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แนวคิดและหลักการ
เปนวิธีสํารวจความเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชา

แบบสอบถามชดุเดยีวกันไดหลายครั้ง และสามาร
คาํถาม

ลักษณะสําคัญ
• การไมเปดเผยตน (anonymity)( y y)

• การทําซ้ํา (iteration)

• การปอนกลับโดยมกีารควบคม (controlledการปอนกลบโดยมการควบคมุ (controlled

• การนําเสนอคาํตอบดวยสถิติ (statistical g

การสํารวจความคิดเห็นดวย
Real-time Delphi SurveyReal time Delphi Survey

าญทีเ่กี่ยวของ  โดยผูเชี่ยวชาญสามารถตอบ
รถตอบคําถามพรอมขอคิดเห็นสวนตวัเกี่ยวกับ

d feedback)d feedback)

group response) 



การ
ReaRea

ขอดีขอด
• การไมเปดเผยชื่อของผูตอบ ทําใหผูตอบมีอิสร

• สามารถไดความเห็นจากกลมผเชี่ยวชาญจํานว• สามารถไดความเหนจากกลุมผเูชยวชาญจานว
• การใชวิธีการทางสถิตเิพือ่ประมวลผล เปนการล

สํ ั ํ ี่ ี ิ ิ ี่ • เหมาะสําหรบัคาํถามยากๆ ทมีหีลายมติ ิทตีอง
คุณคาทางสังคม หรือคําถามในเรื่องที่ยังขาดอ
ขณะทีจ่ําเปนตองมกีารตดัสินใจ

รสํารวจความคิดเห็นดวย
al-time Delphi Surveyal-time Delphi Survey

รภาพทางความคดิ 

นมาก ซึ่งอาจสงเปนรอยเปนพันไดนมาก ซงอาจสูงเปนรอยเปนพนได 

ลดอคติ (bias) ทาํใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ

ป ิ ั้  ็ ิ ิ ศ ส ประเมินทงัขอเทจ็จริงทางวิทยาศาสตรและ 
องคความรูอยางเพยีงพอ เพื่อหาคาํตอบใน



การ
ReaRea

ขอจํากดัขอจากด
• ใชเวลานานและการลงทุนสูง
• ปฏิสัมพันธระหวางผเชี่ยวชาญผานแบบสํารวจไ• ปฏสมพนธระหวางผูเชยวชาญผานแบบสารวจไ
วาการสํารวจไดเพยีงความเห็นเฉลี่ย ซึ่งอาจไม

รสํารวจความคิดเห็นดวย
al-time Delphi Surveyal-time Delphi Survey

ไมเขมขนเหมือนการเผชญิหนา จึงถกกลาวหาไมเขมขนเหมอนการเผชญหนา  จงถกูกลาวหา
มใชความเห็นที่ดทีี่สุด



และและ
ขัน้ตอน
1. กรอบประเดน็ปญหาที่จะศึกษาและคดัเลือกผู

2 ประชมระดมความคดิและรวบรวมขอมล2. ประชุมระดมความคดและรวบรวมขอมูล

3. จัดทาํแบบสอบถาม

4 ทดลองความเหมาะสมของแบบสอบถามกอน4. ทดลองความเหมาะสมของแบบสอบถามกอน

5. สงแบบสอบถามไปยังผูเชี่ยวชาญ

6 ิ  ใ ิ ิ ิ ั้ ํ ิ6. วเิคราะหผลการตอบในเชิงสถิต ิรวมทังคาํวิจ

การเตรียมแบบสํารวจ
ะการสํารวจความคิดเห็นะการสารวจความคดเหน

ผูเชี่ยวชาญ

นใชงานจริงนใชงานจรง

  จารณและขอเสนอแนะตางๆ



และและ
ระยะเวลาที่ใชในการสํารวจ

2 เดือน (1 พฤษภาคม 2556 – 30 มถิุน

ผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผเชี่ยวชาญที่เชิญ 264 ทาน• จานวนผเูชยวชาญทเชญ 264 ทาน

• จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ตอบ 56 ทาน

การเตรียมแบบสํารวจ
ะการสํารวจความคิดเห็นะการสารวจความคดเหน

ายน 2556)



• 29 statements แสดงปจจัยตางๆ ที่ไดจากการทบ
• โครงการประเมนิเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภ
โครงการวิจัยเพื่อการจัดลําดับความสาํคัญของงา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสข.สถาบนวจยระบบสาธารณสุข.

• World Economic Forum. (2013) Global Risks

• แตละ statement
• มีคําอธิบายเพิ่มเติม

ี ํ ั ี้• มีคําถามดังนี
• มีแนวโนมจะเกิดขึ้นใน ๑๐ ปขางหนามากนอยเพี

• หากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอระบบสุขภาพอุ

• เลือกปจจัยที่เห็นวาควรใหความสนใจมากที่สุดในก
• จับคูปจจัยที่ทานเห็นวามีความสัมพันธกันมากที่สุด 

แบบสํารวจความคิดเห็น

บทวนเอกสารดังตอไปนี้
ภาพ (HiTAP). (2556) รายงานความกาวหนา 
นวิจัยดานสขุภาพสาํหรับประเทศไทย เสนอตอ 

s 2013. Eighth Edition

พยงใด

ยางไรและมากนอยเพียงใด

ารพัฒนาระบบสุขภาพ จํานวน 3 ปจจัย
จํานวน 3 คู  
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ความสนใจมากที่สุดในการพัฒนาระบบสุขภาพ
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