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ค าน า 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นความส าคัญของการสร้างนักวิจัย เพื่อให้เป็น
นักวิจัยมืออาชีพ โดยการเริ่มต้นการพัฒนาให้อาจารย์มีความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยที่ดี โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีอยู่ในวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรวมทั้งนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสารน ามาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถ  ท างานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การพัฒนาความรู้เกิดขึ้นในองค์กร โดยการบริหารจัดการ
ให้คนในองค์กรที่มีความรู้ฝังแน่นอยู่ภายใน (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กรที่ต้องการ
ความรู้นั้นอย่างเป็นระบบ เช่น ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น  

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้ เหมาะสมกับงานวิจัย ของวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านทักษะการท าวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ โดยการ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีนี้เป็นการรวบรวมความรู้จาก 3 แหล่งคือ  

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ คณะกรรมการจัดการความรู้ คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัย
นานาชาติ  

2. จาก เอกสาร หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้รปูแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัย  
3. จากการบรรยาย พุดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 
กลุ่มจัดการความรู้กลุ่มที่ 2 หวังว่าแนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณาจารย์และบุคลากร

ภายในวิทยาลัยนานาชาติ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และผู้สนใจทั่วไป 
 
 
      
        

      กลุ่มการจัดการความรู้กลุ่มท่ี 2   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1.  ชื่อโครงการ การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับ
งานวิจัยวิชาการ 

2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ภายในวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ในการท าวิจัย  

2) เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาการเรียนการท าวิจัยในวิทยาลัย
นานาชาติ 

3) เพ่ือน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้น าการ
พัฒนาอาจารย์ให้มี ความรู้ด้านการท าวิจัย และกระตุ้นให้น าความรู้ลงไปใช้ในการปฏิบัติจริง
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) วิทยาลัยนานาชาติมีแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2) อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติมีความเข้าใจในเรื่องขอการท าวิจัย และสามารถสร้างผลงานวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การท าวิจัยเพ่ือประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3) อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีโอกาสพัฒนาสู่ความเป็น
ผู้น าทางการศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอกองค์กร  

3. หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

1 อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณ
รักษ์ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณเอ้ือ (Chief Knowledge 
Officer: CKO) ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และ
จัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

2 อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณอ านวย (Knowledge 
Facilitator: KF) อ านวยความ
สะดวกในการจัดการความรู้ และ
จุดประกายความคิดให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (คุณกิจ) 
กับผู้บริหาร (คุณเอ้ือ) รวมทั้ง



 

4 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

ความคิดจากกลุ่มภายในและ
ภายนอกองค์กร  

3 อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม สาขาวิชาผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัล  

วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) คือผู้ที่
สามารถออกแบบและจัด
ด าเนินการระบบไอทีที่เหมาะสมแก่
การจัดการความรู้ขององค์กร หรือ
เครือข่ายการด าเนินงานระบบ IT  

4 อาจารย์นันทนา ลัดพลี สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร
และท่ีพักวิทยาลัย

นานาชาติ 

คุณกิจ (Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สรรหา และเปลี่ยน แปลง
ความรู้สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย 

5 อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร
และท่ีพักวิทยาลัย

นานาชาติ 

คุณกิจ (Knowledge Practitioner: 
KP) เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมความรู้ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา และ
เปลี่ยน แปลงความรู้สู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย 

6 อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริ
มงคล 

สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร
และท่ีพักวิทยาลัย

นานาชาติ 

คุณลิขิต (Note Taker) คือผู้ที่ท า
หน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
บันทึกในกระดาษ บันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือบันทึกใน
เว็บไซต์/เว็บบล็อก 

7 อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร
และท่ีพักวิทยาลัย

นานาชาติ 

คุณลิขิต (Note Taker) คือผู้ที่ท า
หน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
บันทึกในกระดาษ บันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือบันทึกใน
เว็บไซต์/เว็บบล็อก  

8 อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณประสาน (Network Manager) 
เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยง
เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยน 

9 อาจารย์กรวินท์ กังวล สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณประสาน (Network Manager) 
เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยง
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยน 

* บทบาทหน้าที่ ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ 

            1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
            วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ด้วยดีจากมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2563 โดยหน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพงานด้านการวิจัยหรือด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(ในการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย) ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท ากระบวนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมอบให้ผู้รับผิดชอบ (เลขานุการคณะกรรมการ) ท า
หนังสือเวียนสอบถามบุคลากรของวิทยาลัยให้เลือกเข้ากลุ่มจัดการความรู้ พบมีผู้เลือกกลุ่มที่เกี่ยวกับ “การ
เลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เพมาะสมในงานวิจัย” จากสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน  9 คน  

      สอบถามความต้องการของสมาชิกในการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ และจากข้อก าหนดให้ท าการ
จัดการความรู้ 2 ประเด็นหลักคือ 

 การท าวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอน 

จึงได้จัดตั้งกลุ่มและก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ดังนี้ 
     1.1.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

        สมาชิกกลุ่มใช้รูปแบบที่ท างานเป็นทีม และแบ่งงานตามความสามารถของสมาชิกกลุ่มที่
เป็นอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา ใช้รูปแบบการประชุมระดมสมองตลอดเวลา ในลักษณะนี้จะพบเห็น
โดยทั่วไป แต่มีข้อจ ากัดด้านภารกิจการสอนของแต่ละคน ผู้บริหาร คุณเอ้ือ ต้องมีภาวะผู้น าสูง มีความสามารถ
ด้านวิชาการและด้านบริหาร รู้จักการสรุปการประชุมอย่างรวดเร็วและน าไปสู่การปฏิบัติรู้จักสร้างบรรยากาศ
ของการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการให้โอกาสสมาชิกกลุ่มแสดงศักยภาพที่ตนถนัด การระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการท างาน 
 ข้อเสนอแนะของสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบให้ อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง เป็นคุณเอ้ือ 
(CKO ของกลุ่ม) เพ่ือให้ท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของ
กลุ่ม และก าหนดหน้าที่ของสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ให้มีความเหมาะสม เพ่ือการท างานต่อเนื่อง ภายหลังการ
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ประชุมผ่านไป 2 ครั้ง อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย สมาชิกจึงร่วมกันเสนอให้อาจารย์
เบญจพล วรสุวรรณรักษ์ รับหน้าที่เป้นคุณเอ้ือแทน  

การก าหนดชื่อกลุ่ม และองค์ความรู้ ของกลุ่มการจัดการความรู้ ของวิทยาลัยนานาชาติ กลุ่มที่ 2 ได้ชื่อ
กลุ่มจัดการความความรู้ คือ “การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย”  โดยมีรายชื่อ 
และหน้าที่ของสมาชิกท้ังหมด ดังตาราง  

 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

1 อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ คุณเอ้ือ (Chief Knowledge 
Officer:CKO)  

2 อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี วิทยาลัยนานาชาติ คุณอ านวย (Knowledge Facilitator: 
KF)  

3 อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม วิทยาลัยนานาชาติ คุณวิศาสตร์ (IT Wizard)  
4 อาจารย์นันทนา ลัดพลี วิทยาลัยนานาชาติ คุณกิจ (Knowledge Practitioner: KP)  
5 อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ คุณกิจ (Knowledge Practitioner: KP)  
6 อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล วิทยาลัยนานาชาติ คุณลิขิต (Note Taker)  
7 อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ คุณลิขิต (Note Taker)  
8 อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช วิทยาลัยนานาชาติ คุณประสาน (Network Manager)  
9 อาจารย์กรวินท์ กังวล วิทยาลัยนานาชาติ คุณประสาน (Network Manager)  

    1.1.3  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
                     สมาชิกร่วมก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

               (1)  มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับ
งานวิจัย สรุปเป็นเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของวิทยาลัยนานาชาติ  

               (2) อาจารย์สามารถเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือไปใช้ในงานวิจัยของตนและ
ถ่ายทอดบูรณาการกับการสอน  สมาชิกกลุ่มและอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเลือกรูปแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานวิจัย 
                             หลังจากการระดมสมอง สมาชิกกลุ่มเห็นว่า องค์ความรู้เรื่อง“การเลือกใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย” มีการด าเนินงานจัดการความรู้ ทั้งในวิทยาลัยนานาชาติและภายนอก 
จึงได้ ได้เลือกองค์ความรู้นี้ เพ่ือจัดการความรู้ในระดับเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก และ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสกัดความรู้ออกมาอย่างเป็นระบบแล้วระดับหนึ่ง  รวมทั้งมีหน่วยงาน
ต่างๆได้มีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์เป็นจ านวนมาก และยังแหล่งข้อมูลที่อยู่ในตัวบุคคลที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามศาสตร์ต่างๆ อีกมากมายที่จะมาจัดรวบรวมให้เป็นระบบได้  ที่ประชุมจึงได้
ก าหนดให้ใช้วิธีใช้แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
                                (1) มอบหมายให้คุณลิขิต อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง และอาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริ
มงคลรวบรวมแนวทางที่ได้ด าเนินการมาแล้วทั้งภายในวิทยาลัยนานาชาติ และในระดับมหาวิทยาลัย และให้
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สมาชิกทุกคนร่วมกันแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และเอกสารที่เผยแพร่ และน าเสนอองค์ความรู้ทั้งที่เป็น
เอกสาร และจากข้อความหรือบันทึกจากระบบออนไลน์ มอบหมายให้คุณลิขิตเป็นผู้รวบรวม 
                              (2) จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทั้งในกลุ่มนักปฏิบัติ 
และจากบุคคลในวิทยาลัย จากนั้นน ามาสกัดองค์ความรู้ เพ่ือปรับปรุงแนวทาง/ เทคนิค/วิธีปฏิบัติการ ก าหนด  
ใหมี้การประชุม 1-2 เดือนต่อครั้ง  
                              (3) เชิญผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการเขียนโครงการวิจัย คือ ผศ.ดร. นิศากร สมสุข และ 
ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี มาเล่าเรื่อง และ บรรยาย
เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และจัดประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือถอดบทเรียนจากการประชุมและจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ด ี 
                                (4) มอบคุณวิศาสตร์ อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ น าองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน “การเลือกใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย” เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกได้เข้าศึกษาองค์ความรู้ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

        (5) จัดประชุมชี้แจงอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล และน าไปจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป  

        (6) จัดประชุมวิพากษ์การใช้สถิติในโครงการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน การเลือก
รูปแบบการจัดการข้อมูล เพ่ือปรับปรุงผลงานวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
วิทยาลัยต่อไป  

        (7) สรุปผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
1.2.1 รายงานการประชุมครั้งที ่1 - 4 
1.2.2 ค าสั่งแต่งตั้ง สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

      
2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
   2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  
            2.1.1   จัดประชุมจัดประชุม ก าหนดเป้าหมายร่วมกันและด าเนินการหาองค์ความรู้จาก
ภายนอก และจากการจัดประชุม เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 307 สมาชิกกลุ่มการ
จัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและ
มอบหมายงานให้ช่วยกันหาองค์ความรู้จากภายนอก และแนวทางการท างานวิจัยและเลือกใช้สถิติในการวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                      2.1.2 จัดประชุมสมาชิกกลุ่มนักปฏิบัติในวันพุธที ่6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 – 15:00 
น. ได้ข้อมูลเรื่องการใช้สถิติในงานวิจัย ในรูปแบบของ หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีด าเนินการวิจัย ควรตอบ
วัตถุประสงค์ให้ครบทุกข้อ มีการอธิบายวิธีการที่ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและจ านวนที่ชัดเจน รูปแบบของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนวิธีการสร้างและการหาคุณภาพตรวจสอบเครื่องมือใช้วิธีการอย่างไร ก่อนที่จะน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลจริง และการใช้สถิติในการท าวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1) สรุปองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท าผลงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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2) สรุปองค์ความรู้ การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัยของ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3)  สรุปองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้
เหมาะสมกับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

4) การสรุปองค์ความรู้การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัยจากการ
เล่าเรื่องประสบการณ์ จาก ผศ.ดร. นิศากร สมสุข และ ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี  

5) จัดท าองค์ความรู้ ฉบับร่าง          
6) ผลิตคู่มือ “การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย”และเผยแพร่

เป็นองค์ความรู้ 
  2.1.3 จัดประชุมครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้อง

ประชุม 307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิคือ ผศ.ดร.ธีระ
พจน์ เวศพันธุ์ และ ผศ.ดร.นิศากร สมสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้มีองค์ความรู้ในด้านการวิจัยรวมทั้งประสบการณ์การท างานวิจัยหลากหลาย เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อเรื่อง 
“การสรุปองค์ความรู้การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย” โดยวิทยาการได้บรรยาย
ความรู้ปูพื้นฐานด้านสถิติ ดังนี้ 

2.1.3.1 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา (Statistics for Educational Research) 
อธิบายถึงสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) 

2.1.3.2 มาตรการวัดข้อมูล มาตรนามบัญญัติ มาตรเรียงอันดับ มาตรอันตรภาค มาตร
อัตราส่วน 

2.1.3.3 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
2.1.3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัจจัยส าคัญและข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1.3.5 สถิติประยุกต์เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งภายในและ
ภายนอก โดยวิทยากรได้ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงผลงาน หลังจากนี้สมาชิกกลุ่มได้
น าค าแนะน าไปปรับปรุงผลงานเพิ่มเติมก่อนการประชุมครั้งถัดไป 

 2.1.4 จัดประชุมครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 
307 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสมาชิกน าคู่มือที่ได้จากการสกัดความรู้จากทั้ง  
implicit และ explicit มาหารือปรับปรุงและเตรียมเผยแพร่  
2.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

สมาชิกกลุ่มนักปฏิบัติจัดการความรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือถอดบทเรียนและสกัดองค์
ความรู้เรื่อง “การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย” สมาชิกกลุ่มตกลงว่าให้ใช้
องคป์ระกอบและองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและตัวอย่าง 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการอธิบายหลักการในการเลือกประชากรที่ใช้ในการหา
ข้อมูลของการวิจัย เช่น คน กลุ่มคน หน่วยงาน สิ่งของ หรือ อ่ืน ๆ คน ถ้าประชากรมีจ านวนน้อยก็เก็บข้อมูล
จากหน่วยประชากรทั้งหมด หากประชากรมีจ านวนมากก็จะมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างหรือใช้ตามตารางที่ได้รับการยอมรับ จากนั้นจึงก าหนดวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างว่าจะใช้หลักการทางสถิติความน่าจะเป็น ไม่ใช้หลักการทางสถิติ 

 
ความส าคัญของการก าหนดประชากรในการวิจัยท าให้ผู้วิจัยทราบว่าประชากรที่จะศึกษาคืออะไร มีขอบเขตท่ีจะ
เก็บข้อมูลแค่ไหน จะได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตประชากรเท่านั้น ที่อยู่นอกเหนือขอบเขต
จะไม่เข้าไปเก็บข้อมูล ค าถามที่ต้องตอบในการก าหนดประชากร 
- ศึกษาจากใคร 
- ศึกษาที่ไหน 
- ศึกษาจ านวนเท่าไร 
- ต้องการการเป็นตัวแทนหรือไม่ 
- ศึกษาทั้งหมดของประชากรหรือไม่ 
- ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใด 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิจัยนั้นนับว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจากการเลือกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน
ทั้งหมดมาศกึษานั้นผู้วิจัยจะต้องค านึงเสมอว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมานั้นมีความเหมาะสมและเป็นตัวแทนที่
ดีของประชากรทั้งหมดได้หรือไม่ เพราะว่าผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้นจะต้องน าไปอ้างอิงหรือเผยแพร่สู่
ประชากรทั้งหมดซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมานั้นไม่เป็นตัวแทนที่ดีแล้ว ผลการวิจัยที่ได้ศึกษามาและที่
อ้างอิงไปสู่ประชากรก็ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  

ประชากร (Population) หน่วยทั้งหมดที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือ 
ลักษณะทางจิตวิทยาที่เป็นตัวแทนของประชากรที่ท าการศึกษา 

1.1. ประชากรที่มีจ านวนจ ากัด หมายถึงประชากรที่สามารถนับจ านวนได้ครบถ้วน 
1.2. ประชากรที่มีจ านวนไม่จ ากัด หมายถึงประชากรที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ครบถ้วน เนื่องจากมี

จ านวนมากจนนับจ านวนที่แน่นอนไม่ได้  
ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยเลือกขึ้นมาเป็นแหล่งข้อมูลในการท าการวิจัย

และจ านวนเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถทดสอบความน่าเชื่อถือโดยวิธีทางสถิติได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้ น
เปรียบเสมือนกับการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ผู้วิจัยจะต้องก าหนดขอบเขตให้เจาะจงชัดเจนยิ่งขึ้น การ
ก าหนดประชากรตัวอย่างต้องค านึงเสมอว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างให้มีคุณสมบัติเหมือนประชากรเป้าหมาย เพ่ือ
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ป้องกันการเกิดความล าเอียงในการคัดเลือกตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้น 
 การสุ่มตัวอย่างหมายถึง การเลือกตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวแทนในการศึกษาโดยสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกมานัน้มีโอกาสได้รับเลือกเท่าๆกัน หรือถูกเลือกมา โดยปราศจากความล าเอียง (Unbiased) เพ่ือที่ค่าสถิติที่
ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่างจะมีค่าใกล้เคียง หรือเกือบเท่าค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ของประชากร ค าว่า
ใกล้เคียงหรือเกือบเท่านั้น หมายถึงอาจสูงกว่าหรือต่ ากว่าเล็กน้อยหรือเท่ากับค่า Parameter ของประชากร
พอดี ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของประชากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยปรารถนามากที่สุดการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจท าให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจ ากัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของ
ประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น 
 ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของประชากรเป้าหมาย โดยทั่วไปวิธีการสุ่ม 
ตัวอย่าง 2แบบคือ  

1. การเลือกสุ่มโดยไม่ใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการเลือก
ตัวอย่างโดยไม่ค านึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไรท าให้ไม่ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละ
หน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ไม่สามารถน าผลที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ แต่มี
ความสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า 

2. การเลือกสุ่มโดยใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability sampling)เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ได้จ านวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีดีจะต้องมีความถูกต้องและเที่ยงตรง ความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีอคติน้อยที่สุดหรือไม่
มีเลยหรือมีค่าแปรปรวนที่มีระบบ กลุ่มตัวอย่างที่มีความเที่ยงตรงเพียงพอคือกลุ่มที่มีค่าผิดพลาดที่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ในการศึกษา 

ความสัมพันธ์ของประชากรและตัวอย่าง 

 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เนื่องจากมีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน และ
การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนท าได้ง่าย ไม่ต้องใช้สูตรปรับแก้เมื่อใช้การสุ่มด้วยวิธีการอ่ืน และการสุ่มแบบ
ง่ายเป็นวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ทุกๆหน่วยของประชากรที่ศึกษามีโอกาสได้รับเลือกเท่าๆกัน กล่าวคือผู้ วิจัยมี
บัญชีรายชื่อของประชากรที่สมบรูณ์ทั้งหมด และก าหนดค่าสังเกตแต่ละหน่วย หลังจากนั้นผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง
ขนาด N จากบัญชีรายชื่อ ซึ่งประชากรควรมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก 

ข. การเก็บรวบรวมข้อมูลและข้ันตอนการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้ว จะต้องก าหนดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามอย่างไร เช่น การลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ช่วยนักวิจัย การโทรศัพท์สอบถาม
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ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การเก็บใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ การสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การสังเกตกลุ่มตัวอย่างและลงบันทึกข้อมูล เป็นต้น ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่รวบรวมได้ ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล  หมายถึง  กระบวนการที่จะได้
ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ซึ่งแบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการรวบรวมข้อมูล  
การเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและ  ปฐมภูมิ  โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์  การส ารวจ  การสังเกต การกรอก
แบบสอบถาม  รายงานและเอกสารต่าง ๆ หากผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาใช้ตอบปัญหาการวิจัย  

ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ อย่างชัดเจนนั้น ผู้วิจัย
จ าเป็นจะต้องเข้าใจในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ หรือวิธีการ  ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมที่มีคุณภาพ 
โดยเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจในธรรมชาติของเครื่องมือหรือ  วิธีการที่ใช้ มีการศึกษาตัวแปรที่ต้องการศึกษา
เพ่ือน ามาสร้างและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้
ที่วางแผน และรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด แต่ถ้าในการวิจัยมีผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องให้
ค าแนะน าหรือค าชี้แจงให้แก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้เข้าใจวิธีการและข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม เพ่ือให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและปราศจากความล าเอียง 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การน าสถิติมาใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ได้แก่ ความถี่ ( frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) การ
กระจาย (distribution) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (path analysis) ผู้วิจัยจะพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าต้องการเพียงอธิบายสภาพของสิ่งที่ต้องการศึกษาเท่านั้น  หรือต้องการเปรียบเทียบ
สภาพของสิ่งที่ต้องการศึกษาจ าแนกตามบางตัวแปร  หรือต้องการหาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ต้องการจะศึกษาตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป   เมื่อมีการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  และต้องการสรุปผลไปสู่
ลักษณะประชากร ผู้วิจัยจะใช้ค่าต่าง ๆ ที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง ประมาณค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นสภาพของ
ประชากรที่ต้องการศึกษา ตามขอบเขตการวิจัย   หรือถ้ามีการตั้งสมมติฐานก็จะมีการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ 
ว่าค่าสถิตทิี่ค านวณได้จากตัวอย่าง สามารถใช้สรุปผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  การทดสอบที่ใช้กันมากก็
คือ การทดสอบค่าไคสแควร์ ในกรณีที่เป็นตัวแปรไม่ต่อเนื่อง  และการทดสอบค่าที ในกรณีที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง 
ก่อนการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยควรมีการตรวจสอบปริมาณข้อมูลว่ าเพียงพอและมีความสมบูรณ์ส าหรับการ
วิจัยหรือไม่   จากนั้นจึงด าเนินการประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล  ถ้าข้อมูล
มีไม่มากและการค านวณไม่ซับซ้อนก็อาจจะวิเคราะห์ด้วยเครื่องคิดเลข  ซึ่งบางเรื่องใช้เพียงการแจงนับความถี่
เท่านั้น   แต่บางเรื่องจ าเป็นต้องให้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์    อย่างไรก็ตามก็ควรมีการตรวจสอบ
ในเรื่องความถูกต้องด้วยเสมอ 

1-2 
• ทบทวนวัตถุประสงค์ สมมติฐานและแบบการวิจัย 
• ส ารวจรายละเอียดเบื้องต้น 

3-4 
• วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 
• เตรียมความพร้อมของผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

5-6 
• ค าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
• วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน 
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 หลังการวิเคราะห์ ผู้วิจัยก็จะแปลผลค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์   ซึ่งการที่จะแปลผลได้ละเอียด
ถูกต้องเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสถิตินั้น และความสามารถในการเขียนอธิบาย  การเสนอผลอาจใช้เพียง
การบรรยาย มีตารางหรือแผนภูมิประกอบ หรือมีภาพประกอบแล้วแต่กรณี   

การสรุปผลการวิจัย โดยปกติแล้วผู้วิจัยจะเริ่มด้วยการสรุปวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิธีด าเนินการ
วิจัย เกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย แหล่งข้อมูลซึ่งอาจเป็นประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วจึงสรุปผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ ตามล าดับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย จากนั้นจึงมี
การอภิปรายผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ โดยอาศัยสมมติฐานในการวิจัย  ทฤษฎี  แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาสนับสนุนเพ่ือหาข้อยุติหรือข้อสรุปของการวิจัย   ข้อสรุปควรตรงตามผลการวิจัยที่วิเคราะห์ได้และอยู่ใน
ขอบเขตของการวิจัย  

 หลังการอภิปรายผล ผู้วิจัยจะให้ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้  และ
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจจะศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไปอีก เพ่ือให้การวิจัยเรื่องนั้น
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ค. ขั้นตอนของการท าวิจัย  
 การวิจัย’ คือ การตั้งค าถามเพ่ือด าเนินการหาค าตอบอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการการจัดการองค์

ความรู้ เพื่อ อธิบายปรากฏการณ์ คาดการณ์ และควบคุม แบ่งออกได้เป็นขั้นตอนส าคัญดังนี้ 
 ขั้นตอนการท าวิจัยทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดไมสามารถที่จะแยก

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งออกจากกันไดเด็ดขาด ขั้นตอนการวิจัยประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน คือ  
การก าหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย 
การก าหนดปัญหาหรือค าถามของการวิจัยเป็นผลมาจากการอ่านทบทวนวิเคราะห์วรรณกรรม และ

งานวิจัยที่ดีก็จะเกิดค าถามหรือปัญหา เพ่ือน ามาสูการวางแผนค้นหาค าตอบอย่างมีระบบปัญหาการวิจัยหรือ
ค าถามการวิจัยคืออะไร ผู้วิจัยจะต้องตอบได้ชัดว่า เรื่องท่ีท านั้นน่าสนใจหรือไม่ การก าหนดปัญหาอาจระบุถึงว่า
งานวิจัยนั้นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานอะไรบ้าง  หากมีความจ าเป็นก็ควรเขียนเน้นไว้ด้วยว่า การวิจัยมีความเชื่อใน
ทฤษฎีใดเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้ทราบว่าแนวความคิดในเรื่องนั้นมีหลายแนวความคิด  แต่ผู้วิจัยได้เลือก
ยึดเพียงบางแนวคิดมาใช้ในงานวิจัยนั้น ขั้นตอนกระบวนการวิจัยเลือกหัวข้อ  เลือกท่ี ประชากรหรือบุคคลที่เรา
สนใจ  เลือกที่ พฤติกรรมที่เราสนใจ เลือกท่ี หัวข้อทั่วไป 

  2) ทบทวนวรรณกรรม ท ารายการค าส าคัญของเนื้อหาที่สนใจและ รายชื่อผู้แต่งที่ศึกษาเก่ียวกับ
เนื้อหานั้นๆ   ใช้รายการอ้างอิงของเอกสารที่อ่านเพ่ือท ารายการค าส าคัญและชื่อผู้แต่งชุดใหม่ ค้นหาแนวคิดใน
การท าวิจัย  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลและหรือสารสนเทศในอดีต เพ่ือป้องกัน
การศึกษาซ้ าซ้อน ที่ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและไม่ได้องค์ความรู้ใหม่ และใช้อ้างอิงประเด็นปัญหาและ
แนวทางท่ีเลือกใช้ในการหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น วรรณกรรมที่ข้อง  เป็นการค้นคว้าในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ในด้านแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วย ประวัติของปัญหาที่ท าวิจัย  แนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นหลักในการ
วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและตีพิมพ์ในช่วงเวลาไม่เกิน  10 ปี 
ยกเว้นผลงานวิจัยทางประวัติศาสตร์หรืองานลักษณะอ่ืนที่สามารถอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นได้ ควร
น าเสนอผลงานวิจัยจากต่างประเทศก่อน แล้วต่อด้วยผลงานวิจัยในประเทศ ถ้ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายชิ้น 
ควรเรียงล าดับตามปีทีท าการวิจัยจากอดีตมาถึงปัจจุบัน รวบรวมประเด็นการค้นพบของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงไว้ใช้เปรียบเทียบเป็นข้อวิจารณ์ในความสอดคล้องหรือขัดแย้งของการอภิปรายผล 

3) สมมติฐาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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4) ก าหนดผู้เข้าร่วมการวิจัย ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
5) เลือกกลยุทธ์ในการวิจัย  

- การวิจัยเชิงพรรณนา 
- การศึกษาความสัมพันธ์  
- การวิจัยเชิงทดลอง 
- การวิจัยกึ่งทดลอง 
- การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง 

6) เลือกรูปแบบการวิจัย ออกแบบการวิจัย ต้องพิจารณาถึงกลุ่มหรือรายบุคคล จ านวนตัวแปรที่สนใจ
ศึกษา 
7) ด าเนินการวิจัย เก็บข้อมูลจริง โดยต้องค านึงถึงสถานที่เก็บข้อมูล และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
8) วิเคราะห์ข้อมูล 
9) รายงานผลการวิจัย 
10) ปรับแนวคิดหรือค้นหาเรื่องที่สนใจใหม่ๆ 

 สถิติเชิงพรรณนา คือสถิติที่ศึกษาข้อมูลในกลุ่มแล้วสรุปและความหมายของข้อมูลว่ากลุ่มที่ศึกษามี
ลักษณะอย่างไร โดยไม่น าไปใช้อธิบายหรือ สรุปอ้างอิงถึงกลุ่มอ่ืน เช่น ตารางแจกแจงความถ่ี สัดส่วนและร้อยละ 
ค่ากลางและการกระจาย 

 สถิติเชิงอนุมาน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้สถิติในการทดสอบ 
 1) การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วน 
 2) สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการถดถอยอย่างง่าย 
 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ (Multivariate Analysis) 
 ระดับการวัดของข้อมูล- นามบัญญัติ- เรียงอันดับ- อันตรภาค- อัตราส่วน 
ระดับนัยส าคัญ (level of significant) คือค่าความคลาดเคลื่อนของการสรุป หรือโอกาสที่จะตัดสินใจ

ผิดของการทดสอบเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  (อัลฟา) 
ระดับความเชื่อมั่น (level of confidence) คือค่าความม่ันใจในการสรุปหรือโอกาสที่จะตัดสินใจถูก

เขียนแทน 
ด้วยสัญลักษณ์ (1 -อัลฟา ) 

กระบวนการวิจัยของนูแมน 
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ความเป็นมาของปัญหาและความส าคัญของปัญหา เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและสาเหตุ
ของปัญหาที่ต้องท าวิจัย ที่มาของปัญหาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือปัญหาที่ผู้วิจัยค้นพบเอง 
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ควรเขียนให้สั้นกระชับ ตรงประเด็น ควรยก
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและระบุวัน เดือน ปี ไว้เพ่ือให้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังต้องชี้ให้เห็นประเด็น
ส าคัญของปัญหา โดยแยกเป็นข้ออย่างชัดเจน และสรุปความส าคัญของปัญหานั้นอย่างชัดเจน 

ค าถามการวิจัย เป็นการตั้งค าถามที่ผู้วิจัยอยากทราบค าตอบที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค าถามอาจมาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง จากสถาบันผู้สนับสนุน
แหล่งเงินทุนเพ่ือการวิจัย หรือข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งจะน าไปสู่การตั้ง 
วัตถุประสงค์การวิจัย ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย เป็นหัวใจของโครงการวิจัยเพราะเป็นหลักของทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงานวิจัย ได้แก่ การออกแบบการวิจัย การก าหนดตัวแปรและมาตราวัด การก าหนดสมมติฐาน 
การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
ด าจะท าหลังจากวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของหัวข้อวิจัยที่ต้องการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการตั้งประเด็นในการศึกษาที่สอดคล้องกับค าถามที่ต้องการศึกษาที่ต่อเนื่องและ
สอดคล้องกัน  

 
กระบวนการวิจัยของพรุน 

 

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นการก าหนดรูปแบบหรือวิธีการแสวงหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องก าหนดรูปแบบการวิจัยตามประเภทของการวิจัย เช่น การวิจัยเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงผสมหรือลักษณะการด าเนินการ เช่น วิจัยเชิงส ารวจ วิจัยเชิงทดลอง จากนั้นจึง
ก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาเป็นการออกแบบ
วิธีการศึกษาวิจัย เมื่อก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรกลาง ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อนแล้ว 
จากนั้นจึงเป็นการออกแบบเครื่องมือและมาตราวัดตัวแปรที่ต้องการศึกษา มาตราวัดตัวแปรอาจการ
ประยุกต์ใช้มาตราวัดแบบ 5 Point Likert-Scale หรือ 7 Point Likert-Scale หรือ มาตราวัดแบบอ่ืนก็ได้ 
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ง. การเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมานั้นมักอยูในรูปของความถี่ หรืออยูในรูปของคะแนนที่ไดจากการวัดซึ่งจะตองน าขอมูล
เหลานั้นมาจัดกระท าใหมเพ่ือวิเคราะหในขั้นตอนตอไป ซึ่งการวิเคราะหตองใชเทคนิคทางสถิติความส าคัญของ
การวิเคราะหขอมูลอยทูี่การเลือกใชสถิติใหสอดคลองกับระดับขอมูล ดังนั้นการเลือกใชสถิติในการวิเคราะห 
ขอมูลที่เหมาะสมและถูกตองจึงเปนเรื่องท่ีส าคัญมาก การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับ
ระดับของขอมูล 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติเพ่ือการวิจัย 
ในการวิจัยตองใชสถิติเพ่ือแจกแจงขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพ่ือให้การวิจัยเปนไปอยางมีระบบ มีหลักเกณฑ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรมีความรูและความสามารถในการเลือกใชสถิติที่เหมาะสม 
สถิติ คือ ตัวเลขตาง ๆ ที่ไดมีการรวบรวมขึ้นเพ่ือบอกขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะบางสงบางอย่าง
ที่สามารถแสดงออกเปนตัวเลขได 
 ความสาคญัของสถิติเพ่ือการวิจัย 
 1. ใชในการวเคราะห์ขอมลู ไดแก 

  (1) สถิติพ้ืนฐานใชอธิบายคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นต้น   

   (2) สถิติที่หาคาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น สหสัมพันธ์อย่างง่าย  
2. ใชตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนน าไปใชจริง คุณภาพที่จ าเป็นต้องตรวจ เช่น ความเที่ยงตรง 
ความเชื่อม่ัน 

 3. ใชก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 ประเภทของสถิต ิ
สถิติแบงเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภท ดังนี้คือ 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือสถิติที่บรรยายถึงลักษณะของขอมูล 
 เฉพาะกลมุนนั้นๆ โดยไม่สรุปอางอิงไปยังประชากรกลุมอ่ืน ๆ สถิติประเภทนนี้นิยมศึกษาในกลมุ 
 เล็กหรือกลุมใหญก็ได เชน การค านวณหาสวนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนอนุบาล 
 แหงหนึ่ง  

 2. สถิติอางอิงหรือสถิติอนุมาน (Inferential or inductive statistics) เปนสถิติที่ศกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วน าผลอ้างอิง  

 ไปยังกลุมประชากร เชน การศึกษาความคิดเห็นตอการเลือกตั้งของประชาชนไม่จ าเป้นต้อง 
 ศึกษาจากประชาชนทกคน  ุ แตสามารถเลือกศึกษาจากประชาชนบางกลุ่มซึ่งจะเปนตัวแทนของ 
 ประชาชนทั้งหมด แลวจึงสรุปวาประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเลือกตั้งได ดังนั้นในการ 
 ใชสถิติอางอิงนี้จึงจ าเป็นต้องเลือกกลุ่ทตัวอย่างที่เหมาะสม  

จ. สรุปรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย  
การวิเคราะห์จ าแนกประเภท Discriminant Analysis (DA) 

 เป็นเทคนิควิธีการทางสถิติที่จะตอบค าถามลักษณะความแตกต่างของกลุ่มเกิดขึ้นจากตัวแปร
ใด การสร้างสมการจ าแนกประเภท มี 2 วิธีคือ Direct Method เป็นวิธีที่ผู้วิจัยต้องการตัวแปรทุกตัว ตามที่ระบุ
ไว้ด้วยเหตุผลทางทฤษฎีว่าจะแบ่งแยกได้กี่สมการ มีลักษณะอย่างไร เพ่ือพิสูจน์ตัวแปรที่คิดว่ามีความสาคัญต่อ
การจ าแนกที่ระบุไว้และ Stepwise Methodเป็นวิธีการที่เลือกตัวแปรทีละตัวมาเข้าสมการโดยหาตัวแปรที่ดี
ที่สุด 
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1) เทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการแยกแยะจัดกลุ่ม (classification) โดยใช้ตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 1 
ตัวขึ้นไป ได้แก่ 

1.1 Eigenvalue วัดความผันแปรทั้งหมดของตัวแปรจ าแนกประเภท 
1.2 canonical Correlation ใช้ในการตัดสินความส าคัญของสมการเป็นมาตรวัดความสัมพันธ์

ของสมการกับกลุ่มของตัวแปร 
1.3 Wilks’ Lamda เป็นการน าเสนอสถิติที่ใช้ทดสอบสมการจาแนกกลุ่มที่วิเคราะห์ได้ว่ามีนัย

สาคัญทางสถิติหรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่าความมีนัยสาคัญ(Sig.) ถ้าค่า Sig. น้อยกว่านัยสาคัญที่ก าหนดไว้ แสดง
ว่าสมการจ าแนกกลุ่มสามารถจ าแนกได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2) ตัวอย่างของการใช้ Discriminant Analysis 
ค าถามวิจัย : มีตัวแปรส าคัญใดบ้างที่สามารถจาแนกนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา

และหลังก าหนดเวลา 
วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรที่ส าคัญท่ีสามารถจ าแนกนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา

ตามก าหนดเวลาและหลังก าหนดเวลา 
3) ลักษณะของข้อมูลและการเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์  
3.1ตัวแปรตามที่แบ่งเป็นกลุ่มๆ ตั้งแต่ 2กลุ่มขึ้นไป มีระดับการวัดในมาตรนามบัญญัติ

(Nominal Scale) หรือมาตรเรียงอันดับ(Ordinal Scale) 
3.2 ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ/ตัวแปรต่อเนื่อง ที่มีระดับการวัดอยู่ในมาตรอันตรภาค

(Interval Scale)หรือมาตรอัตราส่วน(Ratio Scale) 
4) วิเคราะห์ Discriminant Analysis (DA) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การวิเคราะห์เส้นทางPATH ANALYSIS  
องค์ความรู้ที่ได้ 
1. พ้ืนฐานการวิเคราะห์ถดถอย 
2. .ขั้นตอนการวิเคราะห์  Multiple Linear Regression 
3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
สรุปเนื้อหา  Simple Regression – ความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร2 ตัว คือตัวแปรต้น 1ตัว 

และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยต้องทราบค่าของตัวแปรต้น 1 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัว โดยต้องทราบค่าของตัวแปร
ตัวหนึ่งไว้ล่วงหน้า เช่น ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง รายจ่ายกับรายได้ ยอดขายกับ ค่าโฆษณา ฯลฯ  

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยที่ใช้สถิติแบบนี้มักจะศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์และการค้นหาตัวแปร
พยากรณ์ซึ่งมักจะเขียนว่า เพ่ือศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ 
เพ่ือค้นหาตัวพยากรณ์ท่ีดีในการท านายตัวแปรเกณฑ์ และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์หรือตัวแปรเกณฑ์ ตัวแปรที่
ศึกษาจะมีตัวแปรอิสระเรียกว่าตัวแปรพยากรณ์หรือตัวแปรท านาย ซึ่งมีตัวแปรพยากรณ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ตัว
แปรตามเรียกว่าตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปร๔กท านาย๙งมีตัวแปรเกณฑ์เพียง 1 ตัว มักเป็นตัวแปรที่อยู่ใน
มาตรการวัดระดับอันตรภาคข้ึนไป 

4. แนวคิดเบื้องต้นของ Path Analysis  
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ path Analysis 
สรุปเนื้อหา Path Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรต้นหลายตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม

หนึ่งตัว เป็นส่วนขยายของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) 
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ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุหลายสมการ เป็นการวิเคราะห์เส้นทางของ อิทธิพลจาก
ตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรต้นอื่นๆ และตัวแปรตาม 

ใช้ทดสอบอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม (Direct and Indirect effect) 
ใช้ทดสอบตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) และตัวแปรก ากับ (Moderator) 
เป็นสมการโครงสร้าง (SER) ที่ไม่มีตัวแปรตัวแปรแฝง 
 

2.3 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
 จากการรวบรวม ความรู้ที่มีอยู่เดิมจากการจัดท าการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการแสวงหา และน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน พบว่า สมาชิกกลุ่มและอาจารย์
ส่วนใหญ่ยังมีข้อกัวลเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยของตน ยึดองค์ความรู้ด้าน
วิชาการในตัวเอง ไม่มีการน าความรู้เดิมไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับงานวิจัย ท าให้โครงการวิจัยไม่สอดคล้องกับ
เนื้อเรื่อง ผลการประชุมของสมาชิกกลุ่มจึงสรุปแนวทางการปรับปรุง ดัดแปลงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้
รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย และการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ และน าองค์ตวามรู้นั้นถ่ายทอด
สู่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิจัย และมีการจัดการประชุม SSRUIC Mini Conference on Academic 
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 กุมภมพันธ์ 2563 และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัย
และน าเสนอ โดยได้จัดการน าเสนอเป็น 9 session โดยมีรายนามผู้ด าเนินการและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ห้องประชุม ผู้ด าเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนนักศึกษา
น าเสนอผลงาน 

1 อาจารย์เทพลักษณ์ โกมล
วณิช 

คุณวที อรรถกมล 
นักวิชาการ ระดับผู้อ านวยการกอง 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

 

30 

2 อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณ
รักษ์ 

คุณสถาพร ศรีสมวงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

30 

3 อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี คุณสมรัฐ วิสุทธิแพทย์ 
ผู้จัดการงานบริการสื่อสารข้อมูลการบิน 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

25 

4 อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิ
ริมงคล 

ดร.สมคะเน ยอดพราหมณ์ 
อาจารย์ 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

22 
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5 อาจารย์กรวินท์ กังวล ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร  
อาจารย์  
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

22 

6 อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม ดร.มหชัย สัตยธ ารงเธียร 
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 

20 

 
2.4 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมา
เป็นขุมความรู้ 
  กลุ่มความรู้การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัยได้ประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้  
        2.4.1  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดประชุม ก าหนดเป้าหมายร่วมกันและด าเนินการหาองค์
ความรู้จากภายนอก และจากการจัดประชุม สมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการแลกเปลี่เรียนรู้ร่วมกันและมอบหมายงานให้ช่วยกันหาองค์ความรู้จากภายนอก 
สมาชิกกลุ่มได้พูดคุยเรื่องขอบเขตของงานวิจัย ว่าการเขียนขอบเขตของโครงการวิจัยบางครั้งการเขียนยังไม่
ชัดเจนว่าต้องการจะศึกษา ให้ชัดเจนทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระบุให้ชัดเจนพร้อมเหตุผล ควรหาข้อมูลเบื้องต้นว่ามีประชากรมีจ านวนเท่าไร จึงจะออกแบบการสุ่มตัวอย่างได้
สอดคล้อง 
                 2.4.2  วันที่ 9 ธันวาคม 2562   เชิญผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านการเขียนโครงการวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้แก่  

(1) ผศ.ดร. นิศากร สมสุข  
(2) ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์  
บรรยายเร่ืองสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (Statistics for Educational Research) อธิบายถึง

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) มาตรการวัดข้อมูล มาตรนาม
บัญญัติ มาตรเรียงอันดบั มาตรอันตรภาค มาตรอัตราส่วน แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ปัจจัยส าคัญและขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติประยุกตเ์พื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์    
อาจารย์น าแนวทางเร่ืองการท าวิจัยและสถิติที่ใช้ในงานวิจยัปรบัใช้ในโครงการวิจยัเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเงนิ
รายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                    
2.5 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

กลุ่มความรู้ “การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย” ได้น าข้อความรู้
และเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานในการท าวิจัย และสรุปองค์ความรู้เรื่อง
“การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย” จัดท าเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่อง
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“การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย” ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องน าสู่
การปฏิบัติ โดบมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงดังนี้ 

(1) กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง“การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับ
งานวิจัย” 

(2) แฟ้มเอกสารความรู้ 
(3) เล่มรายงานโครงการจัดการความรู้ 

 
ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้  
     ความรู้ที่ได้ 
  1.1  แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายวิจัย  

(1) ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ในคณะ/วิทยาลัย/
สาขาวิชาและเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล  
(2) ก าหนดกรอบแนวทาง/แผนงานวิจัย / ชุดวิจัย /โครงการวิจัยให้เป็นไปตามศักยภาพ 
แนวทางของมหาวิทยาลัยและแนวทางระดับชาติ  
(3) จัดการอบรมการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย เพ่ือให้
สมาชิกมีความเข้าใจหลักการและระเบียบวิธีการวิจัย และจัดท าเป็นเล่มแนวทางการใช้
สถิติต่างๆ ในงานวิจัยแต่ละประเภท  น ามาจัดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ ในช่องทาง
ต่างๆ คือ เผยแพร่ให้อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ และน าเผยแพร่ในเว็บไซด์ของวิทยาลัย  
(4) จัดหาแหล่งข้อมูลการวิจัยจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
ต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ท าวิจัยในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการพัฒนาได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
(5) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ พัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ให้พร้อมต่อการพัฒนางานวิจัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

  1.2 ก าหนดกรอบแนวทางการท าวิจัยของกลุ่มสมาชิก 
(1) พิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ 
(2) ก าหนดกรอบแนวทางและแผนการท าวิจัย 
(3) ให้วิธีการช่วยเหลือกันในกลุ่มหรือผู้มีประสบการณ์กว่าเป็นผู้น า และใช้การสร้าง  
พันธมิตรด้านการวิจัยกับสาขาอ่ืนในวิทยาลัย ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัย 

   1.3 แนวทางการท างานวิจัยของอาจารย์  
(1) สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือให้มีความเข้าใจ
หลักการและระเบียบวิธีการวิจัย  

       (2) ศึกษาข้อมูลการวิจัยจากฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง ฐานข้อมูลวารสารวิชาการต่างประเทศ  
       (3) ศึกษาแหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยและข้อก าหนดการขอทุนวิจัย 
       (4) ฝึกท าวิจัยโดยเริ่มเป็นผู้ร่วมวิจัย ส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ท าวิจัยน้อย เพ่ือเพ่ิม  
ทักษะการท าวิจัย โดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นผู้น าการวิจัย  
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(5) เริ่มการวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ จากงานวิจัยที่ไม่ยากเกินไป เพ่ือปรับพ้ืนฐานและ
ความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยให้เพิ่มมากข้ึน  

(6) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ เพ่ือสร้างก าลังใจและ
เครือข่ายนักวิจัยผ่านการกลั่นกรองจากความรู้ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากสมาชิกกลุ่มและ
ผู้ทรงคุณวุฒิบันทึกอยู่ทีเ่ว็บไซต์ของวิทยาลัย 

 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้  
                -สมาชิกกลุ่มและอาจารย์ที่สนใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างกัน โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับ
ความรู้จากผู้ที่อาวุโสกว่า  
           2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  
                -ได้แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับคณะ  
                 -น าความรู้ เรื่องการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้ เหมาะสมกับงานวิจัย ไปใช้ใน
โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได ้
      - น าไปใช้ในการสอนรายวิชาวิจัย  
                เอกสารหลักฐานอ้างอิง  

(1) รายชื่อโครงการวิจัยในระบบ RID ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(2) รายชื่องานวิจัยของนักศึกษาที่อาจารย์น าองค์ความรู้ไปบูรณาการ 

  3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้  
           3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
                 -อาจารย์มีความต้องการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย  
           3.2 ปัญหาและอุปสรรค  
                 -อาจารย์มีภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการพัฒนางานวิจัย  

       -มีเวลาในการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยน้อย ท าให้ใม่สามารถใช้องค์ความรู้ได้หลากหลาย ประกอบ
กับองค์ความรู้เรื่องรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย เป็นเรื่องที่ยากต้องใช้เวลา
ศึกษาม าขึ้นต่อไป  

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
           น าแนวทางไปปรับใช้ในการเตรียมพัฒนาอาจารย์ และวางกรอบแนวทางการวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ 
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้  
     

 
 



 

21 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
1. รายการองค์ความรู้ (Implicit) 

1.1 สรุปความรู้ที่ได้จากการกลั่นกรองแนวทางการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับ
งานวิจัยจากการระดมสมองจากสมาชิกกลุ่ม 
1.2 องค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1.3 ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. รายการองค์ความรู้ (Explicit) 

2.1 รวบรวมความรู้เรื่องการวิจัย (ไฟล์เอกสาร) จากการบรรยายจากบุคคลภายนอก 

2.2 สรุปความรู้ที่ได้จากการกลั่นกรอง แนวทางการการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสม
กับงานวิจัย ได้ค้นคว้ามาจากเอกสารต่างๆ 

 2.2.1 ภัทรธิรา ผลงาม. การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล. สืบค้นจาก 

http://www.tuct.ac.th/km/article/stat_1.pdf  
2.2.2 ธีรเดช ฉายอรุณ. การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ (Discriminant Analysis). สืบค้นจาก 

http://www.rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=812 
2.2.3 สุวิทย์ สายสุธนาวชิญ์. สถิติส าหรับการวิจัย. สืบค้นจาก 

https://www.gotoknow.org/blog/stat-research 
 

 

http://www.tuct.ac.th/km/article/stat_1.pdf
http://www.rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=812

