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บทนํา 
 การวิจัยเป<นการค=นคว=าหาความรู=ความจริงด=วยวิธีการที่เป<นระบบระเบียบมีขั้นมีตอน  
ทําให=ความรู=ที่ได=มีความนKาเช่ือถือ การทําวิจัยในแตKละศาสตรQจะมีระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม
กับศาสตรQนั้นๆ เชKน การวิจัยทางวิทยาศาสตรQจะเน=นเรื่องการทดลอง ระเบียบวิธีวิจัยทดลอง     
มีการใช=แผนการทดลองจึงเป<นวิธีการที่สําคัญของงานวิจัยสาขานี้ ในขณะที่การวิจัยทางด=าน
สังคมศาสตรQไมKได=เน=นเรื่องการทดลองแตKเน=นที่การศึกษาเชิงสํารวจ ทั้งที่การสํารวจชุมชน 
สํารวจโรงเรียนเป<นการสํารวจเพื่อศึกษาความรู=ในอดีต การสํารวจเพื่อบรรยายสภาพการณQ
ปZจจุบันหรือการศึกษาอนาคต การพยากรณQตKางๆ เพื่อควบคุมปZจจัยที่ไมKพึงประสงคQ ก็จะใช=
ศาสตรQที่ เหมาะสมกับปZญหาการวิจัยซึ่งอาจใช=ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงปริมาณหรือการวิจัย           
เชิงคุณภาพ ผู=วิจัยจะต=องเลือกวิธีการให=เหมาะสมกับธรรมชาติของข=อมูลและวิธีการรวบรวม
ข=อมูลให=มีความถูกต=อง เ ช่ือถือได=  แตK เมื่ อปZญหาเปลี่ ยนไปจากสภาพปZจจุบัน สังคม                  
มีความสลับซับซ=อนมากขึ้นมีตัวแปรที่เกี่ยวข=องมากขึ้น ความต=องการข=อมูลที่มีความลึกซึ้ง    
เพื่อตอบโจทยQวิจัยได=อยKางถูกต=องชัดเจน และมีความคลาดเคลื่อนน=อย การใช=ระเบียบวิธีวิจัย
แบบเดิมๆ ที่ใช=ระยะเวลาศึกษาระยะสั้นโดยใช=รูปแบบวิจัยเพียงรูปแบบเดียวก็ได=คําตอบแล=วนั้น
อาจไมKสนองปZญหาที่แท=จริง อีกทั้งยังไมKอาจสามารถได=คําตอบที่ชัดแจ=งมีความถูกต=องนKาเช่ือถือสูง         
จึงมีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข=อมูล และสถิติที่ใช=วิเคราะหQข=อมูลให=มีความยุKงยากมากขึ้น
เพื่อได=คําตอบที่ลึกซึ้ง ซึ่งกลKาวได=วKาเป<นการใช=ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะผู=ที่กําลังศึกษาอยูK
ในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือผู=ที่ต=องการนําผลงานวิจัยไปใช=ขอเลื่อนตําแหนKงวิทยาฐานะระดับ     
รองศาสตราจารยQขึ้นไป จะต=องใช=ระเบียบวิธีวิจัยที่สูงกวKาการวิจัยพื้นฐานจึงจะทําให=ผลงานวิจัย
อยูKระดับดีหรือดีมาก ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงจึงเป<นเรื่องที่จะสามารถใช=ในปZจจุบัน 
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ลักษณะของระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advance Research Methodology) เป<นระเบียบวิธีวิจัยที่มี     
ความเข=มข=นและความลึกซึ้งมากกวKาระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานทั้งที่เป<นการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) หรือการวิจัยทดลอง (Experiment Research) ที่ใช=แบบแผนการวิจัย 
วิธีการวัดคKาตัวแปรแบบดั้งเดิม และการวิเคราะหQข=อมูลโดยใช=ตัวแปรเชิงเดี่ยวหรือการศึกษา
ความสัมพันธQของตัวแปร  2-3 ตัว รวมถึงการกําหนดแผนการวิจัยที่ไมKมีการควบคุมตัวแปร
แทรกซ=อน จึงทําให=งานวิจัยมีความนKาเช่ือถือน=อย  

 ลักษณะท่ีสําคัญในการแสดงออกถึงการใช�ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 
1. การออกแบบการวิจัยท่ีขจัดความคลาดเคลื่อนได�มาก เนื่องจากปZญหาสังคม

ปZจจุบันมีความสลับซับซ=อนมากตัวแปรอิสระที่สKงผลตKอตัวแปรตามที่ศึกษามีจํานวนมาก ถ=าไมK
สามารถออกแบบวิจัยโดยควบคุมหรือลดอิทธิพลของตัวแทรกซ=อนที่มีผลตKอตัวแปรตามจะทําให=
ผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนสูงสKงผลให=งานวิจัยขาดความนKาเช่ือถือ และไมKสามารถนําไป
ประยุกตQใช=ได= การออกแบบการวิจัยให=ลดความคลาดเคลื่อนได=คือต=องออกแบบการเลือกตัวอยKาง 
(Sampling Design) การเลือกตัวอยKางที่เป<นตัวแทนโดยใช=ขนาดตัวอยKางที่เหมาะสมและมีจํานวน
มากพอที่เป<นตัวแทนประชากรได=ดี การเลือกใช=สูตรการคํานวณที่สอดคล=องกับวิธีการสุKม
ตัวอยKาง และวิธีการเลือกตัวอยKางที่เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและการกระจายของข=อมูล  
ซึ่งจะชKวยให=กลุKมตัวอยKางที่ เลือกมาเป<นตัวแทนที่ดีของประชากรทําให=งานวิ จัยมีความ
คลาดเคลื่อนน=อยและมีความเช่ือถือได=มาก  การออกแบบการวัดคKาตัวแปร (Measurment 
Design) นับวKามีความสําคัญมากเชKนเดียวกันเพราะถ=าวัดคKาข=อมูลไมKตรงกับสภาพที่แท=จริงหรือ 
มีความคลาดเคลื่อนในการวัด (Error of measurment) สูงมากจะสKงผลตKอความเคลื่อนของ
ผลการวิจัยอยKางสูงด=วย โดยเฉพาะตัวแปรทางสังคมศาสตรQซึ่งเป<นตัวแปรทางจิตวิทยาที่ต=องใช=
เครื่องมือการวัดผลที่มีคุณภาพสูง กระบวนการสร=างเครื่องการวิจัยจึงมีความสําคัญมาก ถ=าได=
เครื่องมือที่มีคุณภาพสูงที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอยKางถูกต=องตามหลักวิชาการ       
ทั้งด=านความเที่ยงตรง (Validity) ความเช่ือม่ัน (Reliability) และมีการหาความยากงKาย (Difficulty)     
คKาอํานาจจําแนก (Discrimiation) และการมีประสิทธิภาพในการใช=งาน (Efficiency) สําหรับ
เครื่องมือที่เป<นแบบทดสอบความรู=และมีวิธีการรวบรวมข=อมูลที่ดี เหมาะสมกับลักษณะข=อมูลจึง
ได=ข=อมูลที่ดีที่ไปใช=ในการวิเคราะหQตKอไป และการออกแบบการวิเคราะหQข=อมูล (Analysis Design) 
เป<นการสรุปให=เห็นความแตกตKางหรือความสัมพันธQของตัวแปรซึ่งถ=าตัวแปรมีความสลับซับซ=อนมาก       
การวิเคราะหQข=อมูลโดยใช=สถิติขั้นพื้นฐานแบบเดิม อาจไมKสามารถตอบโจทยQได=อยKางครบถ=วน 
อาจต=องใช=วิธีการทางสถิติที่เป<นสถิติขั้นสูงที่มีข=อตกลงเบื้องต=นมากที่ผู=วิจัยต=องตรวจสอบให=
แนKนอน 
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2. เปDนการวิจัยและพัฒนา (R&D research) การวิจัยและพัฒนาเป<นการวิจัยที่มี

เปnาหมายเพื่อการสร=างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑQ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ กิจกรรม คูKมือ 
หลักสูตร โดยใช=วิธีการสํารวจรKวมกับการทดลอง และการประเมิน โดยดําเนินการตามขั้นตอน  
ที่เป<นระบบ คือ มีการสํารวจ พัฒนา ทดลอง ประเมิน และปรังปรุงนวัตกรรม จึงนับวKาเป<นการใช=
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงดังเชKน 

 ตัวอยKาง การวิจัยและพัฒนา ของวัฒนา ก=อนเช้ือรัตนQ (2552) เรื่อง การวิจัยและพัฒนา   
ชุดการเรียนรู=การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงคQ เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู=เรื่อง     
การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อศึกษาผลการนิเทศโดยใช=ชุดการเรียนรู=เรื่อง การนิเทศ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช= รูปแบบการวิ จัยและพัฒนาชุดการเรียนรู=  การนิ เทศเพื่อ             
การเปลี่ยนแปลง  มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาปZญหาและความต=องการ 
ขั้นที่ 2 การออกแบบชุดการเรียนรู= ขั้นที่ 3  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู= และขั้นที่ 4 
การนําชุด การเรียนรู=ไปทดลองใช=ซึ่งงานวิจัยนี้มีกระบวนการที่เป<นระบบหลากหลายขั้นตอน
เพื่อให=ได=ผลผลิต  ที่มีประสิทธิภาพจึงถือวKาเป<นงานวิจัยที่ใช=ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงได= 

สมบัติ นพรัก และคณะ (2555) ได=ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบ       
การบริหารโดยองคQคณะบุคคล วัตถุประสงคQการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพปZจจุบันและปZญหา
ระบบการบริหารโดยองคQคณะบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธQ
เช่ือมโยงการดําเนินงานขององคQคณะบุคคลกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
คณะกรรมการ/หนKวยงานต=นสังกัด  3) เพื่อศึกษาระบบการบริหารโดยองคQคณะบุคคลที่มี     
การปฏิบัติดีเดKนของประเทศไทยและตKางประเทศ  4) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารโดยคณะบุคคล
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเอื้อการกระจายอํานาจสูKสถานศึกษาให=สามารถบริหารได=อยKาง
คลKองตัวและสKงผลตKอผู=เรียน  5) เพื่อเสนอให=มีการแก=ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข=องกับ
ระบบบริหารโดยองคQคณะบุคคลที่สอดคล=องกับแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง        
(พ.ศ.2552-2561) วิธีดําเนินการวิจัย และขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปZจจุบันและปZญหา     
การบริหารและองคQคณะบุคคลในสKวนกลาง   โดยใช=วิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณQ
ผู=ทรงคุณวุฒิ และใช=แบบสอบถามเก็บข=อมูลเชิงปริมาณและจัดเวทีสนทนากลุKมเพื่อเก็บข=อมูล 
เชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองคQการที่มีระบบบริหารและองคQคณะบุคคลที่มีการปฏิบัติดีเดKน
ของประเทศไทยและตKางประเทศโดยการคัดเลือกกลุKมเปnาหมาย 5 แหKง จาก สพท. 5 แหKง จาก       
5 ภูมิภาค แล=วใช=การสนทนากลุKม จากผู=มีสKวนเกี่ยวข=องในการบริหารโดยองคQคณะบุคคล   
สพท. ละ 11 คน ขั้นตอนที่ 3 การเสนอรูปแบบการบริหารโดยคณะบุคคลโดยเขตพื้นที่การศึกษา
โดยการสังเคราะหQข=อมูลขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 จากนั้นใช=การประเมินความสอดคล=องตาม
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ความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุKมจากผู=ทรงคุณวุฒิ 25 คน ซึ่งการวิจัยที่มีการเก็บ
ข=อมูลหลากหลายนี้แสดงออกถึงการใช=ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงของงานวิจัยช้ินนี้ 

3. การใช�วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Method Methodology) เป<นการใช=ระเบียบวิธี

วิจัยหลากหลายในการเก็บข=อมูลเพื่อตอบโจทยQปZญหาวิจัยนั้นๆ ในปZญหาเดียวกันใช=ข=อมูล
หลากหลาย เชKน ใช=ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อหาข=อสรุปในภาพกว=าง 
ควบคูKกับการใช=ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ในการตรวจสอบความลึกซึ้ง
ของข=อมูลโดยใช=เทคนิคการสัมภาษณQเชิงลึก (Indepth Interview) การสนทนากลุKม (Focus Group 
Dissusion) และ  การสังเกตการณQ (Observation) และใช=การวิเคราะหQเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) สําหรับข=อมูล  เชิงคุณภาพและใช=คKาสถิติอนุมาน (Inference Statistic) ในการวิเคราะหQ
เชิงปริมาณเพื่อให=ได=ข=อสรุป ซึ่งการใช=เทคนิควิธีการที่ผสมผสานนี้จะได=คําตอบในทุกแงKมุมซึ่งถือ
วKาเป<นการศึกษาวิจัยที่ใช=ใน   การวิจัยที่เป<นระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  

การสัมภาษณQเชิงลึก เป<นการสัมภาษณQแบบไมKมีโครงสร=างใช=คําถามกว=างๆ ในประเด็น       
ที่ศึกษาเพื่อให=เกิดความคุ=นเคยระหวKางผู=สัมภาษณQกับผู=ถูกสัมภาษณQ และนําคําตอบมาเป<น
ประเด็นคําถามที่เจาะลึกไปเรื่อยๆ จนได=คําตอบที่พอใจ ถ=าผู=วิจัยยุติการสัมภาษณQแล=วพบวKายัง
ได=คําตอบ   ไมKตรงหรือไมKครอบคลุมสิ่งที่กําลังศึกษาอาจต=องกลับมาสัมภาษณQตKอจนอิ่มในข=อมูล
จึงสรุปผลได=  

การสนทนากลุKม เป<นการสนทนาพูดคุยระหวKางผู=วิจัยกับกลุKมตัวอยKางประมาณ 5-7 คน     
ที่มีลักษณะคล=ายกัน เชKน เป<นกลุKมแมKบ=านเหมือนกัน กลุKมครู กลุKมวัยรุKน กลุKมชาวนา โดยผู=วิจัย
หรือผู=ดําเนินการประชุมจะควบคุมการประชุมให=ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ตKางๆ   อยKางทั่วถึงเพื่อให=ได=ข=อสรุปของกลุKม 

 การสังเกตการณQเป<นการรวบรวมข=อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล สิ่งแวดล=อม 
หรือวัตถุตKางๆ อาจใช=การสังเกตแบบมีสKวนรKวมหรือแบบไมKมีสKวนรKวม การสังเกตแบบมีสKวนรKวม
ดําเนินการได=โดยผู=วิจัยเข=าไปเป<นสKวนหนึ่งของกิจกรรมเหตุการณQนั้นๆ เชKน พิธีการบวชพระ        
งานแตKงงาน งานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานอื่นๆ และสังเกตการณQกระทําตKางๆ ที่เกิดขึ้นและ
บันทึกเหตุการณQสถานการณQนั้นๆ นํามาวิเคราะหQตKอไป สKวนการสังเกตแบบไมKมีสKวนรKวม ผู=วิจัย
ไมKเข=าไปในเหตุการณQแตKเฝnาดูอยูKข=างนอกสถานการณQจริง เชKน การสังเกตการณQเคลื่อนตัวและ       
การอภิปรายของผู=นําม็อบ การสังเกตกระบวนการทํานาหวKาน การสังเกตการณQประชุมของ
นักเรียน และบันทึกข=อมูลที่สังเกตได=มาวิเคราะหQตKอไป 

ตัวอยKางงานวิจัยที่ใช=วิธีผสมผสาน เรื่องแนวทางการปnองกันและแก=ปZญหาอยKางเป<นระบบ
เกี่ยวกับปZญหาการติดเกมคอมพิวเตอรQของเยาวชนไทย โดย ผู=ชKวยศาสตราจารยQ ดร.ไพบูลยQ  
เปานิล และคณะ (2552) โครงการวิจัยนี้ ใช=รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน มีการสุKมตัวอยKาง



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 36 มกราคม - มิถุนายน  2556 

    Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 36 January – June , 2013 

5 
 

จากประชากรหลายกลุKม คือกลุKมครู ผู=ปกครอง พนักงานของรัฐ เยาวชนที่ติดเกม และ 
ผู=ประกอบการร=านอินเตอรQเน็ต ใช=การวิเคราะหQเชิงอนุมานสรุปความเห็น ขณะเดียวกันได=เก็บ
ข=อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายสนับสนุนในปZญหาเดียวกันกับข=อมูลเชิงปริมาณ โดยการประชุม
กลุKม (Focus Group) กลุKมครู เยาวชน และผู=ปกครอง และการสัมภาษณQเชิงลึก (Indepth 
Interview) เจ=าหน=าที่ของรัฐ และเจ=าของร=านเกม  

นธกฤต วันตzะเมลQ (2555) ได=ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร=าง      
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย                 
มีวัตถุประสงคQเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล=องกลมกลืนของโมเดลสมการ         
เชิงโครงสร=างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย
ข=อมูลประจักษQ 2) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ=อมของตัวแปรตKางๆ ตามแบบจําลอง
ในโมเดลดังกลKาว 3) นําเสนอแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมที่เหมาะสมตKอการลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย การวิจัยแบKงออกเป<น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัย
เชิงนโยบาย ด=วยวิธีการวิ จัยเ ชิงสํารวจกับเยาวชนระดับอุดมศึกษา จํานวน 900 คน               
ในกรุงเทพมหานคร และใช=การวิเคราะหQโมเดลสมการเชิงโครงสร=างในการวิเคราะหQข=อมูลเพื่อ
ตอบวัตถุประสงคQการวิจัยข=อที่ 1 และข=อที่ 2 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด=วยวิธีการสนทนา
กลุKมยKอยกับเยาวชนระดับอุดมศึกษา จํานวน 6 กลุKมเพื่อตอบวัตถุประสงคQการวิจัยข=อที่สาม    
ในการวิจัยครั้งนี้มีการใช=วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช=จํานวนตัวอยKางขนาดใหญKใช=สถิติขั้นสูงและใช=
ระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงคQการวิจัย จึงถือวKาใช=ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงได= 

3. การใช�สถิติข้ันสูง (Advance Statistics) ในการวิเคราะหQข=อมูล สถิติขั้นสูงใช=เป<น

สถิติที่ใช=กับกลุKมตัวอยKางจํานวนมาก ที่สุKมมาจากประชากรขนาดใหญKและมีตัวแปรหลายตัว   
เชKน  การวิเคราะหQปZจจัย การวิเคราะหQเส=นทาง การวิเคราะหQจําแนกกลุKม และการวิเคราะหQ 
ความแปรปรวนรKวม 

การวิเคราะหQปZจจัย (Factor Analysis)                                                      
 การวิเคราะหQปZจจัยหรือการวิเคราะหQองคQประกอบเป<นวิธีการทางสถิติที่ใช=ลดจํานวน
ข=อมูลที่มีอยูKจํานวนมากให=น=อยลงในรูปของกลุKมตัวแปรเพื่อให=สามารถเข=าใจสถานการณQได=อยKาง
กระชับสื่อความหมายและนําไปใช=ได= โดยการใช=สถิติจัดการกับข=อมูลในลักษณะการหมุนแกน 
การย=ายแกน  เพื่อสกัดข=อมูลให=เป<นกลุKมเป<นก=อน 
 ตัวอยKางงานวิจัยของนวลใย นิลบรรพQ (2556) เรื่อง การพัฒนาตัวบKงช้ีการจัดการศึกษา  
เพื่อเสริมสร=างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคQหลักคือเพื่อพัฒนาตัวบKงช้ีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร=างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเก็บตัวอยKางจากครู 
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นักเรียน ผู=บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 1,050 ตัวอยKาง มีการสุKมแบบหลาย
ขั้นตอนซึ่งเป<นวิธีการสุKมแบบอิงความนKาจะเป<น (Probability sampling) ใช=สถิติการวิเคราะหQปZจจัย 
(Factor analysis) ซึ่งเป<นสถิติขั้นสูง วิเคราะหQโดยใช=โปรแกรม LISREL จึงนับวKาการวิจัยเรื่องนี้ใช=
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

การวิเคราะห�เส�นทาง (Path Analysis) 
การวิเคราะหQเส=นทาง หรือการวิเคราะหQเชิงสาเหตุ เป<นการวิเคราะหQทางสถิติเพื่อดูวKา

อะไรเป<นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นโดยใช=การคํานวณการถดถอยพหุคูณเป<นพื้นฐานในการคํานวณ
คKาสัมประสิทธิ์เส=นทาง 

ตัวอยKางงานวิจัยของวิเชียร ชูสงคQ (2556) ได=ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธQ        
เชิงสาเหตุระหวKางความฉลาดทางอารมณQและแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของผู=อํานวยการ
สถานศึกษาที่มีผลตKอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงคQหลักของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษา
ความสัมพันธQ    เชิงสาเหตุระหวKางความฉลาดทางอารมณQและแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง     
ที่สKงผลตKอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในโรงเรียนประถมศึกษา วิธีการเลือกตัวอยKาง
แบบหลายขั้นตอน จํานวนตัวอยKาง 371 คน ใช=สถิติวิเคราะหQอิทธิพลเชิงสาเหตุ งานวิจัยเรื่องนี้ใช=
สถิติขั้นสูงจึงนับวKาใช=ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงได= 
 ตัวอยKางงานวิจัยของปZญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) ได=ทําการวิจัยเรื่อง ปZจจัยเชิงเหตุ
ทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลตKอสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู=แบบวิจัยเป<นฐานของ
อาจารยQมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้มีความ        
มุKงหมายเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร=างความสัมพันธQเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะและพฤติกรรม การจัดการเรียนรู=แบบวิจัยเป<นฐานของอาจารยQมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระหวKางอาจารยQข=าราชการและอาจารยQพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวม 720 คน ได=มาจากการสุKมแบบแบKงช้ันภูมิตามสัดสKวนของประชากร วิเคราะหQ
ข=อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานด=วยโปรแกรม LISREL ซึ่งนับวKาเป<นการวิจัยที่ใช=ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
เชKนเดียวกัน 
  

สรุป 

จากสภาพของสังคมที่มีความสลับซับซ=อนมากขึ้น การวิ จัยที่ ใช=วิทยาการวิ จัย            
รูปแบบเดิมๆ ไมKอาจอธิบายปZญหาสังคมได=อยKางครอบคลุมชัดเจน ทําให=วิทยาการวิจัยมีการพัฒนา       
ตามมากขึ้นมีความยุKงยากซับซ=อนมากขึ้นซึ่งเรียกวKาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง งานวิจัยในปZจจุบันและ
ในอนาคตจะมีลักษณะที่เป<นการวิจัยขั้นสูงเพื่อให=สามารถตอบโจทยQได=อยKางแท=จริงลักษณะ      
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ที่เรียกวKาเป<นระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงคือ เป<นการวิจัยและพัฒนา การวิจัยแบบผสมผสาน หรือการ
วิจัยที่ใช=สถิติขั้นสูง 
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