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แนวคิด
ขั้นแรกของการวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั ประเภทใดก็ตาม นักวิจยั จะต้องเลือกปั ญหาเพื่อศึกษาหรื อค้นหา
ข้อเท็จจริ งก่อน ซึ่งการเลือกปัญหาที่จะทําการวิจยั นี้ นับเป็ นเรื่ องสําคัญมากที่นกั วิจยั จะต้องพิจารณาให้
รัดกุมเพื่อให้สามารถทําวิจยั เรื่ องนั้นสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
อนึ่ง ปั ญหาที่สาํ คัญสําหรับนักวิจยั ใหม่ ๆ ก็คือ ไม่รู้วา่ จะวิจยั เรื่ องอะไร หรื อไม่มีเรื่ องที่จะวิจยั เพราะคิดว่า
เรื่ องนี้ ปั ญหานี้มีคนทํามาแล้วทั้งนั้น ทําให้รู้สึกว่าการหาเรื่ องทําวิจยั นั้นเป็ นของยาก แต่แท้จริ งแล้วยังมี
ปั ญหาที่น่าทําการวิจยั อยูม่ ากมาย ทั้งนี้เพราะ เมื่อเวลา สถานที่ ชุมชน หลักสู ตร ฯลฯ เปลี่ยนแปลงจึงเป็ น
การยากที่จะลงสรุ ปอย่างแน่นอนได้ เพราะปั ญหาทางสังคมนั้นไม่คงที่แน่นอนตลอดเวลา ไม่เหมือนกับการ
สรุ ปผลทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิ สิ กส์ หรื อคณิ ตศาสตร์ และ ปั ญหาทางสังคมที่เคยศึกษามาแล้ว
สามารถนํามาศึกษาใหม่ได้ เมื่อเวลาและ สถานการณ์เปลี่ยนไป ทั้งนี้เพื่อให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ หรื อเมื่อ
ต้องการเปรี ยบเทียบกับ ข้อสรุ ปเดิม จึงเห็นได้วา่ ปั ญหาในการวิจยั นั้นมีอยูแ่ ล้วทัว่ ๆ ไป แต่ผวู ้ ิจยั อาจจะยัง
มองหาไม่พบก็ได้ ทั้งนี้เพราะยังมีจุดบอดในการมองหาเรื่ องที่จะทําวิจยั (Problem blindness) นัน่ เอง
จุดประสงค์เพือ่ การจัดการความรู้
1. สามารถคิดหัวข้องานวิจยั ที่สอดคล้องกับปั ญหาที่ตนเองหวังไว้ และตรงกับความหวังของคนทัว่ ไป
2. สามารถประเมินตนเองว่ามีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ เพียงพอที่จะศึกษาวิจยั เรื่ องนั้นได้หรื อไม่
3. สามารถเลือกหัวข้อที่มีประโยชน์และเข้ากับสถานการณ์สงั คมได้
แนวทางในการเลือกปัญหาเพือ่ การวิจยั
การเลือกปัญหาในการวิจยั นับว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่นกั วิจยั ต้องตัดสิ นใจและประเมินผลในทุก ๆ ด้าน
เพื่อให้การวิจยั นั้นสําเร็ จได้ดว้ ยดี หากเลือกปั ญหาโดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว อาจทําให้ตอ้ งเลิก
ล้มหรื อเปลี่ยนหัวข้อปั ญหาใหม่ได้ อันจะทําให้เสี ยเวลา แรงงาน หรื อเงินลงทุนโดยเปล่าประโยชน์
และยังบัน่ ทอนกําลังใจของผูว้ ิจยั อีกด้วย ด้วยเหตุน้ ีการเลือกปั ญหาในการวิจยั จึงควรพิจารณาให้
รอบคอบ และต้องแน่ใจว่าจะทําได้สาํ เร็ จ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการเลือกหัวข้อปั ญหาที่จะทํา
การวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ควรเป็ นปัญหาทีผ่ ้ ูวจิ ยั สนใจมากที่สุด โดยมีความสนใจในลักษณะต่อไปนี้คือ
1.1 มีความอยากรู ้อยากเห็นในเชิงวิชาการ
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1.2 มีศรัทธาแรงกล้าที่จะแสวงหาคําตอบในปัญหานั้น โดยปราศจากแรงจูงใจ ภายนอก
เช่น การได้วุฒิบตั ร การได้เกรด เป็ นต้น แต่เป็ นความสนใจภายในที่เกิดขึ้นจากความสนใจของ
ผูท้ าํ วิจยั เอง
2. ควรคํานึงถึงคุณค่ าของผลงานวิจยั ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หรื อมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดในด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปนี้
2.1 ในด้านก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ อาจเป็ นในลักษณะสนับสนุน หรื อคัดค้าน หรื อสร้าง
ทฤษฎีหรื อหลักการขึ้นมาใหม่
2.2 ในด้านก่อให้เกิดสติปัญญา คือผลการวิจยั จะช่วยให้บุคคลมีความรู ้ที่สมบูรณ์แบบ
ยิง่ ขึ้น และสามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคมได้
2.3 ในด้านการนําความรู ้ไปใช้ กล่าวคือผลที่ได้จากการวิจยั สามารถนําไปใช้ปรับปรุ งชีวิต
หรื อระบบงานให้ดีข้ ึน โดยใช้ผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
3. ควรคํานึงถึงความสามารถในการวิจยั หมายถึง ผูว้ ิจยั จะต้องคํานึงถึงความสามารถในการทําวิจยั
ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
3.1 มีความรู ้ความสามารถเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมในทุก ๆ เรื่ องที่เกี่ยวกับการวิจยั ในปั ญหา
3.2 สามารถใช้เวลาและมีเงินเพียงพอที่จะทําการวิจยั ในปั ญหานั้น
3.3 ผูว้ ิจยั สามารถหาข้อมูลในปั ญหานั้น ๆ ได้ และสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเที่ยงตรงและมี
ประสิ ทธิภาพ
4. ควรคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทีจ่ ะเอือ้ ต่ อการวิจยั ได้แก่ สิ่ งต่อไปนี้คือ
4.1 มีแหล่งวิชาการที่จะสามารถติดต่อหรื อค้นคว้าหาความรู ้ในปั ญหาที่จะวิจยั
4.2 มีอุปกรณ์หรื อเครื่ องช่วยอํานวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3 การได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องในการวิจยั เช่น กลุ่มตัวอย่าง ผูส้ ร้างเครื่ องมือ
การรวบรวมข้อมูล ผูเ้ กี่ยวข้องในการได้มาซึ่งข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น
5. ลักษณะของหัวข้ อปัญหาทีจ่ ะทําการวิจัย ควรจะมีลกั ษณะดังนี้
5.1 ปั ญหาที่จะทําการวิจยั ไม่ควรกว้างหรื อใหญ่โตครอบจักรวาลเกินไป ควรให้พอเหมาะ
กับเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายที่ตนมีอยู่
5.2 ปั ญหาที่จะวิจยั สามารถแก้ได้ดว้ ยวิธีการวิจยั และหาข้อมูลได้เพียงพอที่จะนํามา
วิเคราะห์เพื่อตอบปั ญหานั้น
5.3 ปั ญหาที่จะวิจยั มีความสําคัญและมีประโยชน์ ทั้งในแง่ของการนําไปใช้และการ
เสริ มสร้างความรู ้ ไม่ใช่เป็ นปั ญหาที่ไร้สาระ
5.4 ปั ญหาที่จะวิจยั ไม่ควรเป็ นเรื่ องซํ้าซ้อนกับของผูอ้ ื่น ยกเว้นในกรณี ที่ตอ้ งการ
ค้นคว้าวิจยั เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของเรื่ องนั้น หรื อต้องการค้นคว้าวิจยั ต่อในเรื่ องเดิม
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5.5 หลีกเลี่ยงปั ญหาที่เป็ นข้อถกเถียงและยังหาข้อยุติไม่ได้ ปั ญหาเช่นนี้ไม่ควรนํามาเป็ น
หัวข้อปัญหาการวิจยั เช่น การถกเถียงทางปรัชญา หรื อความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตัดสิ นได้วา่
ถูกหรื อผิด
5.6 ปั ญหาที่จะวิจยั ต้องสามารถสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้
5.7 ควรเลือกปั ญหาวิจยั ที่จะชี้ช่องทางให้ผอู ้ ื่นทําวิจยั ต่อไปได้ โดยขยายหรื อแตกแขนง
ปั ญหาออกไป อันจะทําให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น
แหล่ งทีม่ าของหัวข้ อปัญหา/งานวิจัย
นักวิจยั อาจได้หวั ข้อปั ญหา/งานวิจยั มาจากแหล่งต่างๆ เช่น
1. ประสบการณ์ ของผู้วจิ ยั ได้แก่การเฝ้ าสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมีปรากฏกาการณ์บางอย่าง
ชวนให้สงสัยต้องการคําตอบที่ชดั เจน หรื อจากการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบเกิดปั ญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานไม่บรรลุเป้ าหมาย หรื อขาดประสิ ทธิภาพ หรื อต้องการพัฒนางานให้ดีข้ ึน ต้องการสารสนเทศ
บางอย่างที่จะนํามาใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาหรื อปรับปรุ งงาน จําเป็ นต้องค้นหาสารสนเทศเหล่านั้น ก็ทาํ ให้เกิด
เป็ นปั ญหาวิจยั ได้
2. ทฤษฎี จากการศึกษาทฤษฎีต่างๆ อย่างลึกซึ้งผูว้ ิจยั อาจจะเห็นความไม่สอดคล้องกันภายในทฤษฎี
ระหว่างทฤษฎี หรื อระหว่างทฤษฎีกบั ข้อเท็จจริ ง อยากจะตรวจสอบทฤษฎีน้ นั ให้ประจักษ์ชดั หรื ออาจจะ
ตรวจสอบว่าทฤษฎีน้ นั ๆ จะทํานายปรากฏการณ์ได้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ ฉะนั้นการศึกษา
ทฤษฎีต่างๆ อย่างพินิจพิเคราะห์กอ็ าจทําให้เกิดปั ญหาวิจยั ได้
3. ผลงานวิจัยทีไ่ ด้ มผี ู้ทาํ ไว้ แล้ ว การศึกษาผลงานวิจยั ที่คนอื่นทําไว้แล้วอย่างละเอียดถี่ถว้ น จะช่วยให้ผวู ้ ิจยั
ได้มองเห็นว่าความรู ้ที่เป็ นผลการวิจยั เหล่านั้นมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด ยังมีประเด็นใดที่ยงั คลุมเครื อ
จะต้องศึกษาเพือ่ ทําความเข้าใจให้กระจ่าง หรื อมีความขัดแย้งกันระหว่างงานวิจยั ในเรื่ องเดียวกัน
หรื อไม่ การวิจยั ที่ผา่ นมายังมีจุดอ่อนข้อบกพร่ องในเรื่ องใดบ้างทําให้เกิดความสงสัยในข้อค้นพบ
เหล่านั้น หรื อมีประเด็นใดบ้างที่ควรจะศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ต่อไปเพื่อให้องค์ความรู ้ในเรื่ องนั้นมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น ในรายงานการวิจยั เกือบทุกเรื่ องผูว้ ิจยั มักจะมีขอ้ เสนอแนะไว้ว่าควรจะศึกษาวิจยั ในเรื่ อง
ต่อไปในประเด็นใด ผูท้ ี่สนใจจะวิจยั ในหัวข้อเรื่ องคล้ายคลึงกันอาจจะได้แนวคิดไปกําหนดเป็ นหัวข้อ
ปั ญหาวิจยั ของตนเองได้ ซึ่งควรทําเรื่ องหรื อขอบเขตที่เป็ นแนวเดียวกัน ไม่ควรทํากระจัดกระจาย
4. ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ปกติผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มักจะศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในศาสตร์สาขานั้นอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านี้จะมองเห็นภาพองค์ความรู ้ของศาสตร์น้ นั ได้
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ค่อนข้างจะชัดเจน รู ้วา่ จุดใดประเด็นใดที่นกั วิชาการในศาสตร์น้ นั ได้หาความรู ้ไว้แล้วอย่างชัดเจน ประเด็น
ใดที่ยงั เป็ นปั ญหาเป็ นช่องโหว่ที่จะต้องแสวงหาความรู ้มาเติมให้เต็ม ประเด็นคําถามอย่างไรน่าสนใจมี
คุณค่าควรแก่การหาคําตอบในศาสตร์น้ นั ผูม้ ีประสบการณ์เหล่านี้จะให้คาํ แนะนําได้เป็ นอย่างดี
5. แหล่ งทุนวิจัย มักจะมีหน่วยงานบางหน่วยที่ตอ้ งการผลการวิจยั ในบางเรื่ อง จึงเสนอเงินทุนเพือ่
สนับสนุนการวิจยั แหล่งทุนประเภทนี้มกั จะกําหนดแนวทาง หรื อหัวข้อการวิจยั ที่ตอ้ งการ แล้วประกาศให้
นักวิจยั ที่สนใจที่จะศึกษาวิจยั ในหัวข้อนั้นมารับทุนสนับสนุนการวิจยั
6. หน่ วยงานของผู้วจิ ยั หน่วยงานบางหน่วยงานมีหน้าที่ที่จะต้องทํางานวิจยั มักจะมีแผนงานกําหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ จะทําวิจยั ในหัวข้อใดบ้าง หรื อหน่วยงานที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการทํา
วิจยั โดยตรงก็อาจจะมีความจําเป็ นที่จะต้องศึกษาวิจยั หาความรู ้ในบางเรื่ อง ผูท้ ี่ทาํ งานในหน่วยงานเหล่านี้
อาจได้รับมอบหมายให้ทาํ การวิจยั ในหัวข้อที่ผบู ้ ริ หารหน่วยงานเหล่านั้นกําหนดให้ศึกษาก็ได้
7. ข่ าวในสื่ อมวลชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั เป็ นเรื่ องที่คนกําลังสนใจ
อยู่ ปั ญหาและเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่มีคาํ ตอบหรื อไม่มีขอ้ ยุติแน่นอน และถึงมีขอ้ มูลแต่ยงั ไม่ครอบคลุม
หรื อถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตามหลักวิชาการ
เกณฑ์ ทใี่ ช้ พจิ ารณาในการเลือกหัวข้ อปัญหาวิจัย
การเลือกหัวข้อปั ญหาวิจยั เป็ นจุดเริ่ มต้นของการวิจยั ที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ผูว้ ิจยั จะต้องรู ้จกั
เลือกหัวข้อปั ญหาที่เหมาะสม หัวข้อปัญหาวิจยั ที่ดีควรจะเป็ นปั ญหาที่
1. มีความสํ าคัญ มีคุณค่ า หัวข้อปัญหาที่มีความสําคัญหรื อมีคุณค่าต้องมีปัญหาที่จะให้ได้คาํ ตอบหรื อ
ผลการวิจยั ที่มีประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการได้มาซึ่งความรู ้ใหม่เป็ นการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ให้กบั ศาสตร์น้ นั ๆ
ให้สมบูรณ์ข้ ึนและในแง่ของการได้มาซึ่งสารสนเทศที่จะใช้ช่วยตัดสิ นใจในการดําเนินงานในเรื่ องต่างๆ
2. เป็ นปัญหาทีจ่ ะค้นหาคําตอบได้ ด้วยวิธีการวิจยั คือสามารถจะหาหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์มาอ้างอิงใน
การตอบปั ญหานั้นได้ ไม่ใช่ปัญหาเชิงค่านิยมหรื อเชิงจริ ยธรรมเช่น ควรให้นกั ศึกษาสวมเครื่ องแบบมาเรี ยน
หรื อไม่ ปั ญหาลักษณะนี้อาจปรับให้เป็ นปั ญหาวิจยั ได้วา่ นักศึกษาที่สวมเครื่ องแบบมาเรี ยนจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่านักศึกษาที่ไม่สวมเครื่ องแบบมาเรี ยนหรื อไม่
3. เป็ นปัญหาทีน่ ่ าสนใจ นักวิชาการหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในสาขานั้นๆ มีความสนใจใคร่ ทราบคําตอบด้วย หรื อ
เป็ นประเด็นที่กาํ ลังถกเถียงกันในหมู่นกั วิชาการ ผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อ ผูค้ นทัว่ ไปที่ตอ้ งการคําตอบที่แน่ชดั มี
หลักฐานมาสนับสนุนของสรุ ปอย่างชัดเจน
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4. เป็ นปัญหาทีไ่ ม่ ซํ้าซ้ อนกับปัญหาทีผ่ ู้อนื่ ได้ เคยวิจยั หาคําตอบไว้ แล้ ว การพิจารณาว่าหัวข้อปั ญหาวิจยั
ซํ้าซ้อนกันหรื อไม่มกั จะมีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ก) คําถามวิจยั เป็ นคําถามเดียวกัน
หรื อไม่ ข) ประชากรที่ศึกษาเป็ นกลุ่มเดียวกันหรื อไม่ และ ค) วิธีการในการตอบคําถามใช้วิธีการเดียวกัน
หรื อไม่ ถ้าคําตอบต่อคําถามเป็ น "ใช่" ทั้ง 3 ประเด็นก็ถือได้วา่ เป็ นการวิจยั ซํ้าซ้อนเพราะคําตอบที่ได้จะไม่มี
อะไรแตกต่างกัน เนื่องจากการวิจยั เป็ นกิจกรรมที่มุ่งแสวงหาความรู ้ใหม่ นักวิจยั จึงหลีกเลี่ยงที่จะทําวิจยั ใน
หัวข้อปัญหาที่ได้มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว
5.ไม่ ก่อให้ เกิดอันตรายหรือภัยพิบตั ิต่อผู้วจิ ยั หรือผู้ให้ ข้อมูล
6. เป็ นปัญหาทีส่ ามารถจะดําเนินการวิจัยให้ สําเร็จลุล่วงไปได้ คือมีลกั ษณะดังนี้
6.1 ขอบเขตของปั ญหาจะต้ องไม่ กว้ างจนเกินไป ปั ญหาที่มีขอบเขตกว้างขวางอาจทําให้ตอ้ งศึกษา
ตัวแปรหลายตัว ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นจํานวนมาก ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการศึกษาเป็ น
จํานวนมากอาจทําให้การวิจยั นั้นมีปัญหาอุปสรรคตามมาด้วยอย่างมากมาย
6.2 เป็ นปั ญหาที่ ผ้ วู ิจัยมีพืน้ ความรู้ มีความคุ้นเคยเป็ นอย่ างดี การที่ผวู ้ ิจยั มีความรู ้มีความคุน้ เคยกับ
เรื่ องที่ศึกษาจะทําให้มองเห็นแนวทางในการวิจยั ได้ชดั เจน สามารถกําหนดประเด็นปั ญหาได้ชาญ
ฉลาด เลือกวิธีวิจยั ได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆ อย่างลึกซึ้งทําให้การตีความข้อมูลเป็ นเป็ น
อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
6.3 มีหลักฐานข้ อมูลเพียงพอที่ จะตอบปั ญหานั้นได้
6.4 มีเทคนิควิธี เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ที่จะนํามาใช้ ศึกษาในเรื่ องนั้นได้ เหมาะสมกับงบประมาณ
ค่ าใช้ จ่ายที่ ได้ รับ การวิจยั เป็ นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสู งพอสมควร นักวิจยั จะต้องพิจารณาว่าหัวข้อเรื่ องที่จะ
ทําวิจยั นั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อยูใ่ นวงเงินงบประมาณที่จะได้รับหรื อที่มีอยูห่ รื อไม่ ถ้าค่าใช้จ่ายมี
มากกว่างบประมาณก็จะทําให้เป็ นปั ญหาต่อการทําวิจยั จนทําให้ไม่สามารถดําเนินการวิจยั ให้สาํ เร็ จลงได้
6.5 เหมาะสมกับเวลา ปั ญหาวิจยั ควรเป็ นปั ญหาที่นกั วิจยั จะสามารถอุทิศเวลาที่มีอยูม่ าศึกษาวิจยั
ได้ตามสมควร ถ้าผูว้ ิจยั มีเวลาที่จะอุทิศให้กบั การวิจยั ได้นอ้ ยก็ไม่ควรเลือกปั ญหาที่ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษา
นานหรื อต้องทุ่มเวลาให้มาก เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่ องการจัดแบ่งเวลาของผูว้ จิ ยั หรื ออาจทําให้การวิจยั นั้น
ยืดเยื้อหรื ออาจไม่สาํ เร็ จได้
6.6 นักวิจัยมีความสนใจใคร่ ร้ ู คาํ ตอบอย่ างแท้ จริ ง เพราะปั ญหาที่นกั วิจยั ไม่ได้สนใจจะทําให้ขาด
ความกระตือรื อร้นที่จะหาคําตอบ อาจทําให้การวิจยั ดําเนินไปอย่างเชื่องช้า หรื อถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็จะเกิด
ความถ้อถอยได้ง่าย อาจทําให้การวิจยั นั้นไม่สาํ เร็ จได้
7. เป็ นเรื่ องที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน คณะและภาควิชา หรื อเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติ
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เทคนิคการหาหัวข้ อวิจยั จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ก่อนที่ผทู ้ าํ วิจยั จะทําการวิจยั ผูว้ ิจยั อาจจะยังคิดหัวข้องานวิจยั ที่ตนเองต้องการจะทําไม่ออก ผูว้ ิจยั อาจจะ
ไปศึกษาจากงานวิจยั ที่ตนเองสนใจ หรื องานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้สามารถหาหัวข้องานวิจยั ได้
และจะไม่เกิดทําวิจยั ซํ้ากับผูอ้ ื่น
2. เอกสารงานวิจยั ที่นิยมใช้ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เช่น หนังสื อหรื อตําราเรี ยน บทความ
ทางวิชาการ รายงานการวิจยั เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีผทู ้ าํ วิจยั ไว้แล้วและได้ตีพมิ พ์เผยแพร่ ออกมา
3. เอกสารงานวิจยั ที่นาํ มาศึกษานี้ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีชื่อเรื่ องที่ตรงกันกับเรื่ องที่ผทู ้ าํ งานวิจยั สนใจ แต่จะต้อง
มีเนื้อหาและผลสรุ ปเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ที่สนใจทํา เพื่อเป็ นแนวทางในการทําวิจยั ต่อไป
4. การศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผทู ้ าํ วิจยั ทําวิจยั ซํ้ากับผูอ้ ื่น จะเป็ นการทําวิจยั
ซํ้าซ้อน
5. ช่วยให้ผทู ้ าํ วิจยั ได้เห็นปั ญหาที่กาํ ลังจะทําวิจยั เพื่อผูว้ ิจยั จะได้ไม่เสี ยเวลาทําวิจยั
6. การศึกษาเอกสารอื่นก่อนจะทําให้ผวู ้ ิจยั ได้แนวคิด วิธีการ รวมทั้งทฤษฎีต่างๆที่สามารถนํามาใช้ใน
งานวิจยั ของตนเองได้
7. เพื่อจะได้รู้ความคิดเห็นทัศนคติและแนวโน้มในปั จจุบนั ว่าต้องการงานวิจยั แบบไหน เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่ วนรวมหรื อไม่

หลักเกณฑ์ การคัดเลือกเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. เป็ นเรื่ องที่ผวู ้ ิจยั มีความสนใจ อยากทํา อยากศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริ งเพราะ จะทําให้มีแรงจูงใจในการ
ทํางานวิจยั มีความสนใจที่อยากทําให้สาํ เร็ จ
2. เป็ นเรื่ องที่ผวู ้ ิจยั เลือกแล้วคาดว่าจะทําสําเร็ จบรรลุเป้ าหมายตามเวลากําหนด ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ศักยภาพทางด้านความรู ้ ความสามารถ ผูว้ ิจยั ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานดีในเรื่ องที่จะทํางานวิจยั ควร
เลือกทําในสาขาที่ตวั เองถนัด มีความเป็ นไปได้สูงที่จะทําได้สาํ เร็ จ
2.2 มีเครื่ องมือการวิจยั หรื อเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 มีแหล่งศึกษาค้นคว้ากับเรื่ องที่จะทําวิจยั อย่างเพียงพอ
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2.4 มีความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 มีงบประมาณเพียงพอ
3. เป็ นเรื่ องที่ผทู ้ าํ งานวิจยั สนใจตลอดจนเสร็ จสิ้ นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริ ง
4. เป็ นเรื่ องที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน คณะและภาควิชา
5. เรื่ องที่ทาํ ต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานทางทฤษฎีหรื องานวิจยั สนับสนุน
6. เป็ นเรื่ องที่สามารถนําไปพัฒนาในวิชาชีพของตนเองได้
ข้ อผิดพลาดในการเลือกหัวข้ อปัญหาการวิจยั
1. รวบรวมข้อมูลก่อนที่จะทําให้คาํ จํากัดความของหัวข้อปัญหาอย่างชัดเจน เพราะข้อมูลนั้นอาจไม่
ครอบคลุมปั ญหานั้น ๆ อย่างสมบูรณ์
2. หาข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว และพยายามคิดปั ญหาให้เหมาะสมกับข้อมูล เพราะข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งอาจไม่มีความสมบูรณ์
3. ข้อปั ญหาและความมุ่งหมายของการวิจยั ไม่ชดั เจน ทําให้ไม่ทราบแหล่งของการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการสรุ ปผลหรื อข้อยุติต่าง ๆ
4. ทําวิจยั โดยไม่อ่านผลงานวิจยั ของบุคคลอื่นที่คล้าย ๆ กัน ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความรู ้แคบ และอาจเกิดความ
ยุง่ ยากในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
5. ทําวิจยั โดยไม่มีความรู ้พ้นื ฐานทางทฤษฎี หรื อไม่มีทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานทางการวิจยั ซึ่งจะก่อให้เกิดปั ญหา
ในการวางแผนงานวิจยั หรื อการตั้งสมมติฐานและอื่น ๆ
6. ข้อตกลงเบื้องต้นไม่ชดั เจน ทําให้การวิจยั นั้นไม่กระจ่างชัด และผูท้ าํ การวิจยั ไม่เห็นแนวทางในการทําวิจยั
นั้นอย่างทะลุปรุ โปร่ ง อาจเป็ นผลให้การแปลผลการวิจยั ผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริ งได้ การวิจยั ที่มีปัญหา
ครอบจักรวาล ไม่จาํ กัดขอบเขต เป็ นสาเหตุให้การทําวิจยั นั้นไม่รู้จกั จบสิ้ น เพราะไม่ทราบว่ามีขอบเขตแค่
ไหน
การประเมินหัวข้ อปัญหาการวิจยั
1. เป็ นปั ญหาที่ตนเองหวังไว้ และตรงกับความหวังของคนทัว่ ไปหรื อไม่
2. ตนเองสนใจปั ญหานั้นอย่างแท้จริ งหรื อไม่
3. ตนเองมีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ และพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาวิจยั เรื่ องนั้นได้หรื อไม่
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4. ตนเองมีเครื่ องมือ แบบทดสอบ ห้องทดลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะใช้ดาํ เนินการวิจยั เรื่ องนั้น ๆ
หรื อไม่ ถ้าไม่มีตนเองมีความรู ้ที่จะสร้างเองได้หรื อไม่
5. ตนเองมีเวลาและเงินที่จะทําได้สาํ เร็ จเรื อไม่
6. ตนเองจะไปรวบรวมข้อมูลได้หรื อไม่ มีขอ้ มูลให้รวบรวมแค่ไหน
7. ปั ญหานั้น ๆ ครอบคลุม และมีความสําคัญถูกต้องตามระเบียบของสถาบันที่ท่านกําลังเรี ยนหรื อ
ทํางานหรื อไม่
8. ปั ญหานั้น ๆ ได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมากน้อยเพียงใด ข้อ
นี้มีความสําคัญไม่นอ้ ย คือ เลือกปั ญหานั้นต้องคํานึงถึงความสามารถของอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
บุคคลที่ท่านเชิญมาเป็ นที่ปรึ กษาด้วยว่า มีความถนัด ความรู ้ ความสามารถที่จะให้คาํ ปรึ กษาได้ดี
เพียงใด เขาช่วยท่านได้แค่ไหน พึงระลึกไว้เสมอว่าใครก็ตามที่ท่านเชิญมา บุคคลนั้นต้องมีความรู ้
ในกระบวนการทําวิจยั ของท่าน และสามารถช่วยท่านได้จริ ง

ตัวอย่างหัวข้อปัญหาวิจยั
หัวข้อปัญหา

ชื่อเรื่อง

การศึกษาต่อของนักเรียนใน
โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา

เหตุผลในการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอ่านตัวอักษรไทย

การศึกษาระยะทางในการอ่านตัวอักษรไทยบนแผ่นป้ ายจราจรทางหลวงได้
ชัดเจนในอัตราเร็วทีต่ ่างกัน

ความพึงพอใจในชีวติ ของครู

การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวติ ของครูทเ่ี ตรียมตัวและไม่เตรียมตัว
ก่อนเกษียณอายุราชการ

จิตกังวลเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์

จิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย

การยอมรับนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของครู

การเปรียบเทียบระดับการยอมรับนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทีม่ ภี มู หิ ลังต่างกัน ในเขต
การศึกษา 11

ความเข้าใจในการฟงั ของ
นักเรียน

ผลของการฟังนิทานประกอบดนตรีทม่ี ตี ่อความเข ้าใจในการฟังของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษา
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หัวข้อปัญหา

ชื่อเรื่อง

พฤติกรรมการช่วยเหลือ

การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศในพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือ

สมรรถภาพของครู
วิทยาศาสตร์

สมรรถภาพของครูวทิ ยาศาสตร์ทค่ี าดวังสําหรับสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2535
– 2549 ตามความคิดเห็นของนักการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู
วิทยาศาสตร์

กระบวนการแก้โจทย์ปญั หา
คณิตศาสตร์

การศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปญั หาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมปี ท่ี
6 ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การใช้ชุดการสอนเพือ่ สอน
ซ่อมเสริมกับนักเรียน

ผลของการใช้ชดุ การสอนเพือ่ ซ่อมเสริมทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง เศษส่วน ของนักเรียนชัน้ ประถมปี ท่ี 5 ทีผ่ ลการเรียน
คณิตศาสตร์ตาํ ่

การรับรูท้ างศิลปะของเด็ก

ผลของการสอนโดยวิธสี งั เกตทีม่ ตี ่อการรับรูท้ างศิลปะของเด็กอายุ 4 – 6 ปี

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน

การเปรียบเทียบบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ทีม่ รี ะดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกัน

พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหาร

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูอ้ าํ นวยการประถมศึกษาจังหวัด

การรับรูข้ องเด็กเรียนช้า

ผลของตัวชี้นาํ ความลึกในภาพทีม่ ตี ่อการรับรูข้ องเด็กเรียนช้า

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ การเปรียบเทียบระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสติ นักศึกษาต่าง
นิสติ นักศึกษา
สาขาวิชา
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Knowledge Management จากงานประจําสู่ งานวิจยั : เรื่องเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
แนวคิด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นสิ่ งที่นกั วิจยั เลือกใช้หรื อสร้างขึ้นเพือ่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะแตกต่างกัน มีความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดไม่เหมือนเดิม ผูว้ ิจยั ต้อง
มีความรู ้และความชํานาญในการใช้เครื่ องมือแต่ละชนิด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถกู ต้องตาม
ความเป็ นจริ ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรง ความเที่ยงและอํานาจจําแนก
ความตรง เป็ นคุณสมบัติของเครื่ องมือในการวัดสิ่ งที่ตอ้ งการ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
คือ ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์และความตรงตามโครงสร้าง
ความเที่ยง เป็ นคุณสมบัติของเครื่ องมือในการวัดสิ่ งที่ตอ้ งการว่าการวัดมีความคงที่
เพียงใด การหาค่าความเที่ยงมีหลายวิธีได้แก่ การทดสอบซึ่งวิธีการหาค่าคงที่ภายใน และวิธี
หาความเที่ยงของการสังเกต
อํานาจจําแนก เป็ นคุณสมบัติของเครื่ องมือที่สามารถแยกข้อมูลของคนที่มีความรู ้สึกนึก
คิด แตกต่างกันออกจากกันได้ โดยการคํานวณหาสัดส่ วนหรื อหาค่าที (t-test)
เครื่ องมือที่ดีตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี้ คือ มีความตรงความเที่ยงมีความเป็ นปรนัย ไวต่อการ
ทดสอบ อํานาจจําแนกสู ง นําไปใช้ได้ง่ายและมีประสิ ทธิภาพ
จุดประสงค์เพือ่ การจัดการความรู้
1. สรุ ปประเภทเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้
2. เลือกใช้เครื่ องมือในการวิจยั ได้
3. บอกความสําคัญของการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้
ประเภทของเครื่องมือในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั อาจจําแนกได้เป็ นสองประเภทได้แก่เครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั
และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั เป็ นส่ วนที่จาํ เป็ นสําหรับแบบ
การวิจยั และพัฒนา และแบบการวิจยั เชิงทดลอง โดยทัว่ ไปแล้วเครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั ถ้าเป็ นการ
วิจยั เชิงทดลองจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หรื อที่เรี ยกว่า เครื่ องมือทางด้านสรี รวิทยา
ที่ใช้ในการทดลอง เช่น ในการทดลองใช้ใบมันสําปะหลังกําจัดปลาช่อนในการเตรี ยมบ่อเลี้ยงปลา
เครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั หรื ออุปกรณ์ในการทดลองอาจประกอบด้วย บ่อ ใบมันสําปะหลัง
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ถังหมักใบมันสําปะหลัง ถาดใส่ ปลาช่อน กระชอนตักปลา นาฬิกาจับเวลา เครื่ องวัดคุณภาพนํ้า
เป็ นต้น ในกรณี ที่แบบการวิจยั และพัฒนา เครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั หมายถึงชิ้นงานหรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ที่พฒั นาขึ้นและยังครอบคลุมถึงรู ปแบบหรื อแบบจําลองที่พฒั นาขึ้น
สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรต่าง ๆ
ในงานวิจยั เนื่องจากการวิจยั เป็ นกระบวนการศึกษาตัวแปร ดังนั้นงานวิจยั ทุกรู ปแบบจึงจําเป็ นต้อง
มีเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ซึ่งเครื่ องมือเหล่านี้ได้แก่แบบทดสอบ แบบวัด
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกข้อมูล ฯลฯ งานวิจยั ชิ้นหนึ่งอาจใช้เครื่ องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลชนิดเดียวหรื อหลายชนิดก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนกับตัวแปรที่ศึกษาและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างเครื่ องมือ
1. เครื่องมือวัดทางด้ านสรีรวิทยา เป็ นเครื่ องมือที่มีอยูแ่ ล้ว เช่น เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก เครื่ องวัด
ความดันโลหิ ต เครื่ องวัดส่ วนสู ง นาฬิกาจับเวลา เครื่ องตวง เทอร์โมมิเตอร์ เป็ นต้น
2. เครื่องมือทางด้ านสั งคมศาสตร์ จติ วิทยา เป็ นเครื่ องมือทั้งที่มีอยูแ่ ล้วและต้องสร้างขึ้นใหม่ ซึ่ง
เครื่ องมือเหล่านี้จะมีคุณลักษณะแตกต่างและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ข้อมูล แต่ละชนิดไม่
เหมือนกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั ต้องมีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับเครื่ องมือต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคการใช้
เป็ นอย่างดีดว้ ย เครื่ องมือเหล่านี้ได้แก่
2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของข้อคําถามที่ผวู ้ ิจยั เตรี ยมไว้ให้ผตู ้ อบซึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง เขียนตอบในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ อง ที่ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษา เช่น
ประวัติการทํางาน ความรู ้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความสนใจ หรื อ ข้อเท็จจริ งบางอย่าง แบบสอบถาม
นิยมใช้มากในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพราะประหยัดไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน แต่ผสู ้ ร้างต้องมีความรู ้
และประสบการณ์จึงจะทําแบบสอบถามให้มีคุณภาพได้การ เลือกใช้แบบสอบถามรู ปแบบใด ต้อง
คํานึงลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาแบบสอบถามที่ดีควรจะ
ตอบง่าย ให้ความสะดวกในการตอบและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวนข้อคําถามไม่มากเกินไปหรื อ
น้อยเกินไป แบบสอบถามมีหลายลักษณะ เช่น แบบกําหนดคําตอบให้ (Check list) และแบบ
ประมาณค่า (Rating scale)
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถาม
1. กําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหา
2. กําหนดลักษณะของคําถามตามขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์
3. ร่ างแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข (โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ)
5. นําไปทดลองใช้ (Try out)
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6. ปรับปรุ งแก้ไข
7. นําไปใช้จริ ง
ข้ อดีของแบบสอบถาม
1. ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
2. ผูต้ อบมีอิสระในการตอบ
3. สะดวกในกรณี รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างจํานวนมาก
4. มีหลักฐานข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เก็บไว้ตรวจสอบได้
5. ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. สามารถคุมให้แบบสอบถามถึงผูร้ ับในเวลาใกล้เคียงกัน
ข้ อจํากัดของแบบสอบถาม
1. มักได้แบบสอบถามคืนมาน้อยไม่ครบจํานวนที่ตอ้ งการ
2. ผูต้ อบไม่ได้ตอบด้วยตนเอง
3. ใช้ได้ขอบเขตจํากัดเฉพาะผูอ้ ่านออกเขียนได้เท่านั้น
4. ผูต้ อบอาจไม่เข้าใจจึงไม่ตอบ หรื อตอบไม่ตรงจุดมุ่งหมายการถาม ตอบไม่ตรงความจริ ง
5. ไม่สามารถสังเกตปฏิกิริยาของผูต้ อบได้
6. ถ้าข้อคําถามมีมากผูต้ อบอาจเบื่อและตอบให้ผา่ น ๆ ไปเท่านั้น ไม่ใช่คาํ ตอบที่ตรงความ
เป็ นจริ ง
2.2 แบบสั มภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็ นวิธีการหาข้อมูลด้วยการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย
กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า เป็ นวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็ นรายละเอียดที่ตอ้ งการตรงจุด
วิธีการสัมภาษณ์เป็ นวิธีการที่ใช้ในการวิจยั มากรองมาจากการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
โดยทัว่ ไปแบ่งลักษณะคําถาม ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.2.1 สัมภาษณ์อย่างมีแบบแผนหรื อโครงสร้างที่แน่นอน ใช้ในกรณี ตอ้ งการคําตอบ
ตามที่กาํ หนดไว้เท่านั้น เปรี ยบเหมือนแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด เพียงแต่ใช้การสัมภาษณ์แทน
ตัวอย่างเช่น
ข้อ จํากัดของแบบสัมภาษณ์แบบนี้ คือ กรณี คาํ ตอบที่มีให้ไม่ตรงกับผูต้ อบปฏิบตั ิอยู่
จึงจําเป็ นต้องใส่ ตวั เลือกสุ ดท้าย คือ อื่น ๆ โปรดระบุ เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่เป็ นข้อเท็จจริ งมากที่สุด
(ในการสัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้ผสู ้ มั ภาษณ์เปรี ยบเทียบข้อคําถามในคําถามนั้น ๆ)
2.2.2 แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีแบบแผน หรื อไม่มีใครสร้างที่แน่นอน เป็ นสัมภาษณ์ที่
ยืดหยุน่ คําถามได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นกรอบวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ขอ้ มูลตามต้องการ การ
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ตั้งคําถามไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ผูถ้ ูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบโดยการเล่าไปตามความพอใจ แต่ผู ้
สัมภาษณ์ตอ้ งพยายามชักนําให้เข้าสู่ จุดที่ตอ้ งการ การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 3 วิธี คือ
 การสัมภาษณ์แบบไม่จาํ กัดคําตอบ
 การสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจเฉพาะ
 การสัมภาษณ์แบบหยัง่ ลึก
2.3 แบบสั งเกต เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการดู การฟัง ร่ วมกับการ
ใช้ประสาทสัมผัสอื่น ๆ เช่น การสัมผัส, การดมกลิ่น, การลิ้มรส โดยมากใช้ในการสังเกต
บุคลิกภาพของบุคคล สังเกตสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น สังเกตภาษาท่าทาง กิจกรรม ทักษะความสามารถ
และสภาพแวดล้อม การสังเกต มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
2.3.1 การสังเกตแบบการเข้าร่ วม แบ่งเป็ น การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งการสังเกต
แบบนี้ผสู ้ ังเกตจะเข้าไปอยูใ่ นหมู่ของผูถ้ ูกสังเกต และการสังเกตแบบไม่เข้าไปร่ วม การสังเกตแบบ
นี้ผสู ้ งั เกตจะอยูว่ งนอกไม่เข้าไปร่ วมในกิจกรรมของกลุ่ม การสังเกตทําได้ท้ งั ให้ผถู ้ ูกสังเกตรู ้ตวั
หรื อไม่รู้ตวั
2.3.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้างล่วงหน้า และไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า กรณี มี
โครงสร้างล่วงหน้า เป็ นการกําหนดเรื่ องและขอบเขตเนื้อหาในการสังเกตที่แน่นอน ใช้แบบหลักว่า
จะสังเกตอะไรบ้าง มีเครื่ องมือช่วยสังเกตหรื อแบบบันทึก เช่นแบบบันทึกการสังเกต ปฏิกิริยาของ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับทราบว่าตนป่ วยร้ายแรง แบบสังเกตจะแบ่งระยะการรับรู ้ต่อการเจ็บป่ วยระยะต่าง ๆ
เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าการสังเกตมีหลักการแน่นอน การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า เป็ นการ
สังเกตอิสระในประเด็จใดประเด็นหนึ่ง ซึ่ งกําหนดไว้กว้าง ๆ ไม่ระบุรายละเอียดว่าจะสังเกต
อะไรบ้าง ผูส้ งั เกตจะสังเกตพฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ท้ งั หมด เครื่ องมือมีเพียง
กระดาษเปล่า อุปกรณ์อื่นที่จะใช้ช่วยให้ได้ขอ้ มูลมากขึ้น มีได้ เช่น กล้องถ่ายรู ป เครื่ องบันทึกเสี ยง
เป็ นต้น การสังเกตแบบนี้จะยุง่ ยากในขั้นตอนการวิเคราะห์แยกประเภทของข้อมูล การสังเกตวิธีน้ ี
ใช้ได้ดีกบั การสํารวจสภาพทัว่ ไป ที่ผสู ้ งั เกตยังไม่ความรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ เพียงพอที่จะวางหลักเกณฑ์
หรื อโครงสร้างในการสังเกตได้ เช่น การสังเกตการปรับตัวด้านจิตใจต่อภาวะใกล้ตายในผูป้ ่ วย
ระยะสุ ดท้าย เป็ นต้น
ขั้นตอนในการสั งเกต
1. หาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่จะไปสังเกตล่วงหน้า
2. สร้างเครื่ องมือสําหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เรี ยกว่าแบบสังเกต
3. นําแบบสังเกตที่สร้างแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเรื่ องนั้น ๆ อย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา แล้วนํามาปรับปรุ ง
4. นําแบบสังเกตที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้านความเที่ยง
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5. กําหนดวิธีการจะไปสังเกต โดยมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นเวลานานไม่สามารถสังเกตได้
ตลอดเวลา จะต้องมีการสุ่ มสังเกตด้านการสุ่ มเวลาและสุ่ มเหตุการณ์
ข้ อดีของการสั งเกต
1. ได้ขอ้ มูลเด่นชันกรณี ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไม่ได้
2. สามารถบันทึกเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมได้โดยใช้เครื่ องมือเช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่ อง
บันทึกเสี ยง
3. รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ไม่สามารถให้คาํ ตอบได้ โดยเฉพาะทารก
4. เก็บข้อมูลจากผูไ้ ม่มีเวลา
5. ได้ขอ้ มูลโดยตรง
6. เป็ นหลักฐานเพิม่ เติมที่จะสนับสนุนหรื อขัดแย้งข้อความในเรื่ องเดียวกัน ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ หรื อได้ขอ้ มูลเสริ มความเข้าใจให้เด่นชัดขึ้น
ข้ อจํากัดของการสั งเกต
1. แนวความหมายข้อมูลผิด ถ้าผูส้ งั เกตไม่คุน้ เคยกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ของผูถ้ กู
สังเกต
2. ถ้าผูถ้ ูกสังเกตรู ้ตวั อาจทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
3. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ทุกชนิด เพราะผูส้ งั เกตไม่สามารถอยูใ่ น
สถานการณ์ที่หลาย ๆ แห่ง พร้อมกันได้
4. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ถา้ ไม่ได้รับอนุญาต
5. เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง หรื อเกิดไม่แน่นอนจะทําให้เสี ยเวลาในการเฝ้ าสังเกต
2.4 แบบวัด (Scale) เป็ นเครื่ องมือใช้วดั เจตคติ ความคิดเห็นความเชื่อ, ความต้องการ, วัด
แรงจูงใจ วัดกิจนิสยั การบริ โภค หรื อความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด คําตอบไม่มีผดิ
หรื อถูก การตอบการวัดใช้สเกลที่เป็ นที่นิยมแพร่ หลาย เช่น สเกลแบบ เธอร์สโตน (Thurstone)
แบบลิเคิต (Likert) แบบออสกูด (Osgood) ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็ นการวัด ซึ่งมีขอ้ เสี ย คือ บางครั้ง
อาจได้ขอ้ มูลไม่ตรงความจริ ง เพราะผูต้ อบไม่ร่วมมือ ไม่กล้าเปิ ดเผยความรู ้สึกที่แท้จริ ง เนื่องจาก
กลัวสังคมไม่ยอมรับ
2.5 แบบทดสอบ (Testing) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั พฤติกรรมด้านความจํา ความเข้าใจ และ
การนําไปใช้ แบบทดสอบมี 2 ประเภท คือ แบบอัตนัย และแบบปรนัย การใช้ตองพิจารณาว่า
เหมาะสมกับเวลาที่กาํ หนเพียงใด จํานวนผูท้ าํ การทดสอบมากน้อยเท่าไร การให้คะแนนทําอย่างไร
การแปลความหมายของคะแนนแปลอย่างไร เป็ นต้น
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2.6 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็ นแบบรายการที่แสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ หรื อพฤติกรรมที่ผสู ้ ังเกตบันทึกเมื่อเห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ดังรายการปรากฏขึ้น แบบตรวจ
รายการจะทําให้ผสู ้ งั เกตทราบว่า การกระทําพฤติกรรมเกิดขึ้นตามรายการที่กาํ หนไว้หรื อไม่ แต่ไม่
ช่วยในการพิจารณาคุณภาพหรื อจํานวนครั้งของการกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใน การทําวิจยั แต่ละเรื่ องผูว้ จิ ยั อาจสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ด้วยตนเอง หรื อสร้างโดย
อาศัยแนวคิดของผูท้ ี่ทาํ วิจยั ไว้บา้ งแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต หรื อ
แบบสัมภาษณ์ จําเป็ นต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือให้ดีเสี ยก่อนที่จะนําไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จริ ง โดยการนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้จริ ง เพื่อนํา
ข้อบกพร่ องมาแก้ไขปรับปรุ งให้ดีที่สุด ลักษณะของเครื่ องมือที่ดี คือ ต้องมีความตรง (Validity)
ความเที่ยงหรื อความเชื่อมัน่ (Reliability) ความเป็ นปรนัย (Objectivity) อํานาจจําแนก
(discrimination) และประสิ ทธิภาพ (efficiency)
ความตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่ องมือในการวัดสิ่ งที่ตอ้ งการวัด แบ่งออกเป็ น
1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หมายถึง เครื่ องมือมีความสามารถวัดได้ตรงเนื้อเรื่ อง
ที่ตอ้ งการวัด วัดได้ครอบคลุมเนื้อเรื่ องทั้งหมด การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาทําได้ 2 แบบ ใช้
ตารางวิเคราะห์ที่เนื้อหาและพฤติกรรมประกอบ หรื อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่ องนั้น ๆ เป็ น
ผูพ้ ิจารณาข้อความหรื อคําถามในเครื่ องมือว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้หรื อไม่
2. ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) เป็ นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่าทฤษฎีกบั
พฤติกรรมจริ งที่แสดงออก การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง ผูต้ รวจต้องทราบแน่ชดั ว่ากรอบ
โครงสร้างของการวิจยั เป็ นอย่างไร การหาความตรงเชิงโครงสร้างต้องมีการวิเคราะห์หาเหตุผล
เกี่ยวกับกิจกรรมหรื อ งาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่กาํ ลังวัดอยู่ และอธิบายได้ว่า
เรื่ องที่วดั มีความหมายอย่างไร
3. ความตรงตามสภาพที่เป็ นจริ ง (Concurrent validity) เป็ นความสามารถที่เครื่ องมือวัดได้ตรง
ตามความเป็ นจริ งของสิ่ งที่วดั นัน่ คือวัดได้อย่างไรความจริ งเป็ นอย่างนั้น
4. ความตรงตามคําทํานาย เป็ นความตรงของเครื่ องมือที่ใช้วดั ในปั จจุบนั ตรงตามสิ่ งที่จะเกิดใน
อนาคต เช่น วัดผลสัมฤทธ์การเรี ยนในขณะนี้ใช้เป็ นพื้นฐานในการทํานายการสําเร็ จในอนาคต
ความเทีย่ งหรือความเชื่อมัน่ (reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของเครื่ องมือในการทดสอบ
การวัด การสังเกต หรื อการสัมภาษณ์ การหาความเที่ยงหรื อความเชื่อมัน่ หาได้หลายวิธีแก่วิธีที่
นักวิจยั นิยมมี 5 วิธี คือ
1. แบบสอบซํ้า (Test- retest)
2. แบบแบ่งครึ่ ง (Split -half -reliability)
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3. การหาความคงที่ภายในแบบ KR 20 (Kuder - Richardson Formula 20)
4. การหาความคงที่ภายในแบบ KR 21 (Kuder - Richardson Formula 21)
5. การหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า โดยวิธี Cronbach's alpha
ความเป็ นปรนัย (Objectivity) หมายถึง เครื่ องมือที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพที่เป็ นจริ ง ไม่วา่ ใคร
ตรวจก็จะได้คะแนนเท่ากัน หรื อไม่วา่ ใครจะเป็ นผูถ้ ูกวัดผลก็จะได้ตามความสามารถของบุคคลนั้น
ๆ อํานาจจําแนก (discrimination) คือความสามารถของเครื่ องมือที่จะชี้ให้เห็นลักษณะความ
แตกต่าง หรื อความเหมือนกันของตัวแปรหรื อสิ่ งที่วดั มาได้ตามลักษณะที่ตอ้ งการวัดและ เป็ นไป
ตามสภาพความเป็ นจริ ง
ประสิ ทธิภาพ (efficiency) เครื่ องมือวัดที่ดีตอ้ งมีประสิ ทธิภาพ หมายถึง มีความสะดวกในการใช้
ความสะดวกและเวลาในการสร้าง คุณภาพการใช้ ถ้าเครื่ องมือ 2 ชุด วัดตัวแปรเดียวกัน วัดได้ผล
อย่างเดียวกันแต่ชุดหนึ่งใช้เวลาการสร้างน้อยกว่า ใช้สะดวกกว่า นําไปปฏิบตั ิ / วิเคราะห์ขอ้ มูลได้
คล่องกว่า รวดเร็ วกว่า เครื่ องมือชุดนั้นย่อมมีประสิ ทธิภาพดีกว่าอีกชุดหนึ่ง
ในการทํากิจกรรมวิชาโครงการทางอาชีวศึกษาด้วยวิธีการวิจยั เมื่อได้ออกแบบการวิจยั แล้ว
จําเป็ นต้องออกแบบเครื่ องมือ แล้วสร้างหรื อพัฒนาเครื่ องมือตลอดจนตรวจสอบเครื่ องมือให้
เหมาะสม น่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับแล้วจึงนําเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การรวบรวมข้ อมูลและเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสัมพันธ์กนั
กล่าวคือ เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ถ้า
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นการสัมภาษณ์ผมู ้ าใช้บริ การร้านค้าของวิทยาลัย ซึ่งเป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่อ่าน-เขียนได้ และอ่าน-เขียนไม่ได้ เครื่ องมือที่เหมาะสมจึงเป็ น
แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจการบริ การของร้านค้าของวิทยาลัย หากใช้แบบทดสอบอาจไม่
เหมาะสมกับลักษณะตัวแปรที่ประสงค์จะวัด หรื อถ้าใช้แบบสอบถามก็อาจประสบข้อจํากัดในเรื่ อง
ของการอ่าน-เขียน แม้วา่ จะสามารถวัดตัวแปรในลักษณะเดียวกันกับแบบสัมภาษณ์กต็ าม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในชั้นเรี ยน 12 วิธี ได้แก่ การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การวัดความรู ้สึก หรื อความเชื่อ การเขียนอนุทิน การสนทนากลุ่ม การทํา
สังคมมิติ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลงาน การศึกษาเอกสาร
วิธีการเหล่านี้ สามารถนํามาเป็ นแนวทาง
ในการพิจารณา เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในลักษณะโครงการ ได้ดงั ตาราง
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ตาราง เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
วิธีการเก็บข้ อมูล
1. การทดสอบ

เครื่องมือ
แบบทดสอบ

2. การสอบถาม

แบบสอบถาม

3. การสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

4. การสังเกต

แบบสังเกต

การนําเครื่องมือไปใช้
วัดความสามารถด้านสติปัญญา อาจจะใช้แบบทดสอบ
หรื อข้อสอบที่มีอยูแ่ ล้วหรื อสร้างใหม่โดยให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
เขียนคําตอบจะได้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เช่น ข้อสอบแบบ
อัตนัย ข้อสอบแบบปรนัย
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นความคิดเห็น ความต้องการ
สภาพปั ญหา เป็ นต้น โดยให้ผตู ้ อบเขียนหรื อเลือก
คําตอบ ซึ่งคําตอบนี้ไม่มีถูกหรื อผิด อาจจะถามนักเรี ยน
ผูป้ กครอง หรื อเพื่อนครู ขอ้ มูลที่ได้เป็ นทั้งข้อมูลเชิง
ปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา สอบถามปาก
เปล่า โดยมีการบันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ ◌์ซ่ ึงควร
กําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ข้อมูลที่ได้เป็ น
ทั้งข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดย สังเกตพฤติกรรมของคน
หรื อสัตว์แล้วบันทึกในแบบสังเกต ซึ่งควรรายการที่จะ
สังเกตกําหนดเอาไว้การสังเกตจะได้ผลดี ถ้าทําโดยผูถ้ ูก
สังเกตไม่รู้ตวั จะได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ แต่สามารถแปลง
เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณได้ ในกรณี ที่เป็ นการสังเกตสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ หรื อโครงสร้างทางวัตถุ เช่น ศึกษาสภาพ
ชุมชน การจัดร้านค้า หรื อการจัดสํานักงาน ผูส้ งั เกตจะ
บันทึกสิ่ งที่สงั เกตพบ หรื อเห็นลงในแบบสังเกต
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แบบบันทึกข้อมูล

5. การวัดความรู ้สึก แบบวัดเจตคติ หรื อ
หรื อความเชื่อ
แบบวัดทัศนคติ
6. การเขียนอนุทิน แบบบันทึกอนุทิน

7. การสนทนากลุ่ม
(Focus Group)

แบบบันทึกประเด็น
การสนทนา

8. การทําสังคมมิติ

แบบวัดสังคมมิติ

9. การประเมิน
ทักษะ หรื อการ
ปฏิบตั ิ
10. การประเมิน
พฤติกรรม

แบบประเมินทักษะ
หรื อการปฏิบตั ิ
แบบประเมิน
พฤติกรรม

11. การประเมิน
ผลงาน

แบบประเมินผลงาน

12. การศึกษา
เอกสาร

แบบบันทึกลักษณะ
ต่างๆ

เป็ นการสังเกตอันเนื่องจากการชัง่ ตวง วัด และนับแบบ
บันทึกข้อมูลนี้ใช้ร่วมกับเครื่ องมืออื่น เช่น เครื่ องชัง่ นํ้า
หนัก นาฬิกาจับเวลาเป็ นต้น การชัง่ อาจเป็ นการชัง่ นํ้า
หนักไก่ หรื อตวงอาหารสําหรับเลี้ยงไก ◌่การวัดขนาด
ของบุคคล เพื่อสร้างแบบเสื้ อเป็ นต้น ข้อมูลที่บนั ทึกเป็ น
ข้อมูลเชิงปริ มาณ
ใช้วดั ความเชื่อ หรื อการเห็นคุณค่าในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดย บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
ความรู ้สึกที่เกี่ยวข้องกับบุคคล บทเรี ยน สิ่ งแวดล้อม และ
อื่นๆ เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 15 คน)
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งผูว้ ิจยั ควรกําหนดประเด็น
การสนทนาไว้ล่วงหน้า เช่น การเชิญผูป้ ระกอบการร้าน
ขายของมาสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนินงาน
และหาแนวทางแก้ไข จะได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่ม โดยให้สมาชิกกลุ่ม
เป็ นผูต้ อบในแบบสังคมมิติ เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิของ
บุคคล โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูบ้ นั ทึกในการประเมินเป็ นข้อมูล
เชิงปริ มาณและคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
โดยให้บุคคลดังกล่าวเขียนคําตอบในแบบประเมินเป็ น
ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ใช้ในการพิจารณาผลงาน หรื อชิ้นงาน โดยผูว้ ิจยั หรื อ
กรรมการพิจารณาผลงานเป็ นผูบ้ นั ทึกหรื อให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนด เป็ นเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ประวัติจากแฟ้ มผลงาน หรื อ
รายงานผลการดําเนินงานเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ
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คุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
คุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสําคัญยิง่ ต่อความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ และการยอมรับข้อมูลหรื อค่าของตัวแปรที่วดั เครื่ องมือที่ดอ้ ยคุณภาพอาจทําให้ค่าที่วดั ได้
นั้นคลาดเคลื่อนหรื อผิดจากความจริ ง เมื่อนําไปวิเคราะห์หรื อแปลความหมายอาจผิดพลาดหรื อ
ผลการวิจยั ไม่น่าเชื่อถือ เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลอาจจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
เครื่ องมือที่สร้างไว้แล้ว อาจเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานหรื อไม่กไ็ ด้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้ให้เหมาะสม และ
เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั สร้างหรื อพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการวิจยั กิจกรรมวิชาโครงการหรื อหาประสิ ทธิภาพ
สิ่ งประดิษฐ์ ในกรณี ที่มีเครื่ องมือมาตรฐานหรื อเครื่ องมือที่สร้างไว้แล้วก็พิจารณาเลือกเครื่ องมือที่มี
คุณภาพคุณภาพของเครื่ องมือขึ้นอยูก่ บั ลักษณะสําคัญที่ตอ้ งพิจารณาได้แก่ ความเที่ยงตรง
(Validity) ความเชื่อมัน่ (Reliability) ความเป็ นปรนัย(Objectivity) อํานาจจําแนก
(Discrimination)ปฏิบตั ิจริ งได้ (Practical) ยุติธรรม (Fairness) และประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเครื่ องมือทุกชนิดหรื อทุกชิ้นต้องตรวจสอบคุณภาพทุกประเด็น
ลักษณะหรื อคุณสมบัติบางประการอาจไม่ตรวจสอบก็ได้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดหรื อประเภทของ
เครื่ องมือ หรื อแล้วแต่ความจําเป็ น
1. ความเที่ยงตรง (Validity) บางแห่งเรี ยกว่า ความตรง เป็ นลักษณะที่บ่งชี้วา่
เครื่ องมือนี้สามารถวัดในสิ่ งที่ประสงค์จะวัดคือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรื อวัดค่าตัวแปรได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เช่น ตาชัง่ หรื อเครื่ องชัง่ ซึ่งใช้เก็บข้อมูลหรื อวัดค่าตัวแปรนํ้าหนัก
ควรจะถือว่ามีความเที่ยงตรง แต่ถา้ นําเอาตลับเมตรมาตรฐานมาวัดค่าตัวแปรนํ้าหนักก็ไม่ควรมี
ความเที่ยงตรง คือไม่ได้วดั นํ้าหนักตามวัตถุประสงค์ ถ้าต้องการทราบพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
พร้อมปรุ งผูว้ ิจยั สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารพร้อมปรุ งเพื่อนํามาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ควรจัดได้ว่าเป็ นเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรง เป็ นต้น
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเครื่ องมือที่ใช้ตอ้ งมีความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงมีหลาย
ประเภทได้แก่ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ความเที่ยงตรงตามสภาพ
และความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ควรตรวจสอบความเที่ยงตรง
แต่ไม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงครบทุกประเภท
2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) อาจเรี ยกว่าความเที่ยงเป็ นการแสดงถึงความคงที่แน่นอนใน
การวัด เมื่อวัดสิ่ งเดียวกันค่าของการวัดแต่ละครั้งควรคงที่สมํ่าเสมอ เครื่ องมือที่ดีตอ้ งวัดในสิ่ งหนึ่ง
สิ่ งใดแล้วได้ผลคงที่ คงเส้นคงวา จึงเชื่อมัน่ ในค่าที่ได้ เครื่ องชัง่ นํ้าหนักที่มีความเชื่อมัน่ สู งเมื่อชัง่
ของสิ่ งหนึ่งกี่ครั้งก็ตามค่า(นํ้าหนัก)ที่ได้ยอ่ มไม่แตกต่างกัน
การทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือทําได้หลายวิธี เช่นวิธีการทดสอบซํ้า (ใช้เครื่ องมือ
ชุดเดียววัดค่าซํ้าหลาย ๆ ครั้ง) วิธีการทดสอบคู่ขนาน วิธีทดสอบแบบแบ่งครึ่ งเครื่ องมือและวิธีการ
หาความสัมพันธ์ภายใน เป็ นต้น
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3. ความเป็ นปรนัย (Objectivity) บางครั้งเรี ยกว่าความชัดเจน หมายความว่าข้อคําถาม
ต่าง ๆ ต้องชัดเจนวัดประเด็นเดียวไม่มีความลําเอียง ถ้าเป็ นแบบสอบถามเมื่ออ่านคําถามแล้วต้อง
เข้าใจตรงกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด เช่นถ้าใช้เครื่ องมือวัดความชอบโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ดเป็ น
ความเรี ยง การตรวจเพื่อให้ค่าความชอบจะมีความเป็ นปรนัยตํ่ากว่าการใช้แบบสอบถามที่
กําหนดค่าให้ตอบ หรื อ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า แบบสอบถามแบบให้ตอบเป็ นความเรี ยงจะ
ให้ขอ้ มูลที่มีความเป็ นอัตนัยสู ง ความเป็ นปรนัยของเครื่ องมือพิจารณาจาก
3.1. คําถามต้องเป็ นคําถามที่ชดั เจน รัดกุม ไม่กาํ กวม เป็ นภาษาที่ผตู ้ อบหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เข้าใจได้ตรงกันทุกคน เหมาะกับระดับความรู ้ภาษาและวัย
3.2 การตรวจให้คะแนนหรื อให้ค่าตัวแปรต้องเป็ นระบบมีเกณฑ์ที่ชดั เจนไม่ว่าใครก็
ตามมาตรวจหรื อวัดตัวแปรย่อมได้ผลคือค่าของตัวแปรที่ไม่แตกต่างกัน
3.3 การแปรความหมายของค่าตัวแปรต้องเป็ นระบบที่แน่นอนเป็ นทิศทางเดียวผูใ้ ดจะ
แปลความหมายของค่าตัวแปรที่วดั ได้ยอ่ มให้ผลการแปลไม่แตกต่างกัน
4. อํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของเครื่ องมือที่จะชี้ให้เห็นถึง
ความแตกต่างหรื อความเหมือนกันของสิ่ งที่ตอ้ งการวัดในลักษณะที่เป็ นไปตามสภาพจริ ง เช่น
เครื่ องมือที่ใช้วดั ความชอบ หรื อเครื่ องมือที่เป็ นข้อสอบวัดความรู ้ตอ้ งเป็ น เครื่ องมือที่มีอาํ นาจ
จําแนกที่เหมาะสม สามารถแยกคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบออกจากกันเป็ นคนละกลุ่มได้ ส่ วน
ข้อสอบก็ตอ้ งแยกคนที่ตอบถูกหรื อได้คะแนนมากเป็ นคนเก่ง ส่ วนคนที่ตอบผิดหรื อได้คะแนนน้อย
เป็ นคนไม่เก่ง เป็ นต้น แบบทดสอบหรื อข้อสอบควรตรวจสอบอํานาจจําแนกแต่เครื่ องมืออีกหลาย
ประเภทที่ไม่ประสงค์จะจําแนก ก็ไม่จาํ เป็ นต้องหาค่าอํานาจจําแนกหรื อทดสอบอํานาจจําแนกของ
เครื่ องมือ การหาค่าอํานาจจําแนกอาจดําเนินการได้หลายวิธีได้แก่ การพิจารณาจากสัดส่ วน การ
ทดสอบการแจกแจง แบบ t เป็ นต้น
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5. ปฏิบตั ิได้จริ ง (Practical) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี ควรใช้ได้อย่าง
สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก เหมาะกับงานวิจยั ตามสภาพ มีความคล่องตัวและสามารถปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆได้ เครื่ องมือบางประเภทมีความเที่ยงตรงสู งแต่มีความคล่องตัวน้อย นําไปใช้ใน
สภาพจริ งไม่ได้ ก็ตอ้ งถือว่าไม่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง การนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามสภาพ
จริ งนั้น ควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับที่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
6.ยุติธรรม (Fairness) เครื่ องมือที่ดี ย่อมต้องให้โอกาสทุกหน่วยที่ให้ขอ้ มูลเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะเครื่ องมือที่ใช้กบั คน ถ้าวัดตัวแปรได้อย่างยุติธรรม ค่าของตัวแปรควรเป็ นอิสระจาก
ศาสนา หรื อชนชั้นทางสังคม เป็ นต้น
7.ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นเครื่ องมือที่วดั ค่าตัวแปรได้
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ตามวัตถุประสงค์ ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรวจสอบในทุกประเด็น
หลาย ๆ ประเด็นไม่ได้มีผลโดยตรงต่อความถูกต้องในการวัดค่าตัวแปรในการวิจยั แนวทาง
พิจารณาอย่างง่าย คือ อย่างน้อยที่สุดควรตรวจสอบว่าเครื่ องมือนั้นสามารถวัดตัวแปรได้อย่าง
ถูกต้อง เพียงพอที่จะทําให้ผลการวิจยั เป็ นที่ยอมรับและใช้ประโยชน์ได้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีท้ งั ที่สร้างหรื อพัฒนาไว้แล้วและที่ตอ้ งสร้างขึ้นใหม่
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่มีอยูแ่ ล้วนั้น ถ้าเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานอาจพิจารณาได้จาก
คุณสมบัติต่าง ๆ ที่รายงานหรื อระบุไว้ เช่นความเชื่อมัน่ ความเที่ยงตรง เอกสารรับรอง เป็ นต้น
เครื่ องมือมาตรฐานเช่น ตลับเมตรที่ใช้วดั ความยาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ย่อมมีความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ เครื่ องมือวัดเจตคติหรื อทัศนคติที่เป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน
หากเลือกใช้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุ คําตอบที่ได้ยอ่ มน่าเชื่อถือและแปรความหมายได้ ถ้า
เครื่ องมือนั้นเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานสําหรับวัดความพร้อมในการเรี ยนรู ้ของบุคคลวัยผูใ้ หญ่ไม่ได้
หมายความว่าจะเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสม เมื่อนําเครื่ องมือดังกล่าวมาใช้กบั เด็ก ฉะนั้นเครื่ องมือ
สําเร็ จหรื อเครื่ องมือมาตรฐาน เมื่อจะนํามาใช้ควรตรวจสอบดูว่าที่ประสงค์จะใชนั้นเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดต่าง ๆ หรื อไม่ ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ และตรงตามวัตถุประสงค์กอ็ าจยอมรับและ
เชื่อถือผลจากการวัดได้ แต่ถา้ ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของเครื่ องมือหรื อไม่มนั่ ใจในคุณภาพของ
เครื่ องมือ ควรดําเนินการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของความเที่ยงตรง
แนวทางในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือนั้นดําเนินการก่อนที่จะนําเครื่ องมือไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบอาจทําได้ 2 แนวทางได้แก่
1. แนวทางที่อาศัยเหตุผล เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยอาศัยเหตุผล
ก่อนที่จะนําเครื่ องมือไปใช้จริ ง โดยทัว่ ไปแล้วอาศัยทฤษฎีหรื อหลักเกณฑ์หรื อความเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องที่จะวัดหรื อศึกษา ถ้าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นหรื อตัดสิ นว่าถูกต้องเหมาะสม หรื อ
ตรงตามทฤษฏี ก็นาํ ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ในกรณี ที่เป็ นแบบทดสอบหรื อแบบวัด นอกจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่จะทําการตรวจสอบแล้ว อาจมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรื อวิธีการทดสอบ
หรื อวัด เพื่อพิจารณาว่าเครื่ องมือนั้นเหมาะสมกับกลุ่มที่จะไปทดสอบหรื อวัดหรื อไม่ เช่น ข้อ
คําถามชัดเจนหรื อไม่ เหมาะสมกับระดับหรื อกลุ่มคนที่จะนําไปใช้วดั หรื อไม่
2. แนวทางที่อาศัยวิธีการทางสถิติ เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยอาศัย ค่า
ตัวเลขหรื อค่าสถิติต่าง ๆ วิธีการนี้ตอ้ งนําเครื่ องมือไปทดลองใช้ แล้วนํามาคํานวณค่าต่าง ๆเทียบกับ
เกณฑ์การยอมรับ ถ้าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้กน็ าํ ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แต่ถา้ ไม่อยูใ่ นเกณฑ์
การยอมรับควรนํามาปรับปรุ งและทดสอบ ในบางเทคนิคอาจพิจารณาค่าสถิติจากความคิดเห็นของ
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ผูเ้ ชี่ยวชาญก็ได้ เช่นพิจารณาจากค่าความสอดคล้อง เป็ นต้น เครื่ องมือที่ใช้วดั ความยาวของวัตถุ ถ้า
วัดความยาวของวัตถุชิ้นหนึ่งหลายๆ ครั้ง ได้ความยาวคงเดิมเสมอหรื อไม่แตกต่างหรื อคลาดเคลื่อน
ไปบ้างโดยที่ความคลาดเคลื่อนนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เช่น ไม่เกินร้อยละ 5 ก็อาจสรุ ปว่า
เครื่ องมือนั้นเหมาะสม เป็ นต้น
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหรือแบบวัดเจตคติ
แบบทดสอบหรื อแบบวัด เช่น แบบวัดเจตคติเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมในการวัดความรู ้
ทัศนคติหรื อเจตคติ เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือวัดความรู ้ บางครั้งอาจเรี ยกว่าข้อสอบ
แบบทดสอบมีหลายประเภทใช้วดั ความสามารถของบุคคล แบบวัดผลสัมฤทธิ์ได้แก่
ข้อสอบวิชาต่าง ๆ แบบทดสอบอาจใช้ประเมินความรู ้ก่อนหรื อหลังการฝึ กอบรม ผูส้ อนหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบมักเป็ นผูส้ ร้างและพัฒนา บางกรณี กม็ ีขอ้ สอบมาตรฐานหรื อชุดข้อสอบสําเร็ จให้
เลือกใช้ แบบวัดความถนัดในการเรี ยนใช้วดั ความสามารถหรื อสมรรถภาพของบุคคลที่บ่งชี้ถึง
ศักยภาพในการเรี ยนมักเป็ นแบบทดสอบมาตรฐานที่สร้างและพัฒนาไว้แล้ว แบบวัดความถนัด
เฉพาะเป็ นการวัดความสามารถเฉพาะทางของบุคคลเช่น ความถนัดทางดนตรี หรื อความถนัดทาง
วิชาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพเป็ นแบบวัดลักษณะบางประการของบุคคล เช่น ความสนใจ ความเป็ น
ผูน้ าํ เป็ นต้น ลักษณะเหล่านี้มีผลหรื อบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนี้ยงั มี
แบบวัดทัศนคติหรื อแบบวัดเจตคติ เป็ นเครื่ องมือวัดสิ่ งที่เป็ นนามธรรมในตัวบุคคล ส่ วนใหญ่เป็ น
แบบวัดมาตรฐานที่สร้างขึ้นไว้แล้วการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงตรงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ น
มากเพราะเป็ นการบ่งชี้วา่ เครื่ องมือนี้วดั ในสิ่ งที่ประสงค์หรื อต้องการวัด ถ้าเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานหรื อเป็ น
เครื่ องมือที่สร้างไว้ก่อนแล้วมักมีคาํ อธิบายว่าได้ดาํ เนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการใดและผล
เป็ นอย่างไร โดยปกติแล้วเมื่อสร้างข้อสอบหรื อข้อคําถามเรี ยบร้อยแล้ว มักจะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญหรื อ
ผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิในเรื่ องที่ศึกษาจํานวนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบ จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญไม่ได้
มีขอ้ กําหนดแน่นอนอาจมีจาํ นวน 1 - 3 คน (พิตร, 2544 : 222) หรื ออาจใช้ 5 - 7 คน (สมคิด, 2538 :
33) แล้วแต่ความเหมาะสม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านี้พจิ ารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่ทาํ การศึกษา
พิจารณาว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการวัด ครอบคลุมครบถ้วนในประเด็นหรื อด้านต่าง ๆ หรื อ
ครอบถ้วนตามทฤษฎีซ่ ึงเป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็น
ว่าใช้ได้จึงถือว่าชุดข้อคําถามหรื อเครื่ องมือดังกล่าวมีความเที่ยวตรงแล้ว
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliabity) ในการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบกระทํา
โดยนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่จะศึกษา
แล้วนําผลหรื อข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
อาจกระทําได้ หลายวิธี เช่น
1. การหาความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีสอบซํ้า (Test - Retest Method) ดําเนินการโดยนํา
แบบทดสอบไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง โดยให้มีระยะห่างระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่ 2
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ยาวนานพอที่จะทําให้กลุ่มตัวอย่างลืมข้อคําถามที่ได้มีประสบการณ์จากครั้งแรก คือประมาณ 1 - 2
สัปดาห์ (สมคิด, 2538: 33) แล้วนําผลจากครั้งแรกและครั้งหลังมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความคงที่ โดย
อาศัยค่าสหสัมพันธ์แบบ Pearson - Product Moment Correlation ถ้าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ หรื อ r
มีค่ามากหรื อใกล้ 1.00 หมายความว่า มีความคงที่สูงหรื อมีความเชื่อมัน่ สู ง แสดงว่าถ้าไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงระหว่างการทดสอบครั้งแรกและการทดสอบครั้งหลัง บุคคลที่ได้ค่าคะแนนเท่าใดใน
ครั้งแรกมีแนวโน้ม ที่จะได้คะแนนในการทดสอบครั้งหลังไม่ต่างไปจากคะแนนการทดสอบครั้ง
แรก เกณฑ์การยอมรับมักถือว่าควรมีค่าความเชื่อมัน่ ไม่นอ้ ยกว่า .85
2. การหาความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีแบ่งครึ่ งแบบทดสอบ (Split - Half Method) การหาความ
เชื่อมัน่ ด้วยวิธีทดสอบซํ้าแสดงถึงว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปหรื อในช่วงเวลาที่ต่างกัน เครื่ องมือที่มีความ
เชื่อมัน่ สู งย่อมวัดสิ่ งเดิมได้ค่าไม่แตกต่างไปจากเดิม แต่การหาความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีแบ่งครึ่ ง
แบบทดสอบเป็ นการแสดงว่าข้อคําถาม 2 ชุด ที่เกิดจากการแบ่งครึ่ งแบบทดสอบ มีแนวโน้มที่จะไป
ในทิศทางเดียวกัน หรื อผูท้ ี่ได้คะแนนจากแบบทดสอบครึ่ งชุดแรกก็ได้
คะแนนสู งในแบบทดสอบครึ่ งชุดหลัง วิธีแบ่งครึ่ งแบบทดสอบนี้หาความเชื่อมัน่ โดยการนําไป
ทดสอบกับตัวอย่างเพียงครั้งเดียว แล้วแบ่งแบบทดสอบออกเป็ นสองส่ วนหรื อสองชุด อาจเป็ นข้อคู่
หรื อข้อคี่ หรื อแบ่งเป็ นครึ่ งแรกและครึ่ งหลัง แล้วนําข้อมูลไปคํานวณหาค่า Pearson - Product
Moment Correlation จะได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบครึ่ งฉบับ จากนั้นใช้สูตรขยาย
Spearman Brown เพื่อให้ได้ค่าความเชื่อมัน่ เต็มทั้งฉบับ
3. การหาความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตร Kuder - Richardson เป็ นการหาความเชื่อมัน่ ที่สะดวก
นิยมใช้กรณี ที่เป็ นข้อสอบ หรื อแบบทดสอบที่มีระบบการให้คะแนนถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน และ
ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน หรื อตอบถูกได้คะแนน ดําเนินการโดยนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว นําข้อมูลที่ได้มาหาคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นนําไป
เข้าสู ตรของ Kuder - Richardson ก็จะได้ค่าความเชื่อมัน่ แบบทดสอบ (พิตร, 2544 : 223) ถ้าค่าความ
เชื่อมัน่ สู งอาจถือได้วา่ ข้อคําถามในข้อสอบหรื อแบบทดสอบชุดนี้วดั ในเรื่ องเดียวกัน
การตรวจสอบความยาก ในกรณี ที่เป็ นข้อสอบการวิเคราะห์ความยากหรื อความง่ายอาจช่วย
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบแต่ละข้อ การวิเคราะห์ความยากจึงเป็ นการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อสอบรายข้อ การตรวจสอบความยากมีแนวความคิดว่าข้อสอบที่เหมาะสมไม่
ควรยากมากหรื อง่ายมากสําหรับกลุ่มที่จะเข้าสอบ ถ้ามีคนจํานวนมากทําข้อสอบข้อนั้นถูกต้อง
แสดงว่าข้อสอบข้อดังกล่าวมีความยากน้อย(ง่ายมาก) แต่ถา้ มีคนจํานวนน้อยหรื อไม่มีผใู ้ ดทํา
ข้อสอบข้อนั้นถูกต้องแสดงว่าข้อสอบดังกล่าวยากมากหรื อง่ายน้อยนัน่ เอง การทดสอบความยาก
อาศัยค่า P ซึ่งคํานวณจากข้อมูลที่ได้จากการนําข้อสอบทั้งชุดไปทดลองสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ข้อสอบที่ไม่มีผใู ้ ดทําถูกเลย ค่า P = 0 และข้อสอบที่ทุกคนทําถูกมีค่า P = 1 ดังนั้นข้อสอบที่มีความ
ยากปานกลางจะมีค่า P= .50 คือมีผทู ้ าํ ถูกร้อยละ 50 ข้อสอบที่ถือว่าง่ายเกินไปมีค่า P มากกว่า .90
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และข้อสอบที่ถือว่ายากเกินไปมีค่า P น้อยกว่า .10การตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก ในกรณี ที่ตอ้ งการจําแนก
ความสามารถของบุคคล ควรพิจารณาจากค่าอํานาจจําแนก (r) เป็ นดัชนีบ่งบอกว่าข้อสอบข้อใดจําแนกได้ดี
หมายความว่า ผูท้ ี่ทาํ ข้อสอบข้อดังกล่าวถูกเป็ นสมาชิกของกลุ่มเก่ง ถ้าทําผิดก็เป็ นสมาชิกของกลุ่มไม่เก่ง
เป็ นต้นโดยทัว่ ไปนิยมเลือกข้อสอบที่มีค่า r สู งกว่า .20 (สมคิด, 2538 : 33) การหาค่าอํานาจจําแนก
ดําเนินการโดยนําข้อสอบทั้งชุดไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ตรวจให้คะแนนแล้วลําดับคะแนน
จากสู งมาตํ่า จากนั้นเลือกจากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลดหลัน่ ลงมาจนครบจํานวนร้อยละ 27 ของผูส้ อบ
เรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มสู ง ขณะเดียวกันก็เลือกจากผูไ้ ด้คะแนนตํ่าสุ ดและถัดขึ้นไปจนได้จาํ นวนร้อยละ
27 ของผูส้ อบทั้งหมดเรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มตํ่า แล้วนํากลุ่มสู งและกลุ่มตํ่าไปวิเคราะห์รายข้อคํานวนหา
ร้อยละของจํานวนผูท้ าํ ถูกที่เป็ นสมาชิกกลุ่มสู งและร้อยละของจํานวนผูท้ าํ ถูกที่เป็ นสมาชิกกลุ่มตํ่า
ของข้อสอบแต่ละข้อจากนั้นนําไปหาค่า P และ r ต่อไป (พิตร, 2544 : 223 - 224) นอกจากการใช้
เทคนิคร้อยละ 27 อาจใช้เทคนิคร้อยละ 25 หรื อร้อยละ 50 ก็ได้ท้ งั นี้ข้ ึนกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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Knowledge Management จากงานประจําสู่ งานวิจยั : เรื่องเทคนิคการทําวิจยั เพือ่ นําไปใช้ ประโยชน์ กบั
ชุมชน
แนวคิด
เทคนิคการทําวิจยั เพื่อนําไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชนคือการทําวิจยั ที่ผสมผสานการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action
Research) กับวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู ้ใหม่ในการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจยั ชุมชนและแกนนาชาวบ้านมีส่วนร่ วมในการวิจยั ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบและร่ วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนรู ้
ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (People-Centered Development) และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ (Problem-Learning Process) คือ การวิจยั ค้นว้า และหาความรู ้ตามหลักการของการวิจยั
เชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่วา่ PAR นั้นมีวตั ถุประสงค์มุ่งไปที่การแก้ปัญหาในการพัฒนา
และเป็ นการวิจยั ที่ดาเนินไปด้วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ผูร้ ่ วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจยั และในการ
มีหุน้ ส่ วนใช้ประโยชน์ของการวิจยั ? หมายถึง วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมวิจยั เป็ นการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจยั นับตั้งแต่การ
กาหนดปั ญหา การดาเนินการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อส่ งเสริ ม
กิจกรรม
จุดประสงค์เพือ่ การจัดการความรู้
1) เพื่อให้มีความเข้าใจองค์ความรู ้ในด้านงานวิจยั ทางเลือกที่เน้นการนําไปจรรโลงสังคม
2) เพื่อเรี ยนรู ้การวิจยั แบบผสมผสานกระบวนการ
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หลักการของการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ นําไปใช้ ประโยชน์ กบั ชุมชน
1.ให้ความสําคัญและเคารพต่อภูมิความรู ้ของชาวบ้าน โดยยอมรับว่าความรู ้พ้นื บ้าน ตลอดจนระบบการ
สร้างความรู ้ และกําเนิดความรู ้ในวิธีอื่นที่แตกต่างไปจากของนักวิชาการ
2.ปรับปรุ งความสามารถและศักยภาพของชาวบ้านด้วยการส่ งเสริ ม ยกระดับและพัฒนาความเชื่อมัน่ ใน
ตัวเองของเขา ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง
3.ให้ความรู ้ที่เหมาะสมกับชาวบ้านและคนยากจน โดยให้สามารถได้รับความรู ้ที่เกิดขึ้นในระบบสังคมของ
เขา และสามารถที่จะทาความเข้าใจ แปลความหมาย ตลอดจนนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.สนใจปริ ทศั น์ของชาวบ้าน โดยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมจะช่วยเปิ ดเผยให้เห็นคาถามที่ตรง
กับปั ญหาของชาวบ้าน
5.ปลดปล่อยความคิด การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมจะช่วยให้ชาวบ้านและคนยากจนสามารถใช้
ความคิดเห็นของตนอย่างเสรี
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การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม สรุ ปได้ ดงั นี้
1.ประชากรผูท้ าการวิจยั ได้เปลี่ยนจากผูว้ ิจยั ภายนอก โดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาเป็ น
นักวิจยั ร่ วมกันในการร่ วมคิด วางแผนและตัดสิ นใจในการวิจยั
2.ขอบเขตของการมีส่วนร่ วม จากเดิมที่การมีส่วนร่ วมจะอยูใ่ นวงจากัดเพียงบางขั้นตอนมาสู่ การมีส่วนร่ วม
ตลอดกระบวนการการวิจยั ตั้งแต่การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ และติดตาม
ประเมินผล
3.การเป็ นประชาธิปไตย หลักของความเป็ นประชาธิปไตยจะเพิ่มมากขึ้นใน PAR เนื่องจากการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาที่มาจากชุมชนเอง ลดการพึ่งพิงจากสังคมภายนอก ให้
ประชาชนตัดสิ นใจร่ มกัน ชาวบ้านเป็ นศูนย์กลาง ก่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้ในที่สุด
4.การสร้างองค์ความรู ้ เนื่องจากเป็ นการผสมผสานความรู ้ของนักวิชาการกับความรู ้พ้นื บ้าน ให้เกิดความรู ้
ใหม่ ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการผสมผสานความรู ้จากทฤษฎีและการปฏิบตั ิเข้าด้วยกัน
5.ความรู ้ที่ประชาชนได้รับ PAR เป็ นการปฏิบตั ิที่ไม่ใช่การเข้าใจเพียงอย่างเดียวดังการวิจยั ที่ผา่ นมา หากแต่
ต้องลงมือกระทาให้ความเข้าใจที่เป็ นนามธรรมออกมาสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมและพัฒนาความรู ้ที่ได้รับ
อย่างต่อเนื่อง
6.การวิจยั นาไปสู่ การพัฒนา PAR เป็ นการวิจยั ที่นาไปสู่ การพัฒนาทั้งวิธีการวิจยั และการพัฒนามนุษย์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
1.ชาวบ้าน ประชาชน จะตื่นตัว ได้รับการศึกษามากขึ้น สามารถคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง
2.ประชาชนได้รับการแก้ไขปั ญหา การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มีการกระจายอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ ึน
3.ผูว้ ิจยั และนักพัฒนาจะได้เรี ยนรู ้จากชุมชน ได้ประสบการณ์ในการทางานร่ วมกับชุมชน อันก่อให้เกิด
ความเข้าใจชุมชนได้ดีข้ ึน และเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริ ง
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จุดเริ่มต้ นการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารอย่ างมีส่วนร่ วม
1) ขั้นการศึกษาพื้นที่เปาหมาย ในขั้นนี้นกั วิจยั จะทาการกาหนดพื้นที่หรื ออาณาบริ เวณที่จะทาการศึกษาวิจยั
โดยมีตอนสาคัญดังนี้
1.1 ในกรณี พ้ืนที่วิจยั ใหม่ ศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นจากเวปไซด์และบุคคลที่เป็ นผูน้ ากลุ่มได้แก่ ผูน้ า
ของกลุ่มเป้ าหมาย กับผูน้ าชุมชน
- ประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่กากับดูแลโดยตรง
- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยประเด็นปัญหาวิจยั และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นโจทย์งานวิจยั
- สังเกตบุคคลที่จะสามารถเป็ นผูป้ ระสานงานในพื้นที่ ซึ่งจะต้องเป็ นคนในพื้นที่มีมนุษย์สมั พันธ์
กระตือรื อร้น และเป็ นที่ยอมรับในกลุ่ม
1.2 ในกรณี พ้ืนที่วิจยั เก่า จะใช้วิธีการโดยการเข้าร่ วมศึกษากับทีมวิจยั ที่กาลังทาวิจยั ในพื้นที่น้ นั โดยหา
โอกาสพูดคุยกับชุมชนในการพัฒนาโจทย์ใหม่ร่วมกัน
2) ขั้นตอนนี้เมื่อโครงการได้รับการอนุมตั ิ แล้ว ทีมวิจยั จะต้องสรุ ปคาถามหรื อปั ญหา รวมทั้งอธิบาย
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปั ญหาให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน
ทาความเข้าใจประเด็นปั ญหาและมองถึงผลของการวิจยั ได้อย่างชัดเจน ว่าทุกคนเป็ นทีมวิจยั ร่ วมกัน
3) ก่อนการลงพื้นที่วิจยั แต่ละครั้งนักวิจยั จะต้องมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานวิจยั ให้ชดั เจน รวมทั้งระบุ
ด้วยว่าผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาวิจยั แต่ละฝ่ ายจะมีส่วนร่ วมอะไร และอย่างไร เมื่อใดบ้าง และเป้ าหมายใน
การลงพื้นที่แต่ละครั้งจะต้องเห็นผลการวิจยั อย่างชัดเจน และในระหว่างการทากิจกรรมร่ วมกับ
กลุ่มเป้ าหมายจะต้องสังเกตและจับประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่ดาเนินการ เพราะประเด็นเหล่านี้จะเป็ น
ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งหัวข้อนี้เป็ นหัวข้อสาคัญหัวข้อหนึ่งในวิจยั ฉบับสมบูรณ์
4.) นักวิจยั จะต้องสามารถปรับตัวและแสดงความจริ งใจในการลงพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามในการดาเนินงาน
ต้องยึดวัตถุประสงค์และกรอบการวิจยั อย่างเข้มงวด เนื่องจากในขณะที่ทีมวิจยั ลงพื้นที่ทางานร่ วมกับชุมชน
มักจะเกิดความผูกพัน
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บทสรุ ป
การทําวิจยั เพื่อนําไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชน นับเป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาสังคมและชุมชนที่
ได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั โดยเป็ นงานวิจยั ที่เริ่ มต้นจากชุมชน สนับสนุนให้ชาวบ้านหรื อ
ตัวแทนในชุมชนเป็ นคนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั ตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรี ยนรู ้หาข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ถึงปั ญหา รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาที่กาํ ลังประสบอยู่ โดยการร่ วมกันวางแผน และ
กําหนดการดําเนินงานตามแผนหรื อโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบตั ิตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการ
แก้ไขปั ญหาได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ และมีนกั วิจยั ภายนอก ทําหน้าที่เป็ นผูเ้ อื้ออํานวยให้
กระบวนการวิจยั บังเกิดผลสอดคล้องกับเป้ าหมายอันนับได้ว่าการวิจยั ได้ช่วยสร้างคุณลักษณะของการ
เรี ยนรู ้แบบพหุภาคี พร้อมกับก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็ นจิตสํานึกตระหนักในปั ญหา หน้าที่ และร่ วมกัน
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่ งเสริ มกิจกรรมกลุ่ม ทํางานร่ วมกันทั้งแก้ปัญหา และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องยัง่ ยืนของชุมชน
ประสบการณ์ตรงของนักวิจยั หลายท่านได้ช้ ีให้เห็นว่า ปั ญหาสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินงานวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมที่ สําคัญคือ การมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในกระบวนการวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นการมี
ส่ วนร่ วมในขั้นการศึกษาบริ บท และกําหนดปั ญหาของการวิจยั ขั้นการวางแผนปฏิ บตั ิงานวิจยั ขั้นการ
ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุ ง และขั้นการสรุ ปผลการวิจยั ซึ่ งจําเป็ นที่คณะผูว้ ิจยั จะต้องสร้างความรู ้ความ
เข้าใจอันดีต่อกระบวนการ เห็นความสําคัญ มีจิตสํานึ กตระหนักเห็นความสําคัญ และมีความต้องการที่จะ
เข้ามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง มองเห็นผลประโยชน์ของการทําวิจยั ที่จะมีต่อตัวเขา ในขณะที่เขาเองก็จาํ ต้อง
ยอมเสี ยสละบางส่ วนเช่น เวลาในการประกอบอาชีพหรื อหารายได้ไปบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนิ นงานและ
ผลบั้นปลายของการวิจยั ตกลงสู่ ชาวบ้านที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการพัฒนาหรื อการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริ ง
พร้ อมไปกับการที่ ผูว้ ิจยั พึงระมัดระวังบริ บทของความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในชุ มชน แบบแผน
ความคิดและการปฏิบตั ิ ค่านิยมร่ วม รวมทั้งเครื อข่ายความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่ยงั มีอิทธิ พลครอบงําคนใน
ชุมชนอยูไ่ ม่นอ้ ย โดยเฉพาะชุมชนที่ชาวบ้านมีพ้นื ฐานการศึกษาที่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร
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Knowledge Management จากงานประจําสู่ งานวิจยั :
เรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพือ่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในวารสาร
แนวคิด
นักวิจยั ในปั จจุบนั นี้ นอกจากจะมีความรู ้ความสามารถที่จะทํางานวิจยั ที่มีความถูกต้องเหมาะสมทั้งใน
ระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์ผลและการนําเสนอผล ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรื อนําไป
ประยุกต์ได้แล้ว ยังต้องมีความรู ้ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ เพื่อให้งานวิจยั ของตนได้รับการ
ตีพมิ พ์และเผยแพร่ อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่นกั วิจยั จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน
บทความวิชาการและการตีพมิ พ์ ซึ่งถ้าเป็ นผลงานที่จะถืออยูใ่ นเกณฑ์ดีเด่นจะต้องมีขอ้ กําหนดด้านคุณภาพ
ด้านการเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ ซึ่งการเผยแพร่
องค์ความรู ้ให้กบั วงวิชาการหรื อวิชาชีพระดับนานาชาติ ก็ตอ้ งมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาตินนั่ เอง
บทความนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการเขียนบทความวิชาการเพือ่
ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ
จุดประสงค์เพือ่ การจัดการความรู้
1. สรุ ปประเภทของวารสารวิชาการ
2. รู ้รูปแบบวิธีของการเขียนบทความวิชาการและงานวิจยั
3. เข้าใจเทคนิคในการดําเนินการเขียนต้นฉบับให้ได้รับการประเมินอยูใ่ นระดับที่ดี
ความหมายของบทความทางวิชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่ อง หลัก
เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนด
ประเด็นที่ตอ้ งการอธิบายหรื อวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจน
สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็ นการนําความรู ้จากแหล่งต่างๆ มาประมวล ร้อยเรี ยง
เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยที่ผเู ้ ขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยรู ปแบบ
บทความทางวิชาการ เป็ นบทความที่มีความยาวไม่มากนัก ประกอบด้วยการนําความที่แสดงเหตุผลหรื อที่มา
ของประเด็นที่ตอ้ งการอธิบายหรื อวิเคราะห์กระบวนการอธิบายหรื อวิเคราะห์ และบทสรุ ป มีการ อ้างอิงและ
บรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
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ความหมายของการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของบทความทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ บทความทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฯ นั้น ต้องมี
การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เผยแพร่ ในรู ปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่
เป็ นรู ปเล่มสิ่ งพิมพ์หรื อเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาํ หนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ ในหนังสื อรวมบทความในรู ปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
บทความต่าง ๆ ในหนังสื อนั้นแล้ว__สามารถทําในรู ปแบบใดบ้าง การเผยแพร่ ตามสากลนิยมสามารถทําได้
3. เผยแพร่ ในหนังสื อประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ที่
นําเสนอนั้นแล้วเมื่อได้เผยแพร่ ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “บทความทาง
วิชาการ” นั้นแล้ว การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมส่ วนใดส่ วนหนึ่งเพื่อนํา
มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้ง
หนึ่งจะกระทําไม่ได้โดยลักษณะคุณภาพของบทความทางวิชาการนั้น ถ้าเป็ นผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ระดับดี คือ เป็ นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการนําเสนอที่ชดั เจนเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีขอ้ กําหนดเพิม่ เติม ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู ้หรื อวิธีการที่ทนั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็ น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. สามารถนําไปใช้อา้ งอิงหรื อนําไปปฏิบตั ิได้
ระดับดีเด่ น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอ้ กําหนดเพิม่ เติม ดังนี้
1. มีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู ้ใหม่
(Body of Knowledge) ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
2. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรื อ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรื อนานาชาติสองรู ปแบบ ซึ่งมีจุดประสงค์และระดับความยากและง่าย
จะแตกต่างกัน
ก) การเผยแพร่ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ (conference) ซึ่งมักเป็ นการนาผลงานวิจยั ที่เพิ่ง
ทาเสร็ จมาเขียนเป็ นบทความแล้วส่ งให้บรรณาธิการของที่ประชุมวิชาการพิจารณา หลังจากนั้นจึงมีการ
ส่ งผลต่อผ่านขั้นตอนการประเมินคุณค่าและความถูกต้อง เมื่ออนุมตั ิผา่ นบทความก็จะได้รับการตีพิมพ์รวม
เล่มในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings) ซึ่งในการประชุมผูว้ ิจยั จะต้องมีหน้าที่นาเสนอ
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บทความของตนเอง โดยการนาเสนออาจจะอยูใ่ นรู ปโปสเตอร์หรื อแบบปากเปล่า ข้อดีของการเผยแพร่ ใน
รู ปแบบนี้กค็ ือผลงานวิจยั จะได้รับการเผยแพร่ อย่างรวดเร็ วรวดเร็ ว ปั จจุบนั มีเวทีลกั ษณะนี้จานวนมาก
โอกาสในการนาเสนอจึงมีมากนอกจากนี้ที่ประชุมวิชาการยังเป็ นเวทีแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับบรรดา
นักวิจยั ท่านอื่น จึงมีประโยชน์มากสาหรับการส่ งบทความที่ยงั ไม่สมบูรณ์เต็มที่ออกไปชิมลาง เพื่อนาผล
ตอบรับกลับมาปรับปรุ งให้ดีข้ ึนสาหรับการตีพิมพ์อย่างสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ประโยชน์ที่สาคัญอีกอย่าง
หนึ่งคือการสร้างชื่อเสี ยงให้นกั วิจยั อื่นรู ้จกั และสร้างเครื อข่ายกับนักวิจยั ในสาขาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยในตัวของมันเอง เนื่องจากจานวนการจัดประชุมวิชาการซึ่งเพิม่ ขึ้น
อย่างมากในหลายปี ที่ผา่ นมาส่ งผลให้คุณภาพในภาพรวมตกต่าลงไปด้วย งานประชุมวิชาการหลายแห่งเป็ น
ธุรกิจที่จดั ขึ้นเพียงหวังผลกาไร หรื อเป็ นเพียงการจัดเพื่อให้บรรดาผูจ้ ดั งานและครอบครัวได้ไปเที่ยวฟรี
หลายมหาวิทยาลัยเริ่ มมีการจัดประชุมตามกระแสนิยม ทาให้ขาดคุณภาพในแง่การประเมินบทความวิชาการ
และขาดความเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้อย่างจริ งจัง อาทิ กลุ่มบุคคล สมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยที่จดั
ตลอดจนสาขาที่ประชุมวิชาการแต่ละแห่ง ควรเลือกที่มีความเกี่ยวข้องหรื อความเชี่ยวชาญตรงกับงานของ
นักวิจยั
ข) การเผยแพร่ งานวารสารวิชาการ ช่องทางการเผยแพร่ ในรู ปแบบนี้จดั ได้ว่าเป็ นทางการและได้รับการ
ยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการโดยทัว่ ไป สาหรับขั้นตอนที่เป็ นทางการเพื่อเผยแพร่ กจ็ ะเริ่ มจากการส่ ง
ต้นฉบับของบทความพร้อมทั้งจดหมายนา (Coverletter) ถึงบรรณาธิการเพื่อเกริ่ นนาการค้นพบหรื อความ
สาคัญของงาน ปั จจุบนั วารสารหลายฉบับได้มีเว็บไซต์เป็ นของตัวเองและผูเ้ ขียนสามารถลงทะเบียนเข้าเป็ น
ผูใ้ ช้งานและทาการส่ งเอกสารต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ รวมไปถึงการติดตามผลทางออนไลน์ได้เลย โดยไม่จาเป็ น
ต้องส่ งทางไปรษณี ยเ์ หมือนในอดีต สาหรับผลของการพิจารณาจะเป็ นไปได้ 3 กรณี ดังนี้
การตอบรับให้ตีพิมพ์ (accept) การส่ งกลับมาแก้ไข (revise) และการปฏิเสธ (reject)
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กรณี การส่ งกลับมาแก้ไข (revise) มักจะมีกาหนดระยะเวลาให้ส่งกลับคืนด้วย อาจจะแนะให้ทาการทดลอง
เพิ่ม ให้แก้ไขต้นฉบับและ/หรื อให้ตอบคาถามต่างๆ การแก้ไขอาจต้องทา 2-3 รอบซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วมีโอกาส
ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 50%
กรณี ที่ถูกปฏิเสธ (reject) นักวิจยั อาจจะนามาแก้ไขตามที่ผอู ้ ่านพิจารณาผลงาน (reviewer) แนะนา ดาเนิน
การปรับรู ปแบบและส่ งไปวารสารอื่น
เมือ่ ได้ รับการตอบให้ ตีพมิ พ์ (accept) ทางวารสารจะจัดทาต้นฉบับที่เหมือนจริ งในวารสารส่ งให้นกั วิจยั
ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อป้ องกันความผิดพลาด นักวิจยั ต้องรี บดาเนินการตรวจแก้ไขและส่ งกลับคืนอย่าง
รวดเร็ ว คล้ายกับการประชุมวิชาการ ในปั จจุบนั มีวารสารวิชาการจานวนมากที่เป็ นสนามให้นกั วิจยั ตีพิมพ์
ผลงานวิจยั แต่คุณภาพและมาตรฐานของวารสารแต่ละเล่มจะแตกต่างกันไป มีต้ งั แต่ระดับง่ายจนถึงยากมาก
และใช้เวลาในการพิจารณาหลายเดือนถึงเป็ นปี เปรี ยบเสมือนการประกวดนางงาม ผูป้ ระกวดสามารถเลือก
เวทีได้ต้ งั แต่ประเภทเทพีเงาะ มังคุด ไปจนกระทัง่ ถึงเวทีระดับนางสาวไทยหรื อนางงามจักรวาล วิธีการ
สังเกตุคุณภาพของวารสารก็มกั ดูที่ความเก่าแก่ สมาคมซึ่งเป็ นผูด้ ูแลการจัดพิมพ์ และอีกวิธีหนึ่งคือการ
พิจารณาจากดัชนีอา้ งอิงของวารสารแต่ละฉบับว่าอยูใ่ นฐานข้อมูลใด อย่างไรก็ดีปัจจุบนั มีฐานข้อมูลอยูเ่ ป็ น
จานวนมากแยกกันไปตามบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่ให้บริ การแต่ฐานข้อมูลซึ่งเป็ นที่นิยมของนักวิจยั ใน
ปั จจุบนั ก็คือฐานข้อมูลที่มีการคิดค่าดัชนีอา้ งอิง (impact factor) ให้กบั วารสารฐานข้อมูลที่เป็ นที่รู้จกั อย่าง
แพร่ หลายและมีดชั นีอา้ งอิง (จานวนครั้งเฉลี่ยของการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละวารสาร) มีอยู่
หลายแห่ง บางข้อมูลที่เป็ นของคนไทยคือ ดัชนีอา้ งอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนย์
อ้างอิงดัชนีวารสารไทยส่ วนฐานข้อมูลของต่างประเทศมีหลายแห่ง ได้แก่ ดัชนีอา้ งอิง SCImago ซึ่งอยูใ่ น
ฐานข้อมูล Scopus ของบริ ษทั Elsevier และต้นตาหรับคือดัชนีอา้ งอิง ISI ซึ่งเป็ นของบริ ษทั ยักใหญ่ผู ้
ให้บริ การด้านข้อมูล คือ Thomson Reuters อย่างไรก็ตามดัชนีช้ ีวดั ที่นกั วิชาการพยายามสร้างขึ้นมาเหล่านี้ก็
เพื่อจัดลาดับคุณภาพของวารสารเท่านั้น แต่ยงั ขาดความสมบูรณ์และมีช่องโหว่อยูม่ ากฉะนั้นจึงไม่ควรไปยึด
ติดมากจนเกินไป
เทคนิคการเขียนต้ นฉบับ
อาจเริ่ มต้นเขียนดังนี้
1. เริ่ มต้นจากการสรุ ปรวบรวมผลงานวิจยั และการเขียนคาอธิบาย (legend) ของรู ป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ
ฯลฯ ก่อน
2. ต่อด้วยการเขียนส่ วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (material and method)
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3. ต่อด้วยการเขียนส่ วนผลการวิจยั /ทดลอง (result) ซึ่งอธิ บายผลจากรู ป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ ที่
จัดเรี ยงเนื้อหาไว้ตามลาดับ
4. กลับมาเขียนบทนา (introduction) อาจจะนามาจากภูมิหลังที่มาของปัญหา/ความสาคัญและเหตุผล
(background/significance and rationale) ของโครงการวิจยั ซึ่งปรับปรุ งให้ครบถ้วนและทันสมัย
5. เขียนส่ วนวิจารณ์ผล (discussion) และสรุ ป (conclusion)
6. เขียนบทคัดย่อ (abstract) ซึ่งต้องสั้นและกระชับ
7. จัดทาเอกสารอ้างอิง (reference) และส่ วนประกอบอื่นๆ ซึ่งจะได้เป็ นต้นฉบับ (manuscript) ออกมา
นอกจากนี้สิ่งอื่นๆ ที่จะต้องคานึงในการเขียนเพือ่ ให้ได้รับการตีพิมพ์ โดยเฉพาะหากต้องการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับนานาชาติหรื อในเวทีระดับโลก ผลการวิจยั และการเขียนจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
1. งานวิจยั ที่ทามีความคิดริ เริ่ ม (originality) และมีความแปลกใหม่ (novelty)
2. งานวิจยั ที่ทามีคุณภาพและผลการวิจยั ดี
3. ตั้งชื่อเรื่ อง (title) ได้ตรงกับผลงานและดึงดูดใจบรรณาธิการ (editor) และผูอ้ ่านพิจารณา (reviewer)
4. คุณภาพของผลซึ่งแสดงโดยรู ป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ ชัดเจนสวยงามถูกต้องและน่าเชื่อถือ
เพราะเป็ นส่ วนที่สาํ คัญที่จะมองเห็นได้ง่าย
5. เตรี ยมต้นฉบับตรงตามคาแนะนา (instruction for author) ของวารสาร
6. เขียนในแต่ละส่ วนได้อย่างชัดเจน (clear) กระชับ (concise) หนักแน่น (solid) เข้มข้น (strong) เรี ยงลาดับ
อย่างถูกต้องและสมเหตุผล (right and logical order)
7. เนื้อหาสัมพันธ์ กลมกลืนไปด้วยกัน (coherent) และอ่านแล้วลื่นไหล (smooth)
8. อ่านแล้วได้ความรู ้ใหม่ (new knowledge) ทฤษฎีใหม่ (new theory) มโนทัศน์หรื อความคิดใหม่ (new
concept or idea)
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