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บทคัดย่อ 
 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความหมาย ประเภทและ
ลักษณะการน าเทคนิคเดลฟายไปใช้ส าหรับการวิจัยโดยมีเนื้อหา 6 ส่วน ได้แก่ 
ความหมายของเทคนิคเดลฟาย ลักษณะที่ส าคัญของวิธีการเดลฟาย ประเภทของ
เทคนิคเดลฟาย กระบวนการศึกษา ตัวอย่างงานวิจัยที่น าเทคนิคเดลฟายไปใช้ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยเทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคที่มีการ
น ามาใช้ในการวิจัยในปัจจุบันจ านวนมาก เทคนิคเดลฟายมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่                   
1. การใช้ฉันทามติของผู้เช่ียวชาญที่ผู้ วิจัยท าการรวบรวมความคิดเห็น โดยไม่
เปิดเผยรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 2. เป็นกระบวนการท าซ้ า ด าเนินการ 2 รอบหรือ
มากกว่า 2 รอบเพื่อทบทวนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และ 3 . เป็นการศึกษา
อนาคตโดยมีพื้นฐานของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
ค าส าคัญ: วิจัย; เทคนิคเดลฟาย; ความคิดเห็น 
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Abstract 

This academic article was to explain the definition, types and 
delphi technique used for research, which classified six parts such as 
the definition, aspect, types education process, example research and 
factors affecting research when the researcher used the delphi 
technique. The delphi technique was a technique that has been used 
in the many current research. Delphi technique has important aspects 
such as 1. using the consensus of the experts without revealing the 
names of experts. 2. repeat the process, which operated two times or 
more times to review an expert opinion, and 3. a study of the future 
on the basis of information in a systematic manner. 

Keywords: Research; Delphi technique; Opinion
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บทน า 

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบกับค าถามที่ผู้วิจัย
ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการก าหนดแนวทางและระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยจะมีลักษณะ
เป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกระบวนทัศน์ของผู้วิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเลือกเทคนิคหรือ
เครื่องมือในการวิจัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ส าหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพในปัจจุบันมีการน าเทคนิคเดลฟายมาใช้ส าหรับการพยากรณ์ โดยอาศัยข้อมูล
ที่เป็นอิสระจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวนมาก เพื่อประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ เทคนิคเดล
ฟาย เป็นเทคนิคการวิจัยที่ได้รับความนิยมทั้งทางด้านธุรกิจ การเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข และการศึกษา กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
เทคนิคเดลฟายได้จากผู้เช่ียวชาญหลายท่าน เพื่อมุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์
ความรู้ในอนาคต เป็นการวิจัยในเชิงลึกเพื่อให้ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตใน
ประเด็นหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง (กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, 
2555: 2) ค้นพบและพัฒนาโดย Olaf Helmer และ Norman Dalkey นักวิจัยของ
บริษัทแรนด์ (Rand Cooperation) เมื่อต้นป ีค.ศ.1960 เพื่อใช้ในการถามและเก็บข้อมูล
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความหมาย ประเภทและ
ลักษณะการน าเทคนิคเดลฟายไปใช้ส าหรับการวิจัย ซึ่งบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัยอื่นๆ ที่สนใจและจะน าเทคนิคเดลฟายไปใช้ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อ
ค้นหาแนวโน้ม ทิศทาง และอนาคตภาพของการบริหาร การวิจัย การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการจัดการด้านต่างๆ  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ความหมาย 

นักวิชาการต่างให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายไว้ ดังน้ี 
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น้ าผึ้ง มีศิล (2559: 1256) ให้ความหมายของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ว่า
หมายถึง วิธีการรวบรวมความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมุ่งศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ยัง
ไม่มีค าตอบแน่ชัด โดยการรวบรวบและกลั่นกรองความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ 
ทั้งนี้จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญได้ใคร่ครวญความคิดเห็นโดยการให้ข้อมูล
ย้อนกลับไปยังกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในรอบถัดไป ทั้งนี้องค์ความรู้ใหม่ที่
ได้รับจะเกิดจากการพิจารณามติสอดคล้องโดยเสียงข้างมากลักษณะส าคัญของการวิจัย
ด้วยวิธีเดลฟาย คือ 1) การไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้น าเสนอเป็นไปอย่างอิสระ 
ไม่ถูกครอบง าด้วยกระบวนการกลุ่ม 2) การให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เช่ียวชาญได้ทบทวน
ความคิดเห็น และ 3) การวินิจฉัยความคิดเห็นของกลุ่มอย่างเป็นทางการ 

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม (2555: 6) ให้ความหมายของการวิจัยด้วยเทคนิคเดล
ฟาย ว่าหมายถึง วิธีการสื่อสารความรู้ระหว่างผู้เช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ที่ยังไม่
มีค าตอบที่แน่นอน โดยอาศัยกระบวนการรวบรวมและกลั่นกรองความรู้จากกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ จากการใช้ชุดของแบบสอบถามความคิดเห็น และควบคุมความคิดเห็นโดย
การไม่ เปิดเผยรายช่ือผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อให้การเสนอความเห็นเป็นไปอย่างอิสระ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญทวนซ้ า
ความคิดเห็น และการวินิจฉัยความคิดเห็นของกลุ่มอย่างเป็นทางการ 

Ducanis (1970 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง มีศิล, 2559: 1258) ให้ความหมายของการ
วิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ว่าหมายถึง การท านายเรื่องราวในอนาคต โดยการมุ่งลด
ผลกระทบทีเ่กิดจากการเผชิญหน้ากันของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค าตอบท่ีได้มีความสอดคล้อง
และถูกต้องมากที่สุด  

 Alfred (1973 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง มีศิล, 2559: 1258) ให้ความหมายของการวิจัย
ด้วยเทคนิคเดลฟาย ว่าหมายถึง การรวบรวมผลของการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ค าตอบท่ีเป็นมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

Balasubramanian & Agarwal (2012: 16) ให้ความหมายของการวิจัยด้วย
เทคนิคเดลฟาย ว่าหมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจในการตรวจทานอย่างเป็นระบบใน
หัวข้อ/ประเด็นเฉพาะผ่านการออกแบบด้วยชุดแบบสอบถามที่ต่อเนื่องกันและสรุปความ
คิดเห็นจากการตอบกลับ 
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Jensen (1996: 857) ได้ให้ค านิยามของเทคนิคเดลฟาย ว่าเป็นโครงการจัดท า
รายละเอียดรอบคอบ ในการที่จะสอบถามบุคคลด้วยแบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อจะ
ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมุ่งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและ
สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต 

Johnson (1993: 982) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่าเป็นเทคนิคของ
การรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุ่งเพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจ แต่เดิมที่
จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เช่ียวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็น
ของกลุ่มหรือมติของที่ประชุม 

สรุปได้ว่า เทคนิคเดลฟาย หมายถึง กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ปราศจากการเผชิญหน้า
โดยตรงของกลุ่มผู้เ ช่ียวชาญ โดยใช้วิธีการรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  

ลักษณะที่ส าคัญของวิธีการเดลฟาย 
 

Dalkey (1969) ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญอันเป็นลักษณะเฉพาะของวิธี                 
เดลฟายไว้ 3 ประการ คือ  

1. การไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ หรือสมาชิกกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ไม่รู้จักกันท าให้การเสนอความเห็นเป็นไปอย่างอิสระ ตรงประเด็น  

2. การให้ข้อมูลที่เป็นความเห็นของกลุ่มย้อนกลับไปยังสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 
และมีการเสนอความเห็นซ้ าๆ ความเห็นของสมาชิกที่เสนอไว้แต่ละรอบ จะถูกแจ้งกลับไป
ยังสมาชิกกลุ่มในรูปของความเห็นของกลุ่ม และกระท าอย่างนี้หลายๆ ครั้ง หรือหลายๆ 
รอบ  

3. การวินิจฉัยของกลุ่มอย่างเป็นทางการ ความเห็นครั้งสุดท้ายของสมาชิกจะ
สรุปเป็นความเห็นของกลุ่ม เช่น ถ้าค าถามที่ใช้เกี่ยวข้องกับจ านวนหรือตัวเลข ผลสรุป
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จากการวินิจฉัยของกลุ่มอาจเป็นค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือค่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางอื่นๆ  

นอกจากนี้ จากการศึกษางานของ Sackman (1974) ได้ระบุถึงลักษณะของ   
เดลฟาย ดังนี้  

1. ใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
2. ข้อค าถามในแบบสอบถามถูกสร้างขึ้นโดยผู้ด าเนินการ ผู้ร่วมอภิปรายหรือท้ัง

สองกลุ่ม 
3. ใช้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. กระบวนการมีสองรอบหรือมากกว่าสองรอบ
5. แบบสอบถามอาจจะรวมค าถามปลายเปิดหรืออาจไม่รวมค าถามปลายเปิด
6. ผลตอบรับจากแต่ละรอบอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอแนะทางสถิติมักจะ

เกี่ยวข้องกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและตัวช้ีวัดของการกระจายตัว 
7. ผลตอบรับจากแต่ละรอบอาจรวมถึงการเลือกข้อมูลที่เป็นข้อความ
8. การตอบกลับของผู้ให้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยไม่ระบุชื่อ
9. ด าเนินการซ้ าจนกว่าจะได้ฉันทามติ
10. ผู้ให้ข้อมูลไม่มีการเผชิญหน้าและอาจจะมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์
11. ค่าผิดปกติ (เช่นค่าสูงกว่าและค่าต่ ากว่าของควอไทล์) อาจถูกแสดงให้เห็น

ถึงการตอบโดยการเขียนอธิบาย 
สรุปได้ว่า เดลฟายเป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นที่สร้างขึ้นโดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน 

ได้แก่ 1. ข้อค าถามแบบมีโครงสร้าง 2. ด าเนินการซ้ า 3. ควบคุมการตอบกลับ และ            
4. การไม่ปรากฏชื่อผู้ตอบ ข้อดีของวิธีการนี้ คือ สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ การร่วมอภิปรายโดยไม่เปิดเผยช่ือ ซึ่งจะลดผลกระทบที่
มีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นและในแต่ละรอบจะมีเวลาในการพิจารณาการตอบ
ก่อนด าเนินการส่งกลับ ข้อเสีย คือ การใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบ
นานอาจท าให้ผู้ให้ข้อมูลออกจากกลุ่มจึงควรมีการติดตามต่อเนื่อง (Somerville, 2008:
3-4) สอดคล้องกับ Irdayanti & Ramlee & Abdullah (2015: 16) ที่สรุปถึงข้อดีและ
ข้อจ ากัดของการใช้เทคนิคเดลฟาย ไว้ว่า ข้อดี คือ 1. ได้รับข้อมูลฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ
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โดยไม่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดอิทธิพลและแรงกดดันจากผู้อื่น 2. การได้รับข้อมูลซ้ าใน
แต่ละรอบจะท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 3. รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เชี่ยวชาญสามารถยืนยันผลเนื่องจากมีความเช่ียวชาญในสาขานั้น

ส่วนข้อจ ากัด คือ 1. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขึ้นอยู่กับผู้เช่ียวชาญถ้าผู้วิจัย
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ตรงสาขาอาจมีผลต่อข้อค้นพบ  2. การรวบรวมข้อมูลซ้ ากลุ่มเดิม
ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย (Rowe & Wrigh, 1999) 

ประเภทของเทคนิคเดลฟาย 

ชัชวาล ทัชศิวัต (2553: 198-202) ได้จ าแนกประเภทของเทคนิคเดลฟายไว้ 2 
กลุ่มใหญ่ ได้แก ่

กลุ่มแรก เทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นการใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์
บนกระดาษเป็นส าคัญ  

กลุ่มที่สอง เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดข้อจ ากัดของ
เทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิมในหลาย โดยเฉพาะปัญหาหรือข้อจ ากัดในข้ันตอนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระยะ เวลาในการเก็บข้อมูล โดยรูปแบบของเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
ได้แก่  

1) การใช้วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
เพื่อรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายของกลุ่มบุคคล ส าหรับการจัดท าเป็นแบบสอบถาม 
แบบปลายเปิดในรอบท่ี 2  

2) การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
วิธีการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้น าผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผู้เช่ียวชาญ เทคนิควิธีนี้โดยทั่วไปต้องใช้ผู้ตอบเป็นจ านวนมากเพื่อให้ข้อมูลที่ได้นั้น 
ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการและจะไม่มีการก าหนดกรอบของค าถามเพียงแต่ก าหนดหัวข้อ             
ให้ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสระ มีโอกาสปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ให้
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สัมภาษณ์จากนั้นจึงน าความคิดเห็นท่ีได้นี้ไปสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ของเทคนิคเดลฟาย 

3) การใช้แบบสอบถามปลายปิด แทนแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก
การใช้แบบสอบถามปลายปิดไปเก็บข้อมูลในรอบแรกและหากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็น
ด้วยในข้อใดก็ให้แสดงหรือระบุเหตุผลประกอบมาด้วย และในการเก็บข้อมูลรอบที่สอง            
ก็จะน าข้อเสนอแนะจากรอบแรกระบุแยกในแต่ละประเด็นแล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
ท าเช่นนี้ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ นิ่งพอ ทั้งสองตัวอย่างที่น าเสนอ
ไป ปรากฏข้อค้นพบที่สอดคล้องกันว่าเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงนี้ ช่วยให้ได้ความคิด
เห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องต้องกันมากข้ึน และลดข้อขัดแย้งได้เป็นอย่างดี 

4) การประชุมแบบเดลฟายหรือเดลฟายประชุม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ลักษณะของการประชุม ระหว่างการประชุมจะเก็บข้อมูลซ้ าด้วยแบบสอบถาม 
และน าเสนอข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกในกลุ่ม และขอให้ผู้ ให้ข้อมูลพิจารณาและ
ตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกครั้งพร้อมกับการสนับสนุนให้ เกิดการอภิปรายกัน
ภายในกลุ่ม การเก็บข้อมูลแบบนี้จะไม่สามารถปิดบังสถานภาพทาง สังคมและพฤติกรรม
ของผู้ให้ข้อมูลได้  

5) เดลฟายใช้คอมพิว เตอร์ เป็นฐาน เป็นการน า เอาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส่งแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณท์ี่เป็นไฟลข์้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ตามระเบียบวิธีของเทคนิคเดลฟาย โดยใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายช่วยประมวลผล
ข้อมูลรวมถึงการใช้ระบบ Multi-user Domain เพื่อคัดเลือกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

6) เดลฟายกลุ่ม มีแนวทางก าหนดให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญและเชิญเข้ามีส่วนร่วมใน
การประชุม เมื่อได้รับการตอบรับและผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมในการประชุม
แล้ว ผู้ประเมินความต้องการจ าเป็นส่งแบบสอบถามรอบที่ 1 ไปให้ก่อนการประชุม 
หลังจากนั้นก่อนหรือหลังการประชุมประมาณ 3 -4 ช่ัวโมง กลุ่มผู้เช่ียวชาญจะได้รับ
แบบสอบถามฉบับที่ 2 ผู้เช่ียวชาญใช้ช่วงเวลา ระหว่างพักการประชุมประมาณ 20 นาที 
ในการตอบแบบสอบถามโดยผู้ประเมินความต้องการจ าเป็นขอความร่วมมือไม่ให้มีการ
อภิปรายเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามภายในกลุ่มผู้ประเมินความต้องการจ าเป็น
รวบรวมค าตอบที่ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นสร้าง แบบสอบถามรอบที่ 3 เมื่อกลุ่มผู้เชียว
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ชาญตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 เสร็จเรียบร้อย ผู้ประเมินความต้องการจ าเป็นจะน า
ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่มีผู้ไม่เห็นด้วยมาพิจารณาร่วมกันแบบเผชิญหน้าเพื่อหา
ข้อสรุปต่อไป 

จากความหมาย ลักษณะและประเภทของเทคนิคเดลฟาย ท าให้สามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างไดด้ังตารางที่ 1 โดยผู้เขียนท าการเปรียบเทียบระหว่างการวิจัย
ส ารวจกับการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย  

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยส ารวจและการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

การวิจัยส ารวจ การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 

ความเป็นตัวแทน
ของกลุ่มตัวอย่าง 

ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยสุม่เลือกเพื่อเป็น
ตัวแทนของประชากร 

รวบรวมค าตอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
พิจารณาประเภทของกลุ่มหรือ
เทคนิคการตดัสินใจของกลุม่ 

ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างและ
ความมีนัยส าคัญ
ของข้อค้นพบ 

ผู้วิจัยต้องคัดเลือกขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างให้
เพียงพอ 
ต่อการตรวจสอบนัยส าคญั
ทางสถิติในประชากร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การวิเคราะห์ทาง 
สถิติ แต่ขึ้นอยู่กับความเป็นพลวัตของ
กลุ่ม ฉันทามติระหว่างผู้เช่ียวชาญ ควร
มีผู้เช่ียวชาญ 10-18 คน 

การไม่ปรากฏชื่อ
จริง 

ไม่ปรากฏชื่อจริงของ
ผู้ตอบและผู้วิจยั 

ผู้ตอบไม่ทราบชื่อจริงของแต่ละ
คน แต่ผู้วิจัยทราบช่ือจริงของ
ผู้ตอบเพื่อตดิตามข้อมูล 

ประเด็นที่ไมต่อบ ผู้วิจัยต้องการตรวจสอบ
อคติของผู้ที่ไม่ตอบเพื่อ
ยืนยันความเป็นตัวแทน
ของประชากร 

การไมต่อบกลับต่ า การวิจัยด้วย
เทคนิคเดลฟายผู้วจิัยจะไดร้ับการ
ยืนยันการเข้ามามสี่วนร่วม 
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การลดจ านวน การลดจ านวนผู้ทีไ่ม่
เกี่ยวข้องกับประเด็น (การ
ถอนตัว) ผู้วิจัยควรลด
จ านวนเพื่อให้การก าหนด
กลุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบและแบบไม่เป็น
ระบบมีความชัดเจน 

การลดจ านวนมีแนวโนม้ต่ าและ
ผู้วิจัยสามารถสืบค้นสาเหตุโดย
การพูดคุยเกีย่วกับการถอนตัว 

ความสมบรูณ์ของ
ข้อมูล 

ความสมบรูณ์ของข้อมูล
ขึ้นอยู่กับประเภทและ
ค าถามที่ลึกซึ้ง และมีความ
เป็นไปได้ที่จะติดตาม เช่น 
การสัมภาษณ ์

มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
เนื่องจากมีกระบวนการซ้ าของ
ผู้ตอบกลับและมีการปรับปรุง 

ที่มา: Balasubramanian & Agarwal, 2012: 18. 

กระบวนการศึกษา 

ในงานวิจัยของ Murphy & Terry (1998) ได้แบ่งกระบวนการศึกษาเป็น 5 
ระยะ คือ 1 . การก าหนดกลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ 2 . การรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questionnaires) 3. การ
ก าหนดค่าความเห็นบนมาตรวัดของแบบสอบถามฉบับที่สอง (รอบสอง) 4 . การหามติ
สอดคล้องโดยเสียงข้างมาก และ 5. การวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล 

ส่วน Fowles (1978) ได้อธิบายขั้นตอนของเทคนิคเดลฟายไว้ 10 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย การก าหนดคณะท างานเพื่อตรวจสอบประเด็นในการศึกษา การเลือก
ผู้เชี่ยวชาญ การสร้างแบบสอบถามในรอบแรก การตรวจและทดสอบสอบแบบสอบถาม
การส่งแบบสอบถามรอบแรก การวิเคราะห์ค้าตอบจากแบบสอบถามในรอบแรก 
การเตรียมแบบสอบถามฉบับถัดไป การส่งแบบสอบถามฉบับถัดไป การวิเคราะห์ค าตอบ
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จากแบบสอบถามรอบที่สองหรือรอบต่อๆ ไป และการสรุปผลการศึกษาและจัดท า
รายงาน ซึ่งการส่งแบบสอบถามจะกระท าซ้ าจนกว่าค้าตอบที่ได้จะมีมติสอดคล้องโดย
เสียงข้างมาก 

ตัวอย่างงานวิจัยท่ีน าเทคนิคเดลฟายมาใช้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่มีการน าเทคนิคเดลฟายมาใช้จากฐานข้อมูล
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยระหว่างพบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอนาคตภาพและพิจารณาแนวโน้มในอนาคต อาทิ อนาคตภาพของการนิเทศ
การศึกษาส า หรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) อนาคตภาพของขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมในการจัดการธุรกิจขนาดกลางที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย 
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2567 เป็นต้น 
โดยลักษณะของวิจัยเป็นการคาดการณ์แนวโน้ม การจ าลองเหตุการณ์ และการศึกษาความเป็นไป
ได้ของอนาคต  

ส าหรับจ านวนผู้เ ช่ียวชาญ พบว่า มีจ านวนมากกว่า 17 คนขึ้นไป อาทิ 
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมของธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยใช้เทคนิคเดลฟายและการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ
นักวิจัยของนักเรียนทหาร เป็นต้น  

จ านวนรอบในการตอบ พบว่า มีจ านวนมากกว่า 2 รอบขึ้นไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า  ส่วนใหญ่ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต            

มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และค่าโอกาสความเป็นไปได้ในการพรรณนา
ข้อมูลสรุปดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2: สรุปข้อมลูตัวอย่างงานวิจัย 
งานวิจัย ขนาดของ

กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน
รอบ 

สถิติที่ใช ้

อนาคตภาพของการนิเทศ
การศึกษาส า หรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-
2565)  

23 2 มัธยฐาน ฐานนิยม ร้อย
ละ ค่าพิสยัระหว่างควอ
ไทล ์

อนาคตภาพของขีด
ความสามารถดา้นนวัตกรรม
ในการจัดการธรุกิจขนาด
กลาง ที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มใน
ประเทศไทย 

18 3 ความถี่ มัธยฐาน ฐาน
นิยม ร้อยละ ค่าพิสยั
ระหว่าง 
ควอไทล ์

อนาคตภาพการอาชีวศึกษา
เอกชนไทยในยุคประชาคม
อาเซียนระหว่าง พ.ศ. 2558 
– 2567

32 - ร้อยละ ค่าเฉลีย่เลขคณติ 
มัธยฐาน ฐานนิยม ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล ์
และค่าโอกาสความ
เป็นไปได ้

กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม
ของธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับ
การเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ปี 2558 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

17 3 มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ
นักวิจัยของนักเรียนทหาร 

18 3 มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
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สรุปได้ว่าลักษณะของงานวิจัยที่น าเทคนิคเดลฟายมาใช้ในระหว่างปี 2555-
2559 นั้นเป็นการศึกษาอนาคตโดยมีพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจุมพล พูนภัทรชีวิน (2539: 24) ได้อธิบายให้เห็นว่าการวิจัยอนาคตเป็น
การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่เป็นไปได้ในอนาคต เข้าใจ
เบื้องหลังกระบวนการ ให้สัญญาญาณเตือนภัยล่วงหน้าและบรรยายอนาคตในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนา
รูปแบบ แนวโน้ม แนวทางการพัฒนาในอนาคตในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 

ส าหรับการวิจัยที่มีการน าเทคนิคเดลฟายมาใช้นั้น พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
คุณภาพของผลการวิจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี ้

1. ความรู้และความเช่ียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ศึกษา (Mitchell,
1991; Landeta, 2006; Giannarou & Zervas, 2014:67; Brady, 2015) 

2. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิในการตอบแบบสอบถาม สอดคล้องกับ Macmillan
(1971) ที่ได้เสนอว่าจ านวนผู้เช่ียวชาญที่จะใช้ในการวิจัยตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการ
ลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยมาก ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การลดลงของความ
คลาดเคลื่อน 

ความคลาดเคลื่อนที่ลดลง 

1-5 1.20-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
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ที่มา: Macmillan, 1971. 

3. จ านวนรอบในการตอบแบบสอบถามเพื่อได้ผลเป็นฉันทามติ (Giannarou &
Zervas, 2014: 68) 

4. การติดตามผลการตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้วิจัย (Somerville,
2008: 4) 

ปัจจัย 4 ข้อข้างต้นเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อผูว้ิจัยที่เลอืกเทคนิค เดลฟายมา
ใช้ในการวิจัยควรจะให้ความส าคัญเพื่อใช้ในการวางแผนและการออกแบบการวิจัยให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ 
น่าเชือ่ถือและเป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

บทสรุป 

เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการวิจัยที่มีการคาดการณ์
แนวโน้ม การวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นฉันมติมีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม
เทคนิคเดลฟายเป็นเทคนิคท่ีต้องอาศัยเวลาในการรวบรวมความคิดเห็นและต้องกระท าซ้ า
จนกว่าจะได้ฉันทามติ การเลือกผู้เช่ียวชาญ และจ านวนรอบจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้วิจัย
ควรวางแผนและบริหารจัดการให้เหมาะสม ทั้งนี้ผู้วิจัยควรพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้เช่ียวชาญให้เหมาะสมและตรงกับสาขาที่ศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานวิจัยในอนาคต 

13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-24 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 
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