สรุปองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจาปีการศึกษา 2556
หัวข้อองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคเดลฟาย

องค์ความรู้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นขบวนการที่จะเสาะแสวงหาความคิดเห็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มคน
ที่เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคต ในเรื่องที่เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ และหรือสภาพที่ต้องการจะให้เป็น ทั้งนี้โดยวิธีการเสาะแสวงหา
ความคิดเห็นด้วยการใช้แบบสอบถามแทนการเรียกประชุม เป็นวิธีการที่จะทาให้ได้ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ที่ต้องการวิจัยอย่างมีระบบ เนื่องจากบางครั้งการตัดสินใจใดๆ อาจไม่มีข้อมูลหรือไม่มีความรู้ที่ได้มีการพิสูจน์แล้ว จึงมีความจาเป็ น
ที่จะต้องใช้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ มาช่วยพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งนามาเป็นหลักฐานในการ
ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ดังนั้นเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จึงหมายถึงกระบวนการรวบรวมทัศนะความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระที่มีความ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุดจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในสาขาที่ต้องการ
ศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับอนาคต โดยใช้แบบสอบถาม

ลักษณะสาคัญของเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
1. เป็ นกระบวนการและวิธี การแสวงหาข้อมูล ของนั กวิจัย โดยการรับฟังความคิดเห็ น การคาดการณ์ การพยากรณ์
สถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ ห นึ่ ง จากผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นศาสตร์ ส าขานั้ น โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตามค าถามจาก
แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยกาหนดขึ้น
2. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ศึกษาวิจัยเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม หรือให้แสดงความคิดเห็น ไม่มีโอกาสได้รู้ว่า
ในงานวิจัยนี้มีผู้เชี่ยวชาญคนใดบ้างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งลักษณะนี้สามารถลดความขัดแย้ง ในทาง
วิชาการระหว่างผู้เชี่ยวชาญ

ประเภทของการวิจัยที่อาจใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
1. การวิจัยเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การตรวจสอบกลวิธีในการปฏิบัติ (Strategy Probe) ในการวิจัยที่มุ่งหวังผลเช่นนี้ แบบสอบถามจะต้องเป็นที่มีข้อเสนอ
ให้เลือกหลายๆ ทางตลอดจนแนวทางที่จะทาให้โครงการนั้นๆ ประสบความสาเร็จได้ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของโครงการ
ค่าใช้จ่ายความเป็นไปได้ เป็นต้น แบบสอบถามประเภทนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงเหตุผลในการตอบ
3. การตรวจสอบความนิยม (Preference Probe) ในกรณีนี้ผู้วิจัยจะต้องพยายามตั้งคาถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในสิ่งที่
เห็นว่าควรจะเป็นมากกว่าสิ่งที่จะเป็นจริงๆ

คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
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1. เพื่อแสวงหาความคิดเห็ น ของกลุ่ มด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นผู้ เข้าร่ว มโครงการจึงจาเป็นต้องตอบแบบสอบถามที่
ผู้ทาการวิจัยได้กาหนดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
2. เทคนิคนี้ไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้อื่นมีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน จึงไม่
ทราบว่ามีผู้ใดบ้างที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและจะไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนมีความคิดเห็นแต่ละข้ออย่างไร
ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความคิดเห็นโดยอิสระ
3. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบแบบสอบถามด้วยความคิดเห็นที่กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ และเพื่อให้คาตอบที่
ได้รับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งขึ้น ผู้ทาการวิจัยจะแสดงตาแหน่งของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกันในคาตอบแต่ละข้อของ
แบบสอบถามที่ตอบไปในครั้ งก่อนในรู ปสถิติ และผู้วิจัยจะส่งกลับไปให้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ล ะคนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาตัดสิ น
ว่าจะคงคาตอบเดิมหรือจะปรับปรุงเปลี่ยนคาตอบจากเดิมอย่างไรบ้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคาตอบจากเดิมนี้ควรจะบอกเหตุผล
ให้ทราบด้วย ดังนั้นในการตอบแบบสอบถามแต่ละครั้งของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน เขาจะทราบว่าความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างไร
ต่างกับคนอื่นหรือไม่ อย่างไร
4. ในสถิติวิเคราะห์การทานายของกลุ่มทุกๆ ครั้ง สถิติที่นามาใช้ในการพิจารณาคาตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 ก็คือสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง อันได้แก่ ฐานนิยม มัธยฐานหรือค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงตาแหน่งของความคิดเห็นเรื่อง
เวลา ปริมาณ ส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ค่ามัธยฐานหรือสถิติเบื้องต้นที่ง่ายต่อการคานวณ คือ ฐานนิยม มัธยฐานและค่าเฉลี่ย

ขั้นตอนของกระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
1. กาหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยต้องทาการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องที่จะศึกษาวิจัย ควรมี
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย และตรงตามตัวแปรที่ทาการศึกษา ความซับซ้อน
ของเรื่องที่ศึกษา เวลาและงบประมาณในการวิจัย
2. สร้างเครื่องมือการวิจัย โดยทั่วไปเป็น แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่ง แบบสอบถามที่นาไปใช้
ผู้ศึกษาวิจัยต้องทาการตรวจสอบความตรง (Validity) ก่อนนาไปใช้
3. ทาการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ 3-4 รอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของแบบสอบถาม
ถ้าแบบสอบถามฉบับแรกเริ่มด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญลงมติหรือจัดลาดับความสาคัญ เมื่อถึงแบบสอบถามฉบับที่ 2 หรือ 3 อาจ
พบว่าคาตอบของกลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง น้อยมาก ก็สามารถยุติการวิจัยได้ โดยทั่วไปมักจะถาม 4 รอบ ดังนี้
รอบแรก ผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงคิดเห็นในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา โดยทั่วไปจะเป็นคาถาม
ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างๆ เพื่อรวบรวมจัดประเด็นสร้างเป็นคาถามในรอบที่ 2 ต่อไป
รอบสอง ผู้วิจัยจะนาข้อความที่ได้รับจากคาตอบรอบแรกของงผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวบรวม ตัดทอนสิ่งที่ซ้าๆ กันหรือสิ่งที่
เกินต้องการ จากนั้นก็จัดทาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าของ Likert ให้ผู้เชี่ยวชาญลาดับความสาคัญ
รอบสาม ผู้วิจัยนาคาตอบที่ได้รับหาค่าเฉลี่ย โดยปกติกระทาในรูปของมัธยฐานหรือฐานนิยม แล้วจัดส่งแบบสอบถามชุด
เดิมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาการแสดงความคิดเห็นของตน ด้วยคาตอบของผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจจะไม่ตรงกับคาตอบของกลุ่มได้
กรณีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเปลี่ยนแปลงคาตอบของตนหรือจะคงเดิมก็ได้ แต่จะได้รับการขอร้องให้แสดงเหตุผลประกอบ ถ้าไม่มี
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เหตุผลประกอบ แสดงว่าเห็น ด้วยกับคาตอบของกลุ่ม ในแบบสอบถามนี้จะแสดงให้เห็นคาตอบในรอบที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านนั้นเป็นอย่างไร มีความแตกต่างไปจากค่ามัธยฐาน อินเตอร์ควอไทล์ของคาตอบทั้งหมดอย่างไร
รอบสี่ ด าเนิ น การเช่น เดี ย วกั บ รอบ 3 ส่ ว นจะมี การสอบถามในรอบ 4 หรือ ไม่ ขึ้ นอยู่กั บ คาตอบในรอบ 3 กล่ าวคื อ
ถ้าคาตอบในรอบที่ 3 มีความสอดคล้องกันก็ไม่ต้องสอบถามในรอบ 4
จากคาตอบที่ได้รับ ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการนาไปวินิจฉัยในเรื่องที่ต้องการ โดยข้อมูลที่ได้จะแสดงถึงลาดับ
ความสาคัญ อัตราร้อยละของความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องของความคิดเห็น

จุดเด่นและจุดอ่อนของเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
จุดเด่น
1. สามารถใช้ในการรวบรวมหาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องจัดให้มาพบกันหรือประชุมกัน
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน เป็นอิสระและไม่ มีอิทธิพลหรือผลกระทบจากผู้อื่น จะรู้เฉพาะคาตอบของตนเอง
เท่านั้น
3. เนื่องจากมีการตอบแบบสอบถามหลายครั้ง คาตอบที่ได้รับจึงมีความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลค่อนข้างสูง เพราะผ่าน
การวิเคราะห์อย่างละเอียดหลายครั้ง สามารถรับข้อมูลจากคนจานวนมากโดยไม่มีข้อจากัดทางสภาพภูมิศาสตร์
4. เป็ น วิ ธีก ารระดมความคิด เห็ น จากผู้ เชี่ ยวชาญได้อ ย่ างรวดเร็ว มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ ทาการวิ จัย สามารถทราบล าดั บ
ความสาคัญของข้อมูลและเหตุผลในการตอบ รวมทั้งความสอดคล้องในเรื่องความคิดเห็นได้อย่างดีและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ค่อนข้างต่า
5. มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญพิเศษและมีการพัฒนาย้าหลายรอบซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ใช้เวลาในกระบวนการวิจัยไม่มาก
จุดอ่อน
1. ความเชื่อถือได้ของการวิจัยนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นสาคัญ
2. การให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามหลายรอบ อาจทาให้ขาดความร่วมมือเบื่อหน่าย ซึ่งมีผลต่อความเชื่อถือของข้อมูล
3. ระยะเวลาของแบบสอบถามในแต่ละรอบ ถ้าทิ้งช่วงห่างกันมากหรือนานเกินไป อาจทาให้ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากนักบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญอาจลืมคาตอบในรอบแรกๆ
4. แบบสอบถามที่ส่งไปอาจสูญหายระหว่างทางหรือไม่ได้รับการตอบกลับมาครบในแต่ละรอบ
5. ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจะทาให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน
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