้นเราจะต้องใช้การวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพมาอธิบายประกอบการอธิบาย
ทฤษฎี ท าให้การวิจัยของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บางครั้งตัวเลขเชิงปริมาณ กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะ
ขัดแย้งกัน ก็ไม่แปลก ท าให้เราคิดต่อไปได้ว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยแทรกซ้อน ดังนั้นส่วนตัวแล้วจะใช้เทคนิคการ
เขียนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน เพ่ือยืนยันกับผลการวิจัยที่ได้ ท าให้เราได้องค์ความรู้ใหม่ๆ 
ตลอดเวลา  สนุกดีค่ะ 

อีกเรื่องนี้ ไม่ทราบในงานวิจัยของพายัพมีหรือไม่  ในเรื่องบทสรุปของผู้บริหาร ก็คือ บทสรุปนี้จะต้อง
ให้ผู้บริหารอ่าน ซึ่งในบทสรุปนั้นจะต้องยืนยันผลการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกัน
หรือไม่อย่างไร และน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะแตกต่งกันในการเขียนบทคัดย่อ ที่เป็นการเขียนใน
ภาพรวมของงานวิจัย แต่ส่วนบทสรุปผู้บริหาร นอกจากการเขียนสรุปในภาพรวมแล้ว จะต้องเขียน
ข้อเสนอแนะด้วยว่าผู้บริหารจะท าอย่างไรต่อไป  

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ  กล่าวว่าหลังจากท่ีรับฟังการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์การท าวิจัยของคณะกรรมการแต่ละท่านแล้วพบว่า มีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุใดจึงต้องท าวิจัยแบบ
ผสมผสาน และมีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรในการเก็บข้อมูล ซึ่งวิธีการท า หรือเทคนิคการเก็บข้อมูลของ
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน แต่จะท าได้อย่างไรเมื่อต้องมา
ท าควบคู่กัน ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจมาก ๆ ครับ  เนื่องจากวันนี้เวลาไม่เพียงพอ จึงขอยกยอดไป
พูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
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สรุปสาระจากการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1 
 

 ลักษณะงานวิจัยในปัจจุบัน  
• งานวิจัยเชิงปริมาณ มักจะมีการตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบ ซึ่งจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง  

งานวิจัยเชิงปริมาณมีข้อจ ากัดในเรื่องของการอธิบาย ปัจจัย สาเหตุ หรือเหตุผลจากผลการศึกษาที่
ได้รับ  

• งานวิจัยเชิงคุณภาพ จะต้องตั้งค าถามปลายเปิด เพ่ือจะได้น าข้อมูล หรือความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่าง มาเขียนในเชิงพรรณนา หรือการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงค าตอบที่
จบในตัว  ทั้งนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ สิ่งที่จะน ามายึดโยง และค านึงถึงตลอดเวลา ก็คือ Concept 
และทฤษฎีเพื่อเอาไว้อ้างอิง ทบทวน และตอบโต้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด 

• งานวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยน าผลที่ได้มาอธิบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้อง ซึ่งสามารถเพ่ิมการวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ เพราะ
จะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์แบบมากข้ึน การท าวิจัยในลักษณะนี้ผลที่ได้รับจะสามารถตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน และชี้ชัดได้ว่าผลการวิจัยเกิดจากปัจจัยหรือตัวแปรจริง มีความสมบูรณ์  มองรอบด้าน
มากขึ้น  ทั้งนี้ผลที่ได้นั้นอาจจะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันก็ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าสิ่งใด
คือปัจจัยแทรกซ้อนที่ท าให้ผลในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกัน 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 

วันพุธที่ 9 มกราคม  2562 เวลา  13.05 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  เบญจวรรณ 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารย์สุภา  พูนผล 

ผู้จดบันทึก    : อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ    

3. อาจารย์ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม    

4. อาจารย์สุทธิณี  พรหมกันดร       

5. อาจารย์สุภา  พูนผล      

6. อาจารย์เกียรติสุดา  บุญส่ง     

7. อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ    

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม      

9. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์     

จากการประชุมที่ผ่านมาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
วิจัยของคณะกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ“เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ”
แต่ด้วยช่วงวลาที่จ ากัด  ในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 2 ทีค่ณะกรรมการจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่า ในมุมของตัวผมเองนั้น ในระดับปริญญาตรีท าวิจัยในเชิงปริมาณ 
แต่ในระดับปริญาโทใบแรก จะท าวิจัยในเชิงปริมาณชัดเจน ปริญาโทใบท่ีสอง วิจัยในเชิงคุณภาพ ซึ่งจุดอ่อนใน
การท าวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ถูกตีมากที่สุด คือ เรื่องของความเชื่อมันได้ในความเป็นกลาง เพราะว่าในเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ส าคัญท่ีสุดคือแบบสอบถาม แต่ในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ส าคัญท่ีสุดคือนักวิจัย ถ้าวิจัยในเชิง
ปริมาณตัวแบบสอบถามนั้นได้รับการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น และการจ าแนกด้วยค่าสถิติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว สามารถยืนยันผลการสรุปจากค่าสถิติที่ได้  ส่วนในเชิงคุณภาพ มันไม่มีอะไรค้ าจุน นอกจากตัวนักวิจัย
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และแนวคิดทฤษฎี เพราะฉะนั้นจุดอ่อนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็คือความเป็นกลางของนักวิจัย นอกจากนี้ยัง
มีเรือ่งของขนาดของข้อมูลที่ได้มา ต้องได้ข้อมูลมาเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ เพราะในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น
ใช้ความรู้ อารมณ์ และความสะดวกเป็นตัวก าหนดขนาดของข้อมูลเป็นหลัก บางครั้งท าการเก็บข้อมูลจาก 4 
เคส สามารถน ามาเขียนข้อมูลได้เป็นร้อยๆหน้า บางครั้งท าการเก็บข้อมูลจาก 20 เคส น ามาเขียนข้อมูลได้ไม่ก่ี
หน้า ข้อมูล 20 เคส ได้ข้อมูลไม่พอ แต่ข้อมูลจาก 4 เคสสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะ และพอเพียงต่อการเขียน
งานวิจัยได้สมบูรณ์ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการเขียนงานวิจัยในเชิงคุณภาพ ค่อนข้างเหนื่อยและใช้เวลาในการ
เขียนเพ่ือชักจูงให้เห็นได้ว่า งานนี้สามารถไปได้จริง แต่ในเชิงปริมาณนั้น จะมีความยากง่ายแตกต่างกัน แต่
จุดอ่อนในเชิงปริมาณคือ เรื่องของการตีความค่าสถิติ ยกตัวอย่างเช่น ค่า 4.49 เท่ากับอะไร แต่หาได้ค่าสถิติ 
4.50 เท่ากับค่าอีกเวเวลหนึ่ง  ค าถามคือค่าสถิติแตกต่างกันแค่ 0.1 เสี้ยวเดียว ผลสรุปมันเป็นอย่างนั้นได้จริง
หรือไม่ บางครั้งกรอบแนวคิดเชิงปริมาณเน้นการก าหนดตัวแปร แต่หากตัวแปรไม่ดี เครื่องมือไปไม่ได้ การวิจัย
เชิงปริมาณจะเหนื่อยตอนแรก แต่สบายตอนหลัง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพสบายตอนแรก แต่เหนื่อยตอนหลัง  
เพราะฉะนั้นปัญหาจะอยู่ที่การเลือกใช้สถิติ การก าหนดตัวอย่าง การก าหนดตัวแปร รวมไปถึงการตั้งข้อค าถาม 
และอธิบายค่าจุดแต่ละจุด แตกต่างกันอย่างไร แต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่สามารถวัดค่าด้วยตัวเลข อย่างเช่น 
อารมณ์ความรู้ของบุคคล  ดังนั้นจึงต้องท าการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการเขียนงานวิจัยที่ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น ในระยะหลังๆมานี้ ผมจึง
เลือกท าวิจัยเชิงปริมาณท่ีเกาะเกี่ยวแนวคิด ทฤษฎีเป็นหลัก โดยอาศัยปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นตัวเดินเรื่อง 
โดยไม่ละทิ้งค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือมาดูต่อว่าสมมุติฐานเป็นเพราะอะไร แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป  

 
ผศ.ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต กล่าวว่า ในเชิงปริมาณจะเหนื่อยช่วงแรก ตั้งแต่การตั้งค าถาม  

จะต้องหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น  ค่าอ านาจจ าแนก ก่อนที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ ซึ่งก็จะมีวิธีการ
คือ ค่ายังต่ าอยู่ จะท าอย่างไรให้ค่านั้นสูงขึ้น ต้องตัดข้อค าถามนั้นออก และใส่ค่าค าถามอ่ืนแทน แม้แต่ส่วน
เบี่ยงแบนมาตรฐานยังต้องน ามาคิด มีทั้งเรื่องสถิติ และการเลือกใช้ค่าสถิติท่ีไม่เหมาะสม  

 
อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง กล่าวว่า นอกเหนือจากเรื่องการเลือกใช้ค่าสถิติ จะมีเรื่องการเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณของกลุ่มทดลอง คือกลุ่มตัวอย่างไม่เต็มใจให้เป็นกลุ่มทดลองให้ ยกตัวอย่างงานวิจัยของตนเองที่มี
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลระยะยาว ท า Pre-Test แล้วท าชุดฝึก  และต้องท า Post-Test  อีกซ่ึงบางคนไม่มี
เวลามากพอ ดังนั้นปัจจัยการเลือกกลุ่มทดลองที่ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการเก็บข้อมูล หรือการเลือกกลุ่มทดลอง
ที่เข้าข้างงานวิจัยของเรา ท าให้เกิดการไบแอส หรืออคติต่องานวิจัยของเราได้ ส่วนตัวแล้วคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็น
ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง 

ผศ. ธันวา เบญจวรรณ กล่าวเสริมว่า ในบางค าถามเชิงจิตวิทยา มันมีแนวโน้มที่จะตอบแบบสูง กับ
เรื่องเดียวกันกับใช้ค าบางค าที่เปลี่ยนไป กลับมีแนวโน้มที่จะตอบต่ า ซึ่งจะเห็นว่าข้อค าถามบางข้อมีเจตนาซ่อน
เร้นชัดเจนมาก  
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ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤตจึงกล่าวเพ่ิมเติมว่า เพราะเหตุนั้น นักวิจัยจะต้องก าหนดสเกล ส่วนตัว
แล้วจะก าหนดสเกลให้น้อยลง จาก 5 สเกล ให้เหลือ 4 สเกล ยกตัวอย่างเช่น จริง จริงที่สุด ค่อนข้างจริง ไม่
จริง ไม่จริงที่สุด ซึ่งจะตัดข้อค าตอบที่ก่ าก่ึงออก  ให้เหลือข้อค าตอบที่ชัดเจนระหว่างจริง กับ ไม่จริง  อันนี้ก็จะ
เป็นเทคนิคในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือป้องกันการตอบแบบครึ่งๆ กลางๆ ซึ่งบางค าถามชี้ชวนให้ตอบ
กลางๆ ดังนั้นต้องก าหนดสเกลให้ชัดเจน 

 ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวเสริมว่า หากข้อค าถามไม่มีนัยยะซ่อนเร้น ในการวิจัยเชิงปริมาณ ก็
สามารถใช้การเก็บข้อมูลแบบนี้ได้ การสรุปผลก็จะรวดเร็ว แต่การวิจัยเชิงคุณภาพ จะต้องรีดเค้นความจริง 
และสอดรู้สอดเห็นค่อนข้างเยอะ และต้องจับผิดโดยถามค าถามอ้อมไปอ้อมมา เพ่ือตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่ นอกจากนี้ต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นนักวิจัยเชิงปริมาณจะต้องศึกษาทฤษฎีใน
หลากหลายบริบท เพื่อน ามาอธิบายผลการวิจัยในแต่ละประเด็น  ทั้งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็จะ
สนุกคนละแบบ ในงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะได้เกาะเกี่ยวในทฤษฎีให้มั่น ทั้งนี้จะต้องเลือกใช้ทฤษฎีใน
เหมาะสม ซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยกล่าวไว้ว่า “ทฤษฎีก็เหมือนห่วงยาง ช่วยให้เราไม่จมน้ า
ตาย แต่หากเกาะทฤษฎีมากเกินไป เราก็ว่ายน้ าไม่เป็น”  

ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต แสดงความคิดเห็นว่า เราควรจะน าทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีมาปรับใช้ให้
เหมาะสม เพราะหากเราใช้แค่ทฤษฎีอันใดอันหนึ่ง ไม่สามารถอธิบายได้ทุกเรื่อง เพราะฉนั้นนักวิจัยเชิงคุณภาพ
จ าเป็นต้องศึกษาในหลายๆ ทฤษฎี  หลายๆบริบทว่า ถ้าผลการวิจัยออกมาเป็นแบบนี้ สามารถหยิบทฤษฎีตัวนี้
มาอธิบายได้ แต่ทฤษฏีตัวนี้ไม่สามารถอธิบายได้  ต้องมีกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม ในการอธิบายบริบทที่แตกต่าง
กัน  

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่า สมัยตอนเรียน มันจะมีกรอบทฤษฎีใหญ่ๆ ไม่กี่อัน ที่ใช้อธิบายหลัก
ทางสังคมศาสตร์ เรานักศึกษามักจะใช้ทฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียวนี้เท่านั้น ในการอธิบายผลการวิจัย แต่ในระยะ
หลังมาเริ่มคลายจากทฤษฎี Modern, Post Modern จากยุโรป หากงานวิจัยได้น าทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีเข้า
มาอธิบาย จะท าให้งานวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้น  

ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม กล่าวว่า งานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาๆ เริ่มมีการผสมผสานระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมากข้ึน อย่างงานวิจัยของอาจารย์เกียรติสุดา ที่ก าหนดไว้ว่าหากผลการวิจัยเกิน 
70 เปอร์เซนต์ ถือว่าผู้เรียนชาวต่างประเทศมีระดับการเขียนที่ดี เหมือนกับว่าเอาภาษามาพูดอธิบายตัวเลข 
เป็นตัวแทนของการอธิบายผลในเชิงคุณภาพ จากการแปรผลในเชิงปริมาณ ท าให้คนอ่านเห็นภาพงานวิจัยที่
เข้าใจมากข้ึน ซึ่งผลการวิจัยที่แสดงออกมาเป็นตัวเลข เป็นการอธิบายว่ามากน้อยแค่ไหน แต่ส่วนที่แปรผล
ออกมา เป็นการบอกถึงระดับความมีคุณภาพ เนื่องจากได้ดูงานวิจัยของอาจารย์เกียรติสุดา พบว่าไม่มีการ
อธิบายเชิงคุณภาพตัวเลขที่ได้  ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดอ่อน เพราะไม่สามารถอธิบายผลที่ได้ไม่ชัดเจน  ในการวิจัย
เชิงปริมาณจะมีจุดอ่อน ดังนั้นในการวิจัยเชิงปริมาณ ควรจะต้องอธิบายตัวเลข เช่น 5 4 3 2 1 หมายถึงอะไร 
เหมือนกับการตัดเกรดนักศึกษาระหว่าง 79 กับ 80แต่หากเป็นการวิจัยคุณภาพล้วนๆ โดยที่ไม่มีปริมาณเข้ามา
เกี่ยวข้อง ก็หมายถึงการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ และการสังเกตร่วมด้วย และเขียนสรุปในเชิง
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พรรณนา ที่ไม่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ก็เป็นรูปแบบการวิจัยที่น่าสนใจ ส่วนตัวแล้วคดิว่าในปัจจุบันการ
วิจัยเชิงปริมาณล้วน ๆ อาจไม่เพียงพอแล้ว  ซึ่งแต่ละการวิจัยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน  

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่า ในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะพบการอธิบายพร่ าพรรณาของนักวิจัย 
ซึ่งจะต้องเลือกอธิบายในบริบทไหน มันเล่นกับ Identity ของคนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ให้ระมัดระวังการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กรณีการเลือกกลุ่มนักโทษ จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าท าไมต้องเลือก
กลุ่มนักโทษกลุ่มนี้  และต้องอธิบายให้ชัดเจน ทั้งนี้ในเรื่องอัตตาของนักวิจัยเอง ต้องระมัดระวังไม่ให้หลุด 
ดังนั้นถึงมีเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในคนเข้ามา เพราะผลงานวิจัยที่เก็บตัวอย่างจากชาวบ้านก็จะได้
ผลการวิจัยที่เป็นภาพแทนกลุ่มชาวบ้านซึ่งจะขอยกตัวอย่างงานวิจัยของนักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาให้ ในเรื่องสุข
ภาวะของชุมชน โดยเข้าไปส ารวจหมู่บ้าน แล้วพบใบตอง เปลือกกล้วย เศษใบไม้แห้ง ตามใต้โคนต้นไม้ แล้ว
นักศึกษาก็สรุปว่าสุขภาวะของคนในชุมชนนี้ไม่ดี เนื่องจากไม่มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี  แต่พอผมได้เข้าไป
พูดคุยกับชาวบ้านอีกครั้ง กลับพบความจริงว่า ในมุมมองของชาวบ้านมองว่าเศษใบตองเปลือกกล้วยเศษใบไม้
แห้งที่ตามใต้โคนต้นไม้ไม่ใช่ขยะ แต่เป็นปุ๋ย ที่ย่อยสลายได้ จะเห็นว่าเป็นการตีความผิด โดยเอาบริบทของคน
ในชุมชนเมืองที่มีถังขยะรองรับ กับบริบทของชุมชนที่มีวิถีคนละแบบ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตราย และต้อง
ระมัดระวัง และต้องมีการทบทวนข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งในการวิจัยเชิงปริมาณ ก็ท าการเก็บตัวเลข ได้ตัวเลขมา 
ก็น ามาวิเคราะห์ทางหลักสถิติ   
 อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร กล่าวว่า ในงานวิจัยของตนเองที่ผ่านมานั้น จะมีการวิจัยเชิงปริมาณ
ในช่วงต้น จะมีการวิจัยเชิงคุณภาพมาสอดแทรก  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการเก็บเสียง เอามาน าเป็นค่า
เปอร์เซนต์ จากนั้นมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม ด้านประชากรเก็บตัวอย่างจากนักศึกษาพายัพ อาสาสมัคร ส่วน
ประชากรที่มาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆนั้นทางมหาวิทยาลัยก าหนดมาให้  ดังนั้นก็อาจจะมีอคติของเรื่องกลุ่ม
ประชากร แก้ไขโดยการเขียนอธิบายเพิ่มเติ่มในส่วนระเบียบวิธีวิจัย 
 อาจารย์สุภา พูนผล กล่าวว่า จากท่ีฟังหลาย ๆ ท่านพูดมา แล้วกลับมามองในมุมมองของตัวเองท่ี
ศึกษาด้านวรรณคดี เป็นการวิจัยที่ไม่ได้ไปเก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์คน แต่จะเป็นการ
วิเคราะห์จากตัวละคร และบทวรรณคดีจากรูปเล่ม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพล้วน ๆ แต่พอวันนี้ได้รับฟังความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการหลาย ๆ ท่านแล้ว ท าให้ฉุกคิดได้ว่า การที่เราอ่านวรรณคดีแล้วพบว่าวรรณคดีนี้ใช้
ภาษาได้สละสลวย แต่เราอาจจะมองในด้านเดียว แล้วสรุป ฟันธงว่างานชิ้นนี้ดี จนกลายเป็นภาพแทนวรรณคดี
นั้น เพราะไม่มีผู้เชียวชาญมาตรวจสอบให้ว่าที่เรามองเห็นและสรุปผลนั้น มันเป็นอย่างไรจริงๆ หรือไม่ ก็ถือ
เป็นจุดอ่อนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่า ในช่วงระยะหลัง ๆ มานี้ ผมเห็นว่ามีอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ที่อยู่ใน
สายภาษาศาสตร์ มนุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และวิจิตรศิลป์หันมาศึกษาวรรณกรรม โดยวิเคราะห์มิติ
บางมิติ ทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมในยุคนั้น ๆ โดยเฉพาะประเด็นของสตรีมากข้ึน โดยเฉพาะสาย
วัฒนธรรมจะเห็นเพิ่มมากข้ึนชัดเจน   
 อาจารย์สุภา พูนผล จึงกล่าวว่า ตัวเองเคยอ่านงานประเภทนี้มาบาง อย่างเช่น งานวิจัยที่เอาทฤษฎี
ทางจิตวิทยามาวิเคราะห์วรรณกรรม เรื่องขุนช้างขุนแผน แล้ววิเคราะห์ออกมาว่านางวันทอง เป็นมาโซคิส คือ
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กลุ่มคนที่ชอบความรุนแรงทางเพศ ซึ่งยอมรับว่าตัวเองค่อนข้างตกใจ เพราะเวลาเราอ่านวรรณกรรม เราไม่ได้
คิด หรือตีความไปทางนั้นเลย เป็นการวิเคราะห์ข้ามทฤษฎี ซึ่งมาจากแนวคิดหรือมุมมองของนักวิจัย โดยมอง
ต่างมุมองจากผู้แต่ง ซึ่งผู้แต่งไม่ได้ต้องการให้ตัวละครเป็นอย่างนั้น  
 ผศ. ธันวา เบญจวรรณ กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า กรณีนี้คือผู้แต่งเสียชีวิตไปแล้ว เพราะฉะนั้นไม่
ต้องไปสนใจมุมมองของผู้เขียน และน าเสนอมุมมองของผู้อ่านว่ามองเห็นอย่างไร เพราะถึงแม้ว่าผู้เขียนจะมี
เจนตนาอย่างนั้นก็ตาม แต่หากผู้อ่านตีความตามที่ได้อ่านแล้วนั้น มันมีผลทางสังคมจากการตีความนั้นว่า ใน
ปัจจุบันนี้สร้างการรับรู้ในมิติด้านเพศ การเมือง ชนชน ศาสนาของคนในยุคนี้อย่างไร  
 อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะนักวิจัยประวัติศาสตร์ ส่วนงานวิจัย
ของผมนั้น คล้าย ๆ กับประเด็นนี้ เพราะผมก าลังท าการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ชนชั้นสังคมจากวรรณคดีเรื่อง สุนทรภู่ ซึ่งผมมีความสงสัยในประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนว่าใน
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีการอ้างอิงถึงคนนั้น คนนี้ เช่น รัชกาลที่ 4 หรือสุนทรภู่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอยู่
จริงในประวัติศาสตร์ ที่สามารถสืบหาต้นตระกูลได้ จะเข้าข่ายเป็นงานวิจัยที่ต้องขอยื่นคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนหรือไม่ ในมุมมองเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในด้านสังคมศาสตร์นั้น ในการวิจัย
เชิงปริมาณ ผลออกมาเป็นตัวเลข ที่สามารถชั่งตวง วัดได้ ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ในเชิงคุณภาพ จะเป็น
รูปแบบของการพรรณนา และคุยกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการเขียนบันทึกไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของ
ผู้วิจัยในยุคปัจจุบันว่า คิดอย่างไรกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น ๆ  ซึ่งในปัจจุบัน การวิจัยจะเป็นสห
วิทยาการมากข้ึน ไม่ได้แยกว่าเป็นสายวิทย์ หรือสายศิลป์ มีจุดเด่นจุดอ่อน ท าให้ผมฉุกคิดได้ว่า ในงานวิจัยของ
ผมนั้นน่าจะมีการอธิบายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในขณะที่ศึกษางาน
เก่า ๆ จะเห็นว่า จากหลักฐานชิ้นเดียวกัน นักโบราณคดี จะมองมุมหนึ่ง นักประวัติศาสตร์มองอีกมุมหนึ่งเป็น
การถกกันในศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งหากมองจากแว่นของนักประวัติศาสตร์อย่างเดียวจะมองแค่มุมเดียว 
จะได้ข้อมูลชุดหนึ่ง ดังนั้นงานวิจัยต่อจากไปนี้ ควรจะเป็นงานวิจัยที่ผสมผสานกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เป็นสหบูรณาการมากข้ึน 
  
 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวสรุปการประชุมครั้งนี้ และนัดหมายวันเวลาในการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในครั้งต่อไป 
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สรุปสาระจากการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 2 

 
 1. วิธีการสังเกตลักษณะงานวิจัยให้พิจารณาจาก 

• วัตถุประสงค์งานวิจัย 
• เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  หากเป็นแบบสัมภาษณ์  แบบสังเกตพฤติกรรม จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณจะใช้เครื่องมือประเภท แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะต้อง
เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมสอดคล้องกับประชากรและชนิดของงานวิจัย 

 
 2. จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยเชิงปริมาณ 

•  จุดแข็ง : มีเครื่องมือ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว (ตรวจสอบความเชื่อมั่นและจ าแนกค่าสถิติ 
ผู้เชี่ยวชาญ) 

• จุดอ่อน : กระบวนการในการสร้างเครื่องมือจะเหนื่อย ยุ่งยาก ต้องรู้จักการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม  
รู้จักการเลือกใช้ภาษาเพ่ือตั้งค าถามในเครื่องมือวิจัย 
งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

• จุดแข็ง : มีความเป็นอิสระสูง ต้องจัดการกับตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายกับคนอ่ืน 
• จุดอ่อน : ความเชื่อมั่น ความเป็นกลาง สิ่งที่ยึดโยงมีเพียงนักวิจัยและแนวคิดทฤษฎี  ผู้วิจัยต้องมี

เทคนิคในการเขียนเพื่อแสดง ชักจูงความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจ 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย กลุ่มย่อยครั้งที่ 3  

วันพุธที่ 30 มกราคม  2562 เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  เบญจวรรณ 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารย์สุภา  พูนผล 

ผู้จดบันทึก    : อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ    

3. อาจารย์ ดร.พิพัฒน์พงศ์  มาศิริ     

4. อาจารย์ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม    

5. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์  อ าปะละ    

6. อาจารย์สุภา  พูนผล         

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม      

8. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์     

 

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นหัวข้อ“เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” ดังนี้ 
 ผศ.ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต กล่าวว่าก่อนอื่นขออธิบายวิธีการเก็บข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจตรงกันว่า ใน
การวิจับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น ในการวิจัยเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้  เช่น แบบสอบถาม 
หรือแบบทดสอบ  แต่หากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต
พฤติกรรมในด้านเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลนั้น  ยกตัวอย่างการเขียนโครงร่างการวิจัยของ วช. ในการเก็บข้อมูล
โดยเขียนว่า 1. ท าจดหมายขอความร่วมมือ 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะนี้ถือว่าไม่ใช่
วิธีการเก็บข้อมูล แต่เป็นวิธีการด าเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเขียนกันแบบนี้ แต่หากมองจากคีย์เวิร์ด
ส าคัญในการเก็บข้อมูลการวิจัยแล้ว จะหมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  ด้านระเบียบวิธีวิจัยในการ
วิจัยเชิงปริมาณ ก็คือกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้มากอย่างไร  ในวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนั้น จะมีการแยกระยะอย่างชัดเจน ตัวอย่างจากงานวิจัยของตนเอง เช่น ระยะที่หนึ่ง เป็นการวิจัยเชิง
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ส ารวจ จะใช้แบบสอบถาม หรือแบบวัดทัศนคติ หรือ แบบวัดพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการส ารวจ  ในด้าน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวเองจะแบ่งเป็นสี่ระยะ ระยะที่หนึ่งคือส ารวจ ระยะที่สองคือระยะพัฒนา เอาข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจมาสร้างโมเดล แล้วในระยะที่สาม คือระยะทดลองใช้ และระยะที่สี่ คือระยะติดตามผล ใน
งานวิจัยของตนเองที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จะแบ่งเป็นระยะที่สอง คือระยะพัฒนาในการสร้างโมเดลนั้น จะ
มีอยู่สองวิธีในการสร้างคือ 1. การใช้สถิติ 2. ใช้โฟกัสกรุ๊ป ในงานของตัวเองจะใช้สถิติสร้างขึ้นมาก่อน ตัวสถิติ
จะเป็นตัวชี้เลยว่า ปัจจัยนี้มีอิทธิพลโดยตรง หรือมีอิทธิพลโดยอ้อม จากนั้น กลับมาเน้นย้ าโดยใช้โฟกัสกรุ๊ปอีก
ครัง้หนึ่ง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันว่าโมเดลที่เราสร้างขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากเรา
เพียงคนเดียว  ยกตัวอย่างงานวิจัยของตนเองเรื่องจิตจริยธรรม ได้เชิญ ศึกษานิเทศก์ นักจิตวิทยา ต ารวจ นัก
การศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจริยธรรม เข้ามามีส่วนในการก าหนดโฟกัสกรุ๊ป และยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามโมเดล และค่าสถิติ  
 อาจารยส์ุภา พูนผล กล่าวว่า ตนนึกถึงงานวิจัยของตนเองที่เคยท ามาก่อนหน้านี้ เป็นการศึกษาความ
พึงพอใจ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และไม่มีความสามารถในการอ่าน
เครื่องมือ ดังนั้นในวิธีการเก็บข้อมูล จะใช้เทคนิควิธีการเล่าเรื่อง อธิบาย และใช้รูปภาพแทนค าตอบ โดยให้
กลุ่มตัวอย่างให้คะแนน ยกตัวอย่างเช่น เป็นรูปหัวใจ มีรอยยิ้มมาก หมายถึงชอบมาก พึงพอใจมาก  รูปหัวใจมี
ปากเฉย ๆ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง รูปหัวใจแตกสลาย หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ผศ.ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต กล่าวว่า จากที่อาจารย์สุภากล่าวมา จะเห็นได้ว่า แบบสอบถามนั้น
เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่ภายใต้เครื่องมือนั้น ต้องใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 
และแม่นย าที่สุด  

อาจารย์สุภา พูนผล ฝากประเด็นค าถามว่า ในการใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม ในขณะที่
เราลงพ้ืนทีเ่ข้าไปสัมภาษณ์ ในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อยากให้ข้อมูล เราจะมีวิธีการอย่างไรในการดึงข้อมูลออกมา  

ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม กล่าวว่าในงานวิจัยของตนเอง ในการเก็บความหมายของภาษาเหนือ 
ในค าท่ีเราไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง  และในพจนานุกรมสองเล่ม ได้ให้ความหมายของค าเดียวกันนี้ ไม่
เหมือนกัน ก็จะน าค านี้ไปถามจากคนพ้ืนเมืองอีกครั้ง  

อาจรย์สุภา พูนผล กล่าวว่า จากตัวอย่างงานวิจัยของผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม เป็นการวิจัย
เกี่ยวกับเอกสาร ในการหาความหมายของค า ที่มีความหมายค่อนข้างหลากหลาย แล้วอาจารย์มีเทคนิค
อย่างไรในการแยกหมวดหมู่ของค า ว่าแต่ละค านั้นอยู่หมวดหมู่ไหน  มีการท าสมุดแยกสี ท าคั่นโน้ต เป็นต้น 
ตอนที่ตนเองท างานวิจัยในระดับปริญญาโทนั้น ท าการวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมแต่ละภาค แต่เมื่อสอบถาม
เทคนิคการเก็บขอ้มูลของเพ่ือน เพ่ือนใช้วิธีการจดบันทึกรวม ๆ กัน แต่ตนเองใช้วิธีการแยกสมุดเป็นเล่ม ๆ 
เช่น สมุดของวรรณกรรมภาคเหนือ  สมุดของวรรณกรรมภาคอิสาน แล้วท าโน้ตคั่นแยกในแต่ละประเด็น  

อาจารย์ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม กล่าวว่า ส าหรับผมแล้ว ผมท าเป็นบัตรค า หรือถ่ายเอกสาร ขีดเส้น
ใต้ แล้วเรียงตามล าดับ  จากงานวิจัยที่ท าอยู่ตอนนี้ เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมจาก
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ 4  คิดไว้ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพจากหน้าที่พบประเด็นประเด็นทางสังคมและ
วัฒนธรรมจากบทวรรณคดี พร้อมกับเลขหน้า แล้วจัดหมวดหมู่ คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เมื่อก่อนที่ยังไม่มี
โทรศัพท์แบบถ่ายรูปได้ ผมใช้วิธีการเขียนโน้ตลงบนบัตรค า ซึ่งต้องใช้เวลามากเหมือนกัน  

ผศ. รัชตพล  ชัยเกียรติธรรม กล่าวว่า ส าหรับผมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการหาความหมายของ
ค าศัพท์จากพจนานุกรม ก่อนอ่ืนจะเปิดหาเลขหน้าของค าศัพท์แต่ละค า ว่าอยู่หน้าไหนก่อน จากนั้นค่อยหา
ความหมายภายหลัง  เพราะหากเปิดหาความหมาย แล้วหาเลขหน้าไปด้วย ท าให้ต้องใช้เวลาเปิดไปเปิดมา จะ
ท าให้ใช้เวลามากและเกิดความสับสนได้ง่าย อีกเทคนิคท่ีใช้คือ ท าไฟล์แม่แบบตารางไว้ ซึ่งไฟล์แม่แบบนี้ผ่าน
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การพิจารณาจากผู้ทรงแล้ว จากนั้นก็เริ่มเก็บค าในหมวด ก ข ค ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องสร้างแบบตารางใหม่ 
ตัวเองเพ่ิงมาคิดได้ตอนท าไปถึงหมวด ค แล้วมาคิดว่าท าไมต้องมานั่งสร้างตารางใหม่ทุกหมวด เลยคิดได้ว่าเรา
ต้องมีไฟล์แม่แบบ จึงสร้างไฟล์แม่แบบขึ้นมา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนั้น หากได้ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงฯ แล้ว เราควรท าเป็นแม่แบบไว้ เพื่อน ามาใช้ได้ง่าย และประหยัดเวลา  

อาจารย ์ดร. พิพัฒน์พงศ์  มาศิริ กล่าวว่า ส าหรับเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลนั้น เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง 
เป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งศิลปะนั้น ก็จะถูกวาดไปตามเรื่องราวที่นักวิจัยท าในหัวข้อนั้น ๆ  ซึ่งนักวิจัย
แต่ละคนก็จะมีศิลปะที่แตกต่างกันไป ส่วนการเลือกวิธีการที่จะท าให้สามารถท างานวิจัยให้ราบรื่น และประสบ
ความส าเร็จนั้น ใน การวิจัยเชิงปริมาณ ต้องให้ความส าคัญกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง และส ามโนประชากร ว่า
จะศึกษาใคร  เช่น การส ารวจความคิดเห็นทางการเมือง เราสามารถขอข้อมูลจากอ าเภอได้ มีข้อมูลจ านวน
มากและชัดเจน แต่บางหัวข้อไม่สามารถหาข้อมูลกลุ่มประชากรได้ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ไม่มีตัวเลขชัดเจน เรา
ต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลได้อย่างไร ในลักษณะนี้ เราต้องลงพ้ืนที่จริงเข้าไป
สอบถาม ในด้านประเด็นของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เช่นแบบสอบถาม ผมเคยอ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มชาติพันธุ์ทางไปรษณีย์ข้ามประเทศ  นอกจากนี้เคยเห็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามเพียง 3 
ข้อ ในการวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และเครื่องที่มือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  ด้านการวิจัยเชิง
คุณภาพ มุ่งเน้นการมองไปที่ผลลัพธ์ ซึ่งมีวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นมีหลากหลาย ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนตอนท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของตัวผมเอง ตอนนั้นต้องแบกเป้ที่ใส่เครื่องดนตรี เดินทางตามนักดนตรีพ้ืนบ้าน
ไปทุกที่ที่เขาไปแสดง  แต่ตอนท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หากท ารูปแบบเดิม คิดว่าคงใช้เวลานาน และ
งานวิจัยไม่เสร็จง่ายๆ แน่ๆ  จึงฉุกคิดได้ว่าสมัยนี้มีคลิปวิดีโอการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านมากมาย บนอินเตอร์เน็ต 
และยูทูป  ซึ่งสามารถประหยัดเวลาได้มาก 

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่าขอยกตัวอย่างงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่ต้องเก็บข้อมูลจากประชากรใน
เขตท่าขี้เหล็ก จะต้องคิดหนักกับการเก็บข้อมูลมาก เพราะจ านวนประชากรไม่ชัดเจน ไม่มีส ามโนประชากร 
และด้วยขนาดของพ้ืนที่ ภาษา ข้อค าถาม ส านวนที่ใช้ ไม่สามารถสื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจได้อย่างที่เรา
ต้องการท าให้ค่อนข้างล าบากมาก อีกตัวอย่างหนึ่ง แบบสอบถามที่เป็นภาษาพม่า เก็บข้อมูลจากคนพม่า แต่
ยังมีประชากรชาวพม่าส่วนหนึ่งที่อ่านหนังสือพม่าไม่ได้ เดือดร้อนต้องหาคนพม่า ที่สามารถอ่าน เขียน และพูด
ภาษาไทยได้เป็นล่ามในการช่วยแปล จากแบบสอบถามท่ีใช้การเขียนเลือกตอบไม่สามารถใช้ได้ แต่ต้องใช้การ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลในการเก็บข้อมูลแทน ในการท าวิจัยที่มีกลุ่มประชากรข้ามวัฒนธรรม จะค่อนข้างมี
ปัญหามากในเชิงปริมาณ ท าให้เกิดการแกว่งของข้อมูลได้  

อาจารย ์ดร. พิพัฒน์พงศ์  มาศิริ กล่าวว่า ในการเกิดการแกว่งของข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญมากใน
ประเด็นที่มันอ่อนไหว เวลาที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าจะพูดความจริงดีไหม จะให้ข้อมูลดีไหม ยกตัวอย่างงานวิจัยของ
ผมที่เก็บข้อมูลจากนักดนตรีพื้นบ้าน  มีบางคนไม่บอกแม้กระทั่งชื่อและนามสกุลจริงบนบัตรประชาชนของ
ตนเอง  บอกเป็นชื่อในวงการแทน ซึ่งตรวจสอบได้ยากมากในการท าวิจัยเชิงปริมาณ จะต้องมีการรีเช็คข้อมูลที่
ได้มาว่าเป็นความจริงไหมตลอดเวลา  เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ขนาดผมพูดค าเมืองได้ เล่นดนตรีพื้นบ้านได้ แต่ยัง
โดนหลอก 

ผศ.ธันวา   เบญจวรรณ กล่าวว่า แบบนี้เรียกว่าประสบการณ์เข้า- ออกสนามครับ  สิ่งส าคัญที่
นักวิจัยต้องตระหนักให้ดี คือเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมอย่างมีส่วนร่วม ต้องอยู่ในพ้ืนฐานตลอดเวลา ไม่
แนะน าให้ลงพ้ืนที่แล้วกลับไป กลับมา ควรจะฝังตัวอยู่ในชุมชนให้นาน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
ไว้วางใจ ซึ่งหากกลุ่มตัวอย่างไม่มีความไว้ใจแล้ว นักวิจัยไม่มีทางได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง  การเข้าไปมีส่วนร่วม
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ในชุมชนทั้งกลางวันและกลางคืน ท าให้เรารู้รอบว่างานเทศกาลนั้น เขาท าเพ่ืออะไร นักวิจัยอาจตีความผิดได้ 
อย่างน้อย 1 ปี 

อาจารย ์ดร. พิพัฒน์พงศ์  มาศิริ กล่าวว่า ผมเคยแบกแบบสอบถามไป ความหนาประมาณ 7 แผ่น 
พอผมควักแบบสอบถามออกมา ชาวบ้านเดินหนีเลยครับ ท าอย่างไรได้ครับ วันนี้ต้องกลับบ้านไปก่อน 

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ จึงกล่าวว่า นักวิจัยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถืออะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอม และ
เวลาเจอกันครั้งแรกจะไม่ถามเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ให้ชวนคุยเรื่อยเปื่อย แล้วแอบหยอดค าถาม
งานวิจัยทีละเล็กทีละน้อย ไม่ถามตรง คุยอ้อมไปอ้อมมา พลิกไปพลิกมา โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลจากกลุ่มท่ี
อ่อนไหว อย่างเช่น ผู้ติดเชื้อ ผู้ต้องขัง หรือโสเภณี นักวิจัยต้องเข้าไปแบบเพื่อน แต่ก็มีข้อถกเถียงว่าควรจะ
บอกไหม ว่าเราเข้ามาในฐานะงานวิจัย หรือไม่ควรบอก ก็เข้าประเด็นจริยธรรมการการวิจัย ที่เริ่มมาเข้า ทั้งนี้ 
นักวิจัยห้ามไปสัญญาว่า หากให้ข้อมูล จะน าไปเสนอร่างให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ลักษณะแบบนี้ไม่ควรท า  
ในเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในขณะสัมภาษณ์ หากพบความผิดปกติอะไร ให้ชวนคุยเรื่องอ่ืนไปเรื่อย 
แล้ววนกลับมาถามค าถามนั้นอีกครั้ง เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้อีกครั้ง เป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า เป็นตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่า ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริง อีกอันหนึ่งเป็นวิธีการที่คลาสิก คือสอบถามจาก
เครือญาติก่อน จากนั้นไปสอบถามจากคนบ้านใกล้เรือนเคียง บางครั้งพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องวิ่งเช็คไปเช็ค
มา ถึงมารู้ความจริงว่าคนในชุมชนนั้นมีความเชื่อว่าไม่เรียกชื่อคนตายด้วยชื่อจริง ดังนั้นนักวิจัยต้องรีเช็คข้อมูล
ที่ได้ตลอดเวลา  

ผศ. ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต กล่าวว่ากรณีท่ีนักวิจัยมีเครื่องมือหลายชุด แต่กลุ่มตัวอย่างไม่สะดวก
หรือไม่อยากให้ข้อมูลนั้น โดยหลักแล้ว หากกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวบ้าน ไม่ควรจะใช้แบบสอบถาม แต่ควรจะใช้
การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรมแทน แต่หากเป็นแบบสอบถาม จากทฤษฎีนิเกล จะมี 5 สเกล แต่
ส าหรับตัวเองแล้ว จะตัดให้เหลือ 4 สเกล จริงที่สุด จริง  ไม่จริง ไม่จริงที่สุด ตัดค าตอบกลาง ๆ ออก ท าให้ได้
ค าตอบที่เป็นสองฝั่งชัดเจน  

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่าในกรณีที่เป็นแบบสอบถามหลายชุด แล้วกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกใน
การให้ข้อมูล แก้ไขปัญหาโดยการให้ค่าตอบแทน จ้างให้ข้อมูล ยกตัวอย่าง  ผมเคยให้ท าฮอนด้า  ตอนประเมิน
ลูกค้าท่ีเข้าศูนย์บริการ ทางบริษัทเคยให้ลูกค้าท าโดยไม่มีค่าตอบแทน แล้วพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง 
ดังนั้นให้ทางธุรกิจ การให้ค่าตอบแทน จะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงมากกว่า  

ผศ. ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต กล่าวเสริมว่า ในกรณีนี้ อาจเป็นของ ยกตัวอย่างงานวิจัยของตนเอง 
ที่ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เคยฆ่าตัวตายของประชากรในชุมชนบ้านโฮ่ง เพราะอยากจะรู้เหตุผลหรือสาเหตุที่
คิดฆ่าตัวตายเป็นเพราอะไร ท าการเก็บข้อมูลจากบ้านที่มีคนพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ส าเร็จ เดินเข้าไปส ารวจ
ตามบ้าน จากการบอกต่อ ๆ กันว่าบ้านหลังไหนมีคนพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ส าเร็จ ตอนลงพื้นที่สนุกมาก 
ชอบมาก ตอนลงพ้ืนที่นั้น ตัวเองได้ซื้อเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจน เช่น พัดลม หม้อไฟฟ้า เป็นต้น ไปให้ เคย
อ่านโครงร่างของวช. มีเขียนไว้ว่าให้ค่าตอบแทน ผู้ให้ข้อมูล  

อาจารย์สุภา  พูนผล กล่าวว่า จากงานวิจัยของตนเอง ตอนท า Pre-Test ให้เป็นปากกาน่ารัก พอไป
อีกรอบเพื่อเข้าไปวัดพ้ืนฐาน แต่ไม่มีของตอบแทน ก็ถูกกลุ่มตัวอย่างถามว่า รอบนี้ไม่มีปากกาหรือคะ ท าให้คิด
ว่ากลุ่มตัวอย่างคาดหวังของตอนแทนทุกครั้งที่ให้ข้อมูล หลังจากนั้นต้องแบ่งงบไว้ซื้อกระติกน้ า กล่องข้าว 
กล่องดินสอ หรือของตอบแทนอื่น ๆ เพื่อเป็นสินน้ าใจ 

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่า เมื่อก่อน การท าแบบนี้ ถูกมองว่าไม่ดี แต่ในปัจจุบันนี้ กลับมองว่า 
ผู้วิจัยได้ประโยชน์จากการให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนั้นผู้กลุ่มตัวอย่างควรจะได้ประโยชน์เหมือนกัน 



27 
 

 

ผศ. ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต กล่าวเสริมว่า พูดถึงเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน มันมีข้อหนึ่งที่พูด
ถึงเรื่องการใหส้ินบนเหมือนกัน หากเราเขียนในโครงร่างว่ามีการให้ของรางวัลกับผู้ให้ข้อมูล เขาอาจจะมีการ
ตีความ และพิจารณาในประเด็นนี้ได้ 

ผศ. ธันวา  เบญจวรรณ กล่าวว่า อีกสิ่งที่ต้องค านึงในการเก็บข้อมูลคือในดา้นจรรยาบรรณนักวิจัย 
จะต้องไม่วางตัวเหนือกว่า กดข่ม หรือไม่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกถูกกระท า ยกตัวอย่างการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้
ติดเชื้อที่แม่วาง ที่เขาท าพวงหรีดขาย ผมก็ลงพ้ืนที่เข้าไปนั่งดูเขาท าพวงหรีด ตอนแรกรู้สึกได้ว่า เขากังวล และ
ระแวงว่าเรามาท าอะไร แต่ผมก็แสดงท่าทางที่ไม่รังเกียจ จับมือ ถูกเนื้อต้องตัวบางนิดหน่อย จนได้รับความ
ไว้วางใจในระดับหนึ่ง หากเราเข้าไปแบบไม่เป็นมิตร อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ดี  นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายที่
เหมาะสมอีกด้วย 
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สรุปสาระจากการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 3 

เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
1.เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ  

- ก าหนดสเกลค าตอบให้ชัดเจน  ตัดสเกลค าตอบกลาง ๆ  
- เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลควรถามค าถามให้น้อยที่สุด แต่ต้องเป็นค าถามที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด 
- รู้จักเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  
- ให้รางวัลหรือค่าตอบแทนแกผู่้ให้ข้อมูล เพ่ือชักจูงใจในการอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 
- ในกรณทีี่เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่เป็นชาติพันธุ์ หรือกลุ่มท่ีอ่านเขียนภาษาเป้าหมายไม่ออก 
  ควรจะต้องเตรียมล่ามภาษาที่เชี่ยวชาญ หรือใช้รูปภาพเป็นสื่อแทนค าตอบ 
 

           

2. เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

- เลือกใช้เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือหลีกเลี่ยงค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่” 
- ศึกษาทฤษฎีหลากหลาย ไม่ยึดทฤษฎีอันใดอันหนึ่ง 
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายถูกต้อง ชัดเจน 
- ในขณะลงพ้ืนที่ต้องเข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มเป้าหมาย  จนเกิดความไว้วางใจ  มีท่าทีเป็นมิตร แต่งกาย
เหมาะสม และไม่วางตัวเหนือกว่า หรือ กดข่มผู้ให้ข้อมูล 
- ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ต้องรู้จักการชวนคุย(เรื่อยเปื่อย) แล้วเริ่มป้อนค าถามที่ต้องการไปทีละน้อย
หากพบความผิดปกติ ให้ชวนคุยเรื่องอ่ืนก่อน แล้วจึงค่อยวกกลับมาถามค าถามเดิมอีกครั้ง  
- ในระหว่างการเก็บข้อมูลต้องรู้จักRe-check ข้อมูลตลอดเวลา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้รับ 
- หากท าวิจัยเอกสาร การเก็บข้อมูลนั้นอาจมีความยุ่งยากเพราะเนื้อหาของข้อมูลมีปริมาณมาก  
ผู้วิจัยควรมีเทคนิคเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ตนเอง รวมทั้งจะช่วยประหยัดเวลาในการดึง
ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ การท าสมุดแยก แต่ละประเด็น  การท าโน้ตคั่นแยกสี แต่ละประเด็น  การท าบัตร
ค า  และการสร้างไฟล์แม่แบบ 
- ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต้องรู้จักลดอัตตาของนักวิจัยลง เพ่ือจะได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
กลาง ไม่อคติ 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มใหญ่  

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ ์ 2562 เวลา  10.00 น. 
ณ ห้อง PC 401 อาคารเพ็นเทคอส 

 

ผู้ถอดบทเรียนและรายงานผลการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในงานวิจัย : ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
: อาจารย์สุภา พูนผล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต  

2. อาจารย์สุภา  พูนผล 

3. อาจารย์นงลักษณ์  ศรีวิชัย 

4. อาจารย์ออมบุญ  บุรุษภักดี 

5. อาจารย์สุรีย์วรรณ  จันทรบูรณ์ 

6. อาจารย์สุรีพันธ์  เทพอุด 

7. อาจารย์พีระวิทย์  ถนอมสิงห์ 

8. อาจารย์รัชฎาภรณ์  เจนวชิรพงค์ 

9. อาจารย์สุทธิณี  พรหมกันดร 

10. อาจารย์อัญษิกาญฌ์  ภูธรใจ  

11. อาจารย์นิธินาฏ  บุลมาก 

12. อาจารย์ ดร.ดรุณี  โยธิมาศ 

13. อาจารย์ ดร.ปุณณาสา  โพธิพฤกษ์ 

14. อาจารย์ชลิดา  วสุวัต 

15. อาจารย์ทัศนียา  วงศ์จันทร์ 

16. อาจารย์กุลกนก  มณีวงศ์ 

17. อาจารย์ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม  

18. อาจารย์ ดร.พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ 
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19. อาจารย์อัจฉราภรณ์  จันทร์สว่าง 

20. อาจารย์เสาวนีย์  ด ารงโรจน์สกุล 

21. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์  อ าปะละ 

22. อาจารย์สิริมาศ  แก้วกันทา 

23. อาจารย์เมธี  พุทธวงศ์ 

24. อาจารย์กัลยา  แสนใจมูล 

25. อาจารย์มาริ  แก้วแดง 

26. ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 

27. อาจารย์ ดร.พิมพ์ฟ้า  สุวรรณหงษ์ 

28. อาจารย์ ดร.นมลรัตน์  แย้มวงศ์ 
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ค าสลับพยางค์ในภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาไทยถ่ิน

องค์ความรู้จากองค์ความรู้จาก   KM KM เพือ่น าไปสู่การปฏบัิติเพือ่น าไปสู่การปฏบัิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม

The Switched Syllable Words in Standard 
Thai and Regional Dialects. 

 

 

วตัถุประสงค์

ค าสลับพยางค์ในภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถ่ิน 

รวบรวม
วเิคราะห์

เปรียบเทยีบ
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ขั้นการเกบ็ข้อมูล คน้หาและรวบรวบขอ้มูล

ค าสลบัพยางคภ์าษาไทยมาตรฐานใน
พจนานุกรมฉบบัต่าง ๆ ไดแ้ก่

ระเบียบวธีิวจิัย พอสังเขป

 

 

เทคนิควธีิการเก็บข้อมูลการวจิัยเชิงปริมาณ

ใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม

การแจกแจกความถี่และค่าร้อยละ

องค์ความรู้จาก KM สู่การปฏิบัติ
เทคนิควธีิการเกบ็ข้อมูลการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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เทคนิควธีิการเก็บข้อมูลการวจิัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการเตรียมเคร่ืองมือ

ศึกษาทฤษฎีหลากหลาย ไม่ยึดทฤษฎีเดียว

การสร้างค า ความหมาย ฯลฯ

องค์ความรู้จาก KM สู่การปฏิบัติ
เทคนิควธีิการเกบ็ข้อมูลการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 

 

เทคนิควธีิการเกบ็ข้อมูลการวจิัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล

Re-check ข้อมูลตลอดเวลา

การสะกดค า การรวบรวมค า การเพิม่ความหมาย 
การอ้างองิ ฯลฯ

องค์ความรู้จาก KM สู่การปฏิบัติ
เทคนิควธีิการเกบ็ข้อมูลการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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เทคนิควธีิการเก็บข้อมูลการวจิัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการแยกแยะข้อมูล

ท าสมุดแยกแต่ละประเด็น ท าสัญลักษณ์

องค์ความรู้จาก KM สู่การปฏิบัติ
เทคนิควธีิการเกบ็ข้อมูลการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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เทคนิควธีิการเก็บข้อมูลการวจิัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการแยกแยะข้อมูล

สร้างไฟล์แม่แบบ (ดูตัวอย่างในไฟล์ เวร์ิด)

องค์ความรู้จาก KM สู่การปฏิบัติ
เทคนิควธีิการเกบ็ข้อมูลการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่   

องค์ความรู้องค์ความรู้KMKM ““เร่ืองเทคนิคการเกบ็ข้อมูลงานวจิัยเร่ืองเทคนิคการเกบ็ข้อมูลงานวจิัย
เชิงปริมาณและคุณภาพเชิงปริมาณและคุณภาพ””

ขั้นตอนขั้นตอน  ::  การน ามาใช้ประโยชน์การน ามาใช้ประโยชน์

 

 

ขอน าเสนอข้อมูลขอน าเสนอข้อมูล  โดยแบ่งออกเป็นโดยแบ่งออกเป็น  22  ส่วนส่วน  ดงันี้ดงันี้

1.1. ระเบียบวธีิวจิัยระเบียบวธีิวจิัย    งานวจิัยเร่ืองงานวจิัยเร่ือง     การพฒันาชุดฝึกทกัษะการ
เขียนภาษาไทยดว้ยตนเอง ส าหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ

2.2. การน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการ  KM  KM ไปปรับใช้ในการไปปรับใช้ในการ
ท าวจิัยท าวจิัย      เร่ือง   การพฒันาชุดฝึกทกัษะการเขียนภาษาไทย
ดว้ยตนเอง ส าหรับนกัศึกษาชาวต่างประเทศ   
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การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ  KM  KM ไปปรับใช้ในไปปรับใช้ใน
การท าวจิัยการท าวจิัย

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.ส่วนท่ีไดน้ าเอาองคค์วามรู้ไปปรับใชใ้นการท าวิจยั
2.ส่วนท่ีคาดว่าคาดว่าจะน าองคค์วามรู้ไปปรับใชใ้นการท าวิจยั
ในกระบวนการต่อไป

 

 

 

การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัยการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัย

เทคนิค

1.1 การรูจ้กัเลอืกค าถามให้เหมาะสมกบัเครือ่งมอืและกลุม่ประชากร     

→ การเลอืกใชภ้าษา → ส ัน้  เขา้ใจงา่ย (ชาวตา่งประเทศ)

1. ส่วนที่ได้น าเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการท าวจิัย
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การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัยการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัย

เทคนิค

1.2 การเลอืกใชค้า่สถติทิ ี่เหมาะสม 

→ หาคา่ความเชือ่ม ัน่ (แบบทดสอบ / ชุดฝึก)

→ หาประสทิธภิาพ (ชุดฝึก)

→ หาคา่ความพงึพอใจ (ชุดฝึก)

1. ส่วนที่ได้น าเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการท าวจิัย

 

 

การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัยการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัย

เทคนิค

1.3  การสรา้งแรงจงูใจและใหส้ ิง่ตอบแทน

ปญัหา กลุม่ประชากรไมใ่หค้วามรว่มมอืและไมเ่ห็นประโยชน์

เป็นงานวจิยัระยะยาว

1.4  การเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายดว้ยทา่ทีเป็นมติร เกดิความไวว้างใจ ในขณะ
เก็บขอ้มลูจะไมมุ่ง่เป้าจูโ่จม

1. ส่วนที่ได้น าเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการท าวจิัย
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1. พจิารณา

วตัถุประสงค์

งานวจิัย

2. การวเิคราะห์

ข้อมูลจะต้องมี

ตัวเลขออกมาให้

ชัดเจน 

3. น าเสนอผลข้อมูล 

ในรูปแบบผสมผสาน

ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพ

การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัยการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัย
2. ส่วนที่คาดว่าจะน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการท าวจิัยกระบวนการต่อไป

งานวจิัยในบทที่งานวจิัยในบทที่  44
  การวเิคราะห์ข้อมูลการวเิคราะห์ข้อมูล

วตัถุประสงค์งานวจิัย
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขยีน
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ

วตัถุประสงค์งานวจิัย
3. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขยีนภาษาไทยด้วยตนเอง
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การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัยการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัย

พิจารณาวตัถุประสงค์งานวจิัย

2. ส่วนที่คาดว่าจะน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการท าวจิัยในกระบวนการต่อไป

การสรุปผลงานวจิยั 

เขียนสรุปผลตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไว้เขียนให้
เข้าใจง่าย

ไม่อภปิราย
เยิน่เย้อ

 

 

 

 

การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัยการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท าวจิัย

ผลการวิจยัเกิดจากปัจจยั
หรือตวัแปรจริง

2. ส่วนที่คาดว่าจะน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการท าวจิัยในกระบวนการต่อไป

เชิงปริมาณและ
คุณภาพ (ตรวจสอบ
ซ่ึงกนัและกนั)

สรุปและอภิปรายผล

•หากขดัแยง้ ตอ้ง
วิเคราะห์ต่อไปวา่อะไร
คือปัจจยัแทรกซอ้น
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ภาคผนวก  ก 
 

รูปภาพประกอบการประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

รูปภาพการรายงานผลการน าองคค์วามรู้ไปปรับใช้ในงานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ 

ในการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพุธที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562 
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