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ประสบการณ์

หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Air Purser) บ.การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

ครูฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บ.การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

อาจารย์ประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI)

วิทยากร สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

อาจารย์พิเศษคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิด้า)

อาจารย์พิเศษคณะการจัดการท่องเที่ยว (นิด้า)

อาจารย์พิเศษคณะการจัดการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน)

ฯลฯ



Works

•APDI
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http://apdi.kbu.ac.th/apdi-lecturers.html
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Just Do It!



ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

• IS, Thesis, Dissertation

• การเผยแพร่งานวิจัยแบบตีพิมพ์ (Publication)

• การเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

• วารสารเพื่อตีพิมพ์

• วารสารวิชาการระดับ TCI (Thai citation index) ระดับ 1, 2

• วารสารระดับนานาชาติ (International Journal)
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การวิจัยในชีวิตประจ าวัน

• การหาค าตอบ ให้กับค าถาม ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
• ผู้ชายไทยชอบมีเมียน้อย จริงหรือไม่
• มนุษย์ป้า ขี้บ่น จริงหรือไม่
• นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยปิด เก่งกว่า นักศึกษาที่

เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน จริงหรือไม่
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งานวิจัยในระดับปริญญาโท
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เพ่ือจบการศึกษา
เพ่ือน าไปใช้งานจริง
ในองค์กร



Inductive 
vs 

Deductive
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Deductive (นิรนัย
อนุมาน - แยกย่อย
ลง)
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จากการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่า ‘แสงแดดเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับสิ่งมีชีวิต’

แสงแดดเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

วัตถุประสงค์ของแนวคิดนี้ ‘Generalization’(ต้องการ
สร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นสากล)

ทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่ (confirm theory)

ทฤษฎี แปลว่า best guess



การทดลอง (วิจัย) 
แบบ Deductive

ต้องการพิสูจน์ความ 
Generalization

มีการทดลองมาแล้ว

ท าการทดลองซ้ า ๆ ในบริบทที่
แตกต่างกัน

มักเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ



ตัวอย่าง

• ความพึงพอใจ (job satisfaction)

• ภาวะผู้น า (leadership)

• ความผูกพันในงาน (Work engagement)

• ภาวะหมดไฟ (Job burn out)

• คุณภาพงานบริการ (Service Quality)
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ความพึงพอใจในงาน

• ทดสอบทฤษฎี (เช่น ทฤษฎีความต้องการของมาสก์โลว์ ที่ว่า มนุษย์มี
ความต้องการตามล าดับขั้น)

• ชาย และ หญิง มีความพึงพอใจในงานต่างกัน

• คนมีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน

• คนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน

• คนที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน

• คนที่มีต าแหน่งงานในบริษัทต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน
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เพศ

อายุ

การศกึษา

รายได้

ต าแหน่ง

ความพงึพอใจในงาน ผลงานขององคก์ร

การเลือกตวัแปรในการศกึษา แสดงใหเ้ห็นความ
น่าสนใจในงานวิจยั



Data analysis

• Computer program
• SPSS
• AMOS
• Mplus
Etc.



Inductive (อุปนัย 
อุปมาน – สร้างสิ่ง
ใหม่จากสิ่งย่อย -
increase)
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เกิดจากสิ่งที่ไม่มีการศึกษา หรือ มี
น้อย 

เริ่มศึกษาจากส่ิงย่อย

สรุปเป็นสิ่งใหม่ วัตถุประสงค์ คือ 
‘Transferability’



การทดลอง (วิจัย) 
แบบ Inductive

ท าไมตน้ถั่วเขียวท่ีอยู่

ในที่รม่ถึงเติบโตชา้
เริม่สงัเกต หาปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง

หาขอ้สรุป น าไปทดลองซ า้ ๆ กบั

สิ่งอื่น ๆ

มกัเป็นการทดลองเชิง

คณุภาพ



ตัวอย่าง

• การลาป่วยของลูกเรือการบินไทย ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

• การขโมยของในโรงแรมของพนักงานโรงแรม (Smuggling)

• ความลุ่มหลงในงาน (work passion)

• คุณภาพชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว (Quality of life of single mum)

• คุณภาพชีวิตของคนพิการ 
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Data analysis • Computer program

• Content analysis (interpretative)



Deductive 
Research

ทฤษฎีของแสง
“แสงแดดจ าเป็นต่อ

สิ่งมีชีวิต”
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ความสัมพันธ์ระหว่างต้นถั่วเขียวกับแสงแดด

ถั่วเขียว แสง
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ต้นถั่วเขียวได้รับแสงแดด

ต้นถั่วเขียวไม่ได้รับแสงแดด

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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http://www.rawfullytempting.com/2012/07/sprouting-lentils-garbanzos-and-mung.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ความสัมพันธ์ของการศึกษา
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ตัวแปร (variable)
ตัวแปรต้น (independent variable)
ตัวแปรตาม (dependent variable)
ตัวแปรคั่นกลาง (mediator)
ตัวแปรก ากับ (moderator)



ค าถาม?

ชื่อเรื่อง ‘………………………..’

จากการทดลองนี้ ให้ค าจ ากัดความ

• ต้นถั่วเขียว
• แสงแดด

ผลการทดลองสามารถอธิบายได้ว่า
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สรุป แสงแดดเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเติบโตของต้นถั่วเขียว

แสงแดดจ าเป็นส าหรบัตน้ไม้

อ่ืนหรอืไม ่เชน่ 

ตน้ทานตะวนั ตน้สกั ตน้กลว้ย

น าไปสูก่ารทดลอง กบั ตน้ไม้

ชนิด อื่น ๆ
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Inductive 
Research

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบ
ทอดต าแหน่งผู้น าในชุมชนที่มอีัตลักษณ์ทางชาติพันธ:์ 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่

pariwat.PDF


Online Data Bases

• Google scholar
• EBSCOhost
•Wiley online library
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KBU online databases
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วิธีลัดในการอ่านงานวิจัย
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ชื่อเรื่อง
ค าถามวิจัย 
วัตถุประสงค์

ระเบียบวิธี
วิจัย รายงานผล

ข้อเสนอแนะ ทบทวน
วรรณกรรม



Let’s think about it!
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