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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เบญจ์ พรพลธรรม** 

แนวคดิและความเป็นมาของสนทนากลุ่ม  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 

1939-1945) โดยน ามาใช้ในการประเมนิประสิทธิผลของรายการวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศในช่วง

นั้น พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1946 ได้มีการน ามาใช้ในกลุ่มที่ท างานทางด้านสังคมศาสตร์ 

(Social Sciences)    เป็นวิธีการอันหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น ๆ  โดยมีลักษณะเป็นการ

สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่มีการก าหนดหัวข้อเฉพาะบางประเด็นของผู้จัด (Organizer) 

โดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมประมาณ 8-10 คน ซึ่งเรียกว่า เป็น Participants หรือ Respondents โดย ผู้ที่จะ

เข้าร่วมการท า Focus group จะได้รับการคัดเลือก (Screen) ตามเงื่อนไขมาอย่างดี เพื่อให้ทราบถึง

ปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ค าถามในวงสนทนากลุ่มจะเป็นค าถามที่ถามถึงความรู้สึก ความ

ตัดสินใจ การให้เหตุผล แรงจูงใจ การสนทนากลุ่มมลีักษณะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง

กันและกันอย่างกว้างขวางของผูเ้ข้าร่วมสนทนากันเองและกับนักวิจัย  

การสนทนากลุ่มมีวิวัฒนาการมาจากการนั่งสนทนากลุ่มย่อย(Small Group Discussion, 

Focused Interview) ของนักวิจัยในเชิงคุณภาพกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยทั่วไป ซึ่งแต่เดิมนั้น การที่ นักวิจัย

จะเข้าไปนั่งคุยสนิทสนมกับกลุ่มประชากรที่ตนสนใจศึกษาต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนหรือแรมปีในการใช้

ชีวิตในชุมชนเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยก่อน แล้วจึงคอยแทรกค าถามไปทีละนิดละหน่อย เมื่อ

สนิทสนมมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะสามารถไป นั่งคุยนั่งถามทุกลุ่มไหนหรือ ณ จุดใดก็ได้ 

ความหมายของการสนทนากลุ่ม 

การสนทนากลุ่ม หมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็น

ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อ

ชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง

ละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากร

เป้าหมายที่ก าหนด 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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การสนทนากลุมเปนรูปแบบการสัมภาษณชนิดหนึ่งที่ใชส าหรับผูที่ถูกสัมภาษณกลุมเล็ก ๆ มักใช

เก็บรวบรวมขอมูลในกรณีที่ตองการไดขอมูลจากการพิจารณากลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับปญหา ผูที่น ามา

ใชในการท าสนทนา กลุมจะเปนบุคคลที่ผูศึกษาคาดวาจะเปนผูที่สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ต

องการศึกษาไดเปนอยางดี โดยปกติจะใชผูเขารวมสนทนาประมาณ 8-12 คน หากใชจ านวนนอยกวา 8 

คน จะถือวากลุ่มตัวอยางยังไมเปนตัวแทน แตถาใชมากกวา 12 คน จะท าใหเกิดปญหายุงยากในการ

ด าเนินงาน   

การรวบรวมข้อมูลแบบการจัดสนทนากลุ่ม หรอื Focus Group Discussion เกิดขึ้นจากการจัดให้

มีการนั่งสนทนากันระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มคนที่เป็นผู้รู้ (Key informants) ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ 

สังคม อาชีพ หรือคุณลักษณะภูมิหลังต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันที่สุดและคาดว่าเป็นกลุ่มที่สามารถตอบ

ประเด็นค าถามที่นักวิจัยสนใจศึกษาได้ดีที่สุด สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ค าตอบที่เป็น

เหตุผลที่ดีที่สุดและอาจกล่าวได้อีกว่า สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มจะต้องมีลักษณะต่าง ๆ ใกล้เคียงกันมาก

ที่สุด (Homogenious) น่ัน  

การรวบรวมข้อมูลจากการนั่งสนทนากับผู้ให้ข้อมูล (Key informants) เป็นกลุ่มซึ่งผู้ร่วมสนทนา

กลุ่มนีจ้ะได้มาจากการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่นักวิจัยก าหนดไว้ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถให้ค าตอบตรง

ประเด็น และสามารถตอบวัตถุประสงค์ที่สนใจศกึษามากที่สุด 

ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่มจึงเกิดขึ้นจากสมมติฐานที่เราเชื่อว่า เราจะรู้ถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของคนได้

อย่างละเอียดลึกซึง้ โดยการกระตุ้นใหค้นหันมาสนใจในสิ่งเดียวกันและมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันซึ่งอยู่ใน

ลักษณะการเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม (Group dynamics)และนักวิจัยก็จะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที่

ศึกษา ตลอดจนบันทึกการโต้ตอบกันภายในกลุ่มด้วยการบันทึกเทปหรือการจดบันทึกเอาไว้เพื่อการ

วิเคราะหต์่อไป 

หัวใจส าคัญของการสนทนากลุ่มคือ 

1. ผูด้ าเนนิการสนทนา (Moderator) 

2. ผูจ้ดบันทึก (Note taker)   

3. เอกพันธ์ (Homogeneous members) ลักษณะคล้ายคลึงกันของสมาชิกผูเ้ข้าร่วมสนทนา 

อาทิ เพศ เชือ้ชาติ อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส 

4. แตล่ะหัวข้อค าถามควรถามอย่างนอ้ย 2 กลุ่ม (At least two group for each type of 

respondent interviewed)   

5. ข้อมูลควรวิเคราะหโ์ดยกลุ่ม (Data should be analyzed by group 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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หลักการของการสนทนากลุ่ม 

วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดให้คนที่เลือกจากประชากรที่ต้องการศึกษาจ านวนไม่มาก

นักมาร่วมวงสนทนากัน เพื่ออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยังเรื่องที่สนใจศึกษาใน

การจัดการสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ อาจเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 7-12 คน ที่มีลักษณะ

บางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ระหว่างพูดคุย มีพิธีกรเป็นผู้ด าเนิน

รายการ มีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเนื้อหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียดของการ

พูดคุย เมื่อเสร็จสิน้การสนทนา ผู้บันทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที่บันทึกไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

วิเคราะหต์่อไป 

ลักษณะส าคัญของการสนทนากลุ่ม คือ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ ขนาดสมาชิกที่

เหมาะสมคือ 6-12 คน ที่ไม่รู้จักมาก่อน เลือกมาเพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับประเด็นสนทนา กลุ่ม

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ก าหนดไว้ลว่งหนา้ ว่าใคร สัมภาษณ์ประเด็นอะไร   

กระบวนการของการสนทนากลุ่ม  

1. ประเด็นที่ตอ้งการสนทนา ซึ่งจะท าให้สามารถรับทราบความคิดเห็นในแงมุ่มต่าง ๆ  

2. แนวค าถาม ที่จะต้องก าหนดไว้ก่อนล่วงหนา้ และจะต้องมกีารจัดเป็นหมวดหมู่ และล าดับ

ก่อนหลัง เพื่อป้องกันความสับสนในการสนทนา  

3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และมีภูมิหลัง

คล้าย ๆ กันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  

4.  บุคลากรที่จะด าเนนิการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย  

• พิธีกร ที่จะท าหน้าที่ถามค าถาม และน าการพูดคุย รวบทั้งควบคุมการสนทนาให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กระตุน้ให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน  

• ผู้จดบันทึกการสนทนา ซึ่งจะจดทั้งค าพูด อากัปกริยาท่าทาง อารมณ์ รวมทั้งการ

บันทึกผังการนั่งของสมาชิกผูเ้ข้าร่วมสนทนาด้วย 

 • ผู้ช่วยด าเนินรายการ เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้สนทนาทุกด้าน อาทิ 

การบริการน้ า อาหารว่าง รวมทั้งคอยควบคุมไม่ให้กลุ่มผู้สนทนาได้รับการรบกวนจากภายนอก 

5.  เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยพิธีกรต้องคอยกระตุ้นให้สมาชิกได้

แสดงความเห็นอย่างทั่วถึง รวมทั้งคอยจ ากัดเวลาสาหรับสมาชิกบางรายที่ใช้เวลามากเกินไปในการ

แสดงความคิดเห็น หรอืคอยครอบงาความคิดผู้อื่น  

6.  เมื่อได้พูดคุยจนครบประเด็น และถึงเวลาที่ต้องยุติ (ไม่ควรเกิน 2 ช่ัวโมง) พิธีกรกล่าวยุติ

การสนทนา กล่าวขอบคุณ และแจกของที่ระลึกแก่ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม (กลุ่มที่ใช้ต่อเน่ือง)  

การออกแบบแนวค าถาม ควรเรียงค าถามจากค าถามที่เป็นเรื่องทั่วๆไป เบาๆ ง่ายต่อการเข้าใจ 

และสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนาแล้วจึงวก เข้าสู่ค าถามหลัก หรือ

ค าถามหลักของประเด็นที่ท าการศึกษาแล้ว จบลงด้วยค าถามเบาๆอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อผ่อนคลาย

บรรยากาศในวงสนทนาและสรา้งบรรยากาศที่เป็นกันเองในชว่งท้ายอาจ เติมค าถามเสริมเข้าไปแต่ต้อง

เป็นค าถามสั้น 

1. ก่อนที่ท่านจะเลือกใช้ แชมพูยี่หอ้นี้ ท่านมปีัญหาเกี่ยวกับเส้นผมหรอืหนังศรีษะของท่าน

หรอืไม่อย่างไร (อาทิ ผมแห้ง ผมแตกปลาย คันศรษีะ มีรังแค ศรษีะมีเชือ้รา ศรษีะมีผดผื่นคัน อักเสบ 

ฯลฯ) หากมีปัญหา มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด อย่างไร  

2. ก่อนที่ท่านจะเลือกใช้แชมพูยี่หอ้นี้ ท่านได้ใช้แชมพูยื่หอ้อื่นมาก่อนหรอืไม่ กรุณาบอกด้วยว่า 

ชื่อยี่ห้ออะไร เพราะเหตุใดท่านจงึเลิกใช้แชมพูยี่หอ้ดังกล่าว  

3. ท่านได้หันมาใช้แชมพูยี่ห้อนีต้ั้งแตเ่มื่อใด (ระบุเดือน/ปี พ.ศ.ที่เริ่มใช)้ เพราะเหตุใดท่านจงึ

ตัดสินใจหันมาใช้แชมพูยี่หอ้นี้ (บอกมูลเหตุจูงใจที่หันมาเลือกใช้ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน และยัง

ไม่ได้พิสูจนว์่ามีคุณภาพจรงิหรอืไม่)  

4. เมื่อท่านได้เริ่มใชแ้ชมพูยี่หอ้นี้ ท่านประทับใจในคุณสมบัติส่วนใดของแชมพู (กลิ่นหอม ฟองดี 

ราคาไม่แพงมาก ผมนิ่ม สลวย ดกดาเป็นเงางาม แก้คันศรีษะ ขจัดรังแคและเชื้อราบนหนังศรีษะ ลด

การอักเสบบนหนังศีรษะ และผลติภัณฑ์มีความปลอดภัย ฯลฯ)  

5. เหตุผลอะไรที่ท าให้ท่านเลือกใช้แชมพูยี่หอ้นีต้่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 

ประโยชน์ของการจัดการสนทนากลุ่ม 

 การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลพืน้ฐาน วิถีชีวติ ทัศนคต ิความ

เชื่อ ความตอ้งการ ความคาดหวัง พฤติกรรม ใช้ในการศกึษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สกึ การรับรู้ 

ความเช่ือ และพฤติกรรม   

1. ใช้ในการก าหนดสมมติฐานใหม่ๆ  

2. ใช้ในการก าหนดค าถามต่างๆที่ใชใ้นแบบสอบถาม 

3. ใช้คน้หาค าตอบที่ยังคลุมเครอื หรอืยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบส ารวจ เพื่อช่วยให้

งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4. ใช้ในการประเมินผลทางดา้นธุรกิจ 

5. ใช้เก็บข้อมูลทั่วไป ก่อน-หลัง การให้ intervention 

6. ใช้หาข้อมูลเพื่อน าไปสร้างแบบสอบถาม 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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7. ใช้เมื่อตอ้งการค าอธิบาย/รายละเอียดเพิ่มเติม 

8. ใช้เพื่อหาค าตอบในประเด็นที่สนใจ 

กระบวนการจัดสนทนากลุ่ม    

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

นักวิจัยจ าเป็นต้องเตรียมตนใหเ้กิดความเข้าใจของตนเองหรอืใส่วงเล็บอคติสว่นตนของเรา

ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ เพื่อว่าจะได้ไม่ไปยัดเยียดค่านิยมความเชื่อส่วนบุคคลของนักวิจัยไปยังผูม้ี

ส่วนร่วมในการวิจัย การบันทึกความจาของนักวิจัยจะช่วยใหเ้ราแยกแยะอคติความลาเอียงตรงนีไ้ด้ 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

 เมื่อนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแล้ว การเตรียมผู้มีส่วน

ร่วมในการวิจัย เริ่มด้วยการเตรียมอธิบายให้เขาหรือเธอเข้าใจว่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ

ศกึษาวิจัยครั้งนีค้ืออะไร และการสัมภาษณ์จะด าเนนิการอย่างไร นักวิจัยต้องแจ้งแก่ผู้มีส่วนร่วมในการ

วิจัยว่านักวิจัยคือใคร และสามารถเข้าถึงผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างไร และท าไมผู้ถูกสัมภาษณ์จึงมีความ

จ าเป็นต้องเข้าร่วมในการวิจัยนี้ นักวิจัยต้องอธิบายว่าการสัมภาษณ์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง 

การสัมภาษณ์จะท าที่ใด และจะกินระยะเวลานานสักเท่าใด การสัมภาษณ์ทั้งสิ้นจะรวมเป็นประมาณกี่

ครั้ง ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จะเป็นใครบ้าง จ านวนทั้งสิ้นเท่าใด การสัมภาษณ์จะใช้เครื่องมืออะไรบ้าง อาทิ 

เครื่องถ่ายบันทึกวีดิทัศน์ เครื่องอัดเสียง หรือเครื่องมืออื่น ๆ ตลอดจนบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ถูก

สัมภาษณ์มีอะไรบ้าง ผู้สัมภาษณ์ต้องตอบคาถาม และถ้าไม่ประสงค์ให้ความร่วมมือ จะขอยุติการ

สัมภาษณ์ลงกลางคันได้ ผูถู้กสัมภาษณ์จะมีโอกาสได้อ่านค าสัมภาษณ์ภายหลังที่มีการถอดเทปหรือไม่ 

ถ้าไม่พอใจความตอนใดในคาสัมภาษณ์จะขอละเว้น ลบทิง้ หรอืเปลี่ยนแปลงคาสัมภาษณ์ได้อย่างไร 

3. รวบรวมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผูร้่วมงาน (6-8 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ตอ้งมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง ที่จะไม่ให้บรรทัดฐานทาง

วัฒนธรรมของเราไปกระทบบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ และแบบแผนการเรียนรู้ของ

ผูถู้กสัมภาษณ์ นักวิจัยหรือผูส้ัมภาษณ์ตอ้งมีสตติามติดพลวัตของการสัมภาษณ์และรู้จักที่จะปรับ

ดัดแปลงพลวัตของการสัมภาษณ์ให้เป็นประโยชน์ตอ่การเก็บรวบรวมข้อมูลใหไ้ด้มากที่สุด 

นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์พึงศึกษาหนังสือตาราที่กล่าวถึงการสัมภาษณ์เพื่อโอกาสในการ

พัฒนาความรูแ้ละทักษะในการสัมภาษณ์ 

4. ตัดสินใจว่าจะท ากี่กลุ่ม (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม)  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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การจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งก าลังเป็นที่นิยม

ในหมู่นักวิจัย ทั้งนักวิจัยที่นิยมการวิจัยเชิงคุณภาพและนักวิจัยที่นิยมการวิจัยเชิงปริมาณ การจัดกลุ่ม

สนทนาประเด็นเฉพาะเป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการค้นหาค าตอบในประเด็นเฉพาะที่ชัดเจนลงไป  

กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะเป็นกลุ่มบุคคลประมาณ 7-10 คน ที่คัดเลือกมาเข้ากลุ่มโดย

ใช้หลักเกณฑ์ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรือลักษณะทางจิตวิทยา หรือลักษณะทางทัศนคติ 

หรือพฤติกรรมที่มีความใกล้เคียงกัน ให้เข้ามาร่วมอภิปรายถกเถียงกัน โดยมีการนาของผู้ท าหน้าที่

ประสานงานกลุ่ม (Moderator) ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นการเฉพาะ และการอภิปรายถกเถียงนั้นเป็น

ประเด็นที่ก าหนดเป็นการเฉพาะขึน้มา (Greenbaum, 2000, p. 3)  

การจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งการใช้กลุ่ม

สนทนาประเด็นเฉพาะนั้นเป็นเทคนิคประการหนึ่งของวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เจาะลึกข้อมูลด้านอารมณค์วามรูส้ึกและทัศนคติของกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อทา

ความเข้าใจสาเหตุที่ลึกซึง้ของพฤติกรรมหรอืการกระท าหรอืประเด็นในค าถามการวิจัย 

ค าว่าประเด็นเฉพาะหรือการรวมศูนย์ความสนใจไปในประเด็นเฉพาะ  ที่มาจาก

ภาษาอังกฤษว่า Focus มีความหมายถึงการกระท ารวมหมู่ของกลุ่มคนที่มารวมกัน และสนทนาหรือ

อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นที่มกีรอบวางไว้แน่นอน ไม่ใช่การสนทนาอย่างไร้ทิศทาง

ตามบรรยากาศของการมาพบปะพูดคุยทั่ว ๆ ไป   

การจัดกลุ่มสนทนาเป็นเทคนิคที่นักวิจัยมักจะใช้ค้นหาประสบการณ์ ความคิดเห็น ความ

มุ่งหวัง ความปรารถนา ตลอดจนความกังวลของบุคคล วิธีการจัดสนทนากลุ่มเป็นประโยชน์อย่างมาก

ในการเปิดให้ผู้มสี่วนร่วมในการวิจัยได้สรา้งคาถามของตนเอง ได้กาหนดกรอบและแนวคิดของตนเอง 

ใช้ศัพท์ภาษาของตนเองในการถ่ายทอดใหก้ลุ่มได้รับรู้ ยิ่งไปกว่านั้น การจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ

ยังชว่ยใหน้ักวิจัยตรวจสอบความแตกต่างของมุมมองของผู้มสี่วนรว่มในการวิจัยแต่ละคน ที่แสดงออก

มาภายในกลุ่มหรอืในปริบทของเครือขา่ยทางสังคมของกลุ่ม 

5. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลา (4-5 สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

เอกลักษณ์ของผู้ด าเนนิการกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ 

 การก าหนดการจัดสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะในการประสบความส าเร็จ ซึ่งมีการจัดกลุ่ม

สนทนา สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประการได้แก่ คุณสมบัติสว่นบุคคล และคุณสมบัติเชิงวิชาชีพ  
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สิ่งท่ีพงึป้องกันในการจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ  

ในการจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะมีขั้นตอนที่นักวิจัยหรอืผู้จัดกลุ่มสนทนาจะต้องพิจารณา

ด าเนนิการอยู่ 5 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ  

1.  การคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม (Recruitment)  

2.  การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)  

3.  การสรา้งประเด็นค าถาม (Developing questions)  

4.  การดาเนินการในกลุ่ม และ (Moderating)  

5.   การวิเคราะหข์้อมูล (Analyzing) 

ในขั้นการคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม นักวิจัยหรือผู้จัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะต้องถามตนเองว่า 

เราสามารถหาบุคคลที่ต้องการมาเข้ากลุ่มได้หรือไม่ ในขั้นการสุ่มตัวอย่าง เราต้องตอบค าถามว่า เรา

ได้บุคคลตามที่ต้องการแล้ว ใช่หรือไม่ ในขั้นของการสร้างประเด็นค าถาม เราก็ต้องถามตนเองว่า เรา

จะตั้งค าถามอะไร ในขั้นการด าเนินการในกลุ่ม เราต้องถามตนเองว่า เราจะใช้วิธีการอย่างไรในการ

สร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม และในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เราต้องสามารถตอบค าถามให้ได้

ว่า เราจะท าอะไรกับข้อมูลที่ได้ 

การด าเนินงานการสนทนากลุ่ม 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีจะขึ้นอยู่กับความสามารถของนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ที่จะทาให้ผู้

ถูกสัมภาษณ์สบายใจและไม่กังวลใจกับกระบวนการสัมภาษณ์ นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ควรจะบอกกับ

เขาหรือเธอว่าระบวนการสัมภาษณ์กาลังจะเป็นไปอย่างไร ผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องทาตัวอย่างไรและ

นักวิจัยควรเชื้อเชิญให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการสัมภาษณ์ สิ่งที่ได้ผลดีอีกประการ

ได้แก่ การกล่าวถึงความสนใจของนักวิจัยว่านักวิจัยสนใจเรียนรู้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยประสบการณ์

ของผู้ถูกสัมภาษณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการนาไปก าหนดนโยบาย

หรือประยุกต์ใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน ความไว้วางใจของผู้ถูกสัมภาษณ์เริ่มขึ้นในช่วงแรกของการ

สัมภาษณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะเริ่มมีความไว้วางใจเมื่อนักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ได้แนะน าตนเองอย่าง

เปิดเผยว่า นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์เป็นใคร มาจากไหน และท าไมจึงต้องสัมภาษณ์เขาหรอืเธอ 

ในการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์พึงระวังว่า ไม่ใช่การจัดกลุ่มแก้ไขปัญหา หรือ

กลุ่มบ าบัด เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่จ าเป็นที่กลุ่มจะต้องมีความเห็นพ้อง

ต้องกัน ตรงกันข้าม จริงๆแล้ว เราต้องการข้อมูลที่มาจากมุมมองที่หลากหลายแตกต่างกันที่มีต่อ

ปรากฏการณ์ชุดเดียวกัน นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ต้องพยายามทุกทางที่จะท าให้ทุกคนในกลุ่มได้มีส่วน

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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ร่วมในการแสดงความคดิเห็นออกมาอย่างเต็มที่ ตลอดจนต้องมีกลวิธีในการควบคุมไม่ให้สมาชิกคนใด

คนหนึ่งแสดงความคดิครอบง าคนอื่น ๆ 

1. แนะน าตนเองและทีมงาน ประกอบด้วยพิธีกร ผู้จดบันทึก และผูบ้ริการทั่วไป โดยปกติไม่

ควรใหม้ีผู้สังเกตการณ์ อาจมีผลต่อการแสดงออก   

2. อธิบายถึงจุดมุง่หมายในการท าสนทนากลุ่ม วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

3. เริ่มเกริ่นด้วยค าถามอุ่นเครื่องสรา้งบรรยากาศเป็นกันเอง   

4. เมื่อเริ่มคุ้นเคย เริ่มค าถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไว้ทิง้ช่วงใหม้ีการถกประเด็น และ

โต้แย้งกันใหพ้อสมควร 

5. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ควบคุมเกมไม่ให้หยุดนิ่ง อย่า

ซักคนใดคนหนึ่งมากเกินไป ค าถามที่ถามไม่ควรถามคนเดียว อย่าซักรายตัว 

6. ในการนั่งสนทนา พยายามอย่าให้เกิดการขม่ทางความคิด หรอืชักน าผูอ้ื่นให้เห็นคล้อย

ตามผูท้ี่พูดเก่ง (Dominate) สร้างบรรยากาศให้คนที่ไม่คอ่ยพูดแสดงความคิดเห็นออกมาให้ได้ 

7. พิธีกรควรเป็นคนพูดเก่งซักเก่ง มีพรสวรรค์ในการพูดคุย จังหวะการถามดี ถามช้าๆ 

ละเอียด ควรมกีารพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสมด้วย และในการสนทนากลุ่มยังมีปัจจัยที่จ าเป็น 

ลักษณะการเรียงค าถาม  

ในวงสนทนากลุ่มการที่ผูร้่วมสนทนา มีปฏิกิรยิาโต้ตอบกันในระหว่างการสนทนาจะเป็นสิ่งเร้า

ให้เกิดการสนทนาในระดับลึกยิ่งขึน้ในแต่ละประเด็น ด้วยวิธีดังกล่าวนี้ จงึท าให้นักวิจัยสามารถหยั่งรู้ถึง

สาเหตุเบือ้งหลังพฤติกรรมต่าง ๆ โดยผู้ร่วมสนทนาไม่รู้ตัว สิ่งที่ได้มานั้นเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถหาได้ด้วย

วิธีการใชแ้บบส ารวจขอ้มูล เพราะในวงสนทนากลุ่มนักวิจัยจะต้องคอยวิเคราะหส์ถานการณ์และข้อมูล 

ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกระตุน้นั้นด้วย แล้วสร้างประเด็นค าถามใหม่ ๆ ย้อนกลับต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้

ค าตอบที่ดมีีเหตุผลชัดเจนและละเอียดมากที่สุด 

การจัดการกับภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์  

แม้ว่าการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่จะไม่ได้ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดปัญหา

ความเดือดร้อนหรือความเจ็บใจ ทว่าในบางโอกาสกระบวนการสัมภาษณ์ก็อาจจะสร้างภาวะทาง

อารมณ์ที่รุนแรงได้ ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์ผู้ต้องขังในสถานีต ารวจภูธรแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย 

นักวิจัยจ าเป็นต้องถามความเป็นมาของการถูกดาเนินคดีเนื่องจากกระท าความผิด  รายละเอียดที่

ผู้ต้องขังเล่าให้ฟังหลายๆประเด็นอาจเป็นสิ่งที่เขาหรือเธออยากจะลืมมากกว่าที่จะจดจ าหรือกลับไป

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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กล่าวถึงอีก ผูต้้องขังยินยอมให้ความร่วมมือกับนักวิจัย เมื่อเขาหรือเธอตัดสินใจเล่าเรื่องนั้นอีก เท่ากับ

ว่าผูต้้องขังตอ้งกลับมามีอารมณค์วามรูส้ึกที่คับแค้นใจนานาประการอกีครั้งหนึ่ง  

โดยปกติ เมื่อเราต้องขอให้ผู้ที่มีประสบการณ์วิกฤตในชีวิตได้เปิดเผยเรื่องราวให้เราฟัง บุคคลนั้น

มักจะยินยอมที่จะพูดมากกว่าปฏิเสธ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ท่าทีที่เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้สัมภาษณ์ สภาพแวดล้อมของการสัมภาษณ์ ตลอดจนสภาวะทาง

จติใจและอารมณข์องผูถู้กสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคคลยินยอมที่จะเล่าเรื่องที่เป็นวิกฤตในชีวิต เขา

หรือเธอผู้นั้นจะต้องใช้พลังอย่างมากที่จะทบทวนเรื่องราวและมักจะหักห้ามอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ ผู้ถูก

สัมภาษณ์จึงอาจจะต้องร้องไห้หรือกลั้นน้ าตาไว้ไม่ได้ นักวิจัยที่มีประสบการณ์อาจจะคาดการณ์ถึงภาวะ

อารมณ์ความรู้สึกของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ นักวิจัยควรคาดคะเนได้และควรเตรียมการไว้ตั้งแต่ก่อน

การสัมภาษณ์วา่ สถานการณ์การสัมภาษณ์อาจมีอารมณ์ความรู้สกึเช่นนีเ้กิดขึน้  

เมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์มีภาวะทางอารมณ์ดังกล่าว จะเป็นการดีที่สุดที่นักวิจัยจะแสดงความเห็นใจ

โดยผ่านภาษาท่าทางมากกว่าค าพูด ผูส้ัมภาษณ์ควรจะนิ่งเงียบโดยค าพูด หรือพูดในจังหวะที่หวังผลให้

เกิดการรับรู้วา่นักวิจัยยังนั่งฟังอย่างให้ความเคารพและเห็นใจในอารมณค์วามรูส้ึกของเขาหรือเธอ การ

นิ่งเงียบแต่แสดงสีหน้าว่าเห็นใจ การยื่นกระดาษเช็ดหน้า หรือสัมผัสแตะเบา ๆ ที่แขน ทั้งนี้ แล้วแต่

วัฒนธรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ ในบางวัฒนธรรม ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะต้องการให้มีการสวมกอดแสดง

ความเห็นใจ (Hugging) นักวิจัยไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินเหตุ ให้ใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์ ใช้การ

สังเกต รอคอยเวลาระยะหนึ่ง ซึ่งโดยปกติ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะรวบรวมสติกลับมาได้ และพร้อมที่จะพูด

ต่อไป ประการที่ส าคัญที่สุด นักวิจัยไม่ควรแสดงทั้งโดยวาจาและภาษาท่าทางว่า "ร าคาญหรือรังเกียจ" 

การไม่สามารถควบคุมภาวะทางอารมณค์วามรูส้ึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้  

นักวิจัยควรถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่า ประสงค์จะให้ด าเนินการพูดคุยต่อไปหรือไม่ ทักษะการ

สังเกตและการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสัมภาษณ์ต่อไป

หรือไม่ นักวิจัยควรพูดแสดงความเห็นใจกับผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มต้นสัมภาษณ์ต่อไป  อย่างไรก็

ตาม นักวิจัยไม่ควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้สัมภาษณ์ไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้การปรึกษา นักบ าบัด 

หรือเพื่อนของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพราะถือได้ว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณของนักวิจัย ถ้าเราน าเอา

สถานการณ์ของการสัมภาษณ์ไปเป็นสถานการณ์การบ าบัดรักษา เพราะในสถานการณ์บ าบัดรักษา 

เราจะรวมศูนย์ไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนค่านิยม ความรู้สึกและเรามักหลีกเลี่ยง

การสรุปตัดสินอารมณ์ความรูส้ึกของบุคคลได้ง่ายมาก  
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สิ่งที่นักวิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ควรกระท า คือ การด ารงความเคารพในความเป็นบุคคลของผู้ถูก

สัมภาษณ์ อ่อนไหวและฉับไวในการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ร้อนของผู้ถูกสัมภาษณ์ นักวิจัยจะไม่มุ่ง

บ าบัดรักษา แต่อาจจะตัดสินใจยุติการสัมภาษณ์หากสถานการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกเป็นไปอย่าง

รุนแรงมากและไม่เกิดผลดีแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างแน่นอน ความสัมพันธ์ในฐานะผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูก

สัมภาษณ์ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปเพราะการแสดงอารมณค์วามรูส้ึกที่ 

โอกาสของการจัดสนทนากลุ่ม 

1.  เป็นการนั่งสนทนาระหว่างนักวิจัยกับผู้รู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ คนที่เป็นกลุ่ม ดังนั้นจึง

ก่อใหเ้กิดการเสวนาในเรื่องที่สนใจไม่มีการปิดบัง เพราะกลุ่มใหญ่มีการแสดงความคิดเห็น ถ้าประเด็น

ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอก็สามารถซักถามต่อไปได้เพื่อหาค าตอบที่ชัดเจนที่ดีที่สุดในกลุ่ม ค าตอบที่

ได้จากการถกประเด็นปัญหาซึ่งกันและกันถือว่าเป็นการกลั่นกรองซึ่งแนวความคิดและเหตุผลแล้วไม่มี

การตปีระเด็นปัญหาผิดไปเป็นอย่างอื่น  

2.  การสนทนากลุ่ม จะเป็นการสร้างบรรยากาศเสวนาให้เป็นกันเองระหว่างผู้น าการสนทนา 

กับสมาชิกกลุ่มสนทนาหลาย ๆ คนพร้อมกันจึงลดภาวะการเขินอายออกไป สมาชิกกลุ่มกล้าคุย กล้า

แสดงความคิดเห็นเป็นเพราะมีพวกที่ลักษณะคล้าย ๆ กันอยู่ดว้ยกันย่อมไม่อาย-เขินในการตอบค าถาม

หรอืโต้แย้งและไม่เกรงว่าจะบันทึกไปท าอะไรเพราะเป็นค าตอบของคนหลายคนในเวลาเดียวกัน  

3.  การใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ถ้านักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนาเอง แม้ว่าแนวค าถามจะไม่ 

ละเอียดนักหรือยังไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาดีเท่าที่ควร แต่เมื่อด าเนินการสนทนาไปแล้วนักวิจัยก็

สามารถสร้างแนวค าถามขึ้นมาได้โดยการตั้งค าถามต่อจากค าตอบที่สมาชิกกลุ่มตอบมา  หรือวิพากษ์ 

ค าถามนั้น โดยการโต้แย้ง ซึ่งวิธีการดังนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลละเอียดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การศกึษายิ่งขึ้น  

4.  ค าตอบจากการสนทนากลุ่มก็มีลักษณะเป็นค าตอบเชิงเหตุผลคล้าย ๆ กับการรวบรวม

ข้อมูล แบบเชิงคุณภาพวิธีอื่น ๆ เหมือนกัน ซึ่งใช้ประโยชน์เสริมในการอธิบายข้อมูลในการวิจัยเชิง

ปริมาณ หรือใช้ก่อนการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ คือน าไปใช้เป็นการหาค าตอบมาเป็นแนวทางในการ

ร่างแบบสอบถามและตั้งค าถาม นอกจากนี้ก็เป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเหตุผล

ส าหรับการวิจัยแบบศกึษาในเฉพาะกรณี (Case Study) หรอืเจาะข้อมูลเป็นแนวทางในการส ารวจข้อมูล

ใหญ่ต่อไป คือ การใชเ้ป็น Pilot Study ไปก่อน นั่นเอง  

5.  ประหยัดเวลา และงบประมาณของนักวิจัยในการศึกษาเรื่องเดียวกันจากประชากรบาง

กลุ่มและในชุมชนบางแห่ง เพราะแทนที่จะต้องเสียเวลาไปนั่งสังเกตการณ์ และเข้าร่วมท าความสนิท

สนมเป็นเดือน เป็นปีกว่าจะเจาะข้อมูลได้ เพียงแต่ใช้การสนทนากลุ่มและวางรูปประเด็นค าถามให้
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เหมาะสมพิจารณากลุ่มเจาะ (Focused Group) ให้ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็จะได้ค าตอบเท่ากับ

การเสียเวลานั่งสังเกตหรือท าความสนิทสนมเป็นปีเป็นเดือนทีเดียว  

6.  ท าให้ได้รายละเอียดลึกซึ้งสามารถตอบค าถามประเภทท าไมและอย่างไร ซึ่งการวิจัยเชิง

ปริมาณไม่สามารถบอกได้  

7.  การสนทนากลุ่มจะช่วยบ่งชี้อิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณค่าต่าง ๆ ของสังคมนั้นได้ 

เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน ผลการสนทนากลุ่มเล็กอาจใช้เป็นตัวแทนของกลุ่ม

ใหญ่ได้ (บางเรื่อง บางชุมชน) และผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มจะให้ภาพของลักษณะสังคมมิใช่ภาพ

เฉพาะรายบุคคล  

8.  สภาพของการสนทนากลุ่มช่วยเร้าให้เกิดข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เพราะสภาพของ

กลุ่มเกิดจากการเลือกสรรคนที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองยอมเปิดเผย

พฤติกรรมมากกว่าการสัมภาษณ์เดี่ยวนั่นเอง  

อุปสรรคของการสนทนากลุ่ม  

1.  ถ้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยยังคลุมเครือไม่ชัดเจน ก็ยากต่อการก าหนดตัวแปรและการ

สร้างแนวค าถาม การสนทนากลุ่มก็จะสะเปะสะปะ และได้ค าตอบไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อยากจะรูจ้รงิ ๆ  

2.  การสรา้งแนวค าถาม จะต้องเรียบเรียงแนวค าถามให้ดีไม่วกวน และจะต้องมีการทดสอบ 

(Pretest) แนวค าถามเสมอก่อนที่จะใช้จริง จะทดสอบโดยการจัดกลุ่มสนทนาหรือการท าการสนทนา

แบบเจาะลึกก็ได้เพราะถ้าวางรูปแนวค าถามไม่ราบรื่นและไม่ต่อเนื่องกันแล้วจะท าให้การถามวกวนคน

ถามก็เซ็งคนรว่มกลุ่มสนทนาก็งง ไม่ทราบว่าก าลังคุยอะไรกันแน่  

3.  การคัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมวงสนทนาจะต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยต้องมี 

ลักษณะต่าง ๆ ที่เหมอืนกัน (Homogenious) ไม่ข่มซึ่งกันและกัน นอกจากนี้จะต้องไม่น าคนที่เป็นศัตรูกัน

อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะท าให้บรรยากาศกลุ่มเสียเพราะทั้งสองฝ่ายจะคอยแตข่่มหรือแกล้งค าตอบ ซึ่งกัน

และกันหรือฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งอาจนั่งเงยีบขรึมไปเลยก็ได้  

4.  ค าตอบในวงสนทนาบางค าตอบอาจจะไม่ได้จากการสนทนากลุ่ม  เพราะผู้เข้าร่วมวง

สนทนา คิดว่าสิ่งที่จะตอบไปนั้น นักวิจัยรู้เอง รู้ดอียู่แล้ว เกรงวา่ตอบไปแล้วจะเป็นการ “เอามะพร้าวไป

ขายสวน” นักวิจัยก็เลยไม่ได้ค าตอบที่ต้องการ หรืออีกประเด็นหนึ่งถ้าพฤติกรรมหรือความคิดเห็นหรือ

ทัศนะในบางเรื่องซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนอาจจะไมได้รับการเปิดเผยในวงสนทนากลุ่มต้องใช้

วิธีการนั่งสนทนาแบบตัวต่อตัวนอกวงสนทนากลุ่มแทนจงึจะได้ค าตอบเปิดเผยออกมา  
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5.  เหตุการณ ์หรอืพฤติกรรมหรือค าตอบในบางประเด็นค าถามที่สมาชิกกลุ่มคิดว่าเป็นเรื่อง 

ธรรมดาและเคยชินอยู่แล้ว บางทีสมาชิกกลุ่มนึกไม่ถึง ลืมหยิบยกมาตอบท าให้นักวิจัยไม่ได้ค าตอบใน

ค าถามประเด็นดังกล่าวนั้น  

6.  ถ้าพิธีกรไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ด าเนินการสนทนาที่ดี เตรียมตัวไม่พร้อม นั่งคุมเกม 

สนทนาไม่ได้นานก็จะท าให้วงสนทนาด าเนนิไปได้ไม่ราบรื่น อาจจะท าให้รูปกลุ่มเสียไปเลยก็ได้  

7.  การสนทนากลุ่มท าได้เพียงบางเรื่องเท่านั้น มิใช่ว่าจะท าการศึกษาได้ทุกเรื่อง ดังนั้น

นักวิจัย จะต้องพิจารณาว่า เรื่องใดควรจะใช้การสนทนากลุ่ม ถ้าใชก้ารสนทนากลุ่มจะคุ้มกันหรือไม่ จะ

ได้ค าตอบมากมายพอกับการวิเคราะหแ์ละตีความไหม นอกจากนี้ต้องค านึงถึงกลุ่ม พื้นที่ตัวอย่าง และ

จ านวนของกลุ่มที่จะจัดด้วยว่า เรื่องแต่ละเรื่องนั้นจะจัดกี่กลุ่ม มีกลุ่มเปรียบเทียบหรือไม่อย่างไร ดังนี้

เป็นต้น  

8.  การสนทนากลุ่มเป็นการนั่งถกประเด็นปัญหากันในวงสนทนาของผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึง 

กันในทาง เศรษฐกิจ สังคม ประชากร อาชีพ ฯลฯ ตลอดจนภูมิหลังต่าง ๆ ดังนั้น ในบางเรื่องหรือบาง

หัวข้อของการสนทนา พิธีกรอาจจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย อยู่กับความเหมาะสมของเรื่องและ

ของกลุ่ม เช่น เรื่องเกี่ยวกับสตรี พิธีกรก็ควรจะเป็นสตรี จะได้ไม่ต้องเขินอายกัน ดังเช่นการจัดสนทนา

กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิดดังนี้ เป็นต้น แต่บางเรื่องจะเป็น ผู้หญิงถาม

ผูช้าย หรอืผูช้ายถามผู้หญิงก็ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ท าการศกึษา  

9.  ภาษาในการพูดคุยกันนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้น พิธีกรควรจะพูดภาษาของสมาชิกใน 

กลุ่มสนทนาหรอืในพืน้ที่ที่ท าการศกึษา เพราะจะเป็นการง่ายต่อการสื่อความหมาย การถาม การสร้าง

บรรยากาศ ตลอดจนการควบคุมเกมให้เป็นกันเอง พิจารณาถึงรูปแบบกลุ่มที่ใช้ภาษาเดียวกันจะ

เหมือนกับการนั่งสูบบุหรี่ กินขนมคุยกันไปเรื่อย ๆ เกิดบรรยากาศเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด หรือเคร่ง

ขรึมจนเกินไป  

10.  เทปบันทึกข้อมูลถ้าไม่พร้อมหรือสภาพไม่เหมาะต่อการบันทึกถ้าใช้ในการบันทึกข้อมูล  

แล้วเสียบันทึกไม่ติด จะท าให้เสียข้อมูลไปเลย การจัดกลุ่มเก่าขึ้นมาอีกครั้งจะท าให้สมาชิกกลุ่มเซ็ง

และไม่ค่อยจะชอบใจ เพราะท าให้เสียเวลาซ้ าสอง ดังนั้น ก่อนด าเนินการสนทนากลุ่มกลุ่มจะต้อง

ตรวจดูอุปกรณ์สนามทุกอย่างให้เรียบร้อยเทปเปล่าต้องมีให้มากพอ ถ่านไฟฉายต้องพร้อมทุกเมื่อ 

เทปต้องใช้การได้ตลอดเวลาก่อนเลิกจากกันต้องเปิดเทปที่บันทึกข้อมูลเอาไว้ให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วม

ทุกคนให้ฟังโดยพร้อมเพรียงกัน จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกขบขันทีเดียว เพราะต่างก็จะพูดถึง
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ค าตอบของตนเองหรือของเพื่อนร่วมกลุ่มคนอื่น ๆ และในโอกาสนี้นักวิจัยก็ถือโอกาสถามประเด็นที่ 

ยังแคลงใจได้อกีจะช่วยใหไ้ด้ค าตอบที่ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น  

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

การรวบรวมข้อมูลแบบการจัดสนทนากลุ่ม ข้อมูลของการสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในเทป

บันทึกเสียง และในแบบจดบันทึกค าสนทนาของผู้จดบันทึกข้อมูลที่อยู่ในเทปจะถูกถอดออกมาเป็น บท

ค าสนทนา (Transcription) โดยละเอียดทุกค าพูดทุกบททุกตอนเหตุผลที่ถอดละเอียดทุกค าพูด เพราะ

ถือว่าจุดประเด็นส าคัญของค าตอบในการวิเคราะห์อยู่ที่บทของการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ของสมาชิกภายในกลุ่ม การถอดละเอียดทุกค าพูดจะช่วยให้อ่านแล้วได้เข้าใจและสามารถมองภาพของ

การสนทนากลุ่มนั้น ๆ ได้ว่า มีบรรยากาศเป็นอย่างไร การมีส่วนร่วมในการถกประเด็นปัญหาของ

สมาชิกกลุ่มเป็นอย่างไร มีการโต้แย้งกันดีหรือไม่ ดังนี้เป็นต้น (บางโครงการวิจัยจะถอดเทปเพียง

บางส่วน อาจถอดเพียง 80 % 50 % หรือ 30 % แล้วแต่ว่าผู้ศึกษาต้องการความละเอียดของข้อมูล

มากน้อยแค่ไหน)  

การถอดเทปข้อมูลถ้าถอดละเอียดทุกค าพูดก็จะเป็นประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์ข้อมูลเพราะง่าย

ต่อการอ่านและสรุปค าตอบ นอกจากนี้ค าตอบที่ถอดออกมาเป็นบทสนทนากลุ่มนั้น นอกจากจะใช้

วิเคราะห์ในเรื่องที่สนใจศึกษานั้นแล้ว ยังสามารถหยิบยกมาวิเคราะห์เรื่องอื่น ๆ ได้อีก เพราะในวง

สนทนาในแต่ละครั้งไม่ใช่ถกกันเพียงประเด็นเดียวแต่จะมีประเด็นอื่นๆ ติดพันออกมาด้วย ดังนั้นจึง

สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์แบบข้อมูลทุติยภูมิต่อไปได้อีก นั่นคือจัดสนทนากลุ่มเพียง 1 

เรื่อง สามารถวิเคราะหไ์ด้หลายเรื่อง (ถ้าจะท า) ในการวิเคราะหข์้อมูลนักวิจัยก็จะอ่านจากบทสนทนาที่

ถอดเทปออกมานั้น แล้วก็จดค าตอบที่ละเอียดที่สุดและให้เหตุผลที่ดีที่สุดลงในกระดาษจดข้อมูล 

(Card) ซึ่งจัดท าไว้แล้ว เขียนเรียงค าตอบไว้ในเครื่องหมายค าพูด ว่าเป็นค าพูดของใคร กลุ่มไหน จัด

เมื่อไหร ่เรียงเอาไว้ในค าถามเรื่องอะไร ท าให้เป็นระบบเดียวกัน แล้วก็วิเคราะห์โดยการตีความหมายใน

รูปของ Content Analysis เหมือนกับการ ตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพวิธีอื่น ๆ เช่นกัน ถ้า

มีผู้วิเคราะห์หลายคน และมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือแปลผลไม่ตรงกันก็จะกลับไปฟังรายละเอียด

จากเทปใหม่เพื่อความกระจ่างนั่นเอง การที่มีการถกประเด็นปัญหาในค าตอบของสมาชิกกลุ่มจะเป็น

การช่วยไม่ให้นักวิจัยล าเอียง (bias) ในการตีความเป็นค าตอบแต่ละค าตอบจะมีเหตุผลห้อยท้ายมา

เสมอ ประกอบกับในแต่ละเรื่องจะจัดสนทนาหลายกลุ่มดังนั้น จึงสามารถน าค าตอบในเรื่องเดียวกันมา

ตรวจสอบความชัดเจนของเหตุผลกันได้ (Cross Check) ซึ่งจะขจัดความล าเอียงของนักวิจัยได้ 
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เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์** 

  เป็นเทคนิคการวิจัยที่นิยม แพร่หลายมีการน ามาใช้อย่างกว้างขวาง  ซึ่งเทคนิคเดลฟายเป็น

วิธีการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยไม่มีการเผชิญหน้ากันโดยตรงของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาในโครงการ เทคนิคเดลฟายเป็นเช่นเดียวกันกับการระดม

สมอง (Brain storming) เนื่องจากใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ขจัดปัญหาเรื่องการที่มี

ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านที่มีอิทธิพลด้านความคิดต่อกลุ่ม ท าให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความ

คิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่และอิสระ ลดความขัดแย้งและไม่ต้องค านึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 

นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญยังมีโอกาสกลั่นกรองความคิดเห็นของตนอย่างรอบคอบท าให้ได้ข้อมูลที่

น่าเชื่อถือและน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้ เทคนิคเดลฟาย มีพื้นฐานแนวคิดจาก”

หลายหัวดีกว่าหัวเดียว” 

 เทคนิคเดลฟาย จัดว่าเป็นเทคนิคที่น ามาใช้ในการวิจัยที่ให้ผลมากไปกว่าการทดสอบ

สมมุติฐานตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ และให้ภาพของปรากฏการณ์ที่ศึกษามากกว่าการทดสอบ

หรอืหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและเมื่อท าการสรุปจากความเห็นของนักวิชาการ 

 คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย 

  ประการแรก เดลฟายเป็นเทคนิคที่มุ่งแสวงหาข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู้เช่ียวชาญจึงจ าเป็นต้องตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

ได้ก าหนดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการตอบหรือการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญมีความถูกต้องและความ

เ ที่ ย ง ต ร ง สู ง ท า ใ ห้ ไ ด้ มุ ม ม อ ง ที่ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ จุ ด ร่ ว ม กั น ข อ ง มุ ม ม อ ง                                                                                               

 ประการที่สอง  เดลฟายเป็นเทคนิคที่ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนที่ร่วมในการวิจัยจะไม่ทราบว่าใคร

เป็นใครบ้าง ที่มีส่วนออกความเห็นและไม่ทราบว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นในแต่ละข้ออย่างไร ซึ่งนับว่า

เป็นการขจัดอิทธิพลของกลุ่มที่ส่งผลตอ่ความคิดเห็นของตน 

**อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประการที่สาม  เทคนิคเดลฟายนี้ได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถามหรือรูปแบบอย่างอื่นที่ไม่ต้อง

ให้ผู้เช่ียวชาญมาพบกัน โดยผู้เช่ียวชาญจะต้องตอบแบบสอบถามครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ความเห็นที่

ถูกต้อง เชื่อถือได้จึงต้องมีการใช้แบบสอบถามหลายๆรอบโดยทั่วไปแบบสอบถามในรอบแรกมักเป็น

แบบสอบถามปลายเปิดและในรอบต่อๆไปจะเป็นแบบสอบถามลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale)  ส่วนจ านวนรอบจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เพียงพอมักจะอยู่ระหว่าง  2-10 รอบ 

ประการที่สี่  เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนได้ตอบแบบสอบถามโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด 

รอบคอบและให้ค าตอบมีความเป็นหนึ่งเดียวโดยผู้วิจัยจะแสดงความคิดเห็นที่ผู้ เ ช่ียวชาญเห็น

สอดคล้องกันในค าตอบแต่ละข้อของแบบสอบถามที่ตอบในครั้งก่อนแสดงในรูปสถิติ คือค่ามัธยฐาน

(Median) และคา่พิสัยระหว่างควอไทล์(Interquartile Range) แล้วส่งกลับผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณา 

ว่าจะคงค าตอบเดิมหรอืเปลี่ยนแปลงใหม ่                                                                                                                                   

ประการที่ห้า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นสถิติเบื้องต้น คือ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง 

ได้แก่ ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย และการวัดการกระจายของข้อมูล คือ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 

เจนเซน (Jensen. 1996 : 857) ได้ให้ค านิยามของเทคนิคเดลฟาย ว่า เป็นโครงการจัดท า

รายละเอียดรอบคอบ ในการที่จะสอบถามบุคคลด้วยแบบสอบถามในเรื่องต่างๆ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลและ

ความคิดเห็นกลับมา โดยมุ่งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต 

จอห์นสัน (Johnson. 1993 : 982) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคของการรวบรวม

การพิจารณาการตัดสินใจที่มุง่เพื่อเอาชนะก่อนของการตัดสินใจแต่เดิมที่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับความเห็น

ของผู้เช่ียวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ่มหรือมติของที่ประชุมจากความหมาย

สรุปได้ว่า เทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ปราศจากการเผชิญหน้าโดยตรงของกลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยรวบรวมและ

สอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ก าหนดปัญหาที่จะศึกษา ปัญหาที่จะวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายควรเป็นปัญหาที่ยังไม่มี 

ค าตอบที่ถูกต้องแน่นอนและสามารถวิจัยปัญหาได้จากการให้ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ เป็นผู้ตัดสิน 

ป ร ะ เ ด็ น ปัญ ห า ค ว ร จ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร ว า ง แ ผนน โ ย บ าย ห รื อ ก า ร ค าดก า รณ์ ใ น อน าค ต 
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2. การเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ขั้นตอนนีม้ีความส าคัญมากเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของ การ

วิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ การอาศัยข้อคิดเห็นจากการตอบของผู้เช่ียวชาญผลการวิจัยจะน่าเชื่อถือ

หรอืไม่ขึน้อยู่กับว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญที่เลือกสรรมานั้น สามารถใหข้้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพียงใด ดังนั้นสิ่งที่

ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงในการเลือกกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ ความสามารถของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ความ

ร่วมมือของผู้เช่ียวชาญ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญและวธิีการเลือกสรรผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นต้น 

3. การท าแบบสอบถาม ในกระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟายนี ้จะให้ผูเ้ชี่ยวชาญตอบ

แบบสอบถามจ านวน 4 รอบ ดังนี้ 

3.1 การสรา้งแบบสอบถามรอบที่ 1 การท าแบบสอบถามฉบับแรก โดยทั่วไป 

แบบสอบถามฉบับแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและเป็นการถามแบบกว้าง ๆ ใหค้รอบคลุมประเด็น

ปัญหาที่จะวิจัยนั้น เพื่อระดมความคดิเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ โดยทางไปรษณีย์ที่สอดซองซึ่งจา่หนา้

และปิดดวงตราไปรษณีย์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดเวลาในการส่งค าตอบนี้คนื

ภายใน 2 สัปดาห์ ถ้าผูเ้ชี่ยวชาญคนใดไม่ส่งคนืควรทวงถาม ส าหรับการวิเคราะหค์ าตอบแบบสอบถาม

รอบแรกผู้วจิัยจะต้องรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะหโ์ดยละเอียดและน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็น 

โดยตัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อนออกเพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามในรอบต่อไป 

3.2 การสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการน าค าตอบที่วิเคราะห์ได้จากรอบแรกมา 

สร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อาจใช้ 5 ระดับเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ

แต่ละคนให้น้ าหนักความส าคัญของแต่ละข้อ รวมทั้งเหตุผลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อลง

ในช่องว่างที่เว้นไว้ตอนท้ายประโยค หรือควรการแก้ไขส านวนผู้เช่ียวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมได้ แล้วส่งแบบสอบถามในรอบนี้ให้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมและอ านวยความสะดวกในการส่งคืน

ทางไปรษณีย์เช่นเดียวกับรอบแรกและส าหรับการวิเคราะหค์ าตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการ

น าค าตอบแต่ละข้อมาหาค่ามัธยฐาน(Median) ฐานนิยาม (Mode)และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

(Interquartile Range) 

3.3 การวิเคราะหแ์บบสอบถามรอบที่ 3 น าค าตอบแต่ละขอ้จากการวิเคราะหร์อบที่ 2 

โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบแสดงว่า ค าตอบ

ที่วเิคราะหไ์ด้นัน้มีความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกัน ซึ่งถ้าผูว้ิจัยได้ข้อมูลเพียงพอก็อาจสรุป

ผลการวิจัยได้รอบนีเ้ลย แต่ถ้าถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์กว้าง(มีค่ามาก)แสดงว่า ค าตอบที่วเิคราะห์

ได้นัน้มคีวามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกัน(ต่างกัน) ก็อาจสร้างแบบสอบถามใหมเ่ป็น

แบบสอบถามรอบที่ 3 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แตเ่พิ่มต าแหนง่ของค่ามัธย
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ฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และเครื่องหมายแสดงต าแหน่งที่ผู้เช่ียวชาญท่านนั้น ๆ ได้ตอบใน

แบบสอบถามรอบที่ 2 ลงไป แล้วส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นได้ยืนยันค าตอบเดิมหรอื

เปลี่ยนแปลงค าตอบใหม่ 

    3.4 การวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่ 4 ท าตามขั้นตอนหรอืวิธีการเดียวกันกับรอบที่ 3 ถ้าผล

การวิเคราะหค์รั้งนี้ปรากฏค าตอบที่ได้มคีวามสอดคล้องกัน นั่นคอื ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบก็ยุติ

กระบวนการวิจัยได้ แตถ่้าค าตอบทั้งหมดยังมคีวามตา่งกันก็สร้างแบบสอบถามใหม่เป็นแบบสอบถาม

รอบที่ 4 โดยมีข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 3 ด้วยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

การวิจัยเดลฟายส่วนใหญ่สามารถได้ขอ้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามรอบที่ 3 และหาก

ด าเนนิการวิจัยรอบที่ 4 ก็จะได้ขอ้สรุปใกล้เคียงกับรอบที่ 3 

ประเภทของเทคนิคเดลฟาย                                                                                                                               

 ประเภทของเทคนิคเดลฟายแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี ้                                                                                             

 กลุ่มแรก เทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม(Traditional Delphi)ซึ่งเน้นการใชแ้บบสอบถามหรอื

สัมภาษณ์บนกระดาษ(paper based)เป็นส าคัญ ซึ่งนักวิชาการบางท่านเรียกว่า เทคนิคเดลฟายแบบใช้

กระดาษ-ดินสอ หรอื“ แบบฝกึหัดเดลฟาย”(Dellphi Exercise) หรอื “เทคนิคเดลฟายแบบเก่า”( 

Connventional Delphi)                

กลุ่มที่สอง  เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง(modified Delphi) เทคนิคการวจิัยเดลฟายกลุ่มนีพ้ัฒนาขึน้

มาเพื่อลดข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิมในหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาหรือข้อจ ากัดใน

ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล โดยรูปแบบของเทคนิคเดลฟายแบบ

ปรับปรุงได้แก่  

(1)  การใช้วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก เพื่อ

รวบรวมแนวคิดที่หลากหลายของกลุ่มบุคคล ส าหรับการจัดท าเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดในรอบ

ที่ 2  การระดมความคิดจะช่วยลดระยะเวลาส าหรับการจัดท าแบบสอบถามในรอบสอง                               

 (2)  การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก เพื่อแก้ไข

ข้อจ ากัดประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เทคนิคใหม่นี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้น าผู้ที่

เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ เทคนิควิธีนี้ โดยทั่วไปต้องใช้ผู้ตอบเป็น

จ านวนมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้นั้นครอบคลุมสิ่งที่ต้องการและจะไม่มีการก าหนดกรอบของค าถามเพียงแต่

ก าหนดหัวข้อให้ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสสระ มีโอกาสปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์

จากนั้นจงึน าความคิดเห็นที่ได้นี้ไปสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่2และรอบที่3 ของเทคนิคเดลฟาย                                
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(3)  การใช้แบบสอบถามปลายปิด(Close-ended)แทนแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก 

เทคนิคนีไ้ด้ปรับจากเดิมด้วยการใชแ้บบสอบถามปลายปิดไปเก็บข้อมูลรอบแรก แ ล ะ ห า ก ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามไม่เห็นดว้ยในข้อใดก็ให้แสดงหรือระบุเหตุผลประกอบมาด้วย และในการเก็บข้อมูลรอบที่

สอง ก็จะน าข้อเสนอแนะจากรอบแรกระบุแยกในแต่ละประเด็นแล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบ ท าเช่นนี้ใน

รอบที่้ 3 และรอบที่ 4 จนกว่าจะได้ข้อมูลที่นิ่งพอ ทั้งสองตัวอย่างที่น าเสนอไป ปรากฎค้นพบข้อที่

สอดคล้องกันว่า เทคนิคเดลฟายช่วยให้ได้ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่สองคล้องกันมากขึ้น และลด

ข้อขัดแย้งได้เป็นอย่างด ี   

(4) การประชุมแบบเดลฟายหรือเดลฟายประชุม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของ

การประชุม ระหว่างการประชุมจะเก็บข้อมูลซ้ าด้วยแบบสอบถาม และน าเสนอข้อมูลย้อนกลับแก่

สมาชิกในกลุ่ม และขอให้ผู้ให้ข้อมูลพิจารณาและตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกครั้งพร้อมกับ

การสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายกันภายในกลุ่ม การเก็บข้อมูลแบบนี้จะไม่สามารถปิดบังสถานภาพ

ทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ให้ขอ้มูลได้       

(5) เดลฟายใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน  นักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจน าเอาสื่อ

เทคโนโลยี ช่วยให้กระบวนการของการเก็บข้อมูลและมีความรวดเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

และยังสามารถปิดบังตัวผูเ้ชี่ยวชาญได้ อันเป็นผลดีต่อการใชเ้ทคนิคเดลฟายเป็นอย่างมาก 

ประโยชน์ของเทคนิคเดลฟาย  

มีคุณค่าหลายประการตอ่การวิจัยครั้งนี้  

1. เทคนิคเดลฟายเหมาะที่จะใช้ในกรณีที่กลุ่มไม่สามารถที่จะพบและประชุมร่วมกันได้ 

เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเวลาและความห่างไกล 

2. เทคนิคเดลฟายเหมาะที่จะใช้ในกรณีที่สมาชิกของกลุ่มไม่ลงรอยกันและการประชุมในรูป

คณะกรรมการจะปราศจากความหมายในการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อมูล  

3. ในกรณีที่มีความจ าเป็นเฉพาะอย่าง ที่ต้องการให้ค าตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนถูกเก็บไว้

เป็นความลับ (เชน่ อสิระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของบุคคลต่างระดับในองค์กร) 

4. ในกรณีที่ผู้เช่ียวชาญใหค้วามคิดเห็นที่แตกต่างไปจากกลุ่มก็จะไม่ได้รับการคุกคามใดๆ 

5. ฉันทามติของกลุ่มไม่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มย่อยหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้เช่ียวชาญแต่ละ

คนมีอสิระในการออกความคิดเห็น 

6. ลักษณะของเทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการท าซ้ า ซึ่งผลที่ ได้ในแต่ละรอบ จะสามารถใช้

เป็นข้อมูลในรอบถัดไป 

7. เทคนิคเดลฟายมีลักษณะยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ได้ใหเ้หมาะกับสถานการณ์หรอืปัญหาการวิจัย 
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ข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย มีหลายประการที่ผูว้ิจัยต้องตระหนัก ดังตอ่ไปนี้ 

1. ฉันทามติของกลุ่มผุ้ เ ช่ียวชาญอาจไม่บรรลุผลลัพธ์ ตามเป้าประสงค์ โดยเฉพาะใน

สถานการณท์ี่ความคิดเห็นเริ่มแรกหลากหลายอย่างมาก และเพื่อให้บรรลุฉันทามติ นักวิจัยต้องท าเดล

ฟายหลายรอบ ซึ่งน าไปสุ่ปัญหาของการหายหน้าหาตา เบื่อหน่ายของผูเ้ชี่ยวชาญ 

2. เดลฟายปราศจากระเบียบวิธีการสังเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน และการคาดการณ์ ท าให้ขาด

โครงสรา้งที่เป็นปรนัย และความคงเส้นคงวา 

3. ใช้เวลามากในกระบวนการท าซ้ า และต้องการความช านาญของนักวิจัยในการพัฒนา

แบบสอบถามในแตล่ะขัน้ตอน 

4. ไม่มีเกณฑ์ที่เป็นปรนัยในการพิจารณาแบ่งประเด็นที่ส าคัญและไม่ส าคัญออกจากกันเพราะ

ผูเ้ชี่ยวชาญไม่ได้ประชุม ร่วมปรึกษาหารอืต่อกัน 

5. ผูศ้กึษาวิจัยตอ้งตดิต่อประสานงาน กระบวนการประสานงานใช้เวลามาก    

ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย 

1. ผูเ้ชี่ยวชาญ แต่ละสาขา แตล่ะท่านได้แสดงความรู้ ความสามารถ และเหตุผลความคิดเห็น

โดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าการแสดงความคิดเห็น สามารถคิดเองได้อย่างเต็มที่ 

2. สามารถขจัดสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการรวมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพื่อหาข้อยุติของความคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ลดค่าใช้จ่ายในการรวมกลุ่ม การประชุม หรอื พบปะ 

3. เหตุผล ความคิดเห็นที่สอดคล้องสามารถใหก้ารยอมรับซึ่งกันและกัน ยุติความคิดเห็น

แตกต่างกัน บนพืน้ฐานของข้อสรุปที่มเีหตุมีผล และผลสรุปตรงกัน 

4. ความรูข้้อเท็จจริงเกิดจากศักยภาพของผูเ้ชี่ยวชาญอย่างเต็มที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและ

เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

5. ผูเ้ชี่ยวชาญมีอสิระในเชิงวิชาการ สามารถแสดงความคิดเห็นและเหตุผลได้เต็มที่ 

ข้อด้อยของเทคนิคเดลฟาย 

1. ผูเ้ชี่ยวชาญสามารถตอบค าถามในลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันมากและในประเด็น

เดียวกัน อาจท าใหไ้ม่น่าสนใจ ท าให้ประเด็นการวิจัยด้อยคุณค่า 

2. ผูเ้ชี่ยวชาญที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อสรุปรวมความคิดเห็นน้ันตรงกับความรูส้าขา 

ความเช่ียวชาญเทคนิคเดลฟายอยู่บ่อยครั้ง ท าให้กลุ่มตัวอย่างเบื่อหน่ายที่จะให้ความส าคัญน้อยไป 

3.เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะกระช้ันชิดไม่มเีวลาเพียงพอส าหรับผูเ้ชี่ยวชาญที่ศึกษา

รายละเอียด แสดงความคิดเห็นต่องานวิจัย  

4. ผูว้ิจัยไม่สามารถควบคุมกระบวนการทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละรอบ ท าให้การวิจัยยืดหยุ่น ไม่ต่อเนื่องขาดความเชื่อมโยง  

5. การตดิต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างผูว้ิจัยกับผูเ้ชี่ยวชาญขาดความละเอียดความ

ต่อเนื่อง อาจจะมีเวลาจ ากัด ยังมีขอ้ดีขอ้เสียของวิธีเดลฟายอีกหลายมุมมอง ดังนี้ 
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ข้อดีและข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย(เชี่ยวชาญ ภาระวงศ์) 

ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย ข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย 

1.เป็นเทคนิคที่ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล 

สามารถเก็บเป็นความลับได้ 

1.การใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ

ท าให้ผู้เช่ียวชาญรู้สึกถูกรบกวนมากเกินไปและ

ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

2.สามารถรวบรวมความคิด เห็ นจากกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญจ านวนมากได้อย่างกว้างขวางโดยไม่

ต้องจัดการประชุม ลดข้อจ ากัดด้านการเดินทาง 

ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีการจัด

ประชุม จา่ยเฉพาะค่าไปรษณีย์ 

2.การปิดกั้นมุมมองของผู้ เ ช่ียวชาญโดยการ

จ ากัดกรอบความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญให้อยู่ภายใน

กรอบความคิดที่ผู้วจิัยก าหนดขี้นเท่าน้ัน 

3 .ข้อมูลที่ ไ ด้ จากกลุ่ มผู้ เ ช่ี ยวชาญมีความ

น่าเชื่อถือเพราะผู้เช่ียวชาญสามารถแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกครอบง าทางความคิด 

3.ผู้วิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความล าเอียงใน

การพิจารณาวิเคราะหค์ าตอบที่ได้ในแต่ละรอบ 

4.ข้อสรุปที่ได้จากเทคนิคเดลฟายได้ผ่านการ

ไตร่ตรองอย่างรอบครอบหลายขั้นตอนให้เวลาใน

การคิดท าให้ค าตอบที่ได้มคีวามนา่เชื่อถือยิ่งขึ้น 

4.มคีวามเป็นไปได้ที่แบบสอบถามที่ส่งไปสูญหาย

ระหว่างทางหรือไม่ได้ค าตอบกลับมาครบในแต่

ละรอบ 

5.เป็นกระบวนการกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ทาง

ความคิด เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แม้จะ

ไม่มกีารเผชิญหนา้ 

5 .ต าตอบอาจมี ความล า เ อี ย ง  หากกลุ่ ม

ผูเ้ช่ียวชาญถูกก าหนดโดยไม่เป็นตัวแทนประชากร 

6.สามารถก าหนดระดับความสอดคล้องทาง

ความคิดโดยอธิบายได้ดว้ยสถิติ 

6.การวิเคราะห์เนื้อหาและการน าเสนอผลโดย

การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นงานที่ยุ่งยากและใช้

เวลามากกว่ากระบวนการกลุ่มอื่นๆ 

7.เป็นการเก็บข้อมูลที่ให้อิสระทางความคิดแก่

ผู้ตอบหากไม่เห็นด้วยกับค าตอบของกลุ่มก็

สามารถแสดงความคิด เห็นโดยใ ช้ค าตอบ

ปลายเปิดได้ 

7.มีความเป็นไปได้ ที่ความคิดที่แตกต่างหรือ

ตอบแบบสุดขั้วไม่ได้รับความสนใจและถูกบีบให้

ตอบตามค่ากลางเพื่อให้เกิดฉันทามติ 

8.แม้จะเป็นเทคนิคที่ไม่มีกระบวนการเก็บข้อมูล

แบบไม่เป็นทางการและเป็นการตัดสินใจบนฐานของ 

ความคิดเห็นแต่หากได้ขอ้มูลที่มาจากฐานความรู้ 

วิธีนีจ้ะเป็นการด าเนินงานที่เป็นทางการ 

8.การรอแบบสอบถามกลับคืนในแต่ละรอบท า

ให้สิ้นเปลืองเวลาในการเก็บข้อมูลเทคนิคนี้ใช้

เวลาประมาณ 30-45 วัน 
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การสัมภาษณเ์ชิงลึก (indept interview) 

** ธนกฤษ  งามมีศรี 

การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมที่มีการน ามาใช้บ่อบในการวิจัย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 

(Structured interview or Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non -Structured 

interview) ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะในส่วนของการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่มกีารใชบ้่อยในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์ (interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน โดยใช้การสนทนา หรือ การเจรจา 

อย่างมีจุดมุ่งหมาย ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือ นักวิจัย (ฐานะผู้สัมภาษณ์) และผู้ให้ข้อมูล (ฐานะผู้ถูก

สัมภาษณ์) ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ประเภทของการสัมภาษณ์ 

ประเภทของการสัมภาษณ์จ าแนกตามลักษณะโครงสรา้งได้3 ประเภทคือ 

1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผน 

จัดเตรียมชุดค าถาม และวิธีการ สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนล่วงหน้า มีการด าเนินงานแบบ 

เป็นทางการภายใต้กฎเกณฑห์รอืมาตรฐานเดียวกัน 

2. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผน การสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็น ขั้นตอน แบบเข้มงวด

พอประมาณ และ ข้อค าถามในการสัมภาษณ์มโีครงสรา้ง แบบหลวม (Loosely structure) 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนด กฎเกณฑ์

เกี่ยวกับค าถามและล าดับ ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ 

(Naturalistic Inquiry) 

  3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

รายบุคคล (In-depth interview) เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็น

การถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถามถึง

เหตุผลด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้ จะใช้ได้ดีกับการศึกษาวิจัยฝนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล 

เจตคติ ความตอ้งการ ความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non -Structured interview) 

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non -Structured interview) คือการสัมภาษณ์ที่ต้องการ

ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง ไม่จ ากัดค าตอบ บางครั้งจึงเรียกว่า การ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่นสูง การสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง (Non -Structured interview) ที่มีจุดความสนใจเฉพาะ เรียกว่า การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) 

ข้อดีของวธิีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

1) เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้พูดอย่างละเอียดและลกึในหัวข้อเฉพาะที่ตอ้งการ 

2) เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรง สามารถท าให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและกันได้ดี ถ้ามี

ความเข้าใจผดิก็สามารถแก้ไขได้ทันที 

3) มลีักษณะยืดหยุ่นได้มาก สามารถดัดแปลงและแก้ไขค าถามจะกว่าผู้ตอบจะเข้าใจค าถาม 

4) ขณะที่ท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีการสังเกตไปด้วยได้ว่าผู้ตอบมีความจริงใจกับ

การตอบหรอืไม่ 

ข้อจ ากัดของวธิีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

1) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผูถู้กสัมภาษณ์ และความไว้วางใจ อาจมผีลตอ่การให้ขอ้มูล 

2) การที่ผู้ใหส้ัมภาษณ์ไม่สนใจมติของเวลา อาจหลงลืมเล่าบางอย่าง หรือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

หรอืไม่ส าคัญอย่างที่ผู้สัมภาษณ์มองเห็น เขาก็จะไม่เอ่ยถึง ท าใหเ้กิดการละทิง้รายละเอียดต่างๆ ไปมาก 

3) ตอ้งระวังไม่ใส่ความคิดของตนเองลงไปในความคิดของผูถู้กสัมภาษณ์ 

4) สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมาก (ใช้เวลา งบประมาณ และพลังงานมาก) 

5) ขอ้มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้หรอืไม่ขึน้อยู่กับความรว่มมอืและความเต็มใจของผู้

ถูกสัมภาษณ์ 

6) ความส าเร็จในการเก็บข้อมูลวธิีนีข้ึน้อยู่กับความสามารถของผูส้ัมภาษณ์ 

7) การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสภาพทางอารมณ ์ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดการบิดเบือนได้ 

8) การสัมภาษณ์บางครั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทันทีทันใดและความจ าของผู้ถูกสัมภาษณ์ ท า

ให้ ขอ้มูลอาจผิดพลาดได้ 

ลักษณะส าคัญของการสัมภาษณ์ 

ลักษณะส าคัญของการสัมภาษณ์โดยทั่วไปมี 4 ประการคอื 

1. นักวิจัยเป็นผู้ก าหนดเนือ้หาและโครงสรา้งของการสนทนา 
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2. นักวิจัยพยายามหารายละเอียดเบือ้งตน้เพื่อท าความเขา้ใจในตัวผูใ้ห้ข้อมูล 

3. ความส าเร็จส่วนใหญ่ของการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับค าถามที่ใช้ในการ สัมภาษณ์ว่าเกี่ยวกับ

เรื่องที่ตอ้งการจะทราบหรอืไม่เพียงใด และผูใ้ห้ข้อมูลตอบค าถามตรงต่อความเป็นจรงิมากน้อยเพียงใด 

4. นักวิจัยควรจะมีความช านาญในการสัมภาษณ์พอสมควร 

สิ่งท่ีควรค านึงในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การค านึงในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อช่วยให้การสัมภาษณ์บรรลุเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิง

ลึก นักวิจัยควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ความเห็นใจ 

2. การท าให้มั่นใจ 

3. การให้ความเห็นชอบ 

4. อารมณข์ัน 

5. การพิจารณาใช้อุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพนั้น นักวิจัยควรมีคุณสมบัติและมีความสามารถ คุณสมบัติ

ต่อไปนีจ้ะช่วยใหน้ักวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดไีด้ 

1. นักวิจัยต้องเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างดี 

2. ต้องไม่มอีคติและไม่ยึดถือประสบการณข์องตนเองเป็นส าคัญ 

3. เป็นผู้ฟังที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้ให้ขอ้มูลได้พูดอย่างอสิระ 

4. มีความเข้าใจและสนใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริง 

5. ไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจจนเกินควร 

6. ไม่วิพากษ์วจิารณ์หรอืสอนศลีธรรมจรรยาหรอืให้สุขศึกษาขณะท าการ สัมภาษณ์ 

7. หา้มโต้เถียงกับผูถู้กสัมภาษณ์อย่างเด็ดขาด 

8. ต้องไม่พูดลอยๆ และไม่ให้ค ามั่นสัญญามากเกินไป 

9. ต้องมีความอดทน 

10. ต้องไม่เร่งรีบหรอืรีบร้อนจนเกินไป 

11. เป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพดเีป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้อื่นและบุคคลรอบข้าง 

12. มีความรอบรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทันต่อเหตุการณเ์สมอ 

13. ยอมรับว่าบุคคลมีศักดิ์ศรแีละศักยภาพที่จะรับผิดชอบชีวติของตนเองได้ 
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การเข้าใจบรบิททางวัฒนธรรมถอืเป็นหัวใจส าคัญที่มีส่วนอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของการสัมภาษณ ์

การทบทวนเพื่อเรยีนรู้ทางวัฒนธรรมจะให้ประโยชน์แก่นักวิจัย 3 ประการคือ 

1. การสร้างข้อค าถามเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทาง วัฒนธรรมจะช่วยให้เห็น

ความสัมพันธ์ของการสร้างขอ้ค าถามส าหรับ สัมภาษณ์กับข้อมูลที่จะเข้าถึง 

2. การวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็นการเตรียมตัวเพื่อการค้นหา วิธีการในการเข้าไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลและแสวงหาความสัมพันธ์ที่จะ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตกับสัมภาษณ์ว่า

ตรงกันหรอืไม่อย่างไร เป็นการช่วยการตรวจสอบสามเส้า 

3. นักวิจัยสามารถสร้าง “ความเป็นกลาง” ในการศึกษาวิจัยการ เข้าใจวัฒนธรรมจะช่วยให้

นักวิจัยเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นกับ สิ่งที่คาดหวังอันเกิดจากความเคยชินของนักวิจัย ดังนั้น

เพื่อให้เข้าใจ “ ภาพ “ ที่แท้จริง นักวิจัยจ าเป็นต้องรู้บริบททางวัฒนธรรมและสร้างความ เป็นกลาง 

โดยมองเห็นความจริงในทุกแง่ทุกมุม 

การวจิัยเชิงคุณภาพ: การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปมักใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อช่วยเพิ่มเตมิข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการ อื่นๆได้ดีขึ้น 

2. เพื่อตรวจสอบความเป็นจรงิของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาก่อน 

3. เพื่อดูร่องรอยอื่นๆที่ไม่ได้แสดงออกมาด้วย “ค าพูด” 

แนวค าถามที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพไม่ใช่แบบสอบถามที่ใช้ใน การวิจัยเชิงปริมาณ แนวค าถามจะเป็น

เครื่องมือการวิจัยที่มีโครงสร้าง น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบสอบถาม แต่แนวค าถามที่ดีควรมีความ 

ครอบคลุมและรัดกุม ดังนั้นในการสร้างแนวค าถามเพื่องานวิจัย ผู้ที่จะ สร้างแนวค าถามได้ดีควรต้อง

ศกึษาปัญหา และวัตถุประสงค์ของการ วิจัยใหเ้ข้าใจ จากนั้นจงึสามารถก าหนดแนวค าถามได้ 

แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ใชโ้ดยทั่วไปนั้นควรมลีักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีลักษณะเป็นเค้าโครง(outline) หรอืหัวข้อการสนทนา 

2. จะต้องมีความยืดหยุ่นได้( flexible) เป็นเพียงแนวค าถาม คร่าวๆ เพื่อเป็นแนวในการ

สัมภาษณ์หรอืการสนทนาให้ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. ควรจะเรียงล าดับให้เนือ้หามีความตอ่เนื่อง 

4. เนื้อหาของแนวค าถามในการวิจัยเรื่องเดียวกันแต่ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มอาจไม่เหมือนกันก็ได้ 

5. ความยาวของแนวค าถามควรมีความยาวไม่มากนัก คอืประมาณ 1-3 หนา้กระดาษ 
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เนื่องจากค าถามในแนวค าถามจะเป็นเพียงเค้าโครงของค าถาม เท่านั้น ดังนั้นลักษณะของ

ค าถามที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ควรมลีักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นค าถามปลายเปิด (open-ended questions) คือ เป็นค าถามในลักษณะที่เปิดโอกาสให้

ผูใ้ห้ข้อมูลตอบได้อย่างเสรีตาม ความพอใจ 

2. เป็นค าถามที่ไม่เป็นการถามน าหรอืเสนอแนะให้ผู้ให้ขอ้มูลตอบ ไปในแนวทางที่วางไว้ 

3. เป็นค าถามที่จะไม่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกไม่อยากตอบ หรือจะท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิด

ความเสื่อมเสียหรืออับอาย 

4. เป็นค าถามที่เน้นในเรื่องความ คิดเห็นหรอืเหตุผล เป็นการอธิบายที่มี 

รายละเอียดลุ่มลึก และมีความหมาย มากกว่าที่จะเน้นในเรื่องปริมาณ 

5. ไม่ควรถามค าถามที่เป็นความรู้ทาง วิชาการมากเกินไป เพราะถ้าผู้ให้ข้อมูล ตอบไม่ได้จะ

รู้สกึกลัวที่จะตอบหรือพูดคุย ต่อไป 

6. ควรใช้ค าถามที่มลีักษณะกระตุน้ ใหไ้ด้แสดงความคดิเห็นอธิบายความให้กว้างขวางขึ้น หาก

ยังเงียบควรถามค าถาม อื่นๆต่อไป 

ขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนในการสัมภาษณ์มี 4 ขั้นตอนหลักดังนี ้

1. ขั้นเตรยีมการสัมภาษณ์ 

    1) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ใคร จ านวน) 

            2) การวางแผนการสัมภาษณ์ (แนวค าถาม ก าหนดเวลาในการสัมภาษณ์ นัดหมาย) 

            3) เตรียมอุปกรณ์การจดบันทึกใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ 

2. ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ 

     1) แนะน าตนเอง 

            2) สร้างบรรยากาศใหรู้้สกึเป็นกันเอง 

            3) บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์ 

            ถ้าตอ้งจดบันทึก หรอืใช้เครื่องบันทึกเสียงต้องแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ 

3. ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ 

ใช้แนวค าถาม (Interview Guide) ที่เตรียมมา (แนวค าถาม คือรายการหัวข้อและค าถามที่

นักวิจัยสร้างขึ้นและจัดล าดับไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์) 
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1) ฟังอย่างตัง้ใจ ใส่ใจ และป้อนค าถามเหมาะสมกับเวลา  

2) เป็นผู้ถูกถามบ้าง (Two ways) 

3) หัดมองไม่เห็นบ้าง (Expressing cultural ignorance) 

4. ขั้นยุติการสัมภาษณ์ การบันทึกข้อมูลและการสิ้นสุดการสัมภาษณ์ โดยรีบท าการบันทึกให้

สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น 

การบันทกึข้อมูลการสัมภาษณ์ 

การบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่นักวิจัยจ าเป็นต้องท าทุกครั้ง เพราะ 

1. ช่วยใหน้ักวิจัยระลกึถึงเรื่องราวของการสัมภาษณ์นั้นๆได้ 

2. ช่วยใหท้ราบถึงความเป็นไปต่าง ๆ ของผู้ให้ขอ้มูลจากการได้สัมภาษณ์แต่ละครั้ง 

3. ให้ประโยชน์ในการรักษาความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล และช่วยให้เก็บ เรื่องราวต่างๆเป็น

รายละเอียดที่จะอ้างองิถึงภายหลัง 

เทคนิค: การสร้างแบบสัมภาษณ์ 

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์เป็นหลักจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับเรื่อง

ที่ศึกษาวิจัย  โดยแบบสัมภาษณ์จะครอบคลุมประเด็นการวิจัยตามตัวแปรการศึกษาทั้งตัวแปรต้น  และ

ตัวแปรตาม และต้องประกอบด้วยดัชนีของแต่ละตัวแปรและตัวชี้วัดอย่างครบถ้วน  การที่แบบ

สัมภาษณ์ตอ้งมคี าถามที่ครอบคลุมทั้งตัวแปร  ดัชนี  และตัวชี้วัด  เพราะการตั้งค าถามต้องเริ่มจากตัว

แปร  แล้วกระจายค าถามลงไปที่ดัชนี  ดังตัวอย่างการสร้างแบบสัมภาษณ์ในตารางที่  1  

1. การสัมภาษณ์ตามตัวแปรการศึกษา  เป็นการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นต่าง ๆ  

ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการศกึษา โดยสอบถามตามประเด็นของดัชนีในแต่ละตัว

แปรเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่ครอบคลุมประเด็นของตัวแปร  รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ตามตัวแปร  ดัชน ี และตัวชี้วัด    

ชื่อถูกสัมภาษณ…์……………………………..………………..…..……………………….…………….. 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………..………………….…  

ที่อยู่ ………………………………………………………….…………………………..….………………....... 

โทรศพัท์มอืถือ............................................................................................. 

วันที่........................................................................เวลา.............................. 

รูปถ่ายขณะท า 

การสัมภาษณ ์

 

ประเด็นการสัมภาษณ์จาก

นิยามปฏบิัตกิารดัชนีของตัว

แปรด้วยตัวชีว้ัด 

บทสัมภาษณ์สว่นบคุคล 

1. ตัวแปรต้นที่ 1 

 1.1 ดัชนีของตัวแปรต้นที่ 1 
1.1.1 ตัวช้ีวัด 
1.1.2 ตัวช้ีวัด  

1.2 ดัชนีของตัวแปรต้นที่ 1 
1.2.1 ตัวช้ีวัด 
1.2.2 ตัวช้ีวัด 

ค าถามเกี่ยวกับ ดัชนีของตัวแปรต้นที่ 1……………..……..…………………………….. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

ค าถามเกี่ยวกับ ดัชนีของตัวแปรต้นที่ 1.………………………..……………………….. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

1. ตัวแปรตามที่ 1 

 1.1 ดัชนีของตัวแปรตามที่ 1 
1.1.1 ตัวช้ีวัด 
1.1.2 ตัวช้ีวัด  

1.2 ดัชนีของตัวแปรตามที่ 1 
1.2.1 ตัวช้ีวัด 
1.2.2 ตัวช้ีวัด 

ค าถามเกี่ยวกับ ดัชนีของตัวแปรตามที่ 1………………....…………………………….. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

ค าถามเกี่ยวกับ ดัชนีของตัวแปรตามที่ 1………………………..……………………….. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

2. การสัมภาษณ์เพื่อการทดสอบสมมติฐาน  เป็นการสร้างตารางแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งการ

สัมภาษณ์เพื่อทดสอบสมมติฐานตามลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบสมมติฐานเชิงคุณภาพ 

ตัวแปรต้น ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการทดสอบสมมตฐิานรวม ตัวแปรตาม 

1. ตัวแปรต้นที่ 1 

 1.1 ดัชนีของตัว

แปรต้นที่ 1 

1.2 ดัชนีของตัว

แปรต้นที่ 1 

                สัมพันธ ์                            ไมส่ัมพนัธ์ 
เพราะ 

...........................................................................................

........................................................................................... 

 1. ตัวแปรตามที่ 1 

 1.1 ดัชนีของตัวแปร

ตามที่ 1  

 1.2 ดัชนีของตัว

แปรตามที่ 2 

2. ตัวแปรต้นที่ 2 

 1.1 ดัชนีของตัว

แปรต้นที่ 2 

1.2 ดัชนีของตัว

แปรต้นที่ 2 

                สัมพันธ ์                            ไมส่ัมพนัธ์ 
เพราะ 

...........................................................................................

........................................................................................... 

 2. ตัวแปรตามที่ 2 

 1.1 ดัชนีของตัวแปร

ตามที ่2 

 1.2 ดัชนีของตัว

แปรตามที่ 2 
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การทดสอบเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ มี 2 แบบ คือแบบสังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์  เครื่องมือ

การวิจัยทั้ง 2 แบบนี้  แต่ละแบบประกอบขึ้นจากตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  แต่การเก็บข้อมูลมี

ลักษณะแตกต่างกัน  การเก็บข้อมูลจากแบบสังเกตการณ์ใช้การจดบันทึกตามตัวแปรต้นและตัวแปร

ตาม  โดยใช้การสังเกตการณ์เป็นหลัก  ไม่ต้องมีการสัมภาษณ์  จึงต้องมีแบบจดบันทึกตามการ

สังเกตการณ์  ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์การวิจัยกับแบบสังเกตการณ์  จ านวน 3 คน ในระดับปริญญาโท และ 5 คน ในระดับ

ปริญญาเอก  ซึ่งเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

ตารางตน้แบบอยู่ในตารางที่ 3 และตารางตัวอย่างอยู่ในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 3  แบบวัดความเที่ยงตรงของแบบสังเกตการณ์กับวัตถุประสงค์การวจิัย 

แบบสังเกตการณ์ 
สอดคล้อง 

(1) 

ไม่แน่นใจ 

(0) 

ไม่สอดคล้อง 

(-1) 

วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อศกึษา (ตัวแปรต้น) 

ตัวแปรต้นที่ 1 …………………………………………………………… 

ตัวแปรต้นที่ 2 …………………………………………………………… 

ตัวแปรต้นที่ 3 …………………………………………………………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

 

………………… 

………………… 

………………… 

วัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อศกึษา  (ตัวแปรตาม) 

ตัวแปรตามที่ 1 …………………………………………………………… 

 ตัวแปรตามที่ 2 …………………………………………………………… 

ตัวแปรตามที่ 3 …………………………………………………………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

 

………………… 

………………… 

………………… 

วัตถุประสงค์ที่  3 ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตน้ 

กับ ตัวแปรตาม 

สมมติฐานที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้น กับ ตัว

แปรตาม   

สมมติฐานที่ 2 ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้น กับ ตัว

แปรตามที่ 2  

สมมติฐานที่ 3 ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้น กับ ตัว

แปรตามที่ 3 

 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 
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Life history collection การศกึษาประวัติชีวิต 

นิพนธ์ ไตรสรณะกุล** 

 ความหมาย : การวิจัยเชิงคุณภาพ  

 สุภางค์ จันทวานิช (2548) คือ การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจาก

สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม 

วิธีการนี้จะสนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล

นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณมักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว  ใช้การสังเกตแบบมี

ส่วนรว่มและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการตคีวามสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย  

 ชาย โพธิสิตา (2549) เป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปตาม

ธรรมชาติ เปิดกว้างด้วยแนวการวิเคราะห์แบบอุปนัยให้ความส าคัญแก่การท าความเข้าใจอย่างเป็น

องค์รวม ภายในบริบทของสิ่งที่ศึกษาโดยนักวิจัยมีการติดต่อแบบมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากร

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งท าความเข้าใจพลวัตของปรากฏการณ์ ให้ความส าคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี

ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพราะมีการออกแบบการวิจัยที่ยึดหยุ่นได้ และมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญใน

กระบวนการวิจัย  

 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ (2550) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึง    

การวิจัยที่มุ่งท าความเข้าใจ ตีความ และให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลหลาย 

ๆ วิธีในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต นักวิจัยอาจแฝงตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่

กับประชากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล ไม่เน้นการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่

เป็นตัวเลข แตใ่ห้ความส าคัญกับการตีความและสังเคราะห์ข้อค้นพบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เก็บได้ 

แล้วน าเสนอข้อค้นพบในรูปแบบ    การบรรยาย หรอือาจสรา้งออกมาเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรม

ทางวัฒนธรรมของมนุษย์ หรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้ หรือช่วยสร้างสมมติฐานเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การวิจัยต่อไป ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา การวิจัยเชิง

ประวัติศาสตร์ 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช , 2548, หน้า 13 - 14) ดังน้ี  
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 1) เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดยการมองจากหลายแง่มุมการศึกษา

ปรากฏการณ์สังคมจะต้องกระท าโดยศึกษาปรากฏการณ์นั้นจากแง่มุม หรือแนวคิดทฤษฎีที่มีความ

หลากหลายมากกว่ายึดแนวคิดอันใดอันหนึ่งเป็นหลัก นอกจากนั้นไม่พิจาณาปรากฏการณ์อย่างเป็น

เสี่ยงเสี้ยว ด้านใดด้านหนึ่ง  

 2) เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก เพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ

ปรากฏการณ์สังคมซึ่งมีความเป็นพลวัต  

 3) ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจความหมายของ

ปรากฏการณ์ มักมีการวิจัยสนาม (Field research) ไม่มีการควบคุมและทดลองในห้องปฏิบัติการ 

เพราะท าให้ผู้วจิัยไม่เห็นปรากฏการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  

 4) ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย ด้วยเหตุที่การศึกษาปรากฏการณ์สังคมเป็น

การศึกษามนุษย์ จึงให้ความส าคัญและเคารพผู้ถูกวิจัยในฐานะเพื่อนมนุษย์ จะเข้าไปสัมผัส สร้างความ

สนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจ เข้าใจ ไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา ไม่น าข้อมูลของผู้ถูกวิจัยไปในทางที่เสื่อมเสีย 

ไม่ฝืนใจเมื่อผูถู้กวิจัยไม่เต็มใจตอบ นักวิจัยจะเข้าไปสัมผัสมากว่าจะใช้เครื่องมอืวิจัยอื่นใดเป็นสื่อกลาง  

 5) ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย เป็นการน าข้อมูลรูปธรรมย่อยๆ หลายๆ 

กรณีมาสรุปเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม โดยพิจารณาร่วมที่พบ จะเน้นการวิเคราะห์แบบอุปนัยมากกว่า

ใช้สถิตติัวเลข  

 6) เน้นปัจจัยหรอืตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย ในปรากฏการณ์สังคม 

นักวิจัยเชิงคุณภาพเชื่อว่า องค์ประกอบด้านจิตใจ ความคิดและความหมาย คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง

พฤติการณ์มนุษย์และเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมา  

 

 ลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ลักษณะ กลยุทธ์ในการด าเนินการวิจัย 

1. เป็นการศึกษาที่ท าใน 

ส ถ า น ก า รณ์ ที่ เ ป็ น

ธรรมชาต ิ 

ศึกษาปรากฏการณ์ในขณะที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ  ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง หรือควบคุมจากนักวิจัย เปิดกว้างส าหรับทุกอย่างที่อาจ

เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บข้อมูล ไม่มีการก าหนดผลที่คาดไว้ล่วงหน้า 

ไม่ว่าจะเป็นในรูปของสมมติฐานหรอืตัวแปรตาม  
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ลักษณะ กลยุทธ์ในการด าเนินการวิจัย 

2. เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ าที่ อิ ง

ตรรกะแบบอุปนัย  

 

 

นักวิจัย “ด าดิ่ง” ลงสู่ข้อมูล ทั้งในทางลึกและทางกว้างทั้งในรายละเอียด 

และเฉพาะเจาะจง เพือ่ค้นหาประเภทรูปแบบ มิติ และความสัมพันธ์ต่อกัน

ของส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันในปรากฏการณ์ที่ศึกษา เริ่มต้นด้วยค าถาม

เพื่อการค้นหาแบบเปิดกว้าง มากกว่ามุ่งจะทดสอบสมมติฐานหรอืทฤษฏ ี 

3. มุ่งท าความเข้าใจอย่าง  

เป็นองค์รวม  

 

มองปรากฏการณ์ที่ศกึษาทั้งหมดอย่างเป็นองค์รวม เป็นระบบที่ซับซ้อน 

และเป็นอะไรที่มากกว่าผลบวกของส่วนย่อยแต่ละส่วน มองว่าส่วนย่อย

ต่างๆ อิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่ลดระดับการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์

ที่ศึกษาลงมา เพียงแค่ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปรที่แยกกัน

เป็นส่วนๆ เท่านั้น ด้วยหลักการ การรวบรวมข้อมูลหลายมิติของ

ปรากฏการณ์ที่ศึกษา เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และเกิดความเข้าใจรอบ

ด้าน ซึ่งหมายความว่าในเชิงการปฏิบัติผู้วิจัยต้องถือว่าแต่ละส่วน แต่ละ

กรณีแต่ละเหตุการณ์ มีความสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับส่วนอื่นๆ 

ชนิดที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ แต่วิธีการดังกล่าวต่างกับการวิจัยเชิง

ปริมาณที่แยกท าความเข้าใจเป็นส่วนๆ ในนามของตัวแปร และตัวแปร

สามารถก าหนดเป็นปริมาณได้ แล้วสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่

สามารถแสดงได้ทางสถิติ  

4. ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เป็นหลัก  

เก็บข้อมูล เกี่ ยวกับประสบการณ์และแนวคิดส่วนบุคคลที่ เป็น

รายละเอียด  เชงิพรรณนา เจาะลึก และตรงประเด็น  

5. ต ิด ต ่อ แ บ บ ม ีส ่ว น

ร ่ว ม โ ด ย ต ร ง ก ับ

ป ร ะ ช า ก ร

กลุ่มเป้าหมาย   

นักวิจัย เข้า ไปสัมผัสแบบมีส่ วนร่วมโดยตรงกับประชากรหรือ

ปรากฏการณ์ศึกษา นักวิจัยเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ส าคัญ 

ประสบการณ์ ทักษะ และวิจารณญาณส่วนตัวของนักวิจัยเป็นปัจจัย

ส าคัญในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศกึษา  

6. มุ่งท าความเข้าใจพลวัต

ของปรากฏการณ์ที่ศกึษา  

ท าความเข้าใจกระบวนการของสิ่งที่ศึกษา มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร หรอืในระดับวัฒนธรรม  

7. ให้ความส าคัญแก่กรณี

ที่มลีักษณะเฉพาะ  

 

ถือว่าแต่ละกรณี (คน เหตุการณ์ ฯลฯ) มีความส าคัญในการ

ท าการศึกษา เฉพาะกรณีอย่างดีในเบื้องต้น แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบ

กรณีเหล่านั้น เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมด คุณภาพของ

การศกึษาเฉพาะกรณีมีความส าคัญอย่างมาก  

8. ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ ก่

บริบทของสิ่งที่ศกึษา  

 

ตีความข้อค้นพบบนพืน้ฐานของบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์ และเงื่อนไข

ของเวลาและสถานที่ มองว่าการน าข้อค้นพบไปปรับใช้ในบริบทอื่นที่

แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ตอ้งระวัง เจาะลึกเพราะอาจมีความเป็นไปได้นอ้ย  
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ลักษณะ กลยุทธ์ในการด าเนินการวิจัย 

9. มีการออกแบบการวิจัย

ที่ยึดหยุ่น  

ออกแบบการวิจัยแบบเปิดกว้างไว้ส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ

เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถลงลึกให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการออกแบบที่มี

โครงสรา้งอย่างเข้มงวด ซึ่งจะไม่ให้โอกาสติดตาม เจาะลึก และค้นหาสิ่ง

ใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเก็บข้อมูล  

10. ใช้เครื่องมอืในการวิจัย

หลากหลาย แต่นักวิจัย

เป็นเครื่องมอืส าคัญ

ที่สุดในกระบวนการวิจัย  

ธรรมชาติของเครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  ไม่มี

โครงสร้างที่เคร่งครัด สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับ

แหล่งข้อมูลและสถานการณ์ จึงขึ้นอยู่กับนักวิจัยผู้ใช้วิธีการอย่างมาก 

นักวิจัยต้องแม่นในหลักการของเครื่องมือที่ใช้และมีทักษะในการใช้

วธิีการนัน้ๆ อย่างเพียงพอ  

ก่อนจะเป็น…ปัญหาการวจิัย 

 นักวิจัยรุ่นเยาว์หรอืนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มท าวิจัย จะมีค าถามเสมอว่า “ดิฉัน/ผมจะ

ท าวิจัยเรื่องอะไรดี” บ้างก็บอกอย่างเบื่อหน่ายว่า “ก าลังมองหาหัวข้ออยู่” โดยที่ความจริงแล้วสิ่งที่

ก าลังพูดอยู่นี ้นา่จะหมายถึงการหาปัญหาการวิจัยที่ดนีั่นเอง 

 ปัญหาการวิจัยที่ดีนั้น อาจเริ่มต้นจาก การมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วค่อยๆ พัฒนา

ไปเป็นปัญหาการวิจัยที่ชัดเจน เช่น ความสนใจของเราอาจเกี่ยวกับเรื่อง ผู้บริหารกับผลประโยชน์

ขัดแย้ง วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ  นักข่าวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ เหล่านี้มิใช่ปัญหาการวิจัยที่ดี 

แตเ่ป็นแค่ประเด็นความสนใจกว้างๆ 

 ปัญหาการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะลึก  ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความส าคัญ มีผลกระทบต่อการสร้าง

ความรู้เชิงวิชาการและการแก้ปัญหาส าคัญ การเขียนปัญหาการวิจัยอาจเขียนในรูป ประโยคค าถาม

หรือเขียนในรูปของจุดประสงค์ก็ได้  นักวิจัยรุ่นเยาว์มักเลือกปัญหาการวิจัยเร็วเกินไป  ก่อนจะ

ท าการศึกษาอย่างลึกซึ้ง หรือมองไม่เห็นว่ามีปัญหาการวิจัยหลังจากอ่านผลการวิจัยต่างๆแล้วเพราะ

เข้าใจว่ามีคนอื่นท าวิจัยไปหมดแล้ว ซึ่งไม่ใช่เลยเพราะความสนใจของนักวิจัย สร้างเป็นปัญหาการวิจัย

ได้เสมอเมื่อมีการขัดเกลาที่เหมาะสม  การท าวิจัยที่ดเีริ่มจากการเลือกปัญหาการวิจัยที่ด ี ซึ่งท าได้ยาก

หน่อยส าหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์  มีค ากล่าวหาหรือค าวิจารณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

เกี่ยวกับปัญหาการวิจัยคือ มันกว้างไป มันไม่น่าสนใจ มันยังไม่มีอะไรใหม่ และนักวิจัยรุ่นเยาว์ก็ไม่รู้ว่า

จะไปปรับปรุงอย่างไร 

 ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่กว้างเกินไปเป็นลักษณะที่ปรับปรุงได้ง่ายกว่าจุดบกพร่องอื่น 

เช่นเดิมนักวิจัยอาจมีปัญหาการวิจัยว่า การฝึกอบรมมีประสิทธิผลหรือไม่  ผลการปฏิบัติงานวัด
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อย่างไร อะไรท าให้องค์กรมีประสิทธิผล วัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อหรือไม่ ปัญหาการวิจัยเหล่านี้จะชัดเจนขึ้น 

โดยการระบุตัวแปรที่เฉพาะเจาะจง เช่นการใช้เทคนิคแม่แบบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ์น้ ามีผล

อย่างไร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและภาวะผู้น าของหัวหน้ามีผลต่อประสิทธิผลของ

องค์กรอย่างไร วัยรุ่นที่มโีครงสรา้งของครอบครัวแตกต่างกับจะมีการรูเ้ท่าทันสื่อต่างกันอย่างไร 

 แล้วจะท าอย่างไรจึงจะท าให้ปัญหาการวิจัยสร้างสรรค์ ส าคัญ และมีผลกระทบ เราท าได้โดย

อาศัยความรู้ และทักษะต่อไปนี้ 1)  ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของการท างานวิจัยได้แก่ การ

ออกแบบการวิจัย  การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  2) ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

และ 3) ทักษะการสังเคราะห์งานวิจัย การอ่านอย่างมีวิจารณญาณท าโดย เลือกงานวิจัยในเรื่องที่ตรง

หรอืเกี่ยวข้องกับค าถามการวจิัย อา่นและท าความเข้าใจว่างานเรื่องนั้นท างานวิจัยในรูปแบบใด กับใคร 

ตัวแปรวัดอย่างไร ผลเป็นอย่างไรก็ต้องวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อย ข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับ

ทฤษฎี การวัด การวิเคราะห์ และผลการวิจัย ในขณะที่อ่านงานวิจัยแต่ละเรื่อง จากนั้นน างานวิจัย

หลายๆเรื่องมาสังเคราะหเ์พื่อหาว่าอะไรที่ยังเป็นค าถามอีกบ้าง 

 ปัญหาการวิจัยที่สร้างสรรค์นั้นยากหน่อย เพราะความสร้างสรรค์เป็นจินตนาการบวกกับทักษะ

ความช านาญในสาขา ปัญหาการวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์มักขาดความสร้างสรรค์หรือแม้แต่ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศบางเรื่องก็ไม่สร้างสรรค์ และเพราะความสร้างสรรค์ไม่มี

ขอบเขต ดังนั้นปัญหาการวิจัยที่เราคิดว่าสร้างสรรค์อาจไม่สร้างสรรค์ส าหรับอีกคนก็เป็นไปได้ 

 ปัญหาการวิจัยจะต้องมีความใหม่ หมายความว่าเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครตอบ หรือเป็นปัญหาที่

ต้องการค าตอบแนวใหม่ ดังนั้นถ้าเราทราบว่า มีผู้ท าวิจัยเสร็จและพบว่าการใช้เทคนิคแม่แบบพัฒนา

พฤติกรรมอนุรักษ์น้ าของนักเรียนระดับประถมศึกษาแต่มีขนาดอิทธิพลน้อย และเรามีข้อสันนิฐานว่า

การพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ์น้ าที่เกิดขึน้จะไม่ยั่งยืนถ้ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของนักเรียน  

เราอาจปรับปัญหาการวิจัยเป็น การใช้เทคนิคแม่แบบและกระบวนการกระจ่างค่านิยมร่วมกันจะ

สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมอนุรักษ์น้ าได้หรอืไม่ 

 นอกจากนี้ปัญหาการวิจัยต้องมีความส าคัญ และมีผลกระทบต่อวิชาการ นักวิจัยรุ่นเยาว์อาจ

สร้างปัญหาการวิจัยจากการร่วมงานวิจัยกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพราะจะได้เรียนรู้งานวิจัยที่มี

ความซับซ้อน  หรือจากการอ่านหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งที่จะท าให้ปัญหาการวิจัย

ชัดเจนขึน้  เชน่ นักวิจัยที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาที่มีความสามารถ

พิเศษ หลังจากได้อา่นหนังสือเกี่ยวกับ ลักษณะเฉพาะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  พัฒนาการ

ทางสังคม อาจมีปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญาและการเลือกสังคม
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มิติระหว่างเด็กนักเรียนประถมปีที่  5 เป็นอย่างไร หรือ ปัญหาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษเป็นอย่างไร 

 ปัญหาการวิจัยที่ดอีาจเป็นการทดสอบทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประเด็นที่นักวิจัยสนใจ ทฤษฎีที่ดี

ต้องสามารถใช้เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ได้หลากหลาย  ทฤษฎีมักประกอบด้วยการระบุความ

เกี่ยวข้องระหว่างเหตุการณ์  และตัวแปรที่ใชเ้พื่อบอกเกี่ยวกับเหตุการณ ์เช่นทฤษฎีเกี่ยวกับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการเรียนรู ้ กล่าวว่า นักเรียนที่มีความวิตกกังวลต่ าจะท างาน

ได้ดกีว่านักเรียนที่มีความวิตกกังวลสูงในงานที่มีความยาก นักวิจัยอาจทดสอบทฤษฎีในการเรียนของ

นักศกึษามหาวิทยาลัยปีที่ 4 ในวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีงานที่มคีวามงา่ยและยากในระดับต่าง ๆ 

โดยใช้นักศกึษาที่มีความกังวลหลายระดับ แล้วท าการสังเกตการสอนของนักศึกษา ปัญหาการวิจัยที่

ทดสอบทฤษฎีมีขอ้ดีหลายประการคอื ทฤษฎีจะเป็นเหตุผลในการอธิบายผลการวิจัย ทฤษฏีใหก้รอบ

การวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรและความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร 

 ผลงานวิจัยที่มีความส าคัญต้องมาจาก ปัญหาการวิจัยที่ดี และปัญหาการวิจัยที่ดีต้องมี

ผลกระทบต่อวิชาการหรือการแก้ปัญหาที่ส าคัญของสังคม ถ้าการท าวิจัยนั้นไม่เพิ่มพูนความรู้ หรือไม่

น าไปสู่การแก้ปัญหา ก็ไม่คุม้ค่าที่จะท าวิจัย 

 การระบุปัญหาการวจิัย 

 การระบุปัญหาการวิจัย อันดับแรกต้อง แยกระหว่าง ปัญหา และ ปัญหาการวิจัย ปัญหา 

แปลว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรค ความยากล าบาก สิ่งที่ไม่เป็นดังคาดหวัง ท าให้ต้องมีการเข้าไปแก้ปัญหา 

ปัญหาบางอย่างก็แก้ได้จากการวิจัย แตป่ัญหาบางอย่างก็ไม่เหมาะแก่การวจิัย (ใช่ค าว่าไม่เหมาะเพราะ

ทางพุทธศาสนามี อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งน่าจะท าให้เชื่อได้ว่า กระบวนการนี้ใช้

แก้ปัญหาของคนได้) กลับมาที่ปัญหาการวิจัย จึงหมายถึงปัญหาใดๆ ที่เราสามารถท าความเข้าใจ และ

แก้ไขได้ในที่สุด ผ่านการวิจัย สิ่งที่ต้องมองให้ทะลุอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาการวิจัย อาจเป็นปัญหาจาก

การปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติคิดว่าต้องท าให้ได้ตามคาด หรืออาจเป็นปัญหาเชิงวิชาการ ที่นักวิชาการคิดว่ายัง

เข้าใจได้ไม่ชัดเจน ดังน้ันผู้วจิัย ตอ้งท าความเข้าใจกับปัญหาการวิจัยของตนเอง และเขียนให้สอดคล้อง

กัน อันดับที่สอง ตอ้งเข้าใจ ส่วนประกอบของการระบุปัญหาการวิจัย การระบุปัญหาการวิจัย หมายถึง 

กระบวนการที่นักวิจัยท าให้ เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนว่างานวิจัยที่ท า ตอบค าถามใด กับกลุ่มเป้าหมายใด 

บนพื้นฐานความรู้ใดหรือข้อตกลงเบื้องต้นว่าอย่างไร ดังนั้น นักวิจัยต้องอธิบายโดยการเขียนในหัวข้อ

ต่อไปนี้ให้ชัดเจนคือ ที่มาและความส าคัญของการวิจัย ค าถามการวิจัย จุดมุ่งหมายการวิจัย ขอบเขต

การวิจัย และ ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย โดยในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ส าคัญคือ ที่มาหรือภูมิ
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หลังของประเด็นปัญหา ให้เขียนเกี่ยวกับสถานภาพของปรากฏการณ์ ว่ามีปัญหาอย่างไร เช่นถ้าตัวแปร

ตามเป็นความพึงพอใจต่อการบริการ ก็ต้องแสดงสถิติของ ความพึงพอใจที่มีต่ ากว่าเป้า หรือมีการบ่น

ว่าของผู้รับบริการ และถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาทางวิชาการก็ต้องแสดงให้เห็นว่า การวิจัยในอดีต

อธิบายในเรื่องเหล่านั้นแล้วยังมีปัญหาของความรู้ความเข้าใจ ความคลาดเคลื่อนของการอธิบายตรง

จุดไหน โดยอาจวิเคราะหใ์ห้เห็นว่าข้อสรุปของงานวิจัยที่ผ่านมา ยังอธิบายได้น้อย ความส าคัญของการ

วิจัย ต้องเขียนให้สอดคล้องว่า เมื่อท าวิจัยแล้วจะเกิดประโยชน์เชิงมูลค่า หรือคุณค่าเพิ่มอย่างไร และ

ในเชิงวิชาการจะท าให้สร้างความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มีดีกว่าเดิมอย่างไร ค าถามการวิจัยและ

จุดมุ่งหมายก็อาจเลือกเขียนอันหนึ่งก็ได้ จุดอ่อนของการเขียนมักพบว่า แยกจุดประสงค์หลักและรอง

ไม่ชัดเจน เขียนจุดมุ่งหมายมากข้อเกินไป เขียนจุดมุ่งหมายหลักไม่เป็นภาพต่อของจุดมุ่งหมายรอง ใช้

ค าที่เน้นกระบวนการวิจัยมากกว่าเป้าหมายของการวิจัย เขียนไม่สะท้อนวิธีวิทยาของการวิจัยใน

จุดประสงค์ เอาผลหรือประโยชน์ จากการวิจัยมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย เขียนหลายข้อที่ซ้อนกันเอง ใช้

ค าที่ไม่สะท้อนตัวแปร หรือเป้าหมายของความรู้ที่ชัดเจน ขอบเขตของการวิจัย เขียนให้ครอบคลุม ว่า

งานนีม้ีขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตด้านวิธีวิจัย และขอบเขตด้านทฤษฎีใด นอกจากนี้นักวิจัยที่

ดีความเข้าใจและเขียนแสดงจุดยืนข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยโดย กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับ 

ontology หรอื epistemology ของตนดว้ย 

วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของข้อมูลที่

ต้องการและตามลักษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูล จะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีได้ ที่ใช้กัน

เช่น การรวมรวมเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบไม่มีโครงสร้าง

เคร่งครัด) การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม และการสนทนากลุ่ม ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวการสนทนากลุ่ม ใน

รูปแบบการวิจัย โดยรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้  

 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มท าการวิจัย โดยนักวิจัย

จะต้องศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อน ามาประกอบการวิจัย การศึกษาเอกสารจะช่วยใน

การก าหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา ก าหนดแนวคิดน า รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ถ้าไม่

ท าการศกึษาจากเอกสาร  

 (2) การสังเกต (Observation) การสังเกตในวิจัยเชิงคุณภาพ มี 2 แบบ คือ  

  (2.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation) คือ การสังเกตที่ผู้สังเกต 

เข้าไปใช้ชีวติรว่มกับกลุ่มคนที่ศึกษา มีการกระท ากิจกรรมด้วยกันจนกระทั่งเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและ
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ความหมายที่คนเหล่านั้นให้ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งเมื่อสังเกตแล้วจะต้องมีการ

ซักถามและการจดบันทึกข้อมูล (note taking) ด้วย  

  (2.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation) คือ การสังเกตที่ผู้

สังเกตไม่ได้เข้าไปใช้ชีวติร่วมหรือกิจกรรมกับกลุ่มคนที่ศึกษา โดยไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกรบกวน

เพราะอาจท าให้พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้ ซึ่งอาจใช้ในระยะแรกของการวิจัยแล้วใช้การสังเกตแบบมี

ส่วนรว่มในระยะหลัง  

 การสังเกตโดยปกติมีสิ่งที่ต้องสังเกตอยู่ 6 ประการ ได้แก่  

 1. การกระท า คือ การใช้ชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหาร การปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ใน

ชีวติประจ าวัน 

 2. แบบแผนการกระท า คือ การกระท าหรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนจนเป็นแบบ

แผน ชีใ้ห้เห็นสถานภาพ บทบาทและหนา้ที่ของสมาชิก  

 3. ความหมาย คือ การให้ความหมายของการกระท าหรอืแบบแผนพฤติกรรมนั้น  

 4. ความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนหรอืสังคมนัน้  

 5. การมสี่วนรว่มในกิจกรรมของสมาชิก คือ การที่บุคคลยอมร่วมมอืในกิจกกรมนั้น ๆ  

 6. สภาพสังคม คือ ภาพรวมทุกแง่ทุกมุมที่สามารถประเมินได้  

 (3) การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นการเจาะลึกประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยสนใจ อาจ

ใช้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ มีหลายประเภท อาจแบ่งได้ดังนี ้ 

 (3.1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) หรือการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสรา้ง เป็นการสมัภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้เตรียมค าถามและข้อก าหนดไว้แน่นอนตายตัว โดยปกตินักวิจัย       

เชิงคุณภาพมักจะไม่ใช้วิธีการนี้เป็นหลัก เพราะไม่ได้ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุมเพียงพอ

โดยเฉพาะในแงข่องวัฒนธรรม ความหมายและความรูส้ึกนึกคิด  

 (3.2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) มักจะใช้ควบคู่ไปกับการ

สังเกตแบบมีสว่นร่วม เพื่อให้เห็นภาพและเขา้ใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม โดยเตรียมค าถามกว้าง ๆ 

มาล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งออกได้อีก คือ การสัมภาษณ์โดยเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in depth interview) การตะล่อมกล่อมเกลา (probe) เป็นการซักถามที่ล้วง

เอาส่วนลึกของความคิดออกมา และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant interview) โดย

ก าหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเพราะมีข้อมูลที่ดี ลึกซึ้ง กว้างขวางเป็นพิเศษ รวมถึงการเงี่ยหูฟัง 

(eavesdropping) จากค าสนทนาของผู้อื่นโดยผู้วิจัยไม่ต้องตั้งค าถามเองก็เป็นเทคนิคของการวิจัยเชิง
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คุณภาพอีกอย่างหนึ่ง ตลอดจนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยการจัดกลุ่มสนทนา 

ประมาณ 8 - 12 คน ที่มคีุณลักษณะบางประการคล้ายคลึงกัน 

 ในการสัมภาษณ์มีขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การแนะน าตัว การสร้างความสัมพันธ์ การบันทึก

ค าตอบ การใชภ้าษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่ใชส้ัมภาษณ์  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากจะใช้วิธีการสังเกตและ

สัมภาษณ์แล้ว ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่ประยุกต์มาจากวิธีสังเกตและสัมภาษณ์ เช่น เทคนิค Life History 

Collection และเทคนิค Focus Group Discussions  

 (1) Life History Collection เป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพที่

พัฒนามาจากการสัมภาษณ์ การท า Life History Collection แตกต่างจากการท าอัตชีวประวัติที่จะเล่าไป

อย่างอิสระตามเวลา ตามล าดับเหตุการณ์ แต่จะมีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละกรณีศึกษา ที่ศึกษาแล้ว

เราก็เข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องต่าง ๆ เข้าไปศึกษาหลาย ๆ กรณีศึกษา ยิ่งมากยิ่งดี ถ้าเวลาน้อยจะ

ศึกษาโดยเลือกจาก key informant ซึ่งจะมีกี่คนก็ได้ การให้เขาเล่านั้นในรอบแรกจะให้เขาเล่าให้ฟัง 

นักวิจัยจะฟังอย่างเดียว เมื่อผ่านไปประมาณครึ่งช่ัวโมงจึงค่อยตะล่อมเข้าเรื่อง และประเด็นที่ต้องการ 

(โดยสัมภาษณ์และใช้วิธีบันทึกเทปไว้) แล้วเอาสิ่งที่บันทึกไว้ทั้งหมดมาสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญ 

บรรยากาศของการใช้เทคนิคนี้ตอ้งไม่เป็นทางการมากที่สุด เป็นธรรมชาติมากที่สุด  

 (2) Focus Group Discussions เป็นเทคนิคซึ่งประยุกต์มาจากการสัมภาษณ์ ที่นิยมน ามาใช้

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มักเป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวพันกับข้อเท็จจริงหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป 

จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายขนาดของกลุ่มมักจะมีประมาณ 5-6 คน เพราะถ้ากลุ่มเล็ก

เกินไป จะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย แต่ถ้ากลุ่มใหญ่เกินไปก็อาจจะกระท าได้ไม่ทั่วถึง 

ประเด็นที่อภิปรายจึงมักมีจ านวนไม่มากเกินไป ผู้ด าเนินการ ( moderator) จะมีบทบาทส าคัญในการ

กระตุ้นให้คนในกลุ่มพูดในประเด็นที่ก าหนด ข้อส าคัญคือ กลุ่มที่เราเลือกท า Focus Group Discussions 

ควรทราบเรื่องนั้นจริง ๆ สถานภาพของสมาชิกในกลุ่มน่าจะใกล้เคียงกัน ผูด้ าเนนิการควรปล่อยให้กลุ่ม

สรุปประเด็นของการสัมภาษณ์ หรอืยืนยันในข้อมูลที่ให้ก่อนการจบการสนทนา 

วิธีการศึกษาประวัติ 

 การศึกษาประวัติมีวิธีการศึกษาหลายรูปแบบ นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงวิธีการศึกษา

ประวัติไว้ดังนี้ อ้างใน  สารนิพนธ์วงอังกะลุงมักกะสัน (ศิษย์นาคสวัสดิ์), (2553,33), นายคีตวัฒน์ ภู่ขาว, 

สุภางค์ จันทวานิช (2549 : 121,123) กล่าวว่า “ประวัติชีวิต คือระเบียบวิธีการในการศึกษาประวัติของ

บุคคลหรือของกลุ่มบุคคลโดยการสืบสาวปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และ
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ปัจจัยภายในซึ่งได้แก่ ความนึกคิดของตัวบุคคลหรอืกลุ่มน้ัน การศึกษาอาจกระท าโดยศึกษาเฉพาะช่วง

หรือตลอดชีวิตก็ได้ ลักษณะเด่นของประวัติคือ การศึกษาบริบทพวกนั้นว่าท าไมเขาจึงคิดเช่นนั้น ท า

เช่นนั้น อะไรท าให้เป็นเช่นนั้น ประวัติชีวิตท าให้ผู้วิจัยมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลกับ

วัฒนธรรมที่ห่อหุ้มเขาอยู่ เหตุนี้เองท าให้ประวัติชีวิตชีวิตต่างจากชีวประวัติ เพราะประวัติชีวิตมักจะเล่า

ข้อมูลบุคคลโดยให้ข้อมูลว่า บุคคลนั้น เกิดเมื่อไหร่ มีผลงานอะไรบ้าง และตายเมื่อไหร่ ฯลฯ แต่ไม่ได้

พิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลกับวัฒนธรรมที่หุ้มเขาอยู่ 

Critical theory กับงานวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

 ทฤษฎีทั่วไปกับ ทฤษฎีวิพากษ์ (critical theory) อันดับแรกคงต้องทบทวนความหมายโดยทั่วไป

ของทฤษฎี ที่หมายถึง การอธิบายปรากฏการณ์ด้วยชุดของตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัวแปร (ในใจ

ของเราคงนึกถึง ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม) แล้วใครเป็นคนสร้างทฤษฎี ก็เป็นนักวิชาการหรือผู้รู้ แต่ 

critical theory นั้น ทุกคนเป็นผู้สร้างทฤษฎีเป็นได้ทุกคน “All Man Are Intellectual” นึกถึงตัวเรา ที่เรา

ตีความ ท านาย อธิบาย อยู่ทุกวัน เราสร้างทฤษฎี ล้มเลิก ปรับ และสร้างใหม ่ในชีวติของเรา 

          ความหมายของ criticality ในค า critical theory หมายถึงการที่เรา ท้าทาย ขัดแย้ง เห็นต่าง มอง

มุมต่างจากสิ่งที่เคยเชื่อหรือก ากับการกระท าของเรา หรืออาจหมายถึงกระบวนการที่เราตระหนักว่า 

เราเคยยอมรับ ปฏิบัติ อย่างยินยอมโดยไม่คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของ คตินิยมที่ก ากับอยู่ เช่นใน

บริษัทเราอาจท างานหนัก ภายใต้ความเชื่อเพื่อก าไรของผู้ถือหุ้น แต่ไม่เคยถกเถียง ว่าจริงๆ แล้วเรา

ควรใหค้วามส าคัญกับ การร่วมมืออย่างเสมอภาคของคนในที่ท างาน และผู้ท างาน ควรมีอ านาจในการ

ควบคุมมากกว่า ที่ทุกคนอยู่ภายใต้อทิธิพลของผูถ้ือหุน้ เป็นต้น การอ่าน critical theory ในประเด็นต่าง ๆ 

จงึเปลี่ยนมุมมองของผูอ้่าน และอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการกระท าในอนาคต 

           Critical theory ต่างจากทฤษฎีอื่นอย่างไร มีการวิเคราะห์ไว้ว่าแตกต่างใน 5 ประการคือ (1) ใน 

critical theory จะมีการวิเคราะหท์างการเมอืง เชน่ การที่คนเราแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของตน ในลักษณะ

ฉันใหส้ิ่งนี ้เธอใหส้ิ่งนั้นเป็นการตอบแทน เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่เรียกว่าคุณค่าจาก

การแลกเปลี่ยน ที่ถูกให้ความส าคัญมากกว่าคุณค่าจากประโยชน์การน าไปใช้ ทฤษฎีจะวิเคราะห์ให้เห็น

ว่าในสังคมแบบหนึ่งๆ นั้น การสร้างความสัมพันธ์นั้นเกิดมาจากอะไร นอกจากนี้ (2) critical theory จะ

เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คนปลดปล่อยจากภาวะการบีบบังคับ ( oppression) 

ปลดปล่อยให้เกิดเสรีภาพ เกิดความรู้ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมิใช่เพียงแค่รู้ สร้างความรู้ที่มีความ

เที่ยงตรงในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า consequential validity (ใครได้ประโยชน์ ใครเสียหาย จากการวิจัย) 

(3) critical theory มิได้แยกวัตถุออกจากจิตใจ แต่ผสานไว้ด้วยกัน เช่น ในการวิจัยเกี่ยวกับคนงานใน
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ระบบทุนนิยม (capitalism) ผู้ถูกศึกษาจะสะท้อนความตระหนักรู้ ที่ถูกต้องของตน และความปรารถนา

ที่จะมีชีวิตการท างานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ประการที่ (4) critical theory เป็นการผสานระหว่าง สังคมศาสตร์

กับปรัชญาแนวปฏิบัตินิยม หรือการแสวงหาความรู้ความจริง ที่น าไปสู่สังคมที่ดีขึ้น สังคมในความฝัน 

สังคมที่ควรเป็น (utopian) ประการที่ (5) การ verify    (การระบุว่า ทฤษฎีเป็นจริง หรือ เท็จ) ทฤษฎี

เป็นสิ่งที่ท าได้ยากต้องรอจนกว่าสิ่งที่คาดหวังใน critical theory เกิดขึ้นจริงในสังคม 

 นักทฤษฎี critical theorists ต้องท าอะไรบ้าง งานที่นักทฤษฎีต้องท าประกอบด้วย การท้าทาย     

คตินิยม การต่อต้านการยอมรับความอยุติธรรม การเปิดเผยอ านาจและอิทธิพล การก้าวข้ามความ

แปลกแยก การเกิดเสรีภาพของการเรียนรู ้และการมปีระชาธิปไตย 

โดยที่กล่าวมานี้เป็นการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การเมือง        

การปกครอง การให้การรักษาพยาบาล การจัดการองคก์ร ซึ่งเป็นประเด็นที่นักวิจัยสนใจจะท าวิจัยตาม

แนว critical theory ได้ทั้งสิ้น 

         นักวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์อาจท าวิจัยตามแนว critical theory ได้ในหลายประเด็น เช่น 

ครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย การสื่อสารในครอบครัวและการให้ค าปรึกษา รูปแบบ

โครงสร้างของครอบครัวหรือ การจัดการศึกษาเพื่อคนชายขอบ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย การจัดการศกึษาเพื่อพหุวัฒนธรรม 

วิธีวิเคราะห์ประวัติชวีิต (life history approach) 

 ลักษณะของวิธีวิเคราะหป์ระวัติชีวติ เป็นการเก็บข้อมูลประวัติชีวิต โดยการนึกย้อนหลังกลับไป

ในอดีตของผู้ให้ข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ให้ความส าคัญกับบริบททางสังคม ร่วมกับ

บุคคลมีผลต่อการท าพฤติกรรมตา่งๆ อกีทั้งเป็นข้อมูลที่เป็นพลวัต มากกว่าเป็นข้อมูล ณ จุดใดจุดหนึ่ง

ของชีวิต การใช้วิธีการนี้น่าจะเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลตามโครงสร้างของจิตวิญญาณ ที่เป็นนิยาม

ของงานวิจัยนี้ที่มีตัวบ่งชี้จิตวิญญาณหลายตัวและอาจเป็นสาเหตุ และผลซึ่งกันและกันบทบาทของผู้

เก็บและผู้ให้ข้อมูลผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลร่วมมือในกระบวนการเก็บข้อมูลโดยผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้

สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่มโีครงสรา้ง และการสัมภาษณ์เจาะลึกตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยผู้ให้

ข้อมูลร่วมมือในการย้อนความจ า สร้างภาพของอดีตให้ชัดเจน จากการที่ผู้เก็บข้อมูลกระตุ้นให้คิด

ทบทวน สะท้อนความเห็น ความรูส้ึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองในบริบทที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ 

ลักษณะของผู้ให้ขอ้มูลที่เหมาะสม เป็นผู้ใหญ่ในวัยท างาน ที่มปีระสบการณใ์นการท างานที่มาก

พอที่ท าให้ข้อมูลมีความเข้มข้น กล่าวคือเครื่องมือนี้น่าจะใช้เป็นการเสริมเมื่อมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
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แล้วสามารถระบุได้ว่าบุคคลนั้นมีระดับของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ชัดเจน การสัมภาษณ์

ประวัติชีวติ มี องค์ประกอบที่ส าคัญคือ 

 1. แนวการสัมภาษณ์ เริ่มการสัมภาษณ์ตั้งแต่วัยเยาว์และสัมภาษณ์ตามล าดับอายุต้องสัมภาษณ์

บริบทร่วมด้วย ใช้ค าถามตาม (probing) ใช้ค าถามปลายเปิด และพร้อมที่จะปรับและเพิ่มเติมค าถาม  

 ตัวอย่าง เล่าถึงครอบครัวของคุณให้ฟังหน่อยนะค่ะ ในช่วงคุณเป็นเด็กก่อนเข้าโรงเรียน เข้า

เรียนประถม มัธยม ครอบครัวคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะ Probe: ขยายความหน่อยได้ไหมค่ะ ให้ตัวอย่างใน

เรื่องนี้หน่อยได้ไหมค่ะที่บ้านอยู่กับใครบ้าง เขาเป็นอย่างไรกันบ้าง คุณมีแผนในอนาคตอย่างไร ความ

ฝันของคุณเป็นอย่างไร 

 2. การก าหนดเวลาและสถานที่ 

 การสัมภาษณ์ครัง้หนึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง นัดก่อนล่วงหน้า 

 ยืนยันเวลาและสถานที่ก่อนวันสัมภาษณ์ 1 วัน 

 การสัมภาษณ์เริ่มจากค าถามที่เป็นพื้นฐานและถ้ามีค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ที่เป็นส่วนตัวมากๆ ให้เก็บไว้ถามเมื่อผูต้อบรู้สึกคุ้นเคยกับผูถ้ามมากขึ้น 

 จัดหาสถานที่และการเดินทางแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 3. การสรา้งตารางแสดงผลจากการสัมภาษณ์ 

 คอลั่ม: พ่อแม่ พี่น้อง ชุมชน โรงเรียน เพื่อน ศาสนา เป้าหมายของชีวิต ความ

เชื่อหลักความสัมพันธ์กับผูอ้ื่น/สิ่งแวดล้อม 

 แถว: ก่อนเข้าเรียน ระดับประถม ระดับมัธยม มหาวิทยาลัย  

 ผู้สัมภาษณ์ใช้ในการเตรียมข้อมูลและบันทึกข้อมูลส าหรับการสื่อสารกับผู้ถูก

สัมภาษณ์ในแตล่ะครัง้ 

 4. การวิเคราะหแ์ละการให้คะแนนใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หาตามตัวบ่งชีต้ามนยิาม 

 

เทคนิคเหตุการณ์ส าคัญ (critical incident technique) 

 ลักษณะของเทคนิค เป็นเครื่องมือวิจัย (research method) ที่พัฒนาขึ้นโดย Flanagen, John 

(1954)  ใช้เพื่อระบุพฤติกรรมในสถานการณ์เจาะจงที่เป็นเหมือนเหตุการณ์ส าคัญ (เข้าใจว่าเหตุการณ์

ส าคัญน่าจะหมายถึงพฤติกรรมในสถานการณ์หนึ่งๆ ที่มีผลหรือคาดว่าจะมีผลต่อเป้าหมายของ

กิจกรรมบางอย่าง)  ผลจากการใช้เทคนิคจะท าให้ได้ข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การคัดเลือก

พนักงานที่จะท าให้เกิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของงาน 
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 เทคนิคนีม้ีขัน้ตอนส าคัญ 5 ขั้นคอื 

 1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผน ในขั้นตอนนี้ ต้องท าความเข้าใจกับกิจกรรมโดยก าหนด

จุดประสงคเ์ป้าหมายของกิจกรรม ระบุว่าบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้อะไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร 

โดยการไปถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และตัดสินโดยผู้เช่ียวชาญในสาขาเพื่อเลือกจุดประสงค์ที่

ได้รับความเห็นชอบร่วม 

 2) ก าหนดลักษณะเฉพาะส าหรับผู้สังเกตประกอบด้วยการก าหนดลักษณะและประเภทของ

สถานการณ์ ระบุสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ท าความเข้าใจกับผลของ incident ที่มีต่อ

เป้าหมาย และก าหนดคนที่จะท าการสังเกต 

 3) เก็บข้อมูล โดยมีการสังเกตหรือให้ตัวเองรายงานหรือบอกเล่าเกี่ยวกับ incident ที่สุดขั้วที่

เกิดขึ้นในอดีต โดยที่ Flanagen ระบุว่าการสังเกตเป็นวิธีการที่ควรใช้มากที่สุด อย่างไรก็ตามได้กล่าวว่า

เมื่อเราสามารถท าได้ มีทางเลือกอื่นคือการสัมภาษณ์กลุ่มและเดี่ยว การใช้แบบสอบถาม การแบบบันทึก 

 4) วิเคราะหข์้อมูล ใช้เทคนิคการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดกลุ่มพฤติกรรม ก าหนดcategories 

 5) ตีความและรายงานผล หลักจากบทความวิจัยของ Flanagen วิธีการนี้ได้มีการปรับเปลี่ยน

ไปหลายรูปแบบมาก แต่ยังเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในทางการวิจัยสุขภาพ จิตวิทยาองค์กร 

พฤติกรรมศาสตร ์

ประเภทของสาระความรู้ (information)   

 1. สาระความรู้เกี่ยวกับบริบทและที่มา (context and background) หมายถึง สาระความรู้ด้าน

ประวัติความเป็นมา โครงสร้างและหน้าที่ทางสังคมของกรณีศึกษา สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ

กรณีศึกษา เช่นในกรณีที่ศึกษานักการเมือง ก็ต้องการสาระความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ในพรรค

การเมอืง วัฒนธรรมความเชื่อของพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิก หัวหน้าพรรคการเมืองที่สังกัด ปรัชญา

ของพรรคการเมือง การเก็บข้อมูลท าได้จากการดูเอกสารของพรรค ร่วมกับเอกสารของหนังสือพิมพ์ 

(อันนี้เป็นแหล่งข้อมูลภายนอก)    เป็นต้น อันนี้เน้นให้เห็นการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบการ

ตรวจสอบสามเส้า 

 2. สาระความรู้ด้านประชากร (demographic) หมายถึง สาระความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษา

โดยตรง ดา้นการศึกษา อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนีข้้อมูลสว่นนีจ้ะช่วยอธิบายการรับรู้ การคิด เจต

คติของกรณีศึกษาได้เหมือนกัน การเก็บข้อมูลโดยส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์กรณีศึกษาหรือการให้

ตอบในแบบบันทึกข้อมูล 
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 3. สาระความรู้ด้านการรับรู้ (perceptual information) หมายถึง การรับรู้ของกรณีศึกษาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค าถามการวิจัยของนักวิจัย ข้อมูลสว่นนีน้ักวิจัยควรต้องตระหนักว่าการรับรู้ที่มัก

ได้จากการไปสัมภาษณ์นั้นมิใช่ fact แต่เป็นการรับรู้ fact เป็นการรับรู้ที่ใช้กรอบของตัวกรณีศึกษาเอง

เป็นหลัก ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกหรือผิด แต่เป็นการบอกเล่าของกรณีศึกษาในเรื่องราวที่เค้าเชื่อว่าเป็นจริง 

ดังนั้นการรวบรวมสาระด้านการรับรู้ นักวิจัยจึงต้องมีความลึกซึ้งของการสัมภาษณ์ที่ต้องครอบคลุม 

การพรรณนาประสบการณ์นั้น การที่ประสบการณ์นั้นมีผลต่อเขา ความรู้สึก การตัดสินใจ การ

เปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

 4. สาระความรู้ด้านทฤษฏี (theoretical information) หมายถึงสาระที่ได้จากการทบทวนทฤษฎี 

งานวิจัยที่น ามาใช้เพื่อการก าหนดวิธีวิทยาของงานวิจัย การตั้งค าถามการวิจัย การตีความ การ

วิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การสรุปผลการวิจัย 

ความเที่ยงตรงในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ในงานวิจัยเชงิคุณภาพความเที่ยงตรงมาจากการที่นักวิจัย การเลือกตัวอย่าง และการได้ข้อมูล    

อย่างเหมาะสม ความครอบคลุมและรายละเอียด ความตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และการรายงานข้อค้นพบ ซึ่งทั้งหมดนี้มคีวามเที่ยงตรงที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 5 ประการ 

 1. Witness validity ผู้อ่านที่เห็นข้อมูล วิธีวิจัยและข้อค้นพบของนักวิจัยแล้ว ผู้อ่านดังกล่าว         

มีความเห็น ความคิด ความรูส้ึกที่คล้ายๆ กันหรือไม่ 

 2. Touchpoint validity ข้อค้นพบของเรามีการเชื่อมต่อกับทฤษฎี หรืองานวิจัยอื่นหรือไม่ ใน

ลักษณะที่ท าใหชั้ดเจนขึน้ ดีขึ้น คือท าใหอ้งค์ความรู้เดิมหนักแน่น ขยาย เชื่อม ปรับ แก้ไข แตกต่าง อย่างไร 

 3. Efficacy validity ข้อค้นพบมีประโยชน์ ในเชิงวิชาการหรือในทางปฏิบัติ 

 4. Resonance validity ข้อมูลและข้อค้นพบเข้ากับความความรู้สึก ความคิดของผู้อ่านหรือไม่ 

เชน่เราในฐานะที่เป็นคนในกลุ่มนี้เช่นกันต้องยอมรับข้อมูลและข้อค้นพบนี้ 

 5. Revisionary validity ข้อค้นพบท าให้ผู้อ่านได้ ปรับเปลี่ยน ความเข้าใจในทฤษฎีความรู้ หรือ 

เรื่องส่วนตัวบ้างหรือไม่ เมื่อได้อ่านงานวิจัยแล้วก็ท าให้เข้าใจวิธีคิดของชาวสีม่วง สีแดง สีเหลือง มาก

ขึน้ว่า   เราเคยมองเขาอย่างไรขณะนีเ้รารูแ้ล้ววา่เราเข้าใจเขาแล้ว 
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การสังเกต (Observation) 

**พลตร ีดร.เชาวลิต โฆษิตสรรค์ 

 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เช่น       

ในการสังเกตติดตามการหาเสียงของพรรคการเมืองแต่ละพรรค การสังเกตการณ์ประชุม

คณะกรรมการพัฒนาต าบล หรือคณะกรรมการหมู่บ้านในเรื่องต่างๆ  ที่ผู้วิจัยสนใจ หรือการศึกษา

บทบาทของผู้น าชุมชน หรอืการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

ลักษณะทั่วไป 

 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือการสังเกตแบบมีโครงสร้าง ( 

Structured   observation) และการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง ( Unstructured observation )การสังเกต

ทั้งสองประเภทนี้ยังอาจแบ่งย่อยออกเป็นการสังเกตแบบเข้าร่วม (Participant  observation) หรือ แบบ

ไม่เข้าร่วม (Non participant  observation) 

 แม้ว่าการสังเกตจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะท าอยู่ทุกวัน แต่การสังเกตจะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลใน

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้ก็ต่อเมื่อ 1) ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) มีการวางแผนงาน

อย่างมีระบบ 3) มีการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวอย่างมีระบบ (ไม่ใช่บันทึกสิ่งที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์) และ 4) ที่ส าคัญที่สุดคือสามารถทดสอบและควบคุมความถูกต้องและความเชื่อถือได้ 

 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต มีจุดก าเนิดมาจากการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มต่าง ๆ 

โดยนักมานุษยวิทยา วิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้จึงมักจะเรียกว่าเป็นการศึกษาหรือวิจัย เชิง

มานุษยวิทยา และเนื่องจากว่าแต่ดั้งเดิมผู้วิจัยเชิงมานุษยวิทยามักใช้การจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ 

มากกว่าการวัดความถี่หรือตัวแปร การศึกษาดังกล่าวจึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเสียส่วนมาก ใน

ปัจจุบัน นักมานุษยวิทยาบางคนมีความรู้ความช านาญมากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงได้

น าเอาเทคนิคการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณมาใช้ในการวิจัยทางมานุษยวิทยาด้วย ท าให้การเก็บข้อมูล

โดยการสังเกตอาจน าไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย อย่างไรก็ตาม ลักษณะ

เด่นต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาหรือการสังเกตนี้ก็ยังคงอยู่ คือ ข้อสรุปส่วนใหญ่จะอาศัยการ

สังเกตและความประทับใจของผู้ศึกษาเป็นหลัก 

 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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ข้อดีและข้อจ ากัด ของการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตหลายประการ ในส่วนที่เป็นข้อดี 1) 

สามารถบันทึกเหตุการณ์ตามที่ เกิดขึ้นซึ่งมีความถูกต้องมากกว่าวิธีการอื่น ๆ ( เช่น การใช้

แบบสอบถามที่ต้องอาศัยความจ าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต)  2) การบันทึกเหตุการณ์หรือเรื่องราว

ต่างๆ สามารถท าได้โดยเอกเทศไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ให้ข้อมูลในการตอบ 3) การบันทึกไม่

ต้องอาศัยความเต็มใจของผู้ที่ถูกสังเกต  4) การบันทึกเหตุการณ์โดยการสังเกตสามารถให้ข้อมูลต่างๆ 

ที่เป็นประโยชน์และไม่คาดหวังมาก่อนได้ 5) สามารถทดสอบความถูกต้องของค าตอบ หรือข้อมูลต่างๆ 

ได้เมื่อท าการสังเกตเป็นระยะเวลาหนึ่ง และ 6) ข้อมูลที่ได้จากวิธีการสังเกตช่วยให้ผู้สังเกต

ตีความหมายหรือแปลผลขอ้ค้นพบได้ถูกต้องกว่าการเก็บข้อมูลโดยวิธีการอื่น 

 ข้อจ ากัดของกการสังเกต คือ 1) เหตุการณ์บางอย่างต้องการศึกษาอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

ทันทีทันใด ท าให้ไม่สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า เช่น การจลาจลหรืออุทกภัย พฤติกรรมบางอย่างซึ่ง

เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลก็ไม่อาจสังเกตได้ เช่น พฤติกรรมทางด้านการค้ายาเสพติด พฤติกรรมทาง

เพศ สิ่งเหล่านีจ้ะศกึษาได้หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึน้แล้ว หรือต้องอาศัยวิธีการอื่น เช่น การเก็บข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์ผู้กระท าหรือผู้ต้องขัง เป็นต้น 2) การสังเกตอาจไม่เหมาะสม หากกลุ่มที่ศึกษามี

ขอบเขตกว้างขวางมากจนไม่สามารถดูแลกลุ่มเหตุการณ์ได้ทั้งหมด เมื่อเลือกศึกษากลุ่มใดหรือช่วงใด

ของเหตุการณ์จะก่อให้เกิดความล าเอียงในการศึกษาขึ้นได้ 3) การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยทั่วไป

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษามาก ซึ่งเหมาะสมกับการสร้างทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องนั้น แต่ไม่สู้

เหมาะสมกับการทดสอบสมมติฐาน เพราะการทดสอบต้องการได้ผลที่ใช้ได้ทั่วไปมากกว่าใช้ได้เพียง

ชุมชนหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นแต่จะมีเป้าหมายที่ต้องการทดสอบทฤษฎีภายใยชุมชนนั้นเท่านั้น ในการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้วธิีการสังเกต สิ่งที่ตอ้งค านึงถึงคอื 

1. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผูถู้กสังเกต 

2. สิ่งที่ควรสังเกต 

3. การบันทึก การสังเกต และการทดสอบความถูกต้องของการสังเกต 

บทบาทของผู้สังเกต อาจแบ่งออกได้เป็น  4  ประเภทด้วยกันคือ   

1. เป็นผู้เข้าร่วมโดยสมบูรณ์ 

2. เป็นผู้เข้าร่วมแบบผูส้ังเกตการณ์ 

3. เป็นผู้สังเกตการณ์แบบเข้าร่วม 

4. เป็นผู้สังเกตโดยสมบูรณ์ 

ในการสวมบทบาทของผู้เข้าร่วมแบบสมบูรณ์  ผู้เก็บข้อมูลจะเล่นบทบาทการเป็นสมาชิกของ

กลุ่มอย่างเต็มที่โดยไม่เปิดเผยว่าที่แท้จริงตนเป็นใคร  เช่น  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มศาสนา  

หรือเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  หรือการเข้าไปอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม  

เหตุผลของการเล่นบทบาทดังกล่าว ก็เพื่อที่จะได้มปีระสบการณแ์ละมีสว่นร่วมทางจิตใจและพฤติกรรม
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กับกลุ่ม และเนื่องจากกลุ่มไม่ได้คิดว่าเขาเป็นบุคคลภายนอกหลังจากเวลาหนึ่ง การสังเกตของผู้เก็บ

ข้อมูล ก็จะไม่กระทบกระเทือนกิจกรรมต่างๆของกลุ่มที่เป็นอยู่  อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ  ผู้เก็บ

ข้อมูลควรจะเล่นบทบาทร่วมมากน้อยเพียงใด  เช่น  ในการศึกษาผู้ติดยาผู้ศึกษาควรใช้ยาเสพติดด้วย

หรอืไม่  ในการเดินขบวนประท้วงควรเผาเสาธงและปาก้อนหินใส่ต ารวจทหารด้วยหรือไม่  และควรจะเป็น

ผูร้ิเริ่มกิจกรรมด้วยหรอืไม่  ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ  ปัญหาทางด้านจริยธรรม  การที่ผู้สังเกตปิดบังอ า

พรางหาผลประโยชน์จากความไว้วางใจจากสมาชิกของกลุ่ม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นพิษเป็นภัยต่อ

สังคม อาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อผูส้ังเกตเองและนักวิจัยคนอื่นที่จะท าการศกึษาภายหลังได้ 

ส าหรับการสวมบทบาทของผู้เข้าร่วมแบบผู้สังเกตนั้น  ผู้สังเกตเข้าร่วมในกิจกรรม  แต่ทุกคนรู้ดีว่าที่

แท้จริงแล้วเป็นผู้สังเกต  ในกรณีเช่นนี้ผู้สังเกตสามารถก าหนดขอบเขตของการเข้าร่วมได้เพราะไม่มี

ผู้ใดคาดหวังที่จะให้มีพฤติกรรมเช่นสมาชิกคนอื่นๆการสวมบทบาทดังกล่าวมีข้อได้เปรียบคือ  ได้

ประสบการณ์จากการเข้าร่วม  และได้สังเกตกิจกรรมต่างๆไปพร้อมๆกัน  และยังหลีกเลี่ยงปัญหาการ

ปิดบังอ าพรางพื้นฐานที่แท้จริงของตน  อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปผู้เก็บข้อมูลอาจลืมตนเข้าร่วมใน

กิจกรรมมากมายจนมบีทบาททางวิชาการของตน 

 ในกรณีของการสวมบทบาทของผู้สังเกตแบบเข้าร่วม  ผู้สังเกตจะเข้าร่วมในกิจกรรมก็ต่อเมื่อ

จ าเป็นที่จะต้องท าเพื่อการสังเกต  บทบาทดังกล่าวนี้จะก าหนดการเข้าร่วมมากกว่าการเป็นผู้เข้าร่ วม

แบบสังเกตการณ์  เช่น  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาต าบลในฐานะนักวิชาการเพื่อ

ศกึษากระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม 

นอกจากบทบาททั้งสามที่ได้กล่าวมาแล้ว  ผู้เก็บข้อมูลอาจท าตัวเป็นผู้สังเกตโดยแท้  โดยไม่มีการเข้า

ร่วมในกิจกรรมใดๆของกลุ่มที่ตนศึกษา  บทบาทนี้ท าให้ผู้เก็บข้อมูลไม่ต้องมีความผูกพันทางด้าน

อารมณก์ับกลุ่มหรอืกิจกรรมของกลุ่ม 

โดยสรุป  ผู้สังเกตสามารถสวมบทบาทใดบทบาทหนึ่งได้ใน  4  บทบาท  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

เนื่องจากการเข้าร่วมแบบสมบูรณ์มีปัญหามากมายทางด้านจิตใจอารมณ์และร่างกายจึงมักไม่มีผู้นิยม

ใช้  นักวิจัยส่วนมากจะเลือกเล่นเพียงบทบาทใดใน  3  บทบาทหลังเท่านั้น  การจะเลือกบทบาทใด

ย่อมขึ้นอยู่กับ  1) ข้อมูลที่ต้องการเก็บ  2) ประเภทของกลุ่มที่ศึกษา และ  3) อัตราของความถูกต้อง

ของการบันทึกเหตุการณ ์

 สิ่งท่ีควรสังเกต 

 สิ่งที่ควรสังเกตคืออะไร  เป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยต้องตัดสินใจเพราะเรื่องที่จะเก็บมีผลต่อ

บทบาทของผู้เก็บข้อมูล  ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผยทางสังคม  การเป็นผู้สังเกตอาจไม่พียงพอ  แต้ถ้าเป็น

เรื่องที่ไม่มีผลกระทบต่อบุคคลในเรื่องความลับส่วนตัวการเป็นผู้สังเกตก็อาจเพียงพอ  เนื่องจากว่าเรา

มีความสามารถจ ากัดในการสังเกต  จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสังเกตได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสมาชิกของ

กลุ่มในแต่ละวัน  ผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลในเรื่องอะไรบ้าง  ซึ่งท าได้โดยการทบทวน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ท าความคุ้นเคยกับประชากรที่ศึกษาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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ด้านที่ต้องการศกึษา  อย่างไรก็ตาม  วธิีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต มีข้อดีที่เปิดโอกาสให้ผู้เก็บข้อมูล

เปลี่ยนแปลงประเด็นต่าง ๆ ที่ควรศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาชุมชนและประชากรนั้นมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว 

เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีความเหมาะสมและส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของ

การศกึษากว่าประเด็นที่ก าหนดไว้เดิม 

 ประเภทของกลุ่มที่ศึกษาเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อวิธีการที่จะใช้ในการสังเกตถ้าเป็น

กลุ่มที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทางสังคม  การสังเกตแบบสมบูรณ์จะให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ

การเคลื่อนไหวหรอืการตคีวามหมายของกิจกรรมของกลุ่ม  ในขณะเดียวกันการเข้าร่วมแบบสมบูรณ์ที่

จะให้ข้อมูลแนวลึกได้เพียงพอ  ต้องการผู้เก็บข้อมูลที่อุทิศตนให้กับงานวิจัยและมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จะ

เข้ากับกลุ่มดังกล่าวได้  ผู้ที่ท าการวิจัยจะต้องท าการตัดสินใจว่าตนต้องการข้อมูลลึกซึ้งเพียงใด

เกี่ยวกับกลุ่มที่ศึกษา 

 การบันทกึและการทดสอบความถูกต้องของการสังเกต 

 ความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บเป็นเรื่องที่ส าคัญไม่น้อยกว่าในการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต

เพราะโอกาสที่ผู้สังเกตจะมีความคิดเห็นหรือสังเกตได้แตกต่างกันมีมากผู้วิจัยจะต้องก าหนดวิธีการที่

จะใช้ในการทดสอบความเช่ือถอืได้  และความถูกต้องของขอ้มูลอย่างไรก็ตามการที่ผู้เก็บข้อมูล  2  คน  

มีความคิดเห็นหรือบันทึกข้อมูลเหมือนกันก็มิได้หมายความว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือถูกต้อง

เสมอ  แต่อาจเป็นเพราะว่าผู้เก็บข้อมูลทั้งสองมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเหมือนกัน  จึง

ตีความหมายปรากฏการณ์ตา่ง ๆ  ไปในทางเดียวกันโดยที่อาจแตกต่างจากความหมายของประชากรที่

ศึกษาอยู่ได้  แต่ถ้าผู้เก็บข้อมูลมีพื้นเพแตกต่างกันมีความเห็นตรงกันในเรื่องนั้น  ความถูกต้องและ

ความเช่ือถอืได้ของข้อมูลก็มีมากขึ้น  การแก้ปัญหาความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลส่วนหนึ่ง

อยู่ที่การคัดเลือกผู้สังเกต  อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่การฝึกอบรมผู้เก็บข้อมูล  ซึ่งในเรื่องนี้มักจะมีความเข้าใจ

ผดิว่าไม่สลักส าคัญ  แตโ่ดยแท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะได้ข้อมูลที่เป็น

กลางไม่บิดเบือนหรอืบดบังดว้ยค่านิยมของผูเ้ก็บข้อมูล  ผู้เก็บข้อมูลควรได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้สังเกต

ที่ดี  จ าเหตุการณ์ได้ดี  หรือมีวิธีการช่วยความจ าให้ได้ดีมีความว่องไวในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

รอบด้าน  และบันทึกเหตุการณไ์ด้ครบถ้วนเนื่องจากฝึกอบรม  และการจดบันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกต

จะแตกต่างกันไป  สุดแท้แต่ว่าจะมีการสังเกตแบบมีโครงสร้างหรือแบบไม่มีโครงสร้าง  จึงใคร่ขอ

พิจารณาเรื่องการฝึกอบรมและระบบการตรวจสอบความถูกต้องแยกออกจากกันเมื่อกล่าวถึงวิธีการ

สังเกตแต่ละวิธี 

 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง 

 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่นิยมใช้กันมากในหมู่นักมานุษยวิทยา

สังคม  การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างส่วนมากจะเป็นประเภทแบบเข้าร่วมซึ่งผู้สังเกตจะเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ และท าตนเป็นสมาชิกของกลุ่ม  ในปัจจุบันนักสังคมศาสตร์มักจะใช้วิธีการดังกล่าวนี้

เป็นแนวทางในการสร้างแนวความคิดหรือทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา  และมักใช้กับการศึกษาวิจัย
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ประเภทริเริ่มซึ่งผู้วจิัยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นดพีอ  หรือต้องการแนวทางใหม่ ๆ  ที่จะใช้ใน

การศึกษา  นอกจากนั้นแล้ววิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ยังใช้เป็นวิธีการทดลองเก็บ  กล่าวคือ  ผู้เก็บ

ข้อมูลจะมีความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  สิ่งที่สังเกตก็จะ

เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุมต่างๆ  ของการมองปัญหา  ความเฉพาะเจาะจงเริ่มมีมากขึ้นตามล าดับ  การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้  ไม่ถือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแต่เป็นการใชป้ระโยชน์สูงสุดของการเก็บข้อมูลโดยการ

สังเกตแบบไม่มโีครงสรา้ง 

 ถึงแม้วา่ผูส้ังเกตจะท าตัวให้พร้อมอยู่เสมอส าหรับสิ่งใหม่ๆ  หรือเหตุการณ์ใหม่ที่ไม่คาดหวังใน

กลุ่มประชากรที่ศึกษาเมื่อใช้วิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว  แต่ก็มีสิ่งต่างๆ  ที่ต้องค านึงถึงในการสังเกต  

(ซึ่งได้กล่าวมาบ้างแล้ว)  คอื  1) ประชากรที่ศึกษา  เป็นใคร  มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไร  มีจ านวนมาก

น้อยเพียงใด  สมามารถแยกแยะออกเป็นกลุ่มหลักๆ  ได้อย่างไรบ้างในเรื่องที่ก าลังศึกษาอยู่  2) 

สภาวะต่างๆ  ที่ควรศึกษาครอบคลุมมีอะไรบ้าง  เพราะสภาวะที่ต่างกันจะมีผลต่อพฤติก รรมและ

บทบาทของสมาชิกของกลุ่มที่ศึกษาต่างกัน  3) ชุมชนละสมาชิกแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มย่อยมี

วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มอย่างไร การรวมกลุ่มนั้นมีวัตถุประสงค์ของทางราชการหรือไม่  หรือ

เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกของกลุ่มเอง  4) พฤติกรรมของสมาชิก  สมาชิกท าอะไร  ท าอย่างไร

กับใครหรือด้วยวิธีใด  มีอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นมีเป้าหมายอะไร  พฤติกรรมที่ควรท านั้นมีคุณสมบัติ

อย่างไร (เช่น เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือสร้างสามัคคี)  และให้ผลอะไร  5) ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่

สังเกตนั้นเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด  แต่ละครั้งเป็นระยะเวลานานเท่าใด และเกิดขึ้นในโอกาสใด  เป็นสิ่งปกติ

หรือไม่  สิ่งต่างๆที่ระบุข้างต้นนี้เป็นแต่เพียงเครื่องชี้แนะว่า  ผู้สังเกตแบบไม่มีโครงสร้างจะต้องดู

บางอย่างกว้างๆว่ามีแงมุ่มใดบ้างที่ควรสังเกต  ผู้สังเกตอาจจัดล าดับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนการศึกษาวิจัยของตน 

 ปัญหาที่ส าคัญของการใช้เทคนิคการเก็บข้อมูล  โดยการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างคือ  การ

บันทึกข้อมูลหรอืเรื่องราวต่างๆ  ว่าควรจะบันทึกเมื่อใดและอย่างไร  ในแง่ของทฤษฎีการบันทึกควรท า

ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือความล าเอียงที่ เกิดขึ้นเมื่อต้องอาศัย

ความจ า  อย่างไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติการบันทึกทันทีอาจท าไม่ได้  เพราะจะท าให้สภาพธรรมชาติของ

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้หรือก่อให้เกิดความระแวงสงสัยโดยประชากรที่ก าลังศึกษาอยู่  

นอกจากนั้น  การบันทึกอยู่ตลอดเวลายังมีผลกระทบต่อการสังเกต  เพราะขณะที่ท าการบันทึกอาจ

ไม่ได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นได้  โดยทั่วไปการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

รบกวนของประชากรหรือการสังเกตและการใช้ความจ าอาจท าได้โดยวิธีการต่างๆ  กันสุดแท้แต่

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  ที่ใช้กันทั่วไปคือ  จดบันทึกเฉพาะค าหลักๆ  ในกระดาษเล็กๆ  เพื่อ

เตือนความจ าหรือการขออนุญาตและออกจากสถานที่ไปธุรกิจช่ัวคราว  (เพื่อการจดบันทึก)  และ

กลับมาท าการสังเกตใหม่  และถ้าหากท าไม่ได้จริงก็จะต้องพยายามจดจ าให้ได้มากที่สุด  และรีบท า

การบันทึกทันทีที่มโีอกาสเหมาะสม 
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 การจดบันทึกควรอยู่ในรูปของการพรรณนาเรื่องราวให้รายละเอียดต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะท า

ได้  ควรจดบันทึกเป็นรายวันและเก็บเป็นรายวันเพื่อศึกษาดูความตกหล่นได้ในภายหลัง  และอีกชุดหนึ่ง

ควรเป็นการจัดท าเป็นเรื่องราวเพื่อความสะดวกในการค้นหาติดตามประเด็นที่ได้เคยจดบันทึกไว้แล้ว  

แต่ละเรื่องควรระบุวันเวลาของการจดบันทึก  กลุ่มที่เกี่ยวข้อง  ชื่อของบุคคลที่สังเกตหรือสัมภาษณ์  

และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนัน้ 

 ถึงแม้ว่าผู้บันทึกจะบันทึกได้  แต่ผู้วิจัยก็ต้องหาวิธีตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกนั้น         

ซึ่งอาจท าได้โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่วัดโดยการบันทึกเสียง  แต่สิ่งที่ได้เป็นเพียงเสียงของการบันทึก

มิใช่สีหน้าหรือพฤติกรรมที่ไม่ใช้เสียง  วิธีการทดสอบอีกวิธีหนึ่งคือ  การใช้ผู้สังเกตหลายคนท าการ

สังเกตด้วยกันและเปรียบเทียบผลที่ได้จากการบันทึก  แต่การบันทึกนั้นควรเป็นการบันทึกเอกเทศ

ตั้งแต่แรกก่อนการเปรียบเทียบ  อย่างไรก็ตามความสอดคล้องกันของการบันทึกมิใช่สิ่งที่บอกความ

ถูกต้องเสมอไปดังที่กล่าวมาแล้ว 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งจากการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างคือ  ความเป็นวัตถุวิสัย 

(Objectivity)ของการบันทึก  เพราะการที่ผู้สังเกตเข้าร่วมในเหตุการณ์ต่างๆด้วย  ท าให้ผู้สังเกตมีความ

ผูกพันต่อสิ่งตา่งๆที่เกิดขึ้น  และเกิดความล าเอียงได้นอกจากนั้น  ยังท าให้ผู้สังเกตเกิดความคุ้นเคยจน

ละเลยที่จะจดบันทึกในเรื่องที่คุ้นเคยนั้นไปสิ่งเหล่านีจ้ะหลีกเลี่ยงได้เมื่อผูส้ังเกตตระหนักถึงแนวโน้มที่จะ

มองข้ามประเด็นบางประเด็นไปด้วยความคุ้นเคยหลังจากที่ได้สังเกตมาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  ถ้าผู้สังเกต

ท ารายงานความคืบหน้าอยู่เสมอจะท าให้เห็นจุดอ่อนของตนในบางจุดของการบันทึก  การปรึกษาและ

พูดคุยกับบุคคลอื่น  เชน่  เพื่อนร่วมวิชาชีพสม่ าเสมอในเรื่องที่ก าลังศึกษาอยู่  อาจช่วยสร้างความรู้สึก

เป็นกลางและแก้ปัญหาหารมองข้ามประเด็นบางประเด็นได้ เช่น  อาจจะเพ่งเล็งไปที่ผู้น าจนลืมมอง

บทบาทของผู้อื่น  เช่น  ภรรยาหรือมารดา  หรือ  ญาติมิตรของผู้น า  และบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อ

บุคคลเหล่านี้อีกทอดหนึ่ง  หรืออาจสนใจบุคคลอื่นๆที่แสดงความส าคัญจนมองข้ามบุคคลที่มี

ความส าคัญแต่ไม่ค่อยแสดงบทบาท  ยกเว้นในเรื่องที่ส าคัญจริงๆ  การไม่มีบทบาทของบุคคลดังกล่าว

อาจเป็นเครื่องบ่งชี้ของการเห็นชอบในพฤติกรรมที่ก าลังด าเนินอยู่  มิได้แสดงถึงความไม่ส าคัญของ

บุคคลผู้นั้น และบุคคลที่ส าคัญไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในชุมชนตลอดเวลาก็ได้  อาจเป็นบุคคลที่อยู่

หา่งไกลแตต่ิดตอ่กับชุมชนนั้นเป็นระยะๆ 

การสังเกตแบบมีโครงสร้าง 

 การสังเกตแบบมีโครงสร้างเป็นวิธีการเก็บข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง  ที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้วิจัยมี

เป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนมากกว่าการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง  การมีเป้าหมายที่แน่นอนว่าจะศึกษา

เรื่องอะไร  ลกึซึง้เพียงใดท าให้ผู้เก็บข้อมูลสามารถวางแผนปฏิบัติงานต่างๆ  ได้ล่วงหน้าก่อนลงมือเก็บ

ข้อมูลการสังเกตแบบมีโครงสร้างใช้ได้ทั้งในสนามหรือในการทดลองที่มีการควบคุมภายในห้องทดลอง  

เช่น  การสังเกตเกี่ยวกับการประชุมของผู้น าชุมชนหรือของสภาต าบล  ผู้วิจัยสามารถก าหนดได้

ล่วงหน้าว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ควรศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตอ้งการ  
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 เนื่องจากการสังเกตแบบมีโครงสร้างเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ผู้สร้างทราบล่วงหน้าว่าจะศึกษา

เรื่องอะไร  อย่างไร  กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ต้องท าล่วงหน้าก่อนการเก็บข้อมูลคือ  การก าหนดวิธีการวั ด

และการบันทึกสิ่งต่างๆต่อไปนี้ 1) รูปแบบของพฤติกรรม 2) ระยะเวลาของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  3) 

ความถี่ของพฤติกรรมนั้น 4) ความเป็นมาและผลของพฤติกรรม 5.) โครงสร้างทางสังคมที่เหตุการณ์

นั้นๆเกิดขึ้น 6) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม  ทัศนคต ิ และโครงสรา้งทางสังคม 

 ผู้ที่ท าการเก็บข้อมูลอาจใช้การสังเกตแบบมีโครงสร้าง  ทั้งที่เป็นการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมใน

กิจกรรมกับประชากรเป้าหมาย  เช่นเดียวกับการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง  แต่การสังเกตแบบมี

โครงสร้างนั้นเน้นที่การวัด  จึงเป็นการศึกษาที่เน้นทางด้านปริมาณ  ส่วนใหญ่จะใช้ในการทดสอบข้อ

สมมตฐิานมากกว่าการสรา้งขอ้สมมตฐิานหรอืทฤษฎี 

 งานหลักของผู้วิจัยที่ใช้การสังเกตแบบมีโครงสร้างในการเก็บข้อมูลคือ  การออกแบบฟอร์ม

ต่างๆที่จะใช้บันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ซึ่งอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้กระชับและถูกต้องมากขึ้น  เมื่อได้ด าเนินการเก็บข้อมูลไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เนื่องจากได้มีการก าหนดเรื่องราว  หรือประเด็นที่ต้องการศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง

แนน่อน  ในแบบฟอร์มตา่งๆที่จะใช้บันทึกมีการแบ่งจ าแนกเรื่องหรือพฤติกรรมออกเป็นประเภทต่างๆที่

ผู้วิจัยต้องการจะใช้ในการวิเคราะห์เรื่องที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างที่จะเสนอต่อไปนี้ เป็น

ตัวอย่างการจ าแนกประเภทของพฤติกรรมการปะทะสังสรรค์ของกลุ่มที่เบลส์ (Bales)ได้สร้างขึ้นมาและ

เป็นแบบฉบับที่นักวิจัยอื่นได้น าไปใช้ในลักษณะต่างๆ  

 เบลส์ได้แบ่งการกระท าออกเป็น 3 ประเภทคือ  1.) การกระท าที่แสดงออกซึ่งอารมณ์ทาง

สังคมในเชิงบวก  2.) การกระท าที่เป็นกลางค านึงถึงงานเป็นหลัก และ  3.) การกระท าที่แสดงอารมณ์

ทางสังคมในเชิงลบ การกระท าทั้ง 3 ประเภทนี้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้  และยังแบ่ง

ออกเป็นประเภทย่อยได้12ประเภท ดังที่ได้เสนอไว้ในภาพต่อไปนี้ 
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1. แสดงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว  ยกสถานภาพของ 
ผูอ่ื้นใหค้วามช่วยเหลือ  ใหร้างวลั 

 

 

2.มีความปลดปล่อยความตึงเครียด  ตลก  หวัเราะ   
แสดงความพอใจ 

 

 

3.แสดงความเห็นดว้ย  ยอมรับแกน ๆ เขา้ใจ 
เห็นพอ้งปฏิบติัตาม 

 

 

4.ใหค้  าแนะน า  แนวาาง  ใหผู้อ่ื้นมีเอกเาใในการกระา า 

 

 

5.ใหค้วามคิดเห็น  ประเมินผล  วเิคราะห์  แสดงความรู้สึก  
และความปรารถนา 
 

 

6. ใหภู้มิหลงั  ใหข้อ้มูล  ใหก้ารย  ้า  และใหก้ารยนืยนั 

 

 

7. ขอภูมิหลงัเร่ืองราว  ขอ้มูล  การย  ้า  และการยนืยนั 

 

 

8. ขอความคิดเห็น  การประเมินผล  การวเิคราะห์  และ 
      การแสดงความรู้สึก  

 

 

9. ขอค าแนะน า  แนวาาง  และวธีิปฏิบติั 

 

 

10. ไม่เห็นดว้ย  แสดงการปฏิเสธเงียบ ๆ มีความเป็น   
      าางการ  ไม่ใหค้วามช่วยเหลือ 

 

11. แสดงความตึงเครียด  ขอความช่วยเหลือ  ออกจาก 
      สถานา่ี 

12. แสดงความเป็นปฏิปักษ ์ ลดสถานภาพผูอ่ื้น  ป้องกนั 
      และแสดงตวัเอง    

 
 

  1. ปัญหาาางดา้นการส่ือสาร   ก. ปฏิกิริยาในเชิงบวก 
  2. ปัญหาการประเมินผล   ข. ค าตอบา่ีให ้
  3. ปัญหาการควบคุม   ค. ค าถามา่ีถาม 
  4. ปัญหาการตดัสินใจ   ง. ปฏิกิริยาในเชิงลบ 
  5. ปัญหาการคลายความตึงเครียด 
  6. ปัญหาการรวมกลุ่มกนัใหม่ 
 

ภาพ  ประเภทของพฤติกรรมกลุ่มตามรูปแบบของเบลล์ 

 

 

1    2    3    4   5    6 

เร่ืองาาง 
อารมณ์:สงัคมใน

เชิงบวก 

เร่ืองา่ีเก่ียว 
กบังาน :
เป็นกลาง 

เร่ืองาาง 
อารมณ์สงัคม:

ในาางลบ 
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 ตัวอย่างที่เสนอมาข้างต้น  เป็นตัวอย่างการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมหรือบุคคลที่เป็นเป้าหมาย

ออกเป็น 12 กลุ่ม  ซึ่งบางกลุ่มเหมาะกับปัญหาและกิจกรรมบางเรื่องเท่านั้น เช่น ปัญหาทางด้ านการ

สื่อสาร จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ 6 และ 7 และเป็นเรื่องที่เน้นทางด้านการงานและมีความเป็นกลาง

ทางอารมณ ์ หากผู้เก็บข้อมูลสามารถจ ารหัสต่างๆ  เหล่านี้ก็ได้ก็จะท าให้การบันทึกท าได้อย่างรวดเร็ว  

สิ่งที่จะบันทึก    คือพฤติกรรมของบุคคลที่ผู้สังเกตคิดว่าเป็นปฏิกิริยาของผู้กระท า  ซึ่งความถูกผิด

สามารถตรวจสอบได้จากการซักถามผู้กระท าว่าผูบ้ันทึกได้บันทึกปฏิกิริยาของผู้กระท าถูกต้องหรอืไม่ 

 นอกจากวิธีการของเบลส์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ซึ่งสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้

แล้ว    ในปัจจุบันได้มีการน าการสังเกตแบบมีโครงสร้างมาใช้ในการศึกษาอื่นๆ เช่น  การใช้เวลาในแต่

ละวันของสมาชิกในวัยท างานในกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งจะมีการแบ่งประเภทของกิจกรรม  แบ่งช่วงเวลาเพื่อ

การบันทึกกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคน แบบฟอร์มต่างๆ  ที่ออกมานี้  จะต้องมีการทดสอบความ

เหมาะสม  และความสามารถของผู้บันทึกในการใช้แบบฟอร์มดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมาตรฐานใน

การบันทึกเหตุการณ์เสมือนกับว่าผู้บันทึกทุกคนมีความเข้าใจเหมือนกันหมดในค านิยาม  และ

ความหมายต่างๆ  ของแต่ละกลุ่มพฤติกรรมที่ได้จัดจ าแนกไว้  พฤติกรรมต่างๆ  นี้จะต้องมีการระบุว่า

ใครเป็นผู้กระท ากับใคร  ในลักษณะใดและในปัญหาอะไรเป็นระยะเวลานานเท่าใด  ข้อมูลต่างๆ  ที่ได้

จากการบันทึกดังกล่าวนี้จะสามารถน ามาแยกประเภทของกิจกรรรมความถี่และผู้กระท ากับ

ผูถู้กกระท าในเรื่องน้ันๆได้ 

กระบวนการสังเกต 

 ไม่ว่าจะเป็นกากรสังเกตแบบมีโครงสรา้งหรอืแบบไม่มีโครงสร้าง  ซึ่งจะเป็นการเข้าร่วมหรือไม่

เข้าร่วมการสังเกตมีกระบวนการตา่งๆ ที่พอจัดเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

 1. การตระเตรียมและการฝึกอบรม 

 2. การเข้าสู่สิ่งแวดล้อมที่ศกึษา 

 3. ปฏิกิรยิาขัน้ต้น 

 4. การสังเกตและการบันทึก 

 5. การออกจากสถานที่ศกึษา 

 1. การตระเตรียมและการฝึกอบรม  เป็นเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้ว  ที่น ามากล่าวอีกในที่นี้ก็

เพียงแต่จะชีใ้ห้เห็นว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการสังเกต  ที่จะต้องมีการเตรียมตัวและการอบรมผู้สังเกตที่
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คุ้นเคยกับเรื่องราวและประชาชนที่ศึกษาและการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลอย่างไร  จะต้องมี

การฝึกอบรมกันอย่างไรจึงจะได้ขอ้มูลที่เชื่อถือได้ 

 2. การเข้าสู่สิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยในการที่จะน าผู้สังเกตหรือผู้

เก็บข้อมูลเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมหรอืประชากรที่ตอ้งการศึกษา  โดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่ได้เตรียมการ

ไว้ล่าวงหน้าแล้ว  แนะน าให้รู้จักบุคคลหลักของกลุ่ม  หรือของประชากรที่ศึกษาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

ภายในกลุ่มทั้งหมด  มิใช่ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งเท่านั้น  หลังจากการแนะน าผูส้ังเกตควรระบุถึงบทบาทของตน

ให้ชัดเจนแก่ทุกฝา่ย 

 3. ปฏิกิริยาขั้นต้น  คือ  การปรับตัวของผู้สังเกตและของประชากรที่ศึกษาซึ่งในตอนแรกๆ  

อาจจะยังไม่คุ้นเคยกัน  ผู้สังเกตควรตระหนักหรือยอมรับว่าผู้ที่ถูกสังเกตเป็นผู้ที่มีความส าคัญ  และมี

ความจัดเจนในกิจกรรมที่ตนต้องการศึกษา  พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดี  และสร้างความเข้าใจ

กับประชากรที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตน  พยายามอ่านความรู้สกึนึกคิดของประชากรเป้าหมาย 

 4. การสังเกตการณ์บันทึก  หลังจากการปรับตัวในขั้นแรก  เมื่อปฏิกิริยาต่างๆด าเนินการไป

อย่างเป็นปกติผู้สังเกตจะเริ่มท าการสังเกต  และบันทึกอย่างแท้จริงปัญหาต่างๆ  ในการบันทึกที่อาจ

กระทบกระเทือนเหตุการณ์หรือปฏิกิริยาต่างๆต่อการบันทึกตลอดจนทางแก้ไขหรือทางออกต่างๆ  ได้

กล่าวมาแล้วขา้งตน้  จงึจะได้น ามากล่าวซ้ าอีกที่นี้  นักศึกษาควรอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

 5. การออกจากการสถานศึกษา  ในตอนใกล้การสิ้นสุดการสังเกต  และการบันทึก  ผู้สังเกต

ควรเตรียมตัวเองและบอกให้ผู้สังเกตหรือกลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายทราบถึงการจะจากไปของตน  

เพื่อใหเ้กิดความคลี่คลายความผูกพันทางอารมณ์ต่างๆ  ให้เหมาะสมความผูกพันต่างๆ  ที่จะยังคงรักษา

ไว้ภายหลังจากการออกสนามจะได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน

ดั้งเดิม  ข้อตกลงต่างๆ  ที่ได้ท ากันไว้ควรได้ปฏิบัติตามให้ครบถ้วน  ทั้ งนี้เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาการ

กลับเข้ามาศกึษาใหม่ในอนาคต  หรอืเป็นปัญหาต่อนักวิจัยผูอ้ื่นที่จะท าการศกึษาประชากรกลุ่มนัน้อีก 
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วธิีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) 

พ.ต.อ. ดร.สุรชัย  สุกใส** 

 ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ งานที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งคือการออกแบบการวิจัยซึ่งเป็นงานของ

การวางแผนเพื่อผสมผสานทฤษฎี แนวความคิด ข้อมูล แนวทางด าเนินงานวิจัยภายใต้ขีดจ ากัดของ

ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อได้ค าตอบตรงตามประเด็นปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องเลือกแบบของการวิจัยให้

เหมาะสมกับงานวิจัยเพื่อท าใหง้านวิจัยที่ออกมานั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษา การ

ออกแบบการวิจัยเป็นการด าเนินการเพื่อให้ความรู้ที่จะได้รับจากงานวิจัยมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 

ขณะเดียวกันก็จะมีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรงมากที่สุดอีกด้วย การออกแบบการวิจัยหรือการวาง

แผนการวิจัยนั้นเริ่มตั้งแต่คิดปัญหาที่จะท าการวิจัยว่าคืออะไร มีเหตุผลหรือความส าคัญพอที่จะท าวิจัย

หรือไม่ มีค าถามหรือวัตถุประสงค์อะไรบ้างที่ต้องหาค าตอบ มีการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางที่จะตอบ

ค าถามมาเป็นล าดับ ในการออกแบบการวิจัยสิ่งที่ส าคัญมากประการหนึ่งคือการเลือกวิธีการวิจัยที่

เหมาะสมกับเรื่องที่ท าการวิจัย ในรอบหลายปีที่ผ่านมา  วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานได้เข้ามาเป็นทางเลือก

ของระเบียบการวิธีวิจัยที่นอกเหนือไปจากการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณที่นักวิจัยนิยมใช้ใน

การท าวิจัย รูปแบบของวิธีการวิจัยนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวของระเบียบวิธีการวิจัยรูปแบบใหม่ที่เป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เพราะวิธีการวิจัยรูปแบบนี้ท าให้เกิดความเข้าใจต่อ

ปัญหาการวิจัยได้ดีกว่าการใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว 

1. ความหมายของวธิีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) 

 วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็นวิธีวิจัยที่นักวิจัยบูรณาการ

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน ทั้งเรื่องเทคนิค วิธีการ แนวทาง ความคิดรวบยอดเพื่อ

สามารถตอบค าถามวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้น (Johnson & Onwuegbuzi, 2004) และถือเป็นประเภทของการ

ออกแบบการวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งใช้วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพในการก าหนดปัญหาการ

วิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปอ้างอิง (Tashakkori & 

Teddlie, 2009) การใช้วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ (quantitative and qualitative method 

as technique) มาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัยนี้สามารถกระท าได้ทั้งในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

หรอืในระหวา่งขัน้ตอนภายในเรื่องเดียวกัน หรือใช้เทคนิควิธีการเชิงผสมในเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการ

วิจัยตอ่เนื่องแยกจากกันแลว้น าผลการวิจัยมาสรุปร่วมกัน  

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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ทั้งนี้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของกลุ่มส านักคิดปฏิบัตินิยม (pragmatists) และ

สถานการณ์นิยม (situationalist) ซึ่งสนับสนุนว่าการใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

สามารถที่จะน ามาร่วมกันศึกษาหาค าตอบในปัญหาวิจัยเดียวกันได้ โดยเชื่อว่าจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่

รอบคอบ รัดกุม โดยใช้จุดแข็งของงานวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดอ่อนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้

จุดแข็งของงานวิจัยเชิงคุณภาพมาแก้ไขจุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานเป็น

การผนวกรวมวิธีการวิจัยสองรูปแบบ คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน (Creswell and Clark, 

2011) ดังนั้นก่อนที่นักวิจัยจะเข้าใจแนวคิดวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานได้อย่างสมบูรณ์นั้น นักวิจัย

จ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะการวิจัย จุดอ่อนจุดแข็งของวิธีการวจิัยเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณเสียก่อน 

2. ลักษณะ จุดอ่อนและจุดแข็งของวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่น าข้อมูลทางด้านคุณภาพมา

วิเคราะห ์ข้อมูลทางด้านคุณภาพเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข แตจ่ะเป็นข้อความบรรยายลักษณะ สภาพ 

เหตุการณข์องสิ่งตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอผลการวิจัยก็จะออกมาในรูปของข้อความที่ไม่มีตัวเลข

ทางสถิติสนับสนุนเชน่เดียวกัน การวิจัยประเภทนี้จึงมุ่งบรรยายหรืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัย

ความคิดวเิคราะหเ์พื่อประเมินผลหรอืสรุปผลโดยใช้การอนุมานแบบอุปนัย (Induction) ส่วนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยที่น าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ กล่าวคือใช้ตัวเลข

ประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และการเสนอผลการวิจัยก็ออกมาเป็นตัวเลขเช่นเดียวกัน เป็นการวิจัย

ที่มุ่งเน้นการทดสอบหรือยืนยันแนวคิดทฤษฎีเพื่ออธิบายหรือพยากรณ์ข้อมูลหรือการอนุมานแบบนิร

นัย (Deduction) โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการวิจัยทั้งสองวิธีมีจุดแข็งจุดอ่อนที่

แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 จุดแข็ง – จุดอ่อนของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- เก็บผลการวิจัยจากตัวอย่างที่คัดเลือกแล้วว่า

สามารถใหข้้อมูลได้โดยตรงตามเรื่องที่ตอ้งการศกึษา 

- ได้ขอ้มูลเชงิลกึจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย 

- อธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนได้ 

- ศกึษาข้อมูลกรณีที่สนใจจะศกึษาวิจัยได้อย่างเฉพาะ เจาะจง 

- น าข้อมูลจากหลายกรณีมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ 

(Cross-Case Analysis) 

- เข้าใจประสบการณ์สว่นบุคคลที่มตี่อปรากฏการณ์  

โดยผ่านการบอกเล่าจากผู้เกี่ยวข้อง 

- การวิเคราะหข์้อมูลใชเ้วลามาก 

- ผลแปรผันตามอคติของผูว้ิจัยแต่ละบุคคล 

- ไม่สามารถน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้

กับสถานการณท์ี่ตา่งออกไปได้ 

- ไม่สามารถน าตัวเลขไปใช้พยากรณ์เชงิ

ปริมาณได้ 

- อาจมคีวามนา่เชื่อถือน้อยกว่า เพราะผล  

 การวิจัยขึ้นกับผูว้ิจัยและผูต้รวจสอบ 
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- ก าหนดปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่สนใจได้ 

- ศกึษากระบวนการที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 

- วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีฐานราก 

(Grounded Theory) สามารถสร้างแนวคิดทฤษฎีใน

การอธิบายปรากฏ การณใ์หม่ได้ 

- แสดงการแปลความหมายตัวแปรที่สนใจของกลุ่ม

ตัวอย่างได้ 

- เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ 

- ตอบสนองสถานการณ์เฉพาะพื้นที่  เหตุการณ์

เฉพาะและจุดประสงค์การวิจัยเฉพาะเจาะจงของ

ผูเ้กี่ยวข้องได้ 

- ยดืหยุ่นได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการวจิัย 

- น าเสนอรายละเอียดกรณีศึกษาที่มีความส าคัญเพื่อ

สนับสนุนความ ส าคัญหรอืแสดงความสมจริงได้ 

ที่มา : Johnson and Onwuegbuzie, 2004 : 20 

ตารางที่ 2 จุดแข็ง – จุดอ่อนของการวิจัยเชิงปริมาณ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ทดสอบและตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึ้นและเพื่อ

อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร (มากกว่าท าไม) 

- ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นไว้ล่วงหน้า ก่อนการเก็บข้อมูล 
โดยมุ่งหวังการน าผลไปใช้ในทางปฏิบัติ อาศัยข้อมูลที่เก็บ

แบบสุ่มในขนาดตัวอย่างที่เพียงพอ 

- น าผลไปใช้ตอ่ไป และวิจัยซ้ าในกลุ่มประชากรอื่นได ้

- สามารถสร้างสถานการณ์ที่ลดผลรบกวนจากตัวแปร

แทรกซ้อน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชงิเหตุผลได้ 

- เก็บข้อมูลและวเิคราะหผ์ลได้รวดเร็ว 

- ได้ผลเป็นตัวเลขชัดเจนที่มีคุณสมบัติเชงิปริมาณ 

- ผลการวิจัยไม่ขึ้นกับตัวนักวิจัยมากนัก จึงอาจให้ความ

น่าเชื่อถือมากกว่า 

- ได้ประโยชนจ์ากการศกึษากลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก 

- ตัวแปรที่นักวิจัยใช้อาจไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง 

- ทฤษฎีที่นักวิจัยเลือกไว้อาจไม่ตรง
กับความเป็นจริง 

- ขาดความเข้าใจปรากฏการณ์ที่

แท้จรงิ เนื่องจากมุ่งเน้นการทดสอบ

แนวคิดทฤษฎีและสมมุติฐาน 

ที่มา : Johnson and Onwuegbuzie, 2004 : 20 
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3. คุณคา่ของการวธิีการวิจัยเชิงผสมผสาน  

 3.1 ท าให้ได้ค าตอบที่การวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณเพียงวิธีเดียวไม่สามารถ

ตอบได้อย่างครอบคลุม 

 3.2 ท าให้ได้ค าตอบจากการวิจัยที่กว้างขวาง และลุ่มลกึ 

 3.3 สอดคล้องกับธรรมชาติของศาสตร์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 

  3.4 ช่วยใหน้ักวิจัยสามารถตั้งค าถาม ตั้งวัตถุประสงค์ของการวจิัย ได้อย่างหลากหลาย 

และเปิดโอกาสใหน้ักวิจัยใช้เครื่องมือ เทคนิควิธีในการหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย 

 โดยสรุป คือวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานช่วยชดเชยจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งของงานวิจัยแต่ละ

วิธีและช่วยใหใ้ช้ประโยชน์จากงานวจิัยแตล่ะวธิีได้อย่างเต็มที่มากขึ้น (รัตนะ บัวสนธ์, 2551) 

4. ข้อจ ากัดของวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน 

 แม้การวิจัยเชิงผสมผสานจะมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการท าวิจัย แต่การ

น ามาใช้ก็มีข้อจ ากัดบางประการดังนี้ 

 4.1 มีความยุ่งยากในการด าเนินการกรณีที่มีนักวิจัยคนเดียว 

 4.2 นักวิจัยต้องเรียนรู้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพและต้องรู้จักการ

ผสมผสานวิธีให้เหมาะสม 

 4.3 เสียค่าใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลานาน 

 4.4 ความไม่ชัดเจนในวิธีวิทยาของการวจิัยแบบผสมผสาน 

 4.5 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยที่ไม่ชัดเจน และปัญหาในการสรุปผล/การท าความ

เข้าใจกับผูอ้่านเมื่อผลการวิจัยของสองวิธีการขัดแย้งกัน 

5. แบบแผนของวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน 

 วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานแบ่งแบบแผนตามเวลาการด าเนินการวิจัยและความส าคัญของ

การวิจัยได้เป็น 6 แบบใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ (Creswell, 2013) 

 5.1 การวจิัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design) 

  เป็นการวิจัยที่นักวิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมกันกับเชิงปริมาณโดยให้

ความส าคัญการวิจัยทั้งสองแบบเท่ากัน และน าผลการวิจัยมารวมกันในช่วงของการแปลผลเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องหรือท าให้ผลการวิจัยสมบูรณ์มากขึ้น การวิจัยแบบพร้อมกันเป็นรูปแบบการ

วิจัยแบบผสมผสานที่นิยมใช้มากที่สุดอาจเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าการวิจัยแบบสามเส้า (Triangulation 

Design) น ามาใช้เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยให้สมบูรณ์กรณีที่นักวิจัยมีเวลาหรือทรัพยากรจ ากัดในการ
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เก็บข้อมูลและนักวิจัยมีทักษะความช านาญทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยสามารถเก็บและ

วิเคราะหผ์ลการวิจัยทั้งสองรูปแบบพร้อมกันได้  

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการพร้อมกันทั้งสองวิธีการวิจัยและเป็นอิสระต่อกัน 

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้ค าถามปลายเปิด การวิจัยเชิงปริมาณใช้ค าถามแบบระบุตัวเลือก ทั้งสองวิธีมี

ความส าคัญเท่ากัน 

   การวิเคราะหข์้อมูลจะวิเคราะห์แยกจากกันโดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์

เนือ้หา (Content analysis) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะหเ์ชิงสถิติ (Statistic analysis)  

  ส่วนการแปลผลจะเป็นการรวมผล (Merge) ทั้งสองวิธีการวิจัยเข้าด้วยกัน โดย

คัดเลือกรวมเนือ้หาที่เหมอืนกันและเปรียบเทียบเนื้อหาที่แตกต่างกัน จากนั้นสังเคราะห์เป็นผล นักวิจัย

อาจท าการรวมผลโดยการแปลงรูปข้อมูลจากผลการวิจัยแบบหนึ่งเข้ากับการวิจัยอีกแบบหนึ่งก็ได้ เช่น 

การน ารหัสที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพไปผ่านการวิเคราะห์สถิติของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นต้นเพื่อ

บูรณาการผลเข้าด้วยกันเมื่อได้ผลที่รวมทั้งหมดแล้วนักวิจัยน ามาสรุปผลและตีความข้อมูลเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่สมบูรณ์ขึ้นและเป็นการตอบปัญหาการวิจัยร่วมกันในลักษณะส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและ

กัน แบบแผนการวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design) แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แบบแผนการวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design)  

ที่มา : Creswell and ClarK, 2011 : 69 
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 5.2 การวจิัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanation Sequential Design) 

  เป็นการวิจัยที่แบ่งเป็นสองขั้นตอน ช่วงแรกเป็นการวิจัยหลักเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

ก่อนเพื่อตอบปัญหาการวิจัยและตอ่ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อช่วยในการอธิบายผลให้กระจ่างยิ่งขึ้น 

การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบายเป็นการวิจัยที่นักวิจัยเริ่มท าการวิจัยเชิงปริมาณก่อนและท าการ

วิเคราะห์ผลเพื่อน าผลที่ได้ต่อเนื่องไปอธิบายการวิจัยเชิงคุณภาพหรือพัฒนาการวิจัยเชิงคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการวิจัยรูปแบบนี้มีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยหลักและน าร่องการวิจัยเชิง

คุณภาพการวิจัยแบบเป็นขั้นตอน ไม่เป็นภาระนักวิจัยมากนักเพราะการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล

ไม่พร้อมกัน จะท าทีละวิธีวิจัย อย่างไรก็ดี ข้อเสียคือนักวิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานกว่าและ

นักวิจัยยังไม่สามารถเขียนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพช่วงที่สองได้ชัดเจนในช่วงของการขอทุนวิจัยจนกว่า

การวิจัยเชิงปริมาณช่วงแรกจะสิ้นสุดลง 

  การเก็บข้อมูลการวิจัยเริ่มจากการเก็บตัวอย่างเชงิปริมาณด้วยค าถามปลายปิดและน า

ผลการวิจัยมาวิเคราะห์ทางสถิติผลจากการวิจัยเชิงปริมาณน ามาสรุปเป็นปัญหาการวิจัยส าหรับการ

วิจัยเชงิคุณภาพ และให้แนวทางในการเก็บตัวอย่างรวมถึงการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไปและน า

ผลการวิจัยเชงิคุณภาพมาวเิคราะหเ์นื้อหาเพื่อน าไปใช้อธิบายการวิจัยชว่งแรก  

  การสรุปผลจะเริ่มสรุปเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากผลการวิจัยเชิงประมาณจากการ

วิเคราะห์สถิติผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปรวมผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่

น ามาอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ แบบแผนการวิจัยแบบขั้นตอนเชงิอธิบาย (Explanation Sequential  

Design) แสดงได้ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แบบแผนการวิจัยแบบขั้นตอนเชงิอธิบาย (Explanation Sequential Design) 

ที่มา : Creswell and ClarK, 2011 : 69 

 

 5.3 การวจิัยแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) 

  เป็นการวิจัยที่แบ่งเป็นสองขั้นตอน ช่วงแรกเป็นการวิจัยหลักเพื่อส ารวจข้อมูลโดยใช้

การวิจัยเชิงคุณภาพ และน าผลมาวิจัยตอ่ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันและสามารถน าผลไปใช้ต่อ
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ต่อด้วย ตีความ 
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ในวงกว้างได้ การวิจัยแบบขั้นตอนเชงิส ารวจแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็นสองช่วง เช่นเดียวกับการวิจัย

แบบขั้นตอนเชงิอธิบาย แตต่่างกันที่เริ่มตน้ด้วยการวิจัยหลักที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อส ารวจหัวข้อ

การวิจัยให้เข้าใจชัดเจนแล้วน าผลมาใช้ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณในช่วงที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ยืนยันผลส ารวจที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น นิยมใช้

ในหัวข้อที่เป็นปรากฏการณ์ใหมย่ังก าหนดตัวแปรได้ไม่ชัดเจนหรือยังไม่มีเครื่องมือวัดที่ชัดเจน การวิจัย

เชงิผสมผสานรูปแบบนีม้ีขอ้ดีเชน่เดียวกับการวิจัยการวิจัยเชิงผสมผสานแบบขั้นตอนเชิงอธิบายคือช่วย

ให้นักวิจัยไม่รับภาระงานมากจนเกินไป สามารถมุ่งเน้นการวิจัยได้ทีละรูปแบบ แต่มีข้อเสียคือใช้

ระยะเวลาในการวิจัยยาวนานและยังไม่สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงปริมาณช่วงที่สองได้อย่าง

ชัดเจนในช่วงการเสนอขอรับทุน  

  การเก็บข้อมูลเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยค าถามปลายเปิดเพื่อส ารวจท าความ

เข้าใจการวิจัยมากยิ่งขึ้น จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาและน าผลการวิจัยที่ได้มาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณในช่วงที่สอง แล้วท าการระบุกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ

วิเคราะหผ์ลทางสถิต ิเพื่อยืนยันการน าผลไปใช้ทั่วไป 

  การสรุปผลการวิจัยจะสรุปเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากสรุปผลวิจัยเชิงคุณภาพซึ่ง

ผลการวิจัยเชิงปริมาณและสรุปผลเป็นการอธิบายการน าการวิจัยเชิงปริมาณไปยืนยันสมมุติฐานจาก

การวิจัยเชิงคุณภาพว่าสามารถน าไปใช้ทั่วไปได้ แบบแผนการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanation 

Sequential Design) แสดงได้ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แบบแผนการวิจัยแบบขั้นตอนเชงิส ารวจ (Exploratory Sequential Design) 

ที่มา : Creswell and ClarK, 2011 : 69 

 5.4 การวจิัยแบบรองรับภายใน (Embedded Design)  

  เป็นการวิจัยที่มกีารวิจัยย่อยเป็นเชงิคุณภาพหรือเชิงปริมาณภายในการวิจัยหลัก ไม่ว่า

จะเป็นเชงิคุณภาพหรือเชิงปริมาณเพื่อให้การวิจัยไปสนับสนุนการวิจัยหลักให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นการ

วิจัยที่มีการวิจัยย่อยที่เป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเพื่อรองรับการวิจัยหลักที่เป็นได้ทั้งเชิง

คุณภาพหรือเชิงปริมาณแบบใดแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบปัญหาการวิจัยได้ครบถ้วนโดยอาศัย
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ข้อมูลหลายกลุ่มและการวิจัยแบบพหุวิธีกรณีที่ค าถามการวิจัยมีความส าคัญไม่เท่ากันเพื่อ

ประหยัดเวลาและทรัพยากร หรือกรณีที่นักวิจัยต้องการเพียงข้อมูลสนับสนุนจากการวิจัยย่อยไป

พัฒนาการวิจัยหลักที่มคีวามส าคัญมากกว่า  

  การเก็บข้อมูลการวิจัยย่อยสามารถเก็บก่อน ระหว่าง หรือหลังการวิจัยหลักเพื่อน าผลไป

สนับสนุนการวิจัยรักครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาการวิจัยที่ส าคัญน้อยกว่า การเก็บข้อมูล

จะเก็บเวลาไหนก็ได้ หรอืการใช้ผลไปพัฒนากระบวนการวิจัยหลักโดยเก็บข้อมูลก่อนการวิจัยหลัก 

  การสรุปผลของการวิจัยเป็นไปตามช่วงเวลาและวัตถุประสงค์การวิจัย เช่น หากมีการ

วิจัยย่อยเชิงคุณภาพก่อนการวิจัยหลักที่เป็นเชิงปริมาณสรุปผลการวิจัยย่อยเชิงคุณภาพก่อนตามด้วย

การวิจัยหลักรูปแบบการวิจัยแบบรองรับภายในที่พบกันมากคือการน าการวิจัยเชิงคุณภาพรองรับการ

วิจัยเชิงปริมาณแบบทดลองเพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัยเชิงปริมาณ แบบแผนการวิจัยแบบรองรับ

ภายใน (Embedded Design)  แสดงได้ดังภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แบบแผนการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded Design)   

ที่มา : Creswell and ClarK, 2011 : 69 

 

 5.5 การวจิัยแบบปฏิรูป (Transformative  Design) 

  วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานแบบการวิจัยแบบปฏิรูปเป็นการวิจัยที่นักวิจัยต้องการให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดจากผลการวิจัยเป็นการวิจัยโดยวิธีวิจัยหนึ่งแล้วต่อด้วยวิธีอีกวิธีหนึ่ง 

โดยวิธีการวิจัยจะแบบใดก่อนก็ได้อย่างอิสระ เพื่อต้องการให้เกิดความร่วมมือสูงสุด ซึ่งมักเป็น

การศกึษาในกลุ่มประชากรที่ยากต่อการเข้าถึง สุดท้ายนักวิจัยบูรณาการผลของการวิจัยจากระยะแรก

และระยะหลังเข้าด้วยกันในการแปลผลเพื่อสรุปกรอบแนวคิด  

  การวิจัยแบบแผนนี้ เป็นการวิจัยโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี  ( Transformative 

framework) และการวิจัยแบบอิสระ (Emancipatory) โดยอาศัยข้อดีของการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อช่วย

ในการอธิบายและขยายความ มักใช้กับการวิจัยที่กลุ่มประชากรหรือบริบทที่เข้าถึงยากและยังไม่มี

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
 ตีความ 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
หรือเชิงคุณภาพ (ก่อน ระหว่าง หรือหลัง) 
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การศกึษามากนัก มวีัตถุ ประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูป โดยสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งสอง

รูปแบบในล าดับใดก็ได้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและความน่าเชื่อถือของ

การวิจัยมากที่สุดเนื่องจากวิจัยต้องค านึงถึงความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและการให้ความร่วมมือของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นส าคัญ ถือว่าเป็นการวิจัยแนวอุดมการณ์กับแนวคิดทฤษฎีโดนมีระเบียบวิธีวิจัยจาก

ใกล้ตัวนยิมใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมเป็นหลัก 

  การเก็บข้อมูลเป็นไปในรูปแบบใดก็ได้ที่สร้างความร่วมมอืของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด

และท าให้นักวิจัยเข้าถึงขอ้มูลได้มากที่สุด 

  การวิเคราะหข์้อมูลเป็นไปตามวิธีการเก็บข้อมูล โดยมุ่งเน้นอธิบายสภาพความเป็นจริง

ที่ยังขาดความเข้าใจ รวมถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้และสรุปผลดว้ยแนวทางในการเปลี่ยนแปลง 

  การสรุปผลเป็นไปตามวิธีการเก็บข้อมูลโดยมุ่งเน้นอธิบายสภาพความเป็นจริงที่ยังขาด

ความเข้าใจ รวมถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้และสรุปผลด้วยแนวทางในการเปลี่ยนแปลง แบบ

แผนการวิจัยแบบปฏิรูป (Transformative  Design) แสดงได้ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แบบแผนการวิจัยแบบปฏิรูป (Transformative  Design) 

ที่มา : Creswell and ClarK, 2011 : 69 

 

 5.6 การวจิัยแบบหลายช่วง (Multi-phase Design) 

  การวิจัยแบบหลายช่วงเป็นแบบแผนการวิจัยที่มีหลายช่วงหลายรูปแบบ อาจมีทั้งแบบ

เป็นขั้นตอนและแบบพร้อมกันเพื่อตอบปัญหาการวิจัยอย่างเป็นระบบส าหรับโครงการวิจัยขนาดใหญ่

อาจตอ้งอาศัยการท างานรว่มกันของนักวิจัยเป็นกลุ่มใหญ่ การวิจัยรูปแบบนี้อาจอยู่ในรูปโครงการวิจัย

ที่ประกอบด้วยนักวิจัยเป็นทีมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบปัญหาการวิจัยที่ต้องอาศัยสิ่งที่เรียนรู้จาก

หลายๆ การวิจัยร่วมกัน มีข้อดีคือการวิจัยแบบนี้มักตอบปัญหาวิจัยที่มีความกว้างหรือความลึกด้วย

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงปริมาณ 
 

ต่อด้วย ตีความ 



68 
 

การวิจัยย่อยหลายชิ้น ข้อเสียคือใชท้รัพยากรมาก ระยะเวลาการวิจัยนาน และอาศัยการประสานงานที่

ดีของกลุ่มนักวิจัย ทั้งในด้านการด าเนินการวจิัยร่วมกันและการผสมผสานข้อมูลร่วมกัน การเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์และการสรุปผล เป็นไปตามช่วงเวลาการด าเนินการวิจัยแต่ละช่วง หรือตามวัตถุประสงค์

การวิจัย แบบแผนการวิจัยแบบหลายชว่ง (Multi-phase Design) แสดงได้ดังภาพที่ 6 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แบบแผนการวิจัยแบบหลายชว่ง (Multi-phase Design) 

ที่มา : Creswell and ClarK, 2011 : 69 

 วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้ง 6 แบบแผนดังกล่าวมาแล้วเป็น

วิธีการวิจัยที่มีความแตกต่างทั้งในด้านการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผล และการสรุปผล โดยสามารถ

สรุปและเปรียบเทียบการวิจัยเชิงผสมผสานทั้ง 6 แบบแผนได้ตามตารางที่ 3 (อโณทัย งามวิชัยกิจ, 

2558 : 10 -11) 

ตารางที่ 3 สรุปและเปรียบเทียบการวิจัยเชิงผสมผสานทั้ง 6 แบบแผน 

แบบแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การวเิคราะห์ผล การสรุปผล 

1) แบบพร้อมกัน

(Convergent 

Parallel Design) 

เก็บข้อมูลพรอ้มกัน 

ทั้งเชงิคุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

วิเคราะห์แยกกัน  

แตน่ าผลมาสังเคราะห์

รวมกัน (Merge) 

สรุปผลรวมกัน 

 

การวิจัยครั้งท่ี 2 : 
เชิงคุณภาพ 

 

การวิจัยครั้งท่ี 1 : 
เชิงปริมาณ 

 
ก าหนด 

ก าหนด 

 

การวิจัยครั้งที่ 3 : 
เชิงผสมผสาน 
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2) แบบขั้นตอนเชงิ

อธิบาย (Explanatory 

Sequential Design) 

เก็บข้อมูลวิจัยเชงิปริมาณ 

(หลัก) เสร็จก่อน  

และต่อดว้ยวิจัยเชงิ 

คุณภาพ 

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้

การวิเคราะหท์างสถิติ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้

การ วิเคราะหเ์นื้อหา 

แล้วน าผลการวิเคราะห์

เชงิคุณภาพมาอธิบายผล

เชงิปริมาณ 

สรุปผลเชิงปริมาณ  

ผลเชิงคุณภาพ และ

สรุปผลรวมเชิงปริมาณ 

ที่ถูกอธิบายด้วยผลเชงิ

คุณภาพ 

3) แบบเป็นขั้นตอน

เชงิส ารวจ

(Exploratory 

Sequential Design) 

เก็บข้อมูลวจิัยเชงิคุณภาพ 

(หลัก) เสร็จก่อน  

และต่อดว้ยวิจัยเชงิ 

ปริมาณ 

วิเคราะหเ์นื้อหาส าหรับ

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

น ามาตั้งสมมุตฐิาน  

แล้วยนืยันด้วยผลการ

วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

ว่าสมมุตฐิานถูกต้อง 

สรุปผลเชิงคุณภาพ 

สรุปผลเชิงปริมาณ  

และสรุปผลรวมผลเชิง

คุณภาพที่ได้ยืนยันจาก

ผลเชิงปริมาณ 

4) แบบรองรับภายใน  

(Embedded 

Design) 

เก็บข้อมูลการวิจัยย่อย 

(ปริมาณหรือคุณภาพ) 

การวิจัยหลัก (ปริมาณ

หรือคุณภาพ) ช่วงเวลาที่

เก็บเป็นไปตามวัตถุ 

ประสงค์ของการวิจัยย่อย 

วิเคราะห์ตามช่วงเวลาที่

ด าเนนิการวิจัย 

สรุปผลตามปัญหาการ

วิจัย โดยใช้ผลการวิจัย

หลักเป็นส าคัญ 

5) แบบปฏิรูป 

(Tranformative 

Design) 

เก็บข้อมูลดว้ยวิธีอิสระ 

มุ่งเน้นวัตถุประสงค์

การวิจัยเพื่อให้เขา้ถึง

กลุ่มตัวอย่าง  

 

วิเคราะห์ตามช่วงเวลา

ด าเนนิการวิจัยและตาม

กรอบแนวคิดทฤษฎี  

(Transformative 

framework) 

สรุปผลการศกึษาที่ได้

ตามวิธีการด าเนินการ

วิจัย และสรุปกรอบ

แนวคิด รวมถึง

แนวทางการปฏิรูป 

6) แบบหลายชว่ง 

(Multiphase Design) 

เก็บข้อมูลหลายช่วง

หลายรูปแบบ 

วิเคราะห์ตามช่วงเวลา

ด าเนนิการวิจัย (Phase) 

สรุปผลตามช่วงการ

วิจัย (Phase) เพื่อตอบ

ปัญหาการวิจัย 

6. ขั้นตอนการวิจัยแบบผสมผสาน 

  ขั้นตอนที ่1  การก าหนดค าถามการวิจัย อาจตั้งเพียง 1 ค าถาม ที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและ

เชงิคุณภาพ หรอืหลายค าถามแยกเป็นค าถามเชงิปริมาณและค าถามเชิงคุณภาพก็ได้  
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 ขั้นตอนที ่2  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถตั้งวัตถุประสงค์ไว้ข้อเดียวหรือ

หลายข้อก็ได้ ขึน้กับค าถามการวิจัย 

 ขั้นตอนที ่3  การเลือกระเบียบวิธีในการวิจัย ว่าควรเป็นวิธีผสมผสานตามแบบแผนใด 

 ขั้นตอนที ่4  การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิีเชิงปริมาณหรอืเชงิคุณภาพ 

 ขั้นตอนที่ 5  การวิเคราะหข์้อมูลใชว้ิธีการเชงิปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

 ขั้นตอนที ่6 การตคีวามหรอืแปลผลข้อมูลใช้วธิีการเชงิปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

 ขั้นตอนที ่7 การประเมนิความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

 ขั้นตอนที ่8 การสรุปผลและการท ารายงานการวิจัย 

 การค้นหาความรู้ความจริงในปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีลักษณะซับซ้อนโดยใช้วิธีการวิจัย 

จ าเป็น ต้องใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาหรือค าถามการวิจัยที่ต้องการศึกษาหาค าตอบ  วิธีการ

วิจัยเชงิผสมผสาน เป็นทางเลอืกหนึ่งที่จะช่วยให้ได้ค าตอบการวิจัยที่ลุ่มลึกรอบด้านหลายแง่มุม การใช้

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานนี้ ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัย สามารถลดความล าเอียง 

(bias) จากการใช้วิธีเดียวในการศึกษา เพิ่มความเชื่อมั่นในผลการวิจัย พัฒนาการสร้างความตรงของ

เครื่องมือและวิธีการศึกษา สร้างความเข้าใจในขอบเขตขององค์ความรู้ อธิบายประเด็นทางสังคมที่

ซับซ้อนได้ดี ช่วยก าจัดความล าเอียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ดีที่สุดและก าจัดข้อบกพร่องโดยรวมที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ ผลการศึกษาที่มีความแตกต่างจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ได้สมบูรณ์ขึ้น การ

ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานนี้ยังมีแบบแผนการวิจัยให้เลือกใช้หรือออกแบบการวิจัยอย่างหลากหลาย 

ซึ่งแต่ละรูปแบบแผนก็เหมาะสมกับลักษณะปัญหาการวิจัยที่แตกต่างกัน  การด าเนินงานวิจัยเชิง

ผสมผสาน จงึจ าเป็นต้องศกึษาเงื่อนไขที่เป็นข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละแบบแผนประกอบด้วย 
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การวิเคราะห์อภิมาน (Meta - analysis) 

**พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ 

ความหมายและชนิดของการวเิคราะห์อภิมาน 

 การวิเคราะหอ์ภมิานเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้วิธีการทางสถิติมาสังเคราะห์งานวิจัยหลาย ๆ

เรื่องที่ศึกษาปัญหาวจิัยเดียวกัน โดยใช้งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยตัวอย่างของการวิเคราะห์ งานวิจัย

แตล่ะเรื่องนัน้จะถูกแปลงใหเ้ป็นหนว่ยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถสรุปผลรวมเข้าด้วยกันได้ หรือ

อาจกล่าวได้อกีอย่างหนึ่งว่า การวิเคราะห์อภิมานเป็นการวิจัยงานวิจัย (Research of Research) โดยใช้

วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบจากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาวิจัย

เดียวกัน (ศริิยุภา พูลสุวรรณ, 2530, หนา้ 28, Citing Glass et al.pp.21-22)  

 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย เป็นค าที่ G.V.Glass (Glass, 1976, p.32 อ้างใน สุพัฒน์ สุกมล

สันต,์ 2535, หนา้ 8) เป็นผู้น ามาใช้เป็นครั้งแรก หมายถึง การวิเคราะหท์างสถิติผลของการวิจัยจ านวน

มากจากงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปเชิงบูรณาการ (Integrating Finding) วิธีการดังกล่าวนี้ไม่ได้

หมายความรวมถึงการบรรยายเชิงเหตุผล เพื่อสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์

ผลการวิจัยเชิงสถิติ นอกจากนี้การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยยังมีความแตกต่างจากการทุติยวิเคราะห์  

( Secondary Analysis) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องเดิมหรือที่เรียกว่า การปฐมวิเคราะห์  

( Primary Analysis) ด้วยวิธีการทางสถิติที่ดีกว่าเพื่อตอบค าถามเชิงวิจัยของงานเดิมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เท่านั้น ดังนัน้จะเห็นได้ว่าลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย คือ การวิจัยผลของการวิจัย

เรื่องต่าง ๆจ านวนมากที่ได้ท ามาแล้วด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อหาค าตอบรวม สรุป ไม่ใช่การน าเอา

ข้อมูลดบิของงานวิจัยต่างๆ มาวิเคราะหซ์้ าอกี และไม่ใช้การบรรยายสรุปผลงานวิจัยจ านวนมากเพื่อหา

ค าตอบรวมสรุปโดยไม่ใช้การวิเคราะหท์างสถิติช่วยในการหาค าตอบดังกล่าว นั้นแต่เป็นวิธีการที่ Glass 

สรุปว่า เป็นการวิเคราะหผ์ลการวิเคราะหห์ลาย ๆ เรื่อง (The Analysis of Analyses) 

 ส าหรับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2530, หน้า 36 – 37) ได้กล่าวถึงความหมายของการวิเคราะห์อภิ

มานสรุปได้ว่าเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้การสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษา

ปัญหาการวิจัยเรื่องเดียวกันโดยไม่ต้องมีการศึกษาข้อมูลเดิมของงานวิจัยแต่ใช้ผลการวิจัยและ

รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งหมดเป็นข้อมูล โดยใช้งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยการวิเคราะห์ และมี

เป้าหมายที่จะสังเคราะหส์รุปผลการวิจัยทั้งหมดเพื่อตอบปัญหาการวิจัย 

 ดังนั้น การวิเคราะห์งานวิจัยดังกล่าวจึงแตกต่างจากการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยที่นิยมเรียก

กันทั่วไปว่า “การศกึษาวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยทั่วๆ ไป 

 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาเขตศาลายา วิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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ความส าคัญของการวเิคราะห์อภิมานงานวิจัย 

 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวนมาก

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มแีก่นสาร น่าเชื่อถือได้และให้ได้ข้อค้นพบใหม่ที่จะท าให้ผู้ใช้ผลการวิจัยมีความมั่นใจ

ยิ่งขึ้นกว่าการใช้ผลการวิจัยจากงานเพียงบางเรื่องเท่านั้น การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเป็นวิธีการ

สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณที่อาศัยค่าตัวเลข และวิธีการทางสถิติ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อค านวณ

ผลการวิจัยออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน จึงเป็นวิธีการที่ท าให้ผลการวิเคราะห์น่าเชื่อถือได้มากกว่าการ

สรุปงานวิจัยเชิงบรรยายหรอืเชงิคุณภาพเท่านั้น 

 นอกจากนี้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta –Analysis) เป็นวิธีการที่ให้ได้ข้อค้นพบเรื่องต่าง ๆ 

(Topic) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบอย่างแน่ชัด จึงมีความส าคัญมากเป็นอันดับแรกในการ

พัฒนาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง การวิเคราะห์ผลของการวิเคราะห์อภิมานหลาย ๆ เรื่องเรียกว่า 

“การมห-วิเคราะห์อภิมาน” (Meta – Analysis) จะได้ข้อความรู้เป็นสาขาของศาสตร์ ต่างๆ 

(Disciplines) และการวิเคราะห์งานม–วิเคราะห์อภิมานหลาย ๆ เรื่องที่เรียกว่า “การอัครมห–

วิเคราะห์อภิมาน” (Super-Analysis) และการวิเคราะห์นี้ก็จะได้ข้อความรู้ที่เป็นศาสตร์ได้ในที่สุด 

(Dillion ,1982 อ้างใน อุทุมพร จามรมาน, 2527, หน้า 2) 

ความจ าเป็นในการพัฒนาวธิีการสังเคราะห์งานวจิัยอย่างเป็นระบบ 

 ความจ าเป็นที่ก่อให้เกิดการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยใช้สถิติมาวิเคราะห์หา

ข้อสรุปจากผลวิจัย เกิดขึน้จากความต้องการหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่

มีจ านวนมาก ซึ่งวิธีการสังเคราะห์ในอดีต ไม่สามารถสรุปให้เห็นภาพรวมของงานวิจัยที่มีปริมาณ

เพิ่มขึน้อย่างมาก จงึก่อให้เกิดการพัฒนาในการสังเคราะหง์านวิจัยด้วยสาเหตุดังนี้ 

 1. มีงานวิจัยที่ศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกันอยู่เป็นจ านวนมาก และผลการวิจัยขัดแย้งกัน ท า

ให้เป็นปัญหาส าหรับนักสังเคราะหง์านวิจัยที่จะสังเคราะห์สรุปผลเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพราะการสังเคราะห์

งานวิจัยแบบพรรณา (narrative review) ซึ่งเป็นการสังเคราะห์แบบดั้งเดิมนั้น ผู้วิจัยต้องก าหนด

ประเด็นในการสังเคราะห์ และ อ่านงานวิจัยทั้งหมด แล้วจึงสังเคราะห์สิ่ งที่เป็นสาระ ส าคัญของ

งานวิจัยเหล่านั้น เพื่อสรุปเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในการลงสรุป เป็นการยากที่นักวิจัยจะ

สรุปผลการสังเคราะหโ์ดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตัว อาจก่อให้เกิดความล าเอียงในการสังเคราะห์

ผลวจิัย เชน่ ผู้สังเคราะหง์านวิจัย อาจรายงานบางสว่นโดยไม่สังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์ในลักษณะนี้

พบมากในการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย โดยผู้วิจัยเลือกสังเคราะห์จากงานวิจัย

เฉพาะส่วนที่จะมาสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยของตน ท าให้ผลการสังเคราะห์คลาดเคลื่อนและขาด
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ความสมบูรณ์ หรือ ผลการสังเคราะห์ไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานวิจัยกับผลวิจัย 

หรอื ไม่ตอบค้าถามที่เป็นปัญหาวิจัย เป็นต้น 

 2. ความต้องการข้อสรุปสุดท้ายเนื่องจากการสังเคราะห์งานวิจัยมีความส าคัญในฐานะที่เป็น

เครื่องมือประมวลความรู้ความจริง ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้วิธีการที่เป็นระบบท าให้ได้ข้อสรุป

สุดท้าย ซึ่งเป็นที่ยุติในประเด็นปัญหาวจิัยนั้น ๆ 

 จากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการสังเคราะห์งานวิจัย โดยการน าวิธีการ

ทางสถิติมาใช้สังเคราะห์งานวิจัย โดยในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา และบุคคลแรกที่เริ่มใช้

วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ ที่สามารถแก้ข้อบกพร่องของการสังเคราะห์งานวิจัยแบบ

ดั้งเดิมได้ คือ ศาสตราจารย์ จีน วี. กล้าส (Glass G.V.) ซึ่งได้เรียกวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยแบบนี้ว่า 

การวิเคราะหอ์ภมิาน (Meta-analysis) ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในตอนตอ่ไป 

การวเิคราะห์อภิมาน  

 แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์อภิมาน เริ่มต้นในราวปี ค.ศ.1933 โดยระยะแรก ธอร์นไดค์ 

(Thorndike. 1933) และกีเซลลี (Gheselli. 1949) ได้น าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งเป็นผลการวิจัยจาก

งานวิจัยที่ศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน และผลการวิจัยเชิงทดลอง มาแปลงเป็นดัชนีมาตรฐานซึ่งเรียกว่า

ค่าขนาดอิทธิพล (effect size) มาสังเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อสรุปเป็นค่าปริมาณของผลวิจัย 

ต่อมาค่าสถิตดิังกล่าวได้ถูกน้ามาใช้เป็นดัชนมีาตรฐานในการวิเคราะหอ์ภมิาน  

 ศาสตราจารย์ จีน ว.ี กล้าส เป็นผู้วางพื้นฐานในการสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้ค่าดัชนีมาตรฐาน 

ซึ่งเรียกว่าขนาดอิทธิพล และได้บัญญัติศัพท์วา่ Meta-analysis ขึน้ในปี ค.ศ.1976 โดยให้ความหมายว่า

เป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (the analysis of analysis) หรือเป็นระเบียบวิธีบูรณาการงานวิจัย 

(research of researches) ซึ่ง กล้าส ได้อธิบายความหมายไว้ดังนี้ (ศิริยุภา พูลสุวรรณ. 2530: 28; 

อ้างองิมาจาก Glass and others. 1981: หนา้ 21 - 22) 

 การวิเคราะหอ์ภมิาน เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้วิธีการทางสถิติมาสังเคราะห์

งานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกัน โดยมีงานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยการวิเคราะห์ 

ผลวิจัยจากงานวิจัยแต่ละเรื่องจะถูกปรับให้เป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกันและน้ามาเป็นตัวแปรตามใน

การสังเคราะห์งานวิจัย ส่วนตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะงานวิจัย ซึ่งเป็นสาระของรายงานการวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนของผลการวิจัย หรืออาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การวิเคราะห์อภิมาน เป็นวิธีการวิจัยแบบ

หนึ่งที่ใช้วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์รายงานการวิจัย เพื่อหาข้อสรุปอย่างมีระบบจากงานวิจัยหลายๆ 

เรื่องที่ศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกัน ปัจจุบันมีผู้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์อภิมานหลายวิธี ซึ่ง นงลักษณ์ 
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วิรัชชัย (2552) ได้ประมวลสรุปเป็น 6 วิธี ได้แก่ 1) วิธีของกล้าสและคณะ (Glass and Others. 1981) 

เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จุดเด่นของวิธีนี้คือมีสูตรในการค านวณค่าดัชนีมาตรฐานจาก

งานวิจัยหลายแบบ ที่แตกต่างกันตามแผนแบบการวิจัย 2) วิธีของฮันเตอร์ และคณะ (Hunter and 

Others. 1982) เป็นวิธีที่มีการปรับแก้ลดความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนให้เหลือแต่ความ

แปรปรวนอย่างมีระบบ แล้วจึงแบ่งกลุ่มงานวิจัยตามตัวแปรปรับ (moderator variable) และสังเคราะห์

สรุปผลเมื่อไม่มีความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐาน 3) วิธีของโรเซนทาล (Rosenthal. 1991) จุดเด่นของ

วิธีนี้คือการน าค่าระดับนัยส าคัญมาใช้ในการสังเคราะห์ และค านวณค่าขนาดอิทธิพลสองแบบ คือ

ค านวณจากขนาดกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน  และค านวณจากขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างและระดับนัยส าคัญ 4) วิธีของ เฮดจ์ และออลคิน (Hedges and Olkin. 1985) วิธีนี้อธิบายว่า

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องยึดลักษณะการแจกแจงของค่าประมาณดัชนีมาตรฐานขนาด

อิทธิพล ซึ่งมีสูตรเฉพาะตัว 5) วิธีของสลาวิน (Slavin 1989) เป็นวิธีการสังเคราะห์จากหลักฐานที่ดี

ที่สุด (best evidence synthesis) โดยมีการประเมินคุณภาพงานวิจัยและคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยที่มี

คุณภาพมาสังเคราะห์ 6) วิธีของมูลเลน (Mullen 1989) จุดเด่นคือ มีการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปใน

การวิเคราะหอ์ภิมานโดยตรง ชื่อ BASIC Meta-analysis ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนด าเนินการวิจัยเหมือนกัน 

มีหลักการวิเคราะหเ์ชน่เดียวกัน แตแ่ตกต่างกันที่วธิีการวิเคราะหเ์ท่านั้น 

ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย 

 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย คือ การวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยวิธีการเชิงสถิติ นอกจากนี้ 

Glass และคณะ (Glass et al.1981, pp 21 -24 ) ยังกล่าวว่างานวิจัยดังกล่าวนี้มีลักษณะเฉพาะ

บางอย่าง ดังตอ่ไปนีค้ือ 

 1) การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะเป็นการวิจัยที่อาศัยตัวเลขและ

วิธีการทางสถิติที่ใช้กันทั่วไปส าหรับรวบรวมข้อมูล และการสกัดผลการวิจัยออกมาจากงานวิจัยจ านวนมาก 

 2) การวิเคราะหอ์ภมิานงานวิจัย มุ่งแสวงหาข้อสรุปทั่วไปจากงานวิจัยจ านวนมาก ซึ่งไม่จ าเป็น

ที่จะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกๆ ด้าน เพราะเราจะไม่สามารถหางานวิจัยลักษณะดังกล่าวได้เพราะ

งานวิจัยที่เหมอืนกันทุก ๆ ด้านย่อมจะต้องให้ผลการวิจัยอย่างเดียวกัน แต่การวิเคราะห์อภิมานท าการ

วิจัยงานวิจัยที่เหมือนกันในบางด้านเท่านั้น และด าเนินการวิจัยที่คล้ายคลึงกับการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) มากกว่างานวิจัยแบบอื่น  
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 ดังนั้นจากลักษณะของการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยดังกล่าวอาจสรุปเพิ่มเติมได้ว่าการวิเคราะห์

อภิมานนั้นเป็นการวิจัยที่มุ่งท าการแสวงหาข้อสรุปทั่วไปอย่างใดอย่างหนึ่งจากผลการวิจัยจ านวนมาก 

โดยวิธีการทางสถิติ งานวิจัยเหล่านีม้ีความเหมอืนกันในบางด้านที่ตอ้งการหาข้อสรุปร่วมกัน 

พัฒนาการของการวิเคราะห์อภิมาน 

 แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์อภิมาน กล่าวได้ว่าเริ่มจาการสังเคราะห์งานวิจัยเชิง

สหสัมพันธ์ ธอร์นไดด์ และ กีเซลล์ ได้สังเคราะหโ์ดยใช้วธิีการหาค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ในปี ค.ศ. 1933 ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 โรเซนทอล ท าการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองและเรียกชื่อ

วิธีการสังเคราะห์ว่า Meta –Analysis ในปี ค.ศ. 1969 โคเฮน ( Cohen, 1969) เป็นผู้น าเสนอวิธีการ

ค านวณค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size ) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1976 บุคคลที่พัฒนาวิธีการวิเคราะห์อภิ

มานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็คือ แกลส (Glass. 1976) ก็เป็นผู้เสนอเรียกชื่อการสังเคราะห์

ว่า Meta – Analysis พร้อมกันนั้นแกลสก็ยังได้เสนอวิธีการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยเชิง

ทดลองไว้อีกด้วย หลังจากนั้นเกลสและสมิทธ์ (Glass & Smith, 1981) ฮันเตอร์ ชมิดท์และแจ็คสัน 

(Hunter, Schmidt&Jackson, 1981) เฮดจ์และโอลคิน (Hedges & Olkin,1985) ก็เป็นผู้เสนอวิธีปรับแก้

การหาค่าขนาดอิทธิพล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รวมทั้งวิธีการวเิคราะหค์่าเหล่านีม้าโดยล าดับ   

 ส าหรับชื่อของการสังเคราะห์งายวิจัยแบบ Meta – Analysis ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก มีนักวิจัยหลาย

ท่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าชื่อไม่เหมาะสมไม่ตรงกับวิธีการด าเนินการและเสนอแนะชื่ออื่น (นงลักษณ์ วิรัชชัย 

,2540, หน้า 300) แต่นักวิจัยส่วนใหญ่เห็นด้วยและยอมรับจนชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย มีผู้ใช้

ศัพท์ภาษาไทยต่างกัน อุทุมพร จามรมาน(2527) ใช้ “การวิเคระห์เมตต้า” สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 

(2527) ใช้ “การวิเคราะหเ์มทต้า” ดุษฎี โยเหลา (2535) ใช้“การวิเคราะห์เมต้า” ทั้งสามท่านใช้ค าทับศัพท์

ภาษาอังกฤษแต่สะกดแตกต่างกัน สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2530) ใช้ ”การอภิวิเคราะห์” สุรศักดิ์ หลาบมาลา

(2529) ใช้ “การวิเคราะห์ผลรวม” และนงลักษณ์ (2540) ใช้ “การวิเคราะหอ์ภมิาน” เป็นต้น 

ขั้นตอนการวเิคราะห์อภิมานงานวิจัย 

 การวิเคราะหอ์ภมิานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การค้นหารวบรวมงานวิจัย 

 โดยเริ่มจากการก าหนดปัญหาการวิจัย ซึ่งต้องเป็นปัญหาการวิจัยที่มีการท าวิจัยมาแล้วเป็น

จ านวนมากพอสมควร และเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้ค าตอบสรุปแน่ชัดลงไปว่าเป็นประการใดการรวบรวม

งานวิจัยที่ศึกษาเป็นปัญหาเดียวกัน ให้ยึดตัวแปรตามของแต่ละเรื่องเป็นหลัก เมื่อก าหนดปัญหาแล้วก็

นิยามปัญหาให้ชัดเจน ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใหค้รอบคลุมเพื่อเป็นพื้นฐาน
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ในการก าหนดแบบแผน และสมมติฐานการวิจัย งานวิจัยเรื่องหนึ่งๆ อาจมีค่าดัชนีมาตรฐานมากกว่า 1 

ค่า ดังนั้นการนับหน่วยวิเคราะหจ์งึต้องพึงระวัง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2521, หน้า 6) และจ านวนงานวิจัย

ที่มาสังเคราะหไ์ม่ควรน้อยกว่า 10 เรื่อง (อุทุมพร จามรมาน, 2527, หนา้ 120) 

 อนึ่งแหล่งของงานวิจัยที่จะน ามาท าการศึกษานั้น ผู้วิจัยควรจะได้ระบุไว้ด้วยว่าหามาได้อย่างไร 

และจากแหล่งใด เพื่อที่จะได้ผู้ท าการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยในภายหลังทราบได้เมื่อต้องการที่จะขยาย

ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างออกไปให้มากยิ่งขึ้น ปกติแล้วผลการวิจัยอาจพบได้จากหนังสือรวมบทคัดย่อ 

ผลการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ หรอืจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงาน เป็นต้น 

 2. การระบุ จ าแนก ตรวจสอบลงรหัสงานวิจัย 

 เป็นการปรับข้อมูลจากงานวจิัยใหเ้ป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นดัชนีมาตรฐานซึ่งจะต้องพิจารณา

ทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาการวิจัย (Substantive) และวิธีการวิจัย (Methodological) ข้อมูลส าหรับการ

วิเคราะหอ์ภมิานจะครอบคลุมข้อมูลตา่ง ๆ เช่น ปีที่ท าการวิจัย ประเภทของการวิจัย (เป็นวิทยานิพนธ์/ 

รายงานวิจัย) ประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

ตามรหัสที่ก าหนดคุณลักษณะของสิ่งที่วัดและการจ าแนกลงรหัสนั้นจะสัมพันธ์กับคุณลักษณะของ

งานวิจัย และผลการวิจัย 

 การปรับข้อมูลจากงานวิจัยให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นดัชนีมาตรฐานเพื่อน ามาสังเคราะห์

นั้นก่อนจะสังเคราะห์ต้องตรวจสอบคุณลักษณะของข้อมูลก่อน โดยพิจารณาทั้งความเที่ยงตรง 

(Validity) ของข้อมูลและความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อมูล ซึ่งความเที่ยงตรงนี้  พิจารณาจากความ

ชัดเจนในการนิยามของสิ่งที่จะมาจ าแนกลงรหัสผู้สังเคราะห์งานวิจัยต้องระมัดระวังในการอ่านและ

จ าแนกรหัสให้ชัดเจนเพื่อให้แนใ่จในความถูกต้องของการปรับข้อมูลนัน้ ส่วนปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นจะ

มีในกรณีที่ผูจ้ าแนกข้อมูลเพื่อการลงรหัสมีหลายคน จงึตอ้งมเีกณฑเ์ดียวกันในการลงรหัส  

 สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งในการปรับข้อมูลจากงานวิจัย คือ การจ าแนกคุณลักษณะงานวิจัยซึ่ง

จะต้องพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหา และวิธีการด าเนินการวิจัย ฉะนั้นในการสร้างแบบรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการจ าแนกลงรหัสจึงต้องประกอบด้วยข้อมูลในส่วนที่เป็นเนื้อหา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัญหา

การวิจัยกับส่วนที่เป็นวิธีการวิจัย เชน่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นต้น 

เพราะในการวิเคราะห์อภิมานนั้นจะหาข้อสรุปจากงานวิจัย ความแตกต่างของผลวิจัยและเรื่องจึงควร

พิจารณาได้วา่เกิดเนื่องจากเนื้อหาหรอืวิธีการวิจัย 
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3. การวัดตัวแปรจากผลการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ในการสรุปผลวิจัยนั้น เพื่อการประมาณค่าคุณลักษณะประชากรจากค่าสถิติที่

ค านวณจากผลวิจัย ซึ่งค่าดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนที่สุดในการบอกระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรอันเป็นผลวิจัย การวิเคราะห์อภิมานจึงมีลักษณะส าคัญ คือ การประมาณค่าความสัมพันธ์ของ

ประชากรจากงานวิจัยเชิงความสัมพันธ์ และการประมาณค่าขนาดอิทธิพลของประชากรจากงานวิจัย

เชงิทดลอง 

 แต่เนื่องจากผลการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์มีแบบแผนการวิจัยที่ต่างกันวิเคราะห์ค่าสถิติด้วย

วิธีการต่างกันจึงท าให้ค่าสถิติจากงานวิจัยแต่ละเรื่องแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

ต้องน าค่าสถิตเิหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นหนว่ยมาตรฐานเดียวกันเสียก่อนดังนั้นผู้สังเคราะห์จึงต้องสร้าง 

(ค านวณ) ดัชนีมาตรฐานจากงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ตามประเภทของงานวิจัย คือ ค่า

ขนาดอิทธิพล (Effect Size or Effect Magnitude : ES, d) ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานส าหรับงานวิจัยเชิง

ทดลอง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์( Correlation Coefficient : r) ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานส าหรับ

งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size : d) 

   3.1.1 การค านวณหาขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย การประมาณค่าอิทธิพล

จากงานวิจัยเชิงทดลองนั้น วิธีการปรับผลวิจัยให้เป็น หน่วยมาตรฐานเดียวกันวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือ 

การหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และปรับให้เป็นคะแนนมาตรฐาน

โดยการหารด้วยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปรับผลวิจัยให้เป็นหน่วยมาตรฐานโดยใช้ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวหารเพื่อหาดัชนี มาตรฐานที่แสดงขนาดอิทธิพลของตัวแปรจัดกระท านั้นเป็น

เรื่องส าคัญเพราะถ้าหากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ต่างกันจะท าให้ผลการค านวณค่าต่างกัน 

   3.1.2 การทดสอบความมีนัยส าคัญของขนาดอิทธิพล เมื่อค านวณหาค่าขนาด

ของกลุ่มอิทธิพล (Effect Size : d) ของผลการวิจัยแต่ละเรื่องได้แล้ว สามารถท าการทดสอบความมี

นัยส าคัญของขนาดอิทธิพล 

  3.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient : r) 

   3.2.1 การค านวณหาดัชนีมาตรฐานของผลการวิจัย งานวิจัยเชิงความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต่างๆ อาจน ามาท าการวิเคราะห์อภิมานได้โดยการเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรให้เป็นค่าสหสัมพันธ์ในค่าชนิดเดียวกันซึ่งปกติแล้วนิยมใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สันโปรดักต์โมเมนต์ (Pearson Product Moment Correlation: xy r) เป็นเกณฑ์ ดังนั้นหากว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นค่าสัมประสิทธิ์ชนิดอื่น ก็จะต้องแปลงค่าเหล่านั้นมาเป็นค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเดียวกัน แล้วจึงน าค่าเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยโดยตรง โดยไม่ต้องแปลงเป็น

ค่า Fisher’s Z ก่อนหรอืจะน าเอาค่าเหล่านั้นมายกก าลังสองและหาค่าเฉลี่ยแล้วถอดรากที่สอง  ก็ได้ค่า

ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

   3.2.2 การทดสอบความมีนัยส าคัญของดัชนีมาตรฐาน  เมื่อสามารถค านวณหา

ดัชนีมาตรฐานของผลการวิจัยได้แล้ว ก็สามารถท าการทดสอบความมีนัยส าคัญของดัชนีมาตรฐานได้ 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วเป็นวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อน

ค านึงถึงค่าดัชนีมาตรฐานมากกว่าความมีนัยส าคัญ ยอมรับเรื่องความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม 

(Sampling error) และความคลาดเคลื่อนอื่น ๆ และที่ส าคัญมากก็คือค่าต่าง ๆ ที่ค านวณได้เป็นค่าของ

ประชากร (Parameter) ที่สามารถอ้างอิงสรุป (Generalize)ไปยังประชากรได้ ไม่ใช่ค่าของกลุ่มตัวอย่าง 

(Statistic) อย่างเช่นการสังเคราะหผ์ลการวิจัยวิธีอื่น ๆ 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางสถิติในงานวิจัยทั่ว ๆ ไป โดยใช้

งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานหรือผลการทดลองว่ามี

ปริมาณมากน้อยเพียงใด ส่วนค่าความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐานจะบอกให้ทราบว่าดัชนีมาตรฐาน

ของงานวิจัยแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เมื่อพบความแตกต่างของดัชนีมาตรฐาน

ต้องวิเคราะหเ์พื่ออธิบายความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(ANOVA ) หรือการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis ) โดยมีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเป็น

ตัวแปรอิสระ และดัชนีมาตรฐานเป็นตัวแปรตาม เพื่ออธิบายว่าตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยใด อธิบาย

ความแปรปรวนของดัชนมีาตรฐานมากน้อยเพียงใด  

 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2530, หน้า 37 – 38) เสนอวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์อภิมาน

งานวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

  4.1 สถิตบิรรยาย 

  ระเบียบวิธีสถิติบรรยายทุกชนิดสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยได้

ทั้งสิ้น นักสังเคราะห์งานวิจัยนิยมใช้การแจกแจงความถี่ ตรวจสอบการแจกแจงของดัชนีมาตรฐาน 

ค านวณหามัธยฐานและเปอร์เซ็นต์ไทล์ เพื่อตรวจสอบว่ามีสัดส่วนของงานวิจัยเท่าไรให้ค่าอิทธิพลอยู่

ระหว่างควอไทล์ที่ 1 และ 3 หรือค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อ

ตรวจสอบว่ามีสัดสว่นของงานวิจัยเท่าไรที่ให้คา่ดัชนขีนาดอิทธิพลอยู่ในชว่ง d + Sd เป็นต้น 
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4.2 สถิตวิิเคราะห์ 

  4.2.1 การใช้สถิติแก้ความคลาดเคลื่อนในดัชนีมาตรฐานในการวิเคราะห์อภิมาน

งานวิจัย นักวิจัยมีข้อมูลที่เป็นดัชนีมาตรฐานจากงานวิจัยหลายเรื่องมากพอที่จะศึกษาแจกแจงดัชนี

ดังกล่าว และใช้สถิตปิรับแก้ความคลาดเคลื่อนในดัชนมีาตรฐานได้ การปรับแก้ที่ใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ 

การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจากการวัด และความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความจ ากัดของความ

แปรปรวนในตัวแปรของงานวิจัย แต่ละเรื่อง ผลจากการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทั้งสองประเภทนี้มี

ผลท าใหก้ารประมาณค่าพารามิเตอรด์ัชนีมาตรฐานท าได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

  4.2.2 การใช้สถิติอนุมาน นักสังเคราะห์งานวิจัย สามารถใช้สถิติอนุมานในการ

วิเคราะหอ์ภมิานงานวิจัยได้ แตห่นว่ยของการวิเคราะห์เน้นงานวิจัยแต่ละเรื่องหรือดัชนีมาตรฐานแต่ละ

ค่าที่ค านวณจากงานวจิัยแตล่ะเรื่อง มิใช่หน่วยตัวอย่างเหมือนในงานวิจัยปกติ ซึ่งในการใช้สถิติอนุมาน

ในการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยมีข้อสังเกตที่ต้องระวัง 2 ประการ ประการแรกนักสังเคราะห์อาจจะ

รวบรวมงานวิจัยมาได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด แต่งานวิจัยที่รวบรวมได้เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างของ

งานวิจัย และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มิได้มาจากการสุ่ม การใช้สถิติอนุมานจึงท าได้ในกรณีที่รวบรวม

งานวิจัยมาได้มาก เป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มาก อีกประการหนึ่งคืองานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ อาจให้ดัชนี

มาตรฐานมากกว่า 1 ค่า การนับหน่วยการวิเคราะหค์วรระวังในเรื่องนี้ดว้ย 

  4.2.3 การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมาตรฐานกับลักษณะงานวิจัย เนื่องจาก 

ดัชนีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นขนาดอิทธิพลหรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นตัวแปรต่อเนื่องส่วนตัวแปร

คุณลักษณะงานวิจัยมีทั้งตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรไม่ต่อเนื่อง นักวิจัยอาจปรับตัวแปรไม่ต่อเนื่องเป็น

ตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) และสามารถใช้สถิติวิเคราะห์ประเภทสหสัมพันธ์หรือการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมาตรฐานซึ่งเป็นตัวแปรตามกับตัวแปรลักษณะงานวิจัย

ซึ่งเป็นตัวแปรท านายได้ และท าให้ทราบว่าตัวแปรท านายดังกล่าวอธิลายความแปรปรวนของดัชนี

มาตรฐานได้หรอืไม่ อย่างไร 

  4.2.4 การเปรียบเทียบดัชนีมาตรฐานระหว่างกลุ่มงานวิจัยที่มีคุณลักษณะต่างกันเมื่อตัว

แปรคุณลักษณะเป็นตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) หรือเมื่อ

ต้องการควบคุมความแปรปรวนเนื่องจากตัวแปรร่วมด้วยก็อาจใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

(ANCOVA) ได้ 

 การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อภิมานจากงานวิจัยหรือวิธีการสังเคราะห์ผลการวิจัยว่า

ควรที่ผู้วจิัยจะได้ค านึงถึงความคลาดเคลื่อนตา่ง ๆ ของขอ้มูลที่น ามาใช้ ที่ส าคัญมี 3 แหลง่ คือ 

1. ความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Error of Measurement) 

2. ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม (Sampling error) 
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3. ความคลาดเกิดจากพิสัยของความแปรปรวน (Range of Variation) 

 ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรจะได้ท าการแก้ไขความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนที่จะน า

ผลการวิจัยไปใช้ต่อไป ซึ่งความคลาดเคลื่อนชนิดแรกแก้ไขด้วยการแก้ไข (Corrected) ค่าขนาดของ

อิทธิพลให้ถูกต้องเช่นในกรณีของการวิจัยเชิงสัมพันธ์ก็อาจแก้ไขโดยการท าให้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ปลอดจากความคลาดเคลื่อน (Correction for Attenuation) ส่วนความคลาดเคลื่อนชนิดที่

สองนั้นแก้ไขโดยการค านวณค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มแล้วน าไปหักออก

จากค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพล ก็จะได้ค่าความแปรปรวนที่แท้จริง  ส่วนการแก้ไขความ

คลาดเคลื่อนชนิดที่สามนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก และมักจะท าไม่ค่อยได้เพราะต้องอาศัยค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างและของประชากรซึ่งงานวิจัยทั่วไปมักไม่ค่อยรายงานค่าเหล่านี ้

ดังนั้นงานวิจัยวิธีวิเคราะห์อภิมานหรือวิธีสังเคราะห์ผลการวิจัยจึงไม่ค่อยได้แก้ไขความคลาดเคลื่อน

ชนิดที่สามนี้ดว้ย 

 5. การเสนอรายงานการวจิัยโดยการวเิคราะห์อภิมาน 

 การเสนอรายงานการวิจัยโดยการวิเคราะหอ์ภมิาน มีรูปแบบการน้ าเสนอ เช่นเดียวกับการวิจัย

ทั่วไป ในแต่ละขั้นตอน จะต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถ ประเมินความเที่ยงตรง

ของการวเิคราะหอ์ภมิาน และประโยชน์จากงานวจิัยโดยมีแนวทางการน า เสนอดังนี้  

 บทน าหรือปัญหาการวิจัย ประกอบด้วยภูมิหลังและความสัมพันธ์ของปัญหาโดยชี้ ประเด็นที่

เป็นแนวคิดทางทฤษฎีความขัดแย้งของผลวิจัยและแนวคิดพื้นฐานที่สัมพันธ์กับปัญหาวิจัย แสดงให้เห็น

ถึงวิธีการวเิคราะหอ์ภมิาน ที่สามารถอธิบายความขัดแย้งเหล่านั้นได้  

การน าเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนที่เป็น ทฤษฎีที่

สอดคล้องกับประเด็นปัญหาวิจัยในการวิเคราะห์อภิมาน เอกสารเกี่ยวกับรายงานการ สังเคราะห์

งานวิจัย เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทาง หรือวิธีการวิเคราะห์อภิมาน และกรอบความคิด ในการ

วิเคราะห์อภิมาน วิธีด าเนินการ แสดงขั้นตอนการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากการวิจัยทั่วไป 

ซึ่งมี 6 ขั้นตอนคือ รายงานวิธีการเสาะค้นงานวิจัย ระบุเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย แสดงวิธีการวิจัย 

และรายละเอียดของงานวิจัยที่น้ามาสังเคราะห์ เสนอวิธีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคัดเลือกข้อมูล

จากการทดสอบตัวแปรปรับ (moderator variable) ถ้ามี เสนอเหตุผลการเลือกวิธีการวิเคราะห์แบบใด

แบบหนึ่ง การค านวณค่าขนาดอิทธิพล การขจัดความล้าเอียงต่าง ๆ และการด าเนินการกับข้อมูล

บางสว่นที่ขาดหายไป  



82 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเสนอผลการทดสอบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรหลัก และตัวแปรปรับที่มีต่อค่าดัชนีมาตรฐาน และพิจารณาอิทธิพลของตัว

แปรคุณลักษณะงานวิจัยที่เป็นตัวแปรอิสระด้วย  

 การอภิปรายผล น าเสนอประเด็นการอภิปรายที่เป็นข้อค้นพบ หรือปัญหาในการด าเนินการใน

แตล่ะขัน้ตอน ข้อจ้ากัดของการวจิัย ผลสรุปการวิเคราะหใ์นประเด็นส าคัญและอภิปรายเปรียบเทียบกับ

ผลการวิเคราะหอ์ภมิานในเรื่องอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ตรวจสอบความสัมพันธ์กับทฤษฎี พร้อมทั้ง

เสนอแนะประโยชน์ที่ได้จากข้อค้นพบในเชิงนโยบาย และแนวทางการวิจัยสืบเนื่อง 

บทสรุป  

 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยที่น้าเสนอมานี้ เป็นเพียงการแสดงขั้นตอนให้เห็นพอสังเขป 

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีเทคนิคต่างๆ อีกมากมายอย่างไรก็ตาม หัวใจส าคัญของการ

สังเคราะห์งานวิจัยมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ข้อค้นพบจากการ

สังเคราะห์งานวิจัยสามารถน้าไปก าหนดเป็นนโยบาย ชี้ทิศทางการท้าวิจัยต่อเนื่อง และหากงานวิจัยที่

น้ามาสังเคราะหเ์ป็นงานวิจัยประเภทมุ่งตรวจสอบทฤษฎี สาระที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยก็จะเป็น

ประโยชน์ตอ่การพัฒนาทฤษฎีในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

 การสังเคราะห์งานวิจัย 

 เป็นกระบวนการแสวงหาความรูต้ามหลักวิทยาศาสตร ์ การสังเคราะห์ คอื การดึงข้อสรุปออก

จากงานวิจัย น ามาสรุป พิจารณาผลของงานวิจัยนั้น เช่น การวิจัย  RCT จะพัฒนาต่ออย่างไร โดยการ

หาค่าเฉลี่ย พิจารณาผลของการวจิัยที่มคีวามแตกต่างนั้น ต่างเพราะอะไรผลของงานวิจัยที่จะน ามา

สังเคราะห ์จัดเป็นตัวแปรตาม (บทที่ 4) เพราะน ามาเป็นข้อมูลที่ใชใ้นการสังเคราะหง์านวิจัย ตัวแปรต้น 

คือทั้งหมดที่ไม่ใช่ผลของงานวิจัย (ทุกบทยกเว้นบทที่ 4) เช่นงานวิจัยในพืน้ที่ ที่มมีากมายค่า/ผล ของ

งานวิจัยมีความแตกต่างกัน 

 การท า Systematic review เป็นการน าผลการวิจัยมาสังเคราะหไ์ด้ข้อสรุปอย่างเป็นระบบ 

น าผลมาหาค่าเฉลี่ยโดยมีค่าความแปรปรวนประกอบอยู่ด้วย ทั้งนี้หากพบว่าค่าความแปรปรวนมีค่า

มาก ผลของการวิจัยจะได้ผลไม่น่าเชื่อมั่นเท่าที่ควร 

ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์อภิมาน 

 งานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์อภิมานที่สมาชิกกลุ่มได้ค้นคว้ามาเป็นตัวอย่างชื่อเรื่อง ”การ

สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาการติดเชื้อเอชไอวี ใน

เขตภาคเหนือตอนบน โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน” ของนางสาวอรพินธ์ ใจสุนทรศึกษาศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 ซึ่งสามารถสรุปใจความที่

ส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมานทั้ง 4 ขั้นตอนแต่สรุปใจความรวมได้เหลือ 3 

ขั้นตอนดังนี ้

 1. ขั้นค้นหารวบรวมงานวิจัย 

 ในขั้นนีค้รอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเรื่องนี้ ดังนี้ 

 ประชากรของการวิจัย ครั้งนี้คือ งานวิจัยของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน และวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑติศกึษา ซึ่งเกี่ยวกับความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอ

วี ในเขตภาคเหนือตอนบน และเป็นงานวิจัยที่ท าส าเร็จแลว้ระหว่าง ปี พ.ศ. 2527 – 2540 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นรายงานการวิจัยเชิงทดลองและเชิงสหสัมพันธ์ที่ศึกษา

ความสัมพันธ์สภาพส่วนบุคคลของประชากรกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจา

การติดเชื้อเอชไอวี และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน และเป็นรายงานวิจัยของหน่วยงานที่ได้

ตีพิมพ์ใน พ.ศ.  2527 – 2540 จ านวน 60 เรื่อง เป็นรายงานวิจัยเชิงทดลอง จ านวน 12 เรื่อง และ

รายงานวิจัยเชงิสหสัมพันธ์ จ านวน 48 เรื่อง 

 2. ขั้นระบุ จ าแนก ตรวจสอบลงรหัสงานวิจัย 

 ในขั้นนี้สรุปใจความได้ว่า รายงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ 60 เรื่องนั้น เป็นรายงานวิจัยที่ไม่ใช่

วิ ท ย านิ พน ธ์ ห รื อ ป ริญญานิ พน ธ์ เ ท่ า กั บ  ร้ อ ย ล ะ  48.3 สถ าบั นที่ ท า วิ จั ย ม ากที่ สุ ด คื อ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่ากับร้อยละ 46.7 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2538 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.7 

ลักษณะงานเป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาคือกลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และกลุ่มชายซึ่งมีคา่เท่ากันคือร้อยละ 21 .7 สถานที่ท าวิจัยในจังหวัดเชียงใหม่

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามากที่สุดคือ 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 70 

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีค่าระหว่าง .50 ถึง .9603 โดยมีค่าเฉลี่ย .795 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑค์่อนขา้งสูง และความเช่ือมั่นส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาความเบ้ ซึ่ง เท่ากับ -.386 

แสดงวา่ความเช่ือม่ันของเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยสูงกว่า .795 เป็นต้น 

 ลักษณะงานเป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และกลุ่มชายซึ่งมีค่าเท่ากันคือร้อยละ 21 .7 สถานที่ท าวิจัยในจังหวัด

เชียงใหม่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามากที่สุดคือ 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อย
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ละ 70 ความเช่ือม่ันของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยมีค่าระหว่าง .50 ถึง .9603 โดยมีค่าเฉลี่ย .795 ซึ่งอยู่

ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และความเชื่อมั่นส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาความเบ้ ซึ่ง  เท่ากับ -

.386 แสดงวา่ความเช่ือม่ันของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยสูงกว่า .795 เป็นต้น 

 3. ขั้นวัดตัวแปรจากผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากงานวจิัยเรื่องนีผู้ว้ิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจาการวัดเพื่อ ให้ดัชนีมาตรฐานที่จะน ามาสังเคราะห์มีความ

น่าเชื่อถือได้มากขึน้ โดยใช้สูตรปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจากการวัดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

3.2 ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจากการวัดของค่าขนาดอิทธิพล โดยใช้สูตรของฮันเตอร์และคณะ 

3.3 ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มโดย การค านวณค่าความแปรปรวนของดัชนี 

มาตรฐาน ค านวณหาขนาดของความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม และ ขนาดของความแปรปรวนที่แท้จริง

ของดัชนีมาตรฐาน ทั้งของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และขนาดอิทธิพล 

3.4 เริ่มด าเนินการสังเคราะหง์านวิจัยตามวัตถุประสงค์โดย 

  3.4.1 หาค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ จากงานวจิัยเชงิสหสัมพันธ์ 

  3.4.2 หาค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลและความแปรปรวน จากงานวจิัยเชงิทดลอง 

 งานวิจัยเรื่องน้ีได้ผลการวจิัยดังน้ี 

  1. ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง สภาพส่วนบุคคล กับความรู้ ทัศนคติ 

พฤติกรรมการ ป้องกันตนเองจาการตดิเชื้อ เอชไอวี มคีวามสัมพันธ์ระดับต่ าในเชิงบวก 

  2. ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ ป้องกัน

ตนเองจากการตดิเชื้อ เอชไอวี มีความสัมพันธ์ระดับต่ าในเชิงบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

สรุปสาระส าคัญของ Meta - analysis 

ประเด็น สาระส าคัญของ Meta - analysis 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ภิ ม า น 

(Meta - analysis) 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

ใช้วธิีการทางสถิติมาสังเคราะห์งานวิจัยหลาย ๆเรื่องที่ศกึษาปัญหา

วิจัยเดียวกัน 

ใช้งานวิจัยแตล่ะเรื่องเป็นหน่วยตัวอย่างของการวเิคราะห์  

งานวิจัยแตล่ะเรื่องตอ้งมหีน่วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถ

สรุปผลรวมเข้าด้วยกันได้ 

เป็นการหาข้อสรุปเชงิบูรณาการ ( Integrating Finding ) 

ไม่ใช่การน าเอาขอ้มูลดิบของงานวิจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ซ้ าอีก 

เป็นวิธีการที่ Glass สรุปว่า เป็นการวิเคราะหผ์ลการวิเคราะห์หลาย ๆ 

เรื่อง ( The Analysis of Analyses) 

ความจ าเป็นในการ

สังเคราะห์งานวิจัย  

ต้องท าเพื่อจะได้รู้เขาว่ามีคนที่ท างานวิจัยไปในทิศทางใด และต่อยอด

งานวิจัย โดยการน างานวิจัยมาสรุปสังเคราะห์ผลภาพรวมให้ได้ข้อสรุป

สุดท้ายที่ชัดเจน 

ประเภทของการสังเคราะห์

งานวจิัย 

 

1. สังเคราะห์แบบพรรณนา/บรรยาย (Narration) 

2. สังเคราะห์แบบนับคะแนน (Vote-counting) 

3. สังเคราะห์แบบสะสมความน่าจะเป็น(copulation of probability values) 

4. สังเคราะหแ์บบประมาณค่าขนาดอิทธิพล(estimators of effect sizes) 

5. สังเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta- analysis, meta-

ethnography) 

หลักการในการสังเคราะห์

งานวจิัย 

 

ผลของการสังเคราะห ์จะได้มุมมองของปรากฏการณ์ที่ต้องการ ได้ผล

ภาพรวมที่กว้างขวางนุม่ลึกมากกว่าการน าผลการวิจัยทุกเรื่องมา

รวมกัน การสังเคราะห์งานวิจัยท าได้ 2 แบบ คอื การเป็นส่วนหน่ึงของ

งานวิจัย และเป็นงานวิจัย (การตอ่ยอดงานวิจัย) 

ประเด็นท่ีต้องพิจารณาใน

การสังเคราะห์งานวิจัย 

 

1. ตอ้งเป็นปัญหาเดียวกัน เป็นเรื่องเดียวกัน แตน่ิยาม/วัดตัวแปร

ต่างกัน มีแบบแผนการวิจัยแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างต่างกัน การ

วิเคราะห์ต่างกัน ทั้งนีป้ระเด็นจะกว้างหรอืแคบ ขึน้กับวัตถุประสงค์ของ

การศกึษา และระดับของการศกึษา เชน่ สนใจศกึษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเด็ก ประชากรที่จะ

น ามาใช้ในการสังเคราะห์ คืองานวิจัยทุกเรื่องที่ท าเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ตัวแปรตน้) 
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ตัวแปรตามคือ ผลของงานวิจัยดังกล่าว การก าหนดประเด็นที่กว้าง

เกินไป จะท าให้การสังเคราะหล์ าบาก 

2. ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะหอ์ภมิาน 

2.1 ตัวแปรเกี่ยวกับการพิมพ์ (เป็นตัวแปรต้น) 

2.2 ตัวแปรเกี่ยวกับเนือ้หาสาระ (เป็นตัวแปรต้น) 

2.3 ตัวแปรเกี่ยวกับวิธีการวิจัย (เป็นตัวแปรต้น) 

2.4 ผลของการวิจัย (เป็นตัวแปรตาม) 

ตัวแปรต้นของการอภมิาน มีมากกว่าวิจัยปกติ การที่ความแปรปรวนมี

มากไม่เป็นผลดี 

3. หน่วยการวิเคราะห ์ เช่น หน่วยวัดขนาดอิทธิพล งานวิจัยแต่ละเล่ม 

หรอืชุดการทดสอบสมมุตฐิาน ทั้งน้ีหน่วยของการวัดแต่ละหน่วย

ต้องเป็นอิสระต่อกัน และมีอย่างน้อยหน่ึงหน่วย 

4. ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมาน 

วิจัยโดยทั่วไปจะมีค าตอบที่เป็นตามสมมติฐาน    แต่หากเป็นการอภิ

มานจะสนใจผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของตัวแปรตน้ที่มีต่อตัวแปรตาม 

คือ Treatment effect โดยจะน ามาเป็นตัวแปรตามในการสังเคราะห์

งานวิจัย   ปัจจัยที่เป็นเหตุ และผลที่สะท้อนตามค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ของชุดข้อมูล ๒ ชุด หมายถึงข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกัน 

ยิ่งซ้อนทับกันมากยิ่งเกี่ยวข้องกันมาก สัมพันธ์กันอย่างดี สัดส่วนมาก

สุดคือ 1 น้อยสุดคือ 0  

กระบวนการสังเคราะห์

งานวจิัย 

 

1. เริ่มจากความสนใจโดยการก าหนดจุดมุ่งหมาย/ปัญหาวิจัย โดยการ

น าผลที่ได้จากการวิจัยในเรื่องที่จะสังเคราะหน์ั้นมาท าการยืนยันผล 

ประมวลผล ให้ได้ขอ้สรุปภาพรวมของเรื่องที่จะสังเคราะหน์ั้น ทั้งนี้หาก

พบข้อแตกต่างในระหว่างการสังเคราะหก์็น ามาวิเคราะหต์่อ เป็นการ

วิเคราะห์จากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะหม์าแล้ว 

2. การศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง และการสรา้งกรอบความคิด 

3.การรวบรวมข้อมูล: ระบุ, สืบค้น, ประเมิน, บันทึก โดยการน าสาระที่

มีประโยชน์ ผลการประเมินคุณภาพผลการวิจัย (สร้างแบบสอบถาม/

แบบเก็บข้อมูล/แบบประเมิน) 

4. การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อสังเคราะห์ 

5. การสรุป อภปิรายผล และการเสนอรายงาน 
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ประเด็น สาระส าคัญของ Meta - analysis 

ประเภทของการวิเคราะห์

อภิมาน 

 

1. Primary Analysis เป็นการสังเคราะหจ์ากผลการวิจัย 

2. Secondary Analysis เป็นการสังเคราะห์จากรายงานการสังเคราะห์

งานวิจัย 

3. Meta Analysis 

4. Mega Analysis ปริมาณของการสังเคราะหม์ีจ านวนมาก 

หลักการตั้งชื่องาน

วิเคราะห์อภิมาน 

 

การศกึษาผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะท าวิจัย และ

น าเสนอเป็นรายงาน...เป็นตัวสะท้อนคุณภาพงานวิจัย งานวิจัยที่ดี

จะต้องมกีารทบทวนเอกสารที่ครบถ้วน เชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการ 

การทบทวนเอกสาร 

(Systematic Review) 

ทั้งนีต้้องทราบผลของการวิจัยที่หานีม้ีค่าอิทธิพลเท่าไหร่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่าไหร่ 

ถ้าเป็นอภิธาน  

(Meta Analysis) 

ต้องทราบดัชนีมาตรฐานมคีวามแปรปรวนหรอืไม่ ตัวแปรใดจะเป็นตัว

อธิบายความแตกต่างดังกล่าว 

การท า  

Review Systematic 

ค าถามวิจัยมีความชัดเจน การเขียนปัญหาวิจัย ตอ้งครอบคลุมสิ่งที่

ต้องการศกึษา ทั้งตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 

การท าวิจัยอภิธาน 

 

สร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยที่จะใช้ในการ

เป็นตัวแปรต้นในการหาข้อมูลให้เอาค าถามวิจัยเป็นตัวสืบค้นได้แก่  

Population เป็นใคร Indicator or Intervention/test ect. ตัว Treat คือ

อะไร   Comparator การเปรียบเทียบด้วยอะไร/วิธีการที่ใช้Outcome 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคอือะไร 

การสืบค้นข้อมูลภาพแคบ ใช้ หรือ (Or) ซึ่งจะได้เฉพาะเรื่อง แต่เป็น

ปริมาณมากภาพกว้างใช้ และ (And) จะได้เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันมาก 

ปริมาณลดลง ทั้งนี ้ต้องทราบประเด็นปัญหาวิจัยก่อนที่จะท าการสืบค้น 
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Quantitative research (การวิจัยเชิงปริมาณ) 

วัฒนา นนทชิต** 

 การวิจัย คือ การค้นคว้าหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างมีระบบแบบแผน โดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์หากแบ่งตาม

ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยปกติเรามักจะคุ้นเคยกับการตอบ

แบบสอบถามที่มีใครก็ไม่รู้มักจะส่งมา ให้เราตอบอยู่บ่อย ๆ น่ันคือ ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยเป้าหมายใหญ่ คือ การศกึษาความรูค้วามคิด พฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็น

เหตุเป็นผล พิสูจน์และอ้างอิงได้ ซึ่งน าไปใช้อธิบายหรือท านายพฤติกรรมของคนในภาพกว้าง โดยให้

ความส าคัญแก่ขอ้มูลที่แจงนับหรือวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลอาจบอกว่าอะไรมากน้อยกว่ากัน อะไรสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับอะไร อะไร

แตกต่างจากอะไร 

 ส าหรับการวิจัยอีกชนิดหนึ่งที่เรยีกว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้น เป็นการ

แสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติ สนใจ

ข้อมูลดา้นความรู้สกึนึกคิด การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยม พฤติกรรมหรือ

อุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง มักใช้เวลานานใน

การศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกตและการ

สัมภาษณ์เป็นวิธีหลักในการ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความและสร้างข้อสรุป

แบบอุปนัย (inductive) 

ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นเรื่องของการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อย่างน้อย 2 ตัว เพื่อ

ตรวจสอบสมมติฐานที่ได้เจาะจงตั้งเอาไว้ก่อน โดยรองรับด้วยแนวคิดทฤษฎีหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ แต่

การวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อท าความเข้าใจและอธิบายความหมาย

ปรากฏการณ์ ทางสังคม ซึ่งต้องดูเป็นองค์รวม (holistic) เพราะชีวิตคนหรือสังคมมีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยว

พันธ์กันหลายเรื่องไม่สามารถดูตัวแปร 2 - 3 ตัวได้ การวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่จ าเป็นต้องตั้งสมมติฐาน

หรือมีแนวคิดทฤษฎีรองรับเอาไว้ก่อน แต่เป็นการสร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎีใหม่ ๆ ตลอดจน

ข้อเท็จจริงใหม่จากที่เคยรู้มาแตเ่ดิม 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ ไม่ให้ความสนใจในบริบทรอบ ๆ ว่าเป็นอย่างไร เพราะสามารถควบคุม

ตัวแปรได้หมด แต่การวิจัยเชิงคุณภาพให้ความสนใจในเรื่องของบริบท (context) ทางสังคมวัฒนธรรม 

เพราะบริบทในแต่ละแหง่ไม่เหมอืนกัน เชน่ ในเมอืงกับในชนบท พุทธกับมุสลิม เป็นต้น 

3. การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาศึกษา

ไม่นานไม่ต้องท าความรู้จักหรือสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมก่อน  เมื่อตอบแบบสอบถามให้เสร็จ

เรียบร้อยแลว้ผูว้ิจัยก็จากไปหรอืที่เรยีกว่า “ตีหัวแล้ววิ่งหนี” ในขณะที่แบบสอบถามอาจมีข้อจ ากัด เช่น 

การเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่ไม่รู้หนังสือหรือมีการศึกษาน้อยเขาจะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 

หรอืถ้าแบบสอบถามมจี านวนมากคนก็ไม่อยากตอบแบบสอบถาม แต่การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกตการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อมกล่อม

เกลา การสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยต้องออกไปสัมผัสแหล่งข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของ

ปัญหา ในเบือ้งตน้จะต้องสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมก่อนและใช้การศกึษาติดตามระยะยาว 

4. การวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวเลขหรือสถิติ สามารถแจงนับได้ แต่การ

วิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะข้อมูลจะเป็นการพรรณนาความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม 

บริบททางสังคมวัฒนธรรม รากเหง้าของปัญหา ความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่ง

ต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมพฤติกรรมหรอือุดมการณข์องบุคคล 

5. การวิจัยเชิงปริมาณ ตรวจสอบเครื่องมอืในการวิจัย คือ แบบสอบถามหรือแบบทดสอบ โดย

ผู้เช่ียวชาญที่เป็นนักวิชาการ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และน าแบบสอบถาม

ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือที่

ใช้ในการวัด แตก่ารวิจัยเชิงคุณภาพไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบเครื่องมอืในการวิจัย เพราะตัวผู้วิจัยถือเป็น

เครื่องมือที่ส าคัญ ท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาโดยวิธีการที่เรียกว่า การตรวจสอบแบบสามเส้า 

(triangulation) ได้แก่ 

1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่

แตกต่างกันกล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกัน

หรอืไม่ และถ้าบุคคลผูใ้ห้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมอืนเดิมหรือไม่  

2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจิัย โดยการเปลี่ยนตัวผูส้ังเกตหรือสัมภาษณ์ และ  

3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อ

รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เชน่ ใช้วธิีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม 
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6. การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยคณิตศาสตร์หรือสถิติขั้นสูงด้วยการป้อน

ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันมักจะนิยมใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เช่น SPSS แต่การวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นการวิเคราะห์โดยการตีความในค าพูด ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้อง โดย

โยงไปถึงแนวคิดทฤษฎีเพื่อให้ความหมายแก่ข้อมูลที่ได้ หลังจากนั้นจึงท าการสร้างข้อสรุปในเรื่อง

ดังกล่าวขึ้น แต่หากเป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีที่

เรียกว่า การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร... 

7. การวิจัยเชิงปริมาณ น าเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขในลักษณะของตารางประการบรรยาย มี

ความกระชับตรงไปตรงมาตามหลักฐานหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพน าเสนอ

ข้อมูลโดยการพรรณนาความเชิงบอกเล่าในลักษณะของตัวอักษรและรูปภาพของคนในสถานการณ์ที่

ศึกษา เสริมด้วยข้อมูลซึ่งเป็นค าพูดที่น่าสนใจของให้ข้อมูล  นอกจากนี้อาจกล่าวถึงบริบทใน

สภาพแวดล้อม โดยมีข้อมูลตัวเลขประกอบบ้าง เพื่อความนา่เชื่อถือหนักแนน่ของการวิจัยก็ได้ 

แนวคดิและระเบียบวิธีวจิัยเชิงปริมาณ 

 การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายลักษณะ

ท านายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ของปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา โดยมี

ทฤษฎีหรอืกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีการก าหนดมิติของปรากฏการณ์ 

รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที ี่ตอ้งการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส าหรับกระบวนการด าเนินงาน 

 นั้นได้อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดผลและการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อ

น าไปสู่ความแม่นย าของผลการวิจัย ซึ่งเน้นการใช้ตัวเลขเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุป

ต่างๆ ในแวดวงทางการศึกษานั้นการตคีวามหมายของผลการวิจัยเชงิปริมาณมิได้อยู่ในรูปของความรู้ที่  ี

สมบูรณ์ดังเช่นผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ แต่เป็นการประมาณค่าซึ่งมีระดับของ

ความคลาดเคลื่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง และอาศัยกฎของความน่าจะเป็นในการอธิบายความ การ

ด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อในแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมการแสวงหาความรู้

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตได้ การสัมผัสได้ การควบคุมองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้อง

ออกไปจากการศึกษา รวมทั้งการแปลงคุณสมบัติของสิ่งที่ท าการศึกษาออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็น

ระบบ และเป็นปรนัย เพื่อน าไปค านวณหาความแม่นย าในการตอบค าถามนั้น ท าให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นที่

น่าเชื่อถือปลอดจากอคติและคา่นิยมของสังคม 
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ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ 

 การวิจัยเชิงปริมาณได้อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบในการแสวงหาค าตอบส าหรับปัญหาที่ได้ตั้งไว้  ส าหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องใน

วงการศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่า ช่ือและรายละเอียดของแตล่ะขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์

ที่ ีท าการศึกษา และสาขาวิชาของผู้ด าเนินงาน วิธีการนี้เมื่อน ามาใช้ในการวิจัยทางการศึกษา จะ

ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ 5 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดหัวข้อปัญหา 2) การสร้างสมมติฐาน 3) 

การใช้เหตุผลเชิงอนุมานเพื่อน าไปสู่นัยเชิงปฏิบัติของสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4) การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล และ 5) การยืนยันหรอืการไม่ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 ส าหรับการก าหนดมิติของปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่ท าการศึกษานั้น เนื่องจากนักวิจัยเชิง

ปริมาณต้องการศึกษาในรายละเอียด และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งใน

ภาคตัดขวางของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงมีการก าหนดจ านวนมิติของปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่

ท าการศึกษาเป็นจ านวนจ ากัด รวมทั้งมีการควบคุมตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไว้ด้วย โดยมีข้อตกลง

เบื้องต้นที่ก าหนดว่า องค์ประกอบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยนั้นเท่าเทียมกันซึ่งใน

สถานการณ์เช่นนี้ บริบทของการด าเนินงานจะจ ากัดแวดวง และมุ่งความสนใจเฉพาะปรากฏการณ์ 

หรอืตัวแปรทีไ่ด้ก าหนดไว้ในสมมตฐิานการวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะได้บ่งชี6และก าหนดความสัมพันธ์นั้นได้

อย่างชัดเจน และแม่นย า นอกเหนือจากข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมตัวแปรแล้ว ก็ยังมี

ข้อตกลงเบื้องต้น ที่นักวิจัยเชิงปริมาณต้องตระหนักเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ท าการศึกษาอีก

ด้วย นั่น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ท าการวิจัยจะต้องเป็นไปในเชิงเส้นตรง และแบบจ าลองของ

การวัดปริมาณจะต้องเป็นแบบจ าลองเชิงบวก (additive model) ซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของตัวแปร

ต้น ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามในลักษณะที่ ีน ามาบวกกันได้ในเชิงคณิตศาสตร์ 

ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ 

1) เป้าหมาย โดยหลักใหญ่ คือมุ่งศึกษาพฤติกรรมของคน (ความรู้ ความคิด การกระท า ) 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงนัยทั่วไปที่เป็นเหตุผล พิสูจน์และอ้างอิงได้ซึ่งจะนาไปใช้อธิบายหรือท า นาย

พฤติกรรมของคนได้ต่อไป 

2) แนวทางการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณจะมีแบบแผนเฉพาะเจาะจงที่แน่นอน โดย

จุดส าคัญเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ ข้อสรุปที่ เที่ยงตรง (valid) ความเที่ยงตรงนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ได้มาซึ่ง

ข้อมูลที่เป็นปรนัย เชื่อถือได้ โดยอาศัยเครื่องมือวัดในเชิงปริมาณ ดังนั้นเมื่อจะวัดพฤติกรรมของคน

ออกมาเป็นตัวเลข นักวิจัยจึงต้องมีวธิีการในการควบคุมความแปรผันและความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่ง
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อาจใช้วิธีการในการควบคุมปริมาณ หรือการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่าง  ๆ ขึ้นอยู่กับ

กรณี 

3) ในการวิจัยเชิงปริมาณโดยมากจะมีการตั้งคาถามวิจัยหรือสมมติฐานวิจัยที่เจาะจงไว้ก่อนซึ่ง

โดยมากจะรองรับด้วยองค์ความรู้/ทฤษฎี แล้วการทดสอบยืนยันด้วยข้อมูลที่แม้ว่าจะเป็นแนวทางที่ผสาน

ระหว่างวิธีการอนุมานและวิธีการอุปมาน (deductive-inductive approach) แต่จะมีจุดเริ่มต้นด้วยการอนุมาน  

4) เทคนิควิธีเชงิปริมาณเป็นตัวหัวใจของการวิจัยทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ 1) ความพยายามในการ

วิดพฤติกรรมของคนออกมาเป็นตัวเลข ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า การนิยามเชิงปฏิบัติและการวิดเป็น

ค่าเชิงปริมาณ (operationalization and quantification) 2) การใช้ข้อมูลตัวเลขเพื่อตอบคาถามวิจัย หรือ

เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งในขั้นตอนนีม้ีการพัฒนาระบบวิธีทางสถิติอย่างมากมาย จากวิธีการง่าย ๆ 

ถึงขั้นที่ยุ่งยากและซับซ้อนเป็นอันมาก และ 3) การลงข้อสรุปซึ่งจะมีน้าหนักเชื่อถือเพียงใด ต้องขึ้นอยู่

กับข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นหลักฐานรองรับ 

5) เมื่อกล่าวถึงวิจัยเชิงปริมาณ มักจะนึกถึงรูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบได้แก การส ารวจกับ 

การทดลอง ซึ่งที่จริงเป็นแบบการวิจัยที่มคีวามแตกต่างกันมาก นักวิจัยเชิงคุณภาพที่แย้งว่าการวิจัยเชิง

ปริมาณไม่เหมาะสมกับการศกึษาพฤติกรรมมนุษย์ มักจะหมายถึงการวิจัยสองแบบนี้ นั่นคือมองเห็นว่า 

การส ารวจ เป็นการวิจัยที่ผิวเผนิไม่อาจได้ความรูค้วามจริงที่ลกึซึ้งและเป็นภาพรวมได้ ส่วนการทดลอง 

เป็นการวิจัยที่ห่างไกลจากความเป็นธรรมชาติของคน เพราะการควบคุมโดยการจัดกระทาให้เกิดขึ้นนั้น 

ผลที่ได้จากการวิจัยจะเชื่อถือได้อย่างไรว่าจะเป็นจริงในสภาพปกติ ฯลฯ ส่วนในทัศนะของนักวิจัยเชิง

ปริมาณนั้นเห็นว่าการวิจัยมีหลายรูปแบบซึ่งใช้ประโยชน์ได้ตา่งกัน 

6) เทคนิคการเก็บข้อมูล เป็นลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งที่ทาให้การวิจัยเชิงปริมาณ

แตกต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณจะอิงอยู่กับเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่ตีค่าการวัดเป็น

ตัวเลขได้ เครื่องมือหลักได้แก่ : แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดทาง เจตคติต่าง ๆ แบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสรา้ง และ แบบสังเกตแบบมีโครงสรา้ง    

ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปรมิาณ 

 1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย (Selecting a topic of research) เพื่อเป็นการก าหนด

ขอบเขตหรอื ขอบข่ายของงาน 

 2. ศกึษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Review literature and 
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related research)  เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นวิวัฒนาการของความรู้หรือทฤษฎีนั้น ๆ ว่ามีพัฒนาการมา

อย่างไร ใครเป็นคนต้นคิด มีใครตรวจสอบวิจัยมาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้างที่ เข้ามาเกี่ยวข้องแบบ

แผนการวิจัยทั่ว ๆ ไปเป็นเชน่ใด ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยใหผู้ว้ิจัยมองเห็นปัญหาแจ่มชัดขึ้น 

 3. ให้ค าจ ากัดความหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย (Formulating research problem) ในขั้นนี้ผู้วิจัย

จะต้องเขียนบรรยายถึงความเป็นมาของปัญหาที่  ีจะวิจัย ทฤษฎีพื้นฐาน ความมุ่งหมายของการวิจัย

ความส าคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ค านิยามศัพท์เฉพาะวิธีด าเนินการ กลุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมอืที่ ีใช้ในการวิจัย สถิติที่ ีใช้วเิคราะหข์้อมูล รวมทั้งเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 4. สร้างสมมติฐาน (Formulating research hypothesis) การสร้างสมมติฐานเป็นการคาดคะเน

ค าตอบของปัญหาที่จะท าการวิจัยว่า ควรจะเป็นไปในลักษณะใด โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่งอาจได้มา

จากประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ ีค้นคว้ามาอนุมาน (Deductive) ว่าปัญหานั้น ควรจะตอบได้เช่นไร 

ค าตอบที่ ีได้จากการเดาหรือคาดคะเนนี้เรียกว่า สมมติฐาน ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาด้วยว่าปัญหา

และสมมติฐานในการวิจัยมีความสอดคล้องกัน และสมเหตุสมผลพอที่จะตรวจสอบได้หรอืไม่ด้วย 

 5. พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล (Source of data) คือผู้วิจัยจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าก าลังท า

วิจัยเรื่องอะไร ข้อมูลที่  ีจะท าการวิจัยคืออะไร อยู่ที่  ีไหน กลุ่มตัวอย่างเป็นใคร จะได้มาอย่างไร และ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด เป็นต้น 

 6. สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย (Formulating research instrument) คือการเตรียมอุปกรณ์

ในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะท าการวิจัย โดยพิจารณาจากรูปแบบของการวิจัยและ

ความตอ้งการประเภทของข้อมูลเป็นส าคัญ เพื่อที่ผูว้ิจัยจะได้ก าหนดและเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับ

งานวิจัยได้มากที่  ีสุด งานในขั้นนี้ผู้วิจัยควรจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่  ืองมือว่ามีความ

เที่ยงตรงและเชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งเราเรียกลักษณะการท างานอย่างนี้ว่า Pilot study คือทดลองใช้กับ

กลุ่มย่อย ๆ เพื่อหาข้อบกพร่องและฝึกการแก้ปัญหา และเป็นการประเมินงานวิจัยเบื้องต้นว่าจะมี

คุณค่า คุ้มกับเวลา ค่าใช้จ่าย ก าลังกายและก าลังสมองที่จะท าต่อไปหรอืไม่ 

 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) คือการน าเอาเครื่องมอืไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ๆ ใน 

การวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยแบบทดลองก็เริ่มลงมอืทดลองนั่นเอง 

 8. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Scrutinizing data and Analysis of data) เป็น

การเลือกสรรข้อมูล จัดประเภทข้อมูลหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการที่จะน าไป

วิเคราะหใ์นอันทีจ่ะน าไปตรวจสอบสมมติฐานตลอดจนพิจารณาเลือกใช้สถิติที่จะวิเคราะห์ให้เหมาะสม
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กับลักษณะของขอ้มูล  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คิดหาวิธีการน าเสนอค่าสถิติที่ ได้ว่า ควรจัดเสนอแบบ

ใดจงึจะเหมาะสม และมีความหมายมากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานการวิจัย 

 9. ตีความผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อหาข้อสรุป (Interpretation of data) ในทางปฏิบัติมีวธิีตีความ 

หรือให้ความหมายข้อมูลอยู่ 2 วิธี ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้  มีผู้นิยมใช้พอ ๆ กัน คือวิธีหนึ่งจะอธิบายเฉพาะผล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเท่านั้น ไม่น าข้อคิดเห็นส่วนตัวหรือทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่ -

เกี่ยวข้องมาประกอบข้อสรุป กล่าวคือให้ตัวเลขหรือผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นเป็นสิ่งที่

แสดงข้อเท็จจริง ผู้อ่านจะเป็นผู้วินิจฉัยเอง ส่วนอีกวิธีหนึ่งจะอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

สอดแทรกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่อ้างอิงมาจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบเข้า

กับผลของการวิเคราะห์ที่ ีได้จากการวิจัยครั้งนี้โดยเชื่อว่าจะช่วยให้การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี

น้ าหนักมากยิ่งขึน้ 

 10. การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์ (Research report and publishing) เป็นการ

รายงานข้อเท็จจริงที่ค้นพบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ผู้วิจัยจะต้องเขียนด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย

ชัดเจน และรัดกุม แล้วตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ ีจะจัดพิมพต์่อไป 
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กระบวนการด าเนินงานวิจัยเชิงปรมิาณ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ ีส าคัญ ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 
   

 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 ค าถาม/ หัวข้อ/ ปัญหาในการวิจัย 

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือทราบ
สภาพความรู้เร่ืองท่ีจะศึกษา 

 

การก าหนดประเภทและรูปแบบการวิจัย 

 การก าหนดบริบทของการวิจัย  การใช้ตรรกะ
เชิงอนุมานสร้างสมมติฐานทางการวิจัย  การ
ก าหนดสมมติฐานเชิงสถิติและระดับนัยส าคัญ 

การก าหนดตัวแปร 

 การคัดเลือกตัวอยา่ง 

การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาเครื่องมือ 
การรวบรวมข้อมูล  และการประมวลข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา  

การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์  

 สรุปผลการวิจัย 
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เท่าทีผ่า่นมาแล้วในอดีต นักการศกึษาได้ใชว้ิธีการเชิงปริมาณ ในการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความรู้

ในการจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างกว้างขวาง ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ

ประเภทต่างๆ นัน้ ถ้าหากแยกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ ก็จะได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ คือ  

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานเชิงส ารวจ (exploratory survey) ท าให้นักการ

ศกึษาทราบสภาพความเป็นไปและปัญหาในการจัดการศกึษาระดับมหภาค และได้ใชข้้อเท็จจริงทีไ่ด้

จากการวิจัยประเภทนี้เป็นพืน้ฐานในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการด าเนนิงาน ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 - ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ ีได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนที่จะท าการศึกษา

หรือเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของบุคคล (ex post facto research) ท าให้นักการ

ศึกษาเข้าใจปรากฏการณ์ที่  ีเกิดขึ้นในวงการ และเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนดีขึ้น 

งานวิจัยประเภทนี้สามารถตอบค าถามที่เรามักจะถามกันเสมอ ๆ ว่า "ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น ?" ได้อย่าง

ชัดเจน ลักษณะการด าเนินงานเพื่อตอบค าถามข้างต้นก็มีทั้ง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparative 

study) เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีคุณลักษณะประจ าตัวแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การ

เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในระดับ 

ประถมศึกษา การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (correlational study) เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านต่างๆ และ

พฤติกรรมที่น่าสนใจของบุคคล เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ กับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในชนบท และการศึกษาเชิงท านาย (predictive study) 

เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งใช้กันมากในการพยากรณ์ประสิทธิผลของการคัดเลือกนักเรียนเข้า

เรียนต่อ หรอืคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในหน้าที่ตา่ง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากบุคคลรุ่นก่อน ๆ ที่ ีได้ท าการ

วิเคราะห์ไว้แล้วเป็นพื้นฐานในการท านาย ตัวอย่างเช่น การท านายสัมฤทธิ์  ผลในการเรียนของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคะแนนแบบทดสอบความถนัด การท านายประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจาคะแนนแบบวัดบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 - ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เกี่ยวกับเงื่อนไขทางด้าน

จิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ท าให้นักการศึกษาทราบความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล 

ระหว่างสิ่งเร้าและพฤติกรรมตอบสนองของนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้ก็ยังประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน และการปรับตัวของบุคคล การวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาหลักสูตร หรือเพื่อ  พัฒนาสื่อการสอน

ก็ได้ช่วยให้ผู้ที่เป็นครูได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของสังคม

ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนของการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผลด้านพุทธิพิสัย 
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จติพิสัยและทักษะพิสัยนั้นก็นับว่าได้ช่วยบุคลากรในวงการศึกษา ให้สามารถจ าแนกบุคคลได้สอดคล้อง

ตามเกณฑท์ี่ต้องการได้อย่างเป็นระบบ และมีขอบเขตของความแม่นย าเป็นพื้นฐานช่วยในการตัดสินใจ

แหล่งข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูลก่อนที่ ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น จ าเป็น

ที่จะต้องจะต้องคิดก่อนว่า ข้อมูลที่ ีตอ้งการในการวิจัยครั้งนั้นๆ มีอะไรบ้าง 

 ในขั้นตอนนี้ คงต้องย้อนกลับไปดูที่  ีประเด็นค าถามในการวิจัย และกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ 

ตลอดจนสมมตฐิาน (ถ้ามี) เพื่อตอบค าถามในประเด็นแรกจากนั้นจึงไปดูที่แบบวิจัย ว่าเป็นการวิจัยเชิง

ส ารวจ การวิจัยเชิงพรรณนา หรอืการวิจัยเชิงทดลอง เพราะจากแบบวิจัยจะท าให้ทราบถึงขอบเขตของ

ข้อมูลที่ต้องการเก็บ และในกรณีที่มีการสร้างมาตรวัด จ าเป็นต้องทดสอบมาตรวัดนั้นด้วย เมื่อทราบ

ข้อมูลทุกขั้นตอนดังกล่าวมาแล้ว จึงจะดูว่าข้อมูลแต่ละข้อนั้นมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใด  ข้อมูลชนิดเดียวกัน

อาจเก็บจากแหล่งข้อมูลได้มากกว่า 1 แหลง่ 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ข้อมูลที่ ีไม่ได้รวบรวมขึ้นเพื่อท าการศึกษาในสิ่ง

ที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่เป็นข้อมูลที่ ีเก็บรวบรวมมาก่อน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นบางอย่าง อีกนัย

หนึ่งก็คือ ข้อมูลที่มผีูเ้ก็บมาแล้ว เชน่ จากการส ารวจส ามะโนครัว เป็นต้น 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ขอ้มูลที่ ีก่อให้เกิดขึน้โดยผู้ท าการวิจัยม ีเก็บรวบรวม

ขึน้ตามวัตถุประสงค์ หรอืปัญหาของการวจิัย ขอ้มูลประเภทนี้จะโดยตรงจากพื้นที่ ี หรือตัวบุคคลในการ

วิจัยนั้นจะพบอยู่เสมอว่าประชากรมีขนาดใหญ่มาก และเกินก าลังที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาได้ ประกอบ

กับการวิจัยมีระยะเวลาจ ากัด ท าให้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนหนึ่งของประชากร 

เรียกว่าตัวอย่าง ท ีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นตัวแทนที่  ีดี การคัดเลือกตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของ

ประชากรมีหลักการส าคัญ คือ (สุวิมล ติรกานันท์, หน้า 2543) 

1. เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อท าให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมขีนาดพอเหมาะทั้งในด้านทฤษฎีและในด้านการปฏิบัติ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งๆ ที่สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา เช่น การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 ใน

จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ ีผู้วิจัยต้องการจะเก็บรวบรวมข้อมูลคือ นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 ทุกคนที่ศึกษา

ในเขตจังหวัดขอนแก่น 30 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุ่มย่อยของประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องเป็นตัวแทนที่  ีดีของประชากร ซึ่งยอมรับกันว่าวิธีการคัดเลือก

ตัวอย่างที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน เรียกว่า การสุ่ม



99 
 

ตัวอย่าง (Random Sampling) ที่อาศัยหลักการของทฤษฎีความน่าจะเป็นการเลือกตัวอย่างโดยอาศัย

ทฤษฎีความนา่จะเป็น 

การเลือกตัวอย่างโดยอาศัยทฤษฎีความนา่จะเป็นนี ้อยู่ 5 วิธีคือ 

 1. Simple Random Sampling เป็นการสุ่มตัวอย่างเมื่อประชากรมีลักษณะใกล้เคียงกัน การได้

หน่วยใดหรอืสมาชิกตัวใดของประชากรมาเป็นตัวอย่างก็ไม่แตกต่างกัน วิธีที่นิยมใช้กัน คอื การจับสลาก 

 2. Systematic Random Sampling เป็นการสุ่มตัวอย่างเมื่อประชากรมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่

ลักษณะของประชากรมีการจัดเรียงตามล าดับหมายเลขไว้แล้ว การสุ่มจึงสามารถท าอย่างเป็นระบบ

โดยการน าจ านวนประชากรหารด้วยจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ เช่น มีนักเรียนจ านวน 2000 คน ซึ่งมี

รายชื่อเรียงล าดับตามเลขที่เอาไว้แล้ว แต่ต้องการตัวอย่างเพียง 100 คน เมื่อหารจ านวนประชากร 

2,000 ด้วย ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 100 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 20 จากนั้นให้สุ่มเลือกคนที่  1 ถึง 20 

ว่าได้คนที่เท่าไร คนต่อไปก็ให้ บวก 20 เข้าเลขที่ ีของคนแรก และท าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยอย่างเป็นระบบ  

เชน่ จาก คนที่ 1 - 20 ถ้าสุม่ได้คนที่ 7 คนต่อไป ก็จะเป็นคนที่ 27 , 47 , 67 , ... เป็นต้น 

 3. Stratified Random Sampling เป็นการสุ่มตัวอย่างเมื่อผู้วิจัยพบว่าประชากรมีความแตกต่าง

กันอย่างชัดเจน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรจึงต้องประกอบด้วยสมาชิกของกลุ่มย่อยๆ 

ทุกกลุ่ม วิธีนี้ผู้วิจัยจะต้องเริ่มต้นด้วยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามความแตกต่าง  จากนั้นสุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยของประชากร ตามสัดส่วนของประชากรในแตล่ะกลุ่ม 

 4. Cluster Random Sampling ในบางประชากรจะพบลักษณะการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ท าให้

การศึกษาตัวแปรที่ต้องการศึกษาจากสมาชิกในกลุ่มย่อยๆ เหล่านั้นทั้งหมด เช่น นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปี ที่ 3 ถูกแบ่งเป็นห้องๆ อยู่แล้ว เมื่อต้องการน านักเรียนมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาผล

การสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง จงึตอ้งเลือกตัวอย่างนักเรียนมาศกึษาทั้งหอ้ง เป็นต้น 

 5. Multi-stage Sampling ในหลายกรณีพบว่าประชากรมีคุณลักษณะที่ซับซ้อน ท าให้ต้องมีการ

สุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 ครั้ง โดยจะใช้วิธีการสุ่มที่  ีเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ เช่น การสุ่มตัวอย่าง

นักเรียนช้ัน ม.3 จังหวัดขอนแก่น อาจเริ่มจากการสุ่มเป็น อ าเภอ สุ่มโรงเรียน และสุ่มเป็นหอ้ง เป็นต้น 

การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น 

 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี้ ใช้ได้สะดวกเมื่อมีเวลาจ ากัด และเป็นการวิจัยเฉพาะบางพื้นที่ ท า

ให้การสรุปผลจะท าได้เฉพาะกลุ่มที่เลือกตัวอย่างมาเท่านั้น มีวธิีที่นา่สนใจ 3 วิธี ดังนี ้
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 1. Purposive Selection เป็นการเลือกตัวอย่างที่เจาะจงโดยการระบุบุคคลเป้าหมายที่ต้องการ

จะศกึษาไว้อย่างชัดเจน ใช้หลักเหตุผลและวิจารณญาณของผู้วิจัยตัดสินเลือกกลุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดย

เลือกใหส้อดคล้องเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2. Accidental Selection เป็นการเลือกตัวอย่างในลักษณะการบังเอิญพบ ไม่มีหลักเกณฑ์

แน่นอนใด ๆ สมาชิกของประชากรที่ต้องการศึกษาจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้  

ฉะนั้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อพบสมาชิกของประชากรหน่วยใดก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากคน   นั้น

จนกว่าจะได้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

 3. Quota Selection เป็นการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันไว้ล่วงหน้า

ก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละกลุ่มย่อยตามสัดส่วนของประชากร จากนั้นเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ

ในแต่ละกลุ่มย่อย 

การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

 การก าหนดขนาดตัวอย่างจะต้องพิจารณาเรื่องส าคัญดังตอ่ไปนี้ 

 1. ขนาดของประชากร ผู้วิจัยจ าเป็นต้องรู้ว่าประชากรมีจ านวนทั้งสิ้นเท่าไร เพื่อใช้ค านวณ

ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 2. ลักษณะความแตกต่างของประชากร หากเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและมีผลต่อตัวแปร

ที่ศึกษา จะต้องแบ่งช้ันของประชากรตามความแตกต่าง เพื่อสุ่มแบบ stratified random sampling 

หรอืแบบ cluster random sampling 

 3. ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การก าหนดขนาดความคลาดเคลื่อนเป็นการปรับ

เพื่อให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสามารถท าการศึกษาได้ในทางปฏิบัติและในเวลาที่จ ากัด การ

วิจัยทางการศกึษาโดยทั่ว ไปจะก าหนดขนาดความคลาดเคลื่ ือนไว้สูงสุดที ี่ 5% (0.05) 

 4. ระดับของความเชื่อมั่นของการประมาณค่า การเลือกระดับความเชื่อมั่นที่แตกต่างกันจะได้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่  ีแตกต่างกันไปด้วย เช่นเดียวกับขนาดความคลาดเคลื่อน ซึ่งโดยทั่ วไปจะ

ก าหนดระดับความเช่ือม่ัน อยู่ในช่วง 95% ถึง 99% 

 5. ชนิดของพารามิเตอร์ที่ต้องการศึกษา ว่าเป็น μ πหรือ σ เพื่อจะได้เลือกสูตรในการ

ค านวณ หรอืเลือกตารางก าหนดขนาดตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง 

 6. งบประมาณ การวิจัยจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือ 

ค่าตอบแทน ในบางครัง้ขนาดตัวอย่างจึงขึน้อยู่กับงบประมาณที่ ีผู้วิจัยมีอยู่ แต่ในกรณีที่ ีกลุ่มตัวอย่าง มี
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ขนาดเล็กเกินไป ก็อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก จนขาดคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีของ

ประชากร เป็นผลใหก้ารสรุปผลในการใชส้ถิตเิชงิอา้งองิ ไม่สามารถกระท าได้อย่างสมบูรณ์ 

 7. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของวิธีการและเครื่องมือแต่ละชนิดจะมี

ผลต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง เช่น การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามส่งไปทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถส่งได้

จ านวนมาก แตอ่ย่างไรก็ตามพบว่าวิธีนีม้ีอัตราการตอบกลับน้อยมาก หากเป็นการสัมภาษณ์ ซึ่งต้องใช้

ความละเอียด คุณภาพของของวธิีการนี้ขึ้นอยู่กับตัวผูว้ิจัยเอง หากมีตัวอย่างที่ต้องสัมภาษณ์มากก็อาจ

ส่งผลตอ่คุณภาพของผู้วจิัยได้ 

 8. วิธีการเลือกตัวอย่าง ผู้วจิัยจะต้องพิจารณาว่าควรจะเลือกวิธีการเลือกตัวอย่างแบบใดจึงจะ

เหมาะสมกับลักษณะของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา หรือจะท าการศึกษาทั้งประชากรที่  ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย จงึจะได้ประโยชนส์ูงสุด 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปร (Variable) หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถแปรค่าได้ เชน่ 

น้ าหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ระดับสติปัญญา เชือ้ชาติ เป็นต้น 

 ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป มักจะแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ชนิดคอื 

 1. ตัวแปรต้น หรอืตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปรทีเ่ป็นสาเหตุที่ก่อใหเ้กิด 

ผล หรอืก่อใหเ้กิดการแปรผันของปรากฏการณ ์เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยก าหนดหรือจัดกระท าได้ เพื่อศึกษา

ผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรนี ้

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัว 

แปรอิสระ เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยมุ่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามของการ วิจัย

ว่าเป็นผลมากจากสิ่งใด 

 นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นที่ผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษาโดยตรง แต่เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัว

แปรตามได้ ตัวแปรนี้เรียกว่า ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous Variable) หรือ ตัวแปร

ควบคุม (control Variable) ผู้วิจัยจะต้องทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามและ

หาวิธีการควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซ้อน เหล่านี้ จากการตรวจสอบเอกสาร 

ตัวแปรเกินอาจเกิดขึ้นจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. จากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากร เป็นตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่างมีมาก่อนจะมีการวิจัย เช่น 

อายุ เพศ ระดับสติปัญญา ความถนัด เชื้อชาติ บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว เป็นต้น 
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 2. จากวิธีด าเนินการทดลอง และการทดสอบในการวิจัยเชิงทดลอง เช่น ความผิดพลาดใน

วิธีด าเนนิการ คุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ทดสอบ เวลาที่ใช้ทดสอบ เป็นต้น 

 3. จากแหล่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม เช่นเสียงรบกวน สถานที่ไม่เหมาะสมและมีตัวแปรอีก

ประเภทหนึ่ง ที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม แต่เราไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ จึงไม่

สามารถควบคุมได้ ตัวแปรเหล่านี้ เรียกว่า ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เช่น ภาวะสุขภาพ 

ความวติกกังวล ความตื่นเต้น ความโกรธ แรงจูงใจ เป็นต้น 

 วิธีการ เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานที่  ีส าคัญขั้นต่อไป 

คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรเหล่านั้น ข้อมูลที่ผู้วจิัยเก็บ  รวบรวมด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการวิจัย

เรียกว่า ข้อมูลปฐมภูมิ ส่วนข้อมูลที่ผู้วิจัยไม่ได้เก็บรวบรวมด้วยตนเอง แต่เป็นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

ได้แก่ ข้อมูลจากงานวิจัยอื่น  เอกสาร หลักฐาน ระเบียนประวัติ เป็นต้น เรียกข้อมูลชนิดนี้ว่า ข้อมูล

ทุติยภูมิ ผูว้ิจัยอาจจะต้องใช้แหล่งของข้อมูลหลายแหล่ง ด้วยกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยจะต้องสร้างเครื่องมือที่ ใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลตัวแปรที่ก าหนดความหมายและลักษณะไว้ในนิยามเชิงปฏิบัติการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิผูว้ิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธี ได้แก่ 

 1. การทดสอบ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคล ท าการ

ทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ก าหนด เครื่องมือทีใ่ช้เรยีกว่า แบบทดสอบ  

 2. การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการพูดคุย มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้

สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้เรยีกว่า แบบสัมภาษณ์  

 3. การสอบถาม เป็นการส่งเอกสารค าถามที่เรียกว่า แบบสอบถาม ไปใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบกลับมา 

 4. การสังเกต เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเข้าไปท าการสังเกตพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้เรยีกว่า แบบสังเกต   

 5. การเก็บรวบรวมจาก เอกสาร หลักฐาน ร่อยรอย ผลงาน ชิ้นงานการเลือกใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลก่อนอื่นผู้วิจัยจะต้องพิจารณาเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเสียก่อน เพราะการเลือก

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อข้อมูลที่ได้ เช่น การใช้แบบสอบถามทัศนคติของ

ชาวบ้านที่มีต่อการปฏิรูปทางการศึกษา ในการตอบของชาวบ้านอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและ

ความเข้าใจต่อค าถาม อาจท าให้ค าตอบที่  ีได้รับกลับมาไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นในการเลือกใช้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาถึงเรื่องตอ่ไปนี ้
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 1. ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาว่าเป็นคนกลุ่มใด มีระดับการศึกษาเป็นอย่างไร มี

ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร ในบางครั้งอาจจะต้องค านึงถึงความเชื่อและค่านิยมอีกด้วย เช่น  

การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าของชาวชนบท ควรใช้การสัมภาษณ์จะเหมาะสม 

กว่าการสอบถาม เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการอา่นไม่ออกและความเข้าใจในค าบางค า 

 2. ตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา เช่น การศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียน ตัวแปรที่ศึกษาคือ 

ภาวะโภชนาการ ซึ่งเป็นลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรม การสัมภาษณ์หรือการสอบถาม อาจได้

ข้อมูลทีไ่ม่ตรงกับความเป็นจริง จงึจ าเป็นต้องใช้การสังเกต 

 3. ระยะเวลาที่ใช้ ในกรณีที่ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ท าให้ไม่สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือ

ที่เหมาะสมที่สุดได้ แต่กลับต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตามเวลาที่ก าหนด 

เช่น การส ารวจความสนใจในรายการโทรทัศน์ของชาวบ้าน แม้ว่าการสัมภาษณ์จะท าให้ได้ข้อมูลที่ -

แม่นย ากว่า แต่ต้องใช้เวลามากไม่ทันต่อความต้องการที่จะน าผลไปใช้ จึงอาจต้องเปลี่ยนมาใช้การ

สอบถามให้ชาวบ้านกรอกข้อมูลแทน ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่ได้จะต้องมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 

ผู้วิจัยจึงต้องพิจารณาตัวค าถาม โดยค าถามต้องชัดเจน ไม่ซับซ้อน ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 

และไม่ควรมีค าถามมากจนเกินไป 

 นอกจากนี้ตัวแปรบางอย่างอาจต้องใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี จึงจะท าให้ได้

ข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลการวิจัยได้ เช่น การวัดความรู้ความสามารถในด้านการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน การใช้แบบทดสอบไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีความรู้  

ความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการทดสอบภาคปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ก็ยังสรุปผล

ได้เพียงบางสว่นเพราะนักเรียนบางคนมีความรูค้วามสามารถทางทฤษฎีแต่อาจจะไม่มีความถนัดในการ

ปฏิบัติจริง การเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอย่างนีจ้งึตอ้งใชม้ากกว่า 1 วิธี 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประจักษ์มา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ ีก าหนดไว้ การสร้างเครื่องมือจึงมีรายละเอียด มีขั้นตอนในการสร้าง เพื่อให้ได้

เครื่องมือที่มคีุณภาพ ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย 

 1. ศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการจะศึกษาและ

ต้องการสรา้งเครื่องมอื โดยพิจารณาจาก 

  1) ความหมายของตัวแปร ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวแปร หรือ

องค์ประกอบของตัวแปร 
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  2) วิธีการและเครื่องมอืที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

  3) วิธีการสรา้งและวิธีการตรวจคุณภาพของเครื่องมอื   

  4) ผลหรือลักษณะ (มาตรวัด) ของข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. น าผลที่ได้จากการศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างประเด็น

ค าถาม ซึ่งจะต้องมีการนยิามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ ีจะศกึษาไว้อย่างชัดเจน 

3. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าควรจะใช้ การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การ

สอบถาม หรือการเก็บจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงาน จึงจะได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ

และถูกต้อง ตามนยิามเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 

4. ถ้าใช้การสอบถามจะต้องพิจารณาลักษณะของประเภทค าถามที่ เหมาะสมว่าควรใช้ค าถาม

ปลายเปิดหรือค าถามปลายปิด ถ้าเป็นค าถามปลายปิด ควรเป็นค าตอบประเภทใด เช่น ประเภท

เลือกตอบ ประเภทมาตรประเมนิค่า (rating scale) เป็นต้น 

5. สร้างขอ้ค าถามแล้วรวบรวมเป็นชุด 

6. น าเครื่องมือที่สรา้งขึ้นไปทดลองใช้ 

7. น าผลทีไ่ด้จากการทดลองใชม้าวิเคราะห ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

8. ปรับปรุงเครื่องมอืให้มคีุณภาพอยู่ในระดับที่ ีนา่พอใจก่อนน าไปใช้จริง   

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ข้อมูลที่  ีใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ การใช้ข้อมูลทั้ง 2 

ประเภท ผูว้ิจัยจะต้องค านงึถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล หากเป็นข้อมูลปฐมภูมิผู้วิจัย

จะต้องสร้างเครื่องมอืขึน้มาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนัน้เครื่องมือที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ 

ในขณะที่การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว ผู้วิจัยจะต้องมีความระมัดระวัง

ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข้อมูล หรืออาจต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมายืนยันความถูกต้อง

ในการใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นวิธีการที่  ีผู้วิจัยสร้างเครื่องมือขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม เป็นต้น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็น

ขั้นตอนที่ควรให้ความสนใจและให้ความส าคัญเป็นพิเศษ จึงควรจะกล่าวถึงประเภทของคุณภาพของ

เครื่องมือที่ส าคัญ คือ ความตรง (Validity) และ ความเที่ยง (Reliability) 
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ความตรง (Validity) 

1. ความหมายของความตรง ความตรง หมายถึง ความแม่นย าของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่

ต้องการจะวัด หรอืเก็บรวบรวม คะแนนหรือข้อมูลที่ได้ มีลักษณะตรงตามความหมายของคุณลักษณะ

หรอืตัวแปรที่นยิามไว้ สามารถบอกถึงสภาพที่ ีแท้จริงและพยากรณ์สิ่งที่้ถูกวัดได้ถูกต้องแมน่ย า 

 2. ประเภทของความตรง ความตรงของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจ าแนกออกได้หลายวิธี 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวัด โดยทั่ว ๆ ไป การวัดหรือเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาและ

จติวิทยาแบ่งความตรงออกเป็น 3 ประเภท 

  2.1 ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เป็นความตรงที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์

ตรวจสอบเนื้อหาของค าถามว่า เนื้อหาของขอ้ค าถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการวัดหรือไม่ 

ความตรงประเภทนีน้ิยมให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการนัน้ ๆ ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากนิยามของ

ตัวแปร และตารางโครงสร้างการสร้างข้อค าถามควบคู่กับข้อค าถาม ว่าข้อค าถามนั้นมีความครบถ้วน

สมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมดหรอืไม่ 

  2.2 ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-related Validity) เป็นการหาความตรง

ของเครื่องมือว่า วัดได้ตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่า 

เครื่องมอืนั้นจะใช้ท านายพฤติกรรมของบุคคลในสภาพเฉพาะเจาะจงตามต้องการหรือไม่ ในการประมาณ

ค่าความตรงประเภทนี้ ค านวณจากความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่ ีสร้างขึ้นกับคะแนน

การวัดที่ได้จากเกณฑภ์ายนอกทีเ่ป็นอิสระต่อกัน ความตรงประเภทนีจ้ าแนกได้เป็น 2 ชนิด 

   2.2.1 ความตรงร่วมสมัย (Concurrent Validity) หมายถึง ความตรงของเครื่องมือ

ที่จะบ่งบอกสิ่งที่วัดได้ถูกต้องตามสภาพที่ ีแท้จริงในปัจจุบัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้

จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับคะแนนเกณฑ์ซึ่งก าหนดขึ้นในขณะนั้น เช่น ความตรงร่วมสมัยของแบบวัด

ทักษะในการค านวณ อาจใช้เกณฑ์สัมพันธ์จากวิธีการสังเกตการณ์ท าแบบฝึกหัดเลขคณิตในชั่วโมงสอน

เป็นเวลาสองเดือน ถ้าคะแนนที่ได้จากแบบวัดทักษะในการค านวณให้ผลสอดคล้องกับเกณฑ์สัมพันธ์

แสดงว่าแบบวัดทักษะนั้นสามารถวัดทักษะการค านวณของผู้สอบได้ตรงตามสภาพปัจจุบัน 

   2.2.2 ความตรงเชิงท านาย (Predictive Validity) หมายถึง ความสามารถของ

เครื่องมือที่จะบ่งบอกผลที่ วัดในขณะนั้นได้ถูกต้องตามสภาพที่ แท้จริงในอนาคต โดยอาศัย

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับคะแนนเกณฑ์สัมพันธ์ซึ่ งจะปรากฏใน

อนาคต เชน่ ความตรงเชงิท านายของแบบสอบความถนัดทางวิชาการที่สร้างขึ้นเพื่อท านายผลการเรียน

ในอนาคต ก็อาจใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมปีสุดท้ายเป็นเกณฑ์สัมพันธ์ ซึ่งการค านวณหาความตรงเชิง
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พยากรณ์นีจ้ะต้องอาศัยเวลารอคอย เพราะคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่ ีสร้างขึ้นกับเกณฑ์สัมพันธ์ได้มา

คนละเวลากัน  

2.3 ความตรงตามภาวะสันนิษฐาน (Construct Validity) เป็นความตรงที่แสดงให้เห็นว่า 

เครื่องมือนั้นสามารถวัดได้ครอบคลุมขอบเขตความหมาย หรือครบตามคุณลักษณะประจ าตามทฤษฎี

ที่ใชส้ร้างเครื่องมอื โดยปกติความตรงตามภาวะสันนษิฐานจะใช้ 

กับตัวแปรที่เป็นภาวะสันนิษฐาน หรือตัวแปรแฝง เช่น เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม เชาว์ปัญญา เพื่อ

ตรวจสอบว่าเครื่องมือหรอืแบบวัดนั้น วัดคุณลักษณะได้ตรงตามทฤษฎีหรือตรงตามภาวะ สันนิษฐานที่

สร้างขึ้นหรือไม่ ซึ่งตรวจสอบความตรงประเภทนี้ได้ด้วยวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า การวิเคราะห์

องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

 ความเที่ยง (Reliability) 

 1. ความหมายของความเที่ยง  ความเที่ยงหมายถึง ความคงที่ของผลที่ได้จากการวัดด้วย

เครื่องมือชุดเดียวกันกับคนกลุ่มเดียวกัน ในเวลาที่ต่างกัน จากนิยามท าให้นักวิชาการพยายามหา

วิธีการทีเ่ป็นรูปธรรมมาใช้ประมาณค่าความคงที่นี้ด้วยการใช้เทคนิคทางสถิติ สถิติที่น ามาใช้จะบ่งบอก

ระดับความสัมพันธ์ของคะแนนทั้ง 2 ครั้ง ท าให้ได้นิยามเชิงปฏิบัติการของความเที่ยง คือ ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการใช้เครื่องมือวัดหรือแบบสอบ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากการใช้

แบบสอบกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 2 ครั้ง มักจะพบว่ามีจุดอ่อนเนื่องจากการสอบ 2 ครั้ง ท าให้

นักวิชาการได้พยายามพัฒนาสูตรในการประมาณค่าความเที่ยงเพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่พบในเบื้องต้นนี้และ

ท าให้ได้ สูตรที่ใช้ประมาณค่าความเที่ยงหลายสูตรทีม่ีวธิีการใช้แตกต่างกันออกไป 

 2. การประมาณค่าความเที่ยงของเครื่องมือ ในการประมาณค่าความเที่ยงสามารถท าได้

หลายวิธี และในแต่ละวิธีก็มีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน การที่จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับความมุ่งหมาย 

ลักษณะของคะแนนค าตอบและชนิดของเครื่องมือหรือแบบสอบที่ ีใช้โดยทั่วไปวิธีการประมาณค่าความ

เที่ยงมี 3 รูปแบบ 

  2.1 การวัดความคงที่ (Measure of Stability) เป็นวิธีที่จะหาสัมประสิทธิ์ของความ

คงที่ (coefficient of stability) โดยน าแบบสอบไปทดสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียว สองครั้ง และจะทิ้งช่วง

ระยะเวลาพอสมควรก่อนการสอบครั้งที่สองแล้วน าคะแนนที่ ีได้จากการสอบทั้งสองครั้งมาค านวณค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficient) โดยการหา

ความเที่ยงโดยวิธีการสอบซ้ านี้ นิยมเรียกว่า Test-retest method ซึ่งการหาความเที่ยงด้วยวิธีสอบซ้ า 

มักจะเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีองค์ประกอบอื่นมาท าให้คะแนนที่ ีสอบในครั้งที่สองเปลี่ยนไป 
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การทิ้งช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยอาจท าให้ผู้สอบ จ าได้ว่าในครั้งแรกได้ตอบค าถามไปอย่างไร ครั้ง

หลังก็พยายามตอบแบบเดิมโดยไม่พิจารณาว่าค าตอบนั้นถูกหรือผิด ในลักษณะนีจ้ะท าให้ความเที่ยงสูง

กว่าความเป็นจริง แต่ถ้าเว้นระยะเวลานานเกินไป ผู้สอบอาจเกิดการเรียนรู้มากขึ้นและมีพัฒนาการ

ทางสติปัญญาขึ้น  ซึ่งจะมีผลท าให้ความเที่ยงต่ า ส าหรับการทิ้งช่วงระยะเวลาในการสอบซ้ า ยังไม่มี

ขอ้สรุปว่าควรเว้นระยะเวลาเท่าใดจงึจะเหมาะสม 

  2.2 การวัดความสมมูลกัน (Measure of Equivalence) เนื่องจากวิธีหาความเที่ยง

แบบสอบซ้ าประสบปัญหาเกี่ยวกับการเว้นช่วงระยะเวลา จึงใช้วิธีน าแบบสอบ 2 ฉบับที่คล้ายกันหรือ

คู่ขนานกัน (parallel test) มาใช้แทน คือ ข้อสอบที่ใช้ในแบบสอบทั้ง 2 ฉบับ จะมีลักษณะเป็นข้อสอบที่

สมมูลกัน ไปทดสอบผู้สอบกลุ่มหนึ่งในเวลาเดียวกันจากนั้นน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบทั้ง 2 ฉบับไป

ค านวณค่าความเที่ยงด้วยสูตรการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เช่นเดียวกับแบบ

สอบซ้ า การสร้างข้อสอบในลักษณะนี้จะท าได้ดีในแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนในวิชาอื่นและการ

สร้างแบบสอบถามทั่ว ไป ท าได้ค่อนข้างยาก จึงไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้วิธีนี้ประมาณค่าความเที่องของ

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวจิัยมากนัก 

2.3 การวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of internal consistency) เป็นการ

ประมาณค่าความเที่ยงท่ ีใชก้ารสอบเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาว่าข้อค าถามทั้งหมดในแบบสอบนั้นวัด

ในเรื่องเดียวกันหรือไม่ ถ้าวัดในเรื่องเดียวกันก็น่าจะมีความสอดคล้องในการวัดสูง ส าหรับวิธีการ

ค านวณหาความเที่ ียงแบบนีม้ีแบบที่นยิมใช้ดังนี้ 

   2.3.1 วิธีแบ่งครึ่งแบบสอบ (split-half) โดยน าแบบสอบที่ต้องการหาค่าความ

เที่ยงไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง น ามาตรวจให้คะแนน แล้วจึงแบ่งคะแนนรวมเป็น 2 ส่วน เช่น จัดแบ่ง

คะแนนรวมจากข้อคู่ข้อค่ ี หรือ ครึ่งแรกกับครึ่งหลัง จากนั้นน าคะแนนสองส่วนดังกล่าวไปค านวณค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งจะได้ค่าความเที่ ียงเพียงครึ่งฉบับ ดังนั้นจึงต้อท าการปรับขยาย

ให้เป็นค่าความเที่ยงของแบบสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของ สเปียร์แมน-บราวน์ 

   2.3.2 วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ในปี 1937 คูเดอร์ และ ริชาร์ดสัน เสนอสูตร

ส าหรับการประมาณค่าความเที่ยงของแบบสอบหลายสูตร แตสู่ตรที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่าง

กว้างขวางคอื สูตร คูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 : K-R 20) 

   2.3.3 วิธีสัมประสิทธ์ แอลฟา (coefficient - α) วิธีนีไ้ด้รับการพัฒนาจากครอนบาค 

(Cronbach) โดยได้พัฒนาสูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 มาเป็นสัมประสิทธิ a แอลฟา เพื่อให้ใช้ได้กับการให้
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คะแนนที่ไม่เป็น 0-1 เช่น แบบสอบอัตนัย แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ มาตรประเมินค่า (rating 

scale) เป็นต้น 

 3. การประมาณค่าความเที่ยงของแบบสังเกต ลักษณะของแบบสังเกตที่เป็นแบบส ารวจ

รายการ (Check-list) การตรวจสอบหาความเที่ยงเป็นการค านวณหาค่าความเที่ยงของผู้สังเกตเพราะใช้การ

เก็บข้อมูลโดยผู้สังเกตเอง ผู้สังเกตจึงจัดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่กับแบบสังเกต ความ

เที่ ียงที่เกิดขึ้นเป็นความเที่ ียง ที่เกิดจากผู้สังเกตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ ีใช้แบบสังเกตและสังเกตสิ่งเดียวกัน มี

สูตรการค านวณทีไ่ม่ยุ่งยากเหมอืนของแบบสอบ ค่าความเที่ ียงที ี่ได้เรียกว่า สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 

คุณภาพของเครื่องมือในด้านอื่น ๆ 

 คุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ไม่ได้มีเฉพาะความตรงและความเที่ ยง

เท่านั้น ยังมคีุณภาพอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาร่วมดว้ยคือ 

1. ความเป็นปรนัย หมายถึง การที่เครื่องมอืมีค าถามที่ ีชัดเจน สามารถเข้าใจได้ตรงกันทั้งผู้ 

ถามและผู้ตอบ และเข้าใจผลที่วัดได้ตรงกันหรือให้คะแนนตรงกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ให้คะแนนประเด็น

ส าคัญของเรื่องนี้คือการใช้ภาษา โดยมากมักจะเป็นการใช้ภาษาก ากวม ท าให้การตีความหมายแตกต่าง

กัน ผูว้ิจัยควรมีการทดลองใช้ในเบื้องต้นเสียก่อนเพื่อแก้ไขก่อนน าไปตรวจสอบความตรงและความเที่ยง 

2. ความยากง่ายพอเหมาะที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เชน่ ถ้าค าถามนัน้ใช้กับนักเรียนชัน้ 

ประถมศึกษา ลักษณะค าพูดหรือข้อความที่เขียนต้องเป็นภาษาที่นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าใจได้ง่าย 

หากเป็นค าถามที่ใช้กับชาวชนบท ก็ต้องหลีกเลี่ยงศัพท์ทางวิชาการ เช่น ค าว่า "บริโภค" ก็ต้องเปลี่ยน

เป็น "ดืม่" หรอื "กิน" เป็นต้น 

3. ความยาวพอเหมาะ ความยาวของแบบสอบถามต้องเหมาะสมกับเวลาที่ควรใช้ในการสอบ 

ในขณะเดียวกันก็ต้องครอบคลุมเนือ้หาทีต่้องการวัด ประเด็นตรวจสอบได้โดยการทดลองใชเ้ชน่กัน 

 4. การแบ่งแยกความแตกต่างในกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา เนื่องจากเครื่องมอืที่ ีสรา้งขึ้นต้องการ 

วัดคุณลักษณะหรอืตัวแปร ผลที่ได้จากการวัดจงึตอ้งมีค่าที่แปรผันกันไป หากผลที่ได้จากการวัดมี 

ค่าเดียว หรอืมีคา่ที่ใกล้เคียงกันมากจนไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ เครื่องมอืนั้นย่อมมีคุณภาพ 

ไม่ดีพอทีจ่ะใชว้ัดตัวแปรนั้น การตรวจสอบในเรื่องนี้ต้องอาศัยเทคนิคทางสถิติเขา้มาช่วย ได้แก่ 

การแจกแจงความถี การวัดดารกระจาย การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ เป็นต้น 

5. การเรียงล าดับของค าถามที่เหมาะสม ข้อค าถามแต่ละข้อตอ้งมกีารจัดล าดับ เช่น การ 

จัดล าดับตามเหตุการณ์ การจัดล าดับตามความยาก เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ตอบ และป้องกัน 

ความคลาดเคลือ่นเนื่องจากความสับสนของขอ้ค าถาม 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวแปรที่ต้องการศึกษา มาในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่ง

ลักษณะของข้อมูลจะกระจัดกระจายเป็นรายบุคคล รายข้อ ไม่เป็นระบบ จะต้องมีการประมวลผล

ข้อมูล คือการจัดกระท ากับข้อมูลที่ได้มานั้นให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เกิดเป็นสารสนเทศ ที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในการแปลความหมาย สรุปความ หรือสรุปอ้างอิงกลับไปสู่ประชากรหลักวิชาการที่

น าเข้ามาช่วยในขั้นตอนการบรรยายสภาพตัวแปรหรือคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตลอดจนการสรุป

อ้างองิกลับไปสู่ประชากร คือ สถิต ิ(Statistics) 

 สถิติที่ใช้ในการวจิัย 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งแรกที่ ีผู้วิจัยจะต้องก าหนดคือ ประชากรที่ ีต้องการจะศึกษา ซึ่ง

เป็นให้ข้อมูล จากนั้นจะพิจารณาต่อไปว่าสามารถรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดได้หรือไม่ถ้า

ไม่ได้จะต้องท าการศึกษาเพียงบางส่วนของประชากรเท่านั้น เรียกว่าตัวอย่าง ซึ่ งการเป็นตัวอย่างที่ดี

ของประชากรเท่านั้น จงึจะสามารถสรุปอ้างองิกลับไปสู่ประชากรได้ ค่าต่าง ๆ ที่ค านวณได้จะมีชื่อเรียก

ตามกลุ่มตัวอย่างและประชากรที่ใช้ในการศกึษา แบ่งเป็น 2 ชนิดคอื 

 1. พารามิเตอร์ (Parameter) คือ ค่าต่างๆ ที่ใช้บรรยายแสดงลักษณะของขอ้มูล ที่ค านวณ

จากประชากร ใชอ้ักษรกรีกเป็นสัญลักษณ์ ได้แก่  

μ แทนค่าเฉลียเลขคณิต 

σ2 แทนค่าความแปรปรวน 

ρ แทนค่าสัมประสิทธิ a สหสัมพันธ์ 

2. ค่าสถติิ (Statistic) คือ ค่าต่างๆ ทีใ่ช้บรรยายแสดงลักษณะของขอ้มูล ที่ค านวณได้จาก

กลุ่มตัวอย่าง ใชอ้ักษรภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ ได้แก่ 

X̅ แทนค่าเฉลีย่เลขคณิต 

S2 แทนค่าความแปรปรวน 

r แทนค่าสัมประสิทธิ a สหสัมพันธ์ 
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 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 

 เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการบรรยาย พรรณนา บ่งบอก ลักษณะต่าง  ๆ ของตัวแปรหรือ

คุณลักษณะที่สนใจศึกษา ค่าตัวเลขที่ได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากประชากร เรียกว่า ค่าพารามิเตอร์ 

ส่วนค่าตัวเลขที่ได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากตัวอย่าง เรียกว่า ค่าสถิติ วิธีการ ทางสถิติเชิง

บรรยายประกอบด้วย 

1. การจัดหมวดหมูข่้อมูลดว้ยการแจกแจงความถี่ 

2. การจัดต าแหน่งเปรียบเทียบ ได้แก่ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล์ เดไซล์ ควอไทล์ เป็น

ต้น 

3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่าเฉลี่ ีย มัธยฐาน ฐานนยิม เป็นต้น 

4. การวัดการกระจาย ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ พิสัย เป็นต้น 

5. การวัดความสัมพันธ์ ได้ Pearson's product moment correlation (rxy) Phi correlation 

Spearman rank-order correlation Canonical correlation เป็นต้น 

 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 

 เป็นการจัดกลุ่มของขอ้มูลที่ ีเก็บรวบรวมมาได้ ให้อยู่เป็นชุด เป็นพวกเดียวกันตามชนิดของ 

ตัวแปร เป็นการจัดเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศในการใช้ประโยชน์ หรอืเพื่อเตรียมไว้ในการวิเคราะห์ 

ทางสถิติในขั้นต่อไป 

 การน าเสนอการแจกแจงความถีนิยมใชก้ัน 3 รูปแบบ คือ 

 1. น าเสนอด้วยค าบรรยาย เหมาะกับการใชบ้รรยายลักษณะของตัวแปรทีละตัว 

 2. น าเสนอด้วยตาราง ลักษณะของตารางจะท าให้ผูอ้่านสามารถเข้าใจได้เร็วกว่าค าบรรยาย

ขณะเดียวกันสามารถน าเสนอความถี่ของตัวแปรมากกว่า 1 ตัวในคราวเดียวกัน 

 3. น าเสนอด้วยแผนภูมิ แบบต่างๆ 

ชนิดของแผนภูมิ ใช้เมื่อ 

1. แผนภูมิภาพ นิยมใชแ้สดงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนตัวอย่างหรอืประชากร 

2. แผนภูมแิท่ง ต้องการแสดงความถี่ของตัวแปรที่มคี่าขาดตอน 

3. แผนภูมิเส้น ต้องการแสดงขอ้มูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา 

4. แผนภูมิกง ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของสว่นประกอบแต่ละสว่นกับ 

ส่วนประกอบทั้งหมดในคราวเดียวกัน 

5. ฮีสโตแกรม ต้องการแสดงความถี่ของตัวแปรที่ค่าต่อเนื่อง 
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การจัดต าแหน่งเปรียบเทียบ 

1. สถิติทีใ่ช้ในการเปรยีบเทยีบ ประกอบด้วย 

ชนิดของสถติิ สูตร ตัวอย่าง 

1. อัตราส่วน อัตราส่วน = (ความถี่ของ 

A/ความถี่ของ B) 

อัตราส่วนของครู : นักเรียน = 1 : 50 

2. สัดส่วน สัดส่วน = (ความถี่

บางสว่น/ความถี่ทั้งหมด) 

สัดส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านต่อ 

นักเรียนทั้งหมด = 3/5 

3. รอ้ยละ ร้อยละ = สัดส่วน x 100 นักเรียนที่สอบผา่นคิดเป็นร้อยละ 60 

2. สถิติที่ใช้ในการจัดต าแหน่ง ประกอบด้วย 

ชนิดของสถติิ สูตร ความหมาย 

1. เปอร์เซ็นไทล์ 

 
Px = ต าแหนง่เปอร์เซ็นไทล์ของคะแนน x 

X = คะแนนที่ต้องการหาต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์

F = ความถี่สะสมก่อนของช้ันก่อนถึงช้ัน Px 

f = ความถี่ ีของคะแนนในชั้น Px 

n = จ านวนข้อมูลหรือความถี่ทั้งหมด 

L = ขีดจ ากัดล่างที่แท้จริงของช้ัน Px 

i  = อันตรภาค 

เป็นค่าทีแ่สดงให้ทราบว่าเมื่อจัด

ข้อมูลเป็น 100 ส่วน ที่ต าแหนง่ Px 

ซึ่งมีคา่คะแนนเท่ากับ x นั้น มีขอ้มูล

ที ี่มคี่าต า 

กว่าคะแนนที่ ีต าแหนง่นั้นอยู่ร้อยละ

เท่าไร เชน่ ข้อมูลที่ต าแหน่งเปอร์เซ็น

ไทล์ที ่30 (P30) เท่ากับ 347 (x) 

หมายความว่ามีข้อมูลที่มีคะแนนต่ า

กว่า 347 อยู่ร้อยละ 30 

2. เดไซล์ 

 

เป็นค่าทีแ่สดงให้ทราบว่า เมื่อจัด

ข้อมูลเป็น 10 ส่วน ค่าคะแนน (x) ที-่
ต าแหน่ง (Dx) นั้น มีขอ้มูลที่ ีมคี่าต่ า

กว่าอยู่เท่าไร 

3. ควอไทล์ 

 

เป็นค่าทีแ่สดงให้ทราบว่า เมื่อจัด

ข้อมูลเป็น 4 ส่วน ค่าคะแนน (x) ที-่
ต าแหน่ง (Qx)  นั้น มีขอ้มูลที่้มคี่าต่ า

กว่าอยู่เท่าไร 

4. คะแนน

มาตรฐาน  

เป็นการน าคะแนนที่มีหน่วยการวัด

ต่างกันในมาตรอันตรภาคหรอืมาตร

อัตราส่วน มาจัดใหม้ีหนว่ยเดียวกัน 
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เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ขอ้มูลที่ 

น ามาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน

ต้องมีการแจกแจงแบบปกติ 

 

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

เป็นการค านวณหาค่าที่ใชเ้ป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุด ประกอบด้วยค่าตา่ง ๆ ต่อไปนี้ 

ชนิดของสถติิ สูตร ใช้เมื่อ 

1. ค่าเฉลี่ย ใช้สูตรค านวณ 

 

ข้อมูลอยู่ในมาตรอันตรภาคหรอือัตราส่วน 

2. มัธยฐาน น าค่าทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมาก 

ค่าที่อยู่ตรงกลางคอืค่ามัธยฐาน 

ข้อมูลอยู่ในมาตรอันดับ 

3. ฐานนยิม ค่าที่มคีวามถี่สูงสุด ข้อมูลอยู่ในมาตรนามบัญญัติหรอือันดับ 

 

การวัดการกระจาย 

 เป็นค่าตัวเลขที่แสดงถึงการกระจายของข้อมูลชุดหนึ่งๆ นิยมใช้แสดงควบคู่กับค่าที่ได้จากการ

วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

ชนิดของสถติิ สูตร ใช้เมื่อ 

1. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D., S) 
 

ข้อมูลอยู่ในมาตรอันตรภาคหรอื

อัตราส่วน และใช้คูก่ับค่าเฉลี่ย 

2. ความแปรปรวน (S2) 

 

ขอ้มูลอยู่ในมาตรอันตรภาคหรอื

อัตราส่วน 

3. ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล ์

(Q.D.)  

ข้อมูลอยู่ในมาตรอันดับ และใช้คู่

กับมัธยฐาน 

4. พิสัย ค่าสูงสุด - ค่าต่ าสุด ต้องการทราบขนาดการกระจายอย่าง

คร่าว ๆ รวดเร็ว 
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การวัดความสัมพันธ์ 

 เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการบรรยายขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว เรียกว่า simple correlation 

ค่าที่ได้จากการค านวณเรียกว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ประกอบด้วยค่าต่างๆ เช่น 

 

ใช้เมื่อตัวแปรทั้งสอง เป็น true dichotomous คือ 

ตัวแปรที่มคี่าเกิดขึ้นได้เพียง 2 categories ตาม 

ธรรมชาติ 

 

ใช้เมื่อตัวแปรทั้งสอง อยู่ในมาตรอันตรภาคขึ้น 

ไป 

สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 

 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะสถิติอ้างอิงที่เป็นการทดสอบค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างกลับไปยัง

ค่าพารามิเตอร์ในประชากรเท่านั้น การทดสอบจะกระท าได้เมื่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเท่านั้น หากขาดความเป็นตัวแทนแม้จะท าการทดสอบก็ไม่สามารถ

สรุปผลไปยังประชากรได้ การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์ที่  ีต้องการทดสอบ เช่น การทดสอบ

เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยในกรณีต่างๆ ดังนี้ 

จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 

(K) 

ค่าสถิติทดสอบ ข้อตกลงเบื้องต้น 

1 

 

1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม 

2. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 

3. มาตราอันตรภาค 

4. ทราบความแปรปรวนของประชากร 

 

1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม 

2. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 

3. มาตราอันตรภาค 

4. ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร 

2 

อิสระ 

 

1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม 

2. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 

3. มาตราอันตรภาค 

4. กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 
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จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 

(K) 

ค่าสถิติทดสอบ ข้อตกลงเบื้องต้น 

5. อิสระภายในตัวอย่าง 

6. ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร 

 

1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม 

2. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 

3. มาตราอันตรภาค 

4. กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

5. อสิระภายในตัวอย่าง 

6. ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร 

 

 

1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม 

2. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 

3. มาตราอันตรภาค 

4. กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

5. อิสระภายในตัวอย่าง 

6. ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร 

2 

สัมพันธ์ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม 

2. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 

3. มาตราอันตรภาค 

4. กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน 

5. อสิระภายในตัวอย่าง 

6. ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร 

มากกว่า 2 

อิสระต่อกัน 

 

1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม 

2. การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ 

3. มาตราอันตรภาค 

4. กลุ่มตัวอย่าง แตล่ะกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

5. อิสระภายในตัวอย่าง 

6. ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร

แตค่วามแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มมี

ค่าเท่ากัน 
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 การเลือกใช้สถิตใินการวิจัยขึน้อยู่กับ 1) วัตถุประสงค์ของการวจิัย 2) ระดับมาตรวัดของตัวแปร 

และ 3) ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติแต่ละตัว ผูว้ิจัยจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจองค์ประกอบทั้งสามให้

ชัดเจน จงึจะเลือกสถิตมิาใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

 

เอกสารอ้างอิง 

พลศักดิ์  จิรไกรศริิ. (2554). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: เทคนิคแผนที่น าทางการวิจัย (พิมพ์  

ครั้งที่ 6) กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะรัฐศาสตร์. 

              . (2556). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: เทคนิคแผนที่น าทางการวิจัย. (พิมพ์ ครั้งที่ 7)  

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะรัฐศาสตร์. 

สุภางค์ จันทวานิช. (2554). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เบญจา ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ์. (2552). การวิเคราะหข์้อมูลเชงิคุณภาพ: การจัดการข้อมูล การตคีวาม  

และการหาความหมาย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ผอ่งพรรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์. (2553). การออกแบบการวิจัย. พิมพ์ครัง้ที ่6.  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

                    ดวงเนตร ส าราญวงศ์** 

 การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นค าเรยีกชื่อวิธีการวิจัยที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและ

การวิเคราะห์ที่ไม่สามารถแจงนับเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ กลุ่มของการวิจัยเชิง

คุณภาพนี้มีชื่อต่างๆ กันไปตามที่มาของแนวคิด ปรัชญาและวิธีการท าวิจัย ตลอดจนสถานที่ในการท า

วิจัย เช่น Natturalitic Inqurity, phenomenology, qualitative evaluation, grounded theory, holistic 

approach, ethnomethodology, ethnographic content analysis, ethnographic, ethnoscience field 

study, case study, discourse analysis, interpretive interactionism, oral history, participative 

research, participant observation ect.  

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นรูปแบบการวิจัยที่ได้เผยแพร่ในบรรดาผู้ที่สนใจประเทศไทยมานาน

กว่า 3 ทศวรรษ เป็นที่เข้าใจกันกว้างขวางพอสมควร และยังคงมีนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ความสนใจงานวิจัย

แนวนี้อย่างต่อเนื่อง มีค าภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกการวิจัยที่มีความหมายตรงกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

หลายค า ได้แก่ ช่ือเหลา่นีต้่างก็บ่งบอกใหเ้ข้าใจถึงแง่มุมและสาระต่างๆของการวิจัยเชงิคุณภาพ ดังนี้         

- Qualitative research หรอืการวิจัยเชิงคุณภาพ ค านี้สะท้อนถึงลักษณะของข้อมูลและข้อสรุป

ที่ให้ความส าคัญในการจัดหมวดหมู่ แยกแยะประเภท บรรยายคุณลักษณะ จัดท าโครงสร้าง แบบแผน 

และการเชื่อมโยงเงื่อนไขและกลไกที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวที่ศึกษา มากกว่าการแจงนับและการ

วิเคราะหท์างสถิติแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

-  Field research หรือการวิจัยสนาม สะท้อนพื้นที่หรือสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย สนใจศึกษา

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจรงิในภาคสนามมากกว่าการสังเกตการณ์ในหอ้งทดลอง 

- Naturalistic research การวิจัยตามสภาพธรรมชาติ สะท้อนถึงสภาพการณ์ที่สนใจศึกษา 

นอกจากจะศึกษาจากปรากฏการณ์ในสนามแล้ว ยังสนใจสภาพการณ์ตามที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ 

มากกว่าที่จะมีการควบคุมหรอืจัดกระท าใด ๆ 

-  Ethnographic research การวิจัยของนักชาติพันธุ์วรรณนา สะท้อนสภาพการท างานของ

นักวิจัยที่พยายามเข้าใจแบบแผนการด าเนินชีวติของคนต่างวัฒนธรรม โดยสังเกตอย่างใกล้ชิดและ

ต่อเนื่องของผูว้ิจัยที่ต้องปรับตัวเองให้เป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ศกึษา 

- Phenomenological research สะท้อนความสนใจที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากทัศนะ

และประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้นมากกว่าที่จะประเมินหรอืตัดสินใจโดยทัศนะของ

นักวิจัยซึ่งเป็นคนนอก 

** อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาเขตไกลกังวลวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มโนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Concepts of Qualitaltive Research) 
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 มโนทัศน์ คือภาพความคิดท่ีเป็นตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ/ปรากฏการณ์ต่าง/ความรู้ ความคิดและสาระ
ต่าง ๆ โดยน าลักษณะทั่ว ๆ ไปของสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่  คนที่มีมโนทัศน์ ต่าง ๆ มากยิ่งมี
เสถียรภาพ เพราะเมื่อตกอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะเกิดความเข้าใจ
ความหมายของสิ่งเหล่านั้นได้ดี และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมะสม 
 หลักการและระเบียบวิธี (Methodology) ต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรุปรวบยอดเป็น
หลักการทั่ว ๆ ไป (Concepts) ของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ 5 ประการดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสืบค้นเพ่ือ สร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวกับปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ 
และมานุษยวิทยาอย่างเป็นระบบ เพ่ืออธิบายความหมายที่มีอยู่ในกลุ่มที่ศึกษา วิธีการที่ผู้คนเหล่านั้นตีความ
และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเขา  มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร รวมทั้งมีความหลากหลายของ
ความหมายและรูปแบบ (Pattern) อย่างไร 

2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ ให้ความส าคัญยิ่งกับบริบททั้งด้านสังคมกายภาพและจิตใจ และเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการน ามาออกแบบการวิจัย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลส าคัญต่อมุมมอง ประสบการณ์ 
และการกระท าของกลุ่มคน ที่ต้องการศึกษา ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ และวิถีทางสังคม วัฒนธรรมเป็นตัวถักทอการให้
ความหมายและการกระท าต่างๆ ของพวกเขา 

2. นักวิจัยเชิงคุณภาพ จะน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นโลกทัศน์/ตรรกะ/ความคิดและค าพูดของ 
ผู้คนที่เข้าไปเก็บข้อมูล/ภาพหรือแผนผัง/และบางครั้งเป็นตัวเลข รวมถึงการให้ความหมาย และตีความจาก
ข้อมูลทีเ่ป็นวจนภาษา (ภาษาพูด) และอวจนภาษา (ภาษากาย) 

3. กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้บางครั้งผุดขึ้นมาเองในสนามการ 
วิจัย อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้แตกต่างไปจากการออกแบบครั้งแรก หากข้อค้นพบในสนามบ่งชี้การ
ปรับเปลี่ยนประเด็น หรือวิธีการเก็บข้อมูลที่ออกแบบไว้แต่เดิม อนึ่งนักวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่เริ่มต้นวิเคราะห์
ข้อมูลหลังการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอย่างที่ท ากันในการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพจะเริ่มท าซ้ าแล้วซ้ าอีก ตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล 

4. นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องมีความสามารถสะท้อนตนเอง (Reflexivity) เพ่ือให้เกิดสติ  เข้าใจสภาวะ 
ความรู้สึกของตน (Critical Self Awareness) ความสามารถนี้เป็นสิ่งส าคัญมาก (Vital process) ในการตั้ง
ค าถามกับตนเองและสังเกตความรู้สึกของตนไปด้วยในขณะท าการฟังหรือสังเกตผู้คนเหล่านั้น รวมทั้งระหว่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้นักวิจัยจ าเป็นต้องมีสติขณะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้นในระหว่างการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะเป็นหุ้นส่วนในการส ารวจประเด็นเรื่องราวที่ต้องการ ขณะเดียวกัน ผู้วิจัยต้องฟังอย่างตั้งใจ เพ่ือท า
ความเข้าใจในเรื่องราวของเขาเพ่ือตั้งค าถาม หรือโต้ตอบอย่างเหมาะสมกับพวกเขา การส ารวจตนเอง และการ
บันทึก การสังเกตต่าง ๆ ลงไป เป็นส่วนหนึ่งของการตีความซ้ าและซ้ าอีก ( Iterative process of 
Interpretation) ซึ่งจะท าให้การเก็บข้อมูล ในสนามมีความสมบูรณ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methods) 

 ดังได้กล่าวแล้วว่ากระแสของกระบวนทัศน์ปรากฏการณ์นิยมมุ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการ
แสวงหาความรู้ ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และสังคม เพราะเป็นเองเกี่ยวกับความรู้สึกโลกทัศน์
ความหมาย การตีความ การเรียนรู้ของมนุษย์ในบริบทของวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่ งมีความสลับซับซ้อนและเป็น
พลวัต (Dynamic) มนุษย์เท่านั่นที่จะเข้าใจกันเองได้ ถ้าได้เข้าไปใกล้ชิดอยู่ในสภาพการณ์นั้น  ๆ โดยมิได้
เปลี่ยนแปลง พอเพียงและเพียงพอจึงจะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจด้วยวิธีได้ด้วย การสังเกต สัมภาษณ์ สนทนา
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โต้ตอบค้นหาความจริงจากบุคคลและจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเป็น
วิธีการวิจัยซึ่งประกอบด้วยยุทธวิธีต่างๆ ดังนี้ 
 1. เ ป็ น ก า ร ท า วิ จั ย ใ น ส ภ า พ ธ ร ร ม ช า ติ  ( วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ บ บ นี้ จึ ง เ รี ย ก อี ก ชื่ อ ห นึ่ ง ว่ า 
Naturalisticapporach) ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีการจัดกระท า ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนสภาพการณ์
ให้ผิดแปลกแตกต่างไปอย่างที่เคยเป็นอยู่ นั่นคือ ผู้วิจัยต้องเข้าไปอยู่ในสนาม (Field) 
 2.  ผู้วิจัย ใช้วิธีค้นหา สรุปข้อความจริงตรรกะแบบอุปนัย (Induction) คือไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นมา
ก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เข้าไปศึกษา แต่สังเกต เฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆ แล้วจึงสร้างรูปแบบสรุปความเข้าใจของ
ตนเองจากข้อมูล ซึ่งหมายถึงนักวิจัยเข้าไปใกล้ชิดกับสภาพปัญหาตนเองท าความรู้จักเป็นส่วนบุคคลโดยตรง 
ใช้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่เก็บข้อมูลสร้างความสัมพันธ์ยกระทั่งเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจยอมเปิดเผยความรู้สึก
ความลับต่างๆ ฯลฯ การเข้าไปใกล้ชิดกับสถานที่บุคคลและข้อมูลต่างๆ จะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ 
 3.  มองภาพรวมรอบ ๆ ด้าน (Wholistic Perspective) นักวิจัยเน้นการเข้าใจภาพรวมทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นของสภาพการณ์ ความเกี่ยวข้องต่างๆ ในแต่ละบริบท ความซับซ้อนและความแปลกแตกต่างของ
ความคิด ความประพฤติของบุคคล ฯลฯ มิใช่ของเป็นส่วนๆ แยกออกจากกัน แต่จะศึกษาดูแต่ละส่วนใน
ภาพรวมทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ หน้าที่ของแต่ลพส่วนในภาพรวม 
 4.  เน้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ คือ มีข้อมูลรายละเอียดครอบคลุมครบถ้วน ซึ่งมีการพรรณาเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านคุณภาพ (แจงนับไม่ได้) เจาะลึก มีมุมด้านต่างๆ ของบุคคล การอ้างค าพูดตรงและประสบการณ์ตรง
ของบุคคลต่างๆ ที่ให้ข้อมูล เป็นการใช้ข้อมูลทุกด้านและทุกๆ แง่มุม รวมทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณที่นับได้ (คือเป็น
ตัวเลข) ด้วยเช่นกัน 
 5.  เน้นกระบวนการพลวัต (Dynamic) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไม่
ว่าจะเป็นของส่วนบุคคลและวัฒนธรรมส่วนรวม หรือจากกรณีศึกษาเฉพาะก็ตามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
“สภาพการณ์” หรือ “กรณ”ี อย่างลึกซึ้ง 
 6.  เน้นเกี่ยวกับบริบท (Contextual) จากสถานที่ เวลา แง่มุมทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ เป็นผล
สืบเนื่องไปยังความหมาย การตีความเกี่ยวกับความ “จริง” ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ไปอ้างอิงกับบริบทอ่ืนที่
แตกต่างกัน 
 7.  เน้นความจริง ความแตกต่าง เฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณีที่ศึกษา เกี่ยวกับรายละเอียดที่เป็นพิเศษ
ของสิ่งศึกษา ซึ่งอาจจะวิเคราะห์ผลร่วมได้ ถ้ามีการศึกษาหลายๆ กรณี (Mulitiple-Sitesmultiple-Cases) 
 8.  คุณภาพของผู้วิจัย คือ นักวิจัยต้องมีความสามารถ ความช านาญในการเก็บข้อมูลมีประสบการณ์
และมุมมองที่ปราศจากอคติและรวมทั้งการสร้างความรู้สึกร่วมและการเกิดการเรียนรุ้รวมทั้งมีความ
ละเอียดอ่อนในการวิเคราะห์ บูรณาการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎีและจินตนาการที่ก้าวไกลมากไปกว่าโลก
ส่วนตัวของนักวิจัย เพราะนักวิจัยเป็นเครื่องมือในการวิจัย ดังนั้นคุณภาพของการวิจัยย่อมขึ้นกับคุณภาพของ
นักวิจัยโดยตรง 
 9.  เน้นเองความรู้สึกร่วม ความเข้าใจ (Emphathy and Insight) ความรู้สึกร่วม คือการที่ผู้วิจัยสร้าง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ให้ข้อมูล จนกระทั่งเกิดความรู้เข้าใจในสภาพ ความรู้ประสบการณ์และมุมมองของ
ผู้ให้ข้อมูล เข้าใจค าอธิบายความหายและโลกของผู้ให้ข้อมูลได้ (Emicetic-View) 
 10.  วิธีการวิจัยมีความยืดหยุ่นสูง วิธีการวิจัยมีความยืดหยุ่นนั้น มิได้หมายความว่าไม่มีการวางแผน 
นักวิจัยอาจวางแผนไว้ว่าจะเข้าไปในสนามวิจัยเมื่อไร สัมภาษณ์สังเกตเวลาใด แต่เมื่อเข้าไปจริง  ๆ แล้วพบ
ปัญหาก็ต้องแก้ไข ปรับแผน ใช้วิธีการหาข้อมูลหลาย ๆ วิธีจนได้ข้อมูลที่มีความหมายนั่นเอง 
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ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. เป็นการตั้งค าถาม ท าไม อย่างไร และภายใต้สิ่งแวดล้อมปัจจัยเงื่อนไขใด สิ่งนั้นจึงเกิดข้ึน 
2. แสวงหาความเข้าใจในเรื่องนั้นในระดับลึก 
3. มองเห็นความเป็นทั้งหมด (Holistic) ของปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ 
4.  สืบค้น (Explore) และค้นพบ (Discover) 
5. ท าให้เข้าใจมุมมองจากภายใน ของกลุ่มที่นักวิจัยต้องการศึกษาทั้งด้านความหมายในการตัดสินใจ 

และการกระท าของเขา 
6. ใช้วิธีการปลายเปิด (Open-ended) และการตีความ (Interpret) 
7. ยืดหยุ่นมากกว่ายึดกรอบ 
8. ประเด็น วิธีการ เทคนิค ผุดบังเกิดข้ึนระหว่างการเก็บข้อมูล มากกว่าการเตรียมการล่วงหน้า 
9. กลุ่มที่ต้องการศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมส าคัญ (Active participant) ในกระบวนการวิจัยและ

ตีความ 
มากกว่าเป็นผู้ถูกศึกษา (Subject) 

10.  ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการวิจัย ผู้ร่วมเรียนรู้และร่วมตีความกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยที่แสวงหาความจริงในสภาพที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ (Naturalistic 

inquiry)  ซึ่งเป็นการสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ (Holistic perspective)  ด้วยตัวผู้วิจัยเอง  เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับสภาพแวดล้อมนั้น  โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึก
คิด คุณค่าของมนุษย์  และความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  (Inductive  analysis)  การวิจัยเชิงคุณภาพนั้น เป็นการศึกษาค้นคว้าที่
ต้องการเน้นหรือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นอย่างเจาะลึกและละเอียดถี ่ถ้วน โดยมี
เป้าหมายส าคัญอยู่ที่การต้องการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ว่า เป็นอย่างไร 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมาจากปรากฏการณ์ทางสังคม และที่ส าคัญ
คือ การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปผูกพันใกล้ชิดกับสิ่งที่ตนก าลังศึกษาวิจัยด้วย 
ทั ้งนี ้เพื ่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแก่นสารของสิ ่งที ่เราท าการศึกษานั ่นเอง ดังนั ้นการใช้
วิจารณญาณของผู้วิจัยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก อนึ่ง กา รวิจัย
เชิงคุณภาพนี้จะท าการศึกษาหน่วยในการวิเคราะห์ที่ละเอียดลึกซึ้ง  
 
กระบวนทัศน์ในการวิจัย (Research Paradigms) 
 ผู้ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับ “กระบวนทัศน์” คือ Thomas  Khun ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์วิชา ปรัชญา
ทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือ “THE STRUCTURE OF SCIENTFIC REVOLUTION” ซึ่งจัดพิมพ์ในปี ค.ศ.  
1962 ข้อคิดและความหมายของกระบวนทัศน์คือ แนวทางที่นักวิชาการใช้คิด ใช้ว่ายุทธวิธีและวิธีปฏิบัติใน
กระบวนการแสวงหาความจริง นี้เป็นเรื่องปกติวิสัยของทุกศาสตร์ เมื่อน าแนวคิดทางกระบวนทัศน์มาอธิบาย
ข้อโต้แย้งของกระแสความคิดว่า “แบบใดเป็นวิทยาศาสตร์” ระหว่างกลุ่ม ARISTOTELIAN ซึ่งใช้แนวทาง
ตรรกะและการหยั่งรู้ในการแสวงหาความจริง หรือกลุ่ม GALILEIAN ซึ่งใช้แนวทางเชิงสาเหตุ และกลไกลของ
เชิงสาเหตุกับผลในการแสวงหาความรู้ ท าให้ค าว่า “กระบวนทัศน์” ถูกนไปใช้ประเด็นโต้แย้งที่น่าสนใจในทาง
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ปรัชญาของการแสวงหาความจริงต่อมา ดังนั้นแนวคิดดังกล่าวจูงใจให้เปิดประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับ “การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์” (Paradigm Shiening) ในมุมมองของศาสตร์สาขาต่างๆ 
 กระบวนทัศน์หรือ Paradigm เป็นค ากิริยาภาษากรีก แปลว่า “การแสดงให้เห็นไว้ข้างเคียงกัน” อัน
หมายถึง “การแสดงตัวอย่างให้เห็น” กระบวนทัศน์ เป็นตัวก าหนดเงื่อนไขครอบง าความคิดของบุคคลในการ
ก าหนดปัญหาและวิธีที่ใช้ในการวิจัย นักวิชาการรุ่นหลังๆ ย่อมจะถูกเงื่อนไข แนวคิดและวิธีปฏิบัติของคนรุ่น
ก่อนๆ ซึ่งรวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรมความนิยมต่างๆ ครอบคลุมเข้าอยู่ด้วยความเคยชิน ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือระดับชาติ หรือนานาชาติก็ตามตราบใดที่ไม่มีใครทักท้วงหรือโต้แย้ง อันเป็นข้อจ ากัด
หรือการค้นคิดใหม่ๆ ยังไม่ได้แยกขึ้นเพราะกาลเวลา จนกระทั่งตัวเขาเองหรือนักวิชาการคนอ่ืนต้องเผชิญกับ
ปัญหาว่าปรากฏการณ์ที่ก าลังศึกษานั้นผิดแผกแตกต่างไปจากปรากฏการณ์เดิมๆ โดยสิ้นเชิง วิกฤตการณ์
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถน ากระบวนทัศน์เดิมมาอธิบายหรือประเมินสถานการณ์ใหม่ๆ นั้นได้ จึง
จ าเป็นต้องปรับหาแนวคิดและหามุมมองใหม่ๆ เพ่ือจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์อันใหม่ได้ คือเวลาที่ต้อง 
“ปฏิรูป” แนวคดิใหม่ สร้างทฤษฎีใหม่และวิธีการประเมินใหม่ๆ นั่นคือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
 ดังนั้นเมื่อวิทยาการสาขาสังคมศาสตร์เริ่มก าหนดในศตวรรษที่ 19 จึงยึดรูปแบบของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพเป็นแบบอย่าง คือ กระบวนทัศน์ของส านัก “ปฏิฐานนิยม” (Positivism) ซึ่งมุ่งการ
แสวงหาความจริงโดยกระบวนการเชิงสาเหตุหลักฐานข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (Empirical  Evidence) และ
ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยมิได้รู้สึกตระหนักว่าวิชาการทางสังคมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเข้าใจสังคมด้วยตนเอง จึงเกิดกระแสการโต้แย้งเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความจริงทางสังคม
ระหว่าง แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ หลายกระแส 
กระบวนทัศน์ของกระแสหลัก 
 ศตวรรษท่ี 20 นับว่าได้เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความจริงใจสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์ของสองกระแสความคิดหลักว่า สังคมศาสตร์ควรจะใช้แนวคิดทฤษฎีและวิธีการวิ จัยของ
ส านัก “ปฏิฐานนิยม” (Positivism) หรือ “ปรากฏการณ์นิยม” (Phenomenology) จึงจะเหมาะสม ปราชญ์
หลายคน หลายกลุ่มได้โต้แย้งที่แตกต่างกันย่อมก่อให้เกิดแนวคิดและการปฏิบัติในการแสวงหาความจริง
ตลอดจนการให้การศึกษาปลูกฝังแก่คนรุ่นหลังๆ ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันแม้ว่ ากระแสของความโต้แย้งจะลด
ความรุนแรงลงก็ตาม อคติในแต่ละกระบวนทัศน์ก็ยังคงปรากฏหลงเหลืออยู่ ขณะนี้ได้ความพยายามที่จะ
น าเอาวิธีการวิจัยของทั้งสองกระแสมาผสมผสานกันด้วยมีแนวความคิดว่าทั้งสองวิธีการต่างเกื้อหนุนซึ่งกัน
แหละกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้จริงได้อย่างที่สุด โดยเฉพาะสาขาที่เกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างที่สุด โดยเฉพาะสาขาที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(Applied  Science) อาทิสาขาการศึกษาและการสื่อสารเป็นต้น 
 กระทัศน์ของ “ปฏิฐานนิยม” เป็นรูปแบบที่น าแบบอย่างมาจากวิธีการแสวงหาความจริงทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ ใช้เน้นการแสวงหาความจริงเชิงสาเหตุ คือ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสังเกต
หรือการทดลอง (Empirical  Evidence) การใช้รูปแบบคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยวิเคราะห์ ภารกิจหลักของ
การวิจัยคือ การสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและหาค าอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าว ในขณะที่ “ปรากฏการณ์
นิยม” ได้รูปแบบมาจากวิชามนุษย์ศาสตร์ ซึ่งเน้นภาพรวมและบริบทรอบ ๆ ด้าน อาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพและ
การตีความ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจ 
 ผู้น าในการใช้ชีวิตแบบ “ปฏิฐานนิยม” มาใช้ในสังคมศาสตร์รุ่นแรก ๆ คือ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส 
Auguste Comte (1798 - 1857) เขาสนับสนุนแนวคิดว่า ปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นมีปรากฏอยู่ตาม
ธรรมชาติและสามารถจะวัดได้ด้วยวิธีการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อันได้แก่ การสังเกตและการทดลองโดยตรง
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มากกว่าการอ้างอิงจากความรู้สึก การสะท้อนความคิดหรือการหยั่งรู้ได้เองแนวคิด และวิธีการวิจัยของปฏิฐาน
นิยมที่ Auguste Comte น ามาใช้ในวิชาสังคมวิทยาและ John Stuart  Mill (1806-1873) น ามาใช้ในวิชา
จิตวิทยา ความคิดนี้ได้แพร่หลายอยู่ในมหาวิทยาลัยยุโรปอย่างกว้างขวางในการท าวิจัยเชิงทดลอง และทดสอบ
สมมุติฐานแสดงให้เห็นในเชิงสาเหตุและกระแสการยอมรับรูปแบบและวิธรการของลัทธิปฏิฐานนิยม/ประจักษ์
นิยม (Scientific Emprical) ในการแสวงหาความจริงเป็นไปอย่างกว้างขวาง แม้แต่ในปี พ.ศ. 1950 ก็มีการ
จัดพิมพ์เอกสารรายงานวิจัยของกลุ่มสังคมศาสตร์เพ่ือสร้างให้วิธีการนี้เป็นศาสตร์ที่ยอมรับเป็นหนึ่ งเดียว และ
ความพยายามใช้วิธีการวิจัยเชิงสาเหตุมาใช้ค าอธิบายและท านายพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้แนวทางจาก
การศึกษาพฤติกรรมปัจจุบันเป็นตัวท านาย ฯลฯ 
 อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษ มีกลุ่มนักปราชญ์ชาวเยอรมัน เช่น Hilheln Dilthey 
(1833-1911) ได้พิมพ์ข้อเขียนในปี 1980 ได้อธิบายความแตกต่างระหว่า การอธิบาย  กับเข้าใจ  เขา
ยืนยันว่า วิทยาการทางมนุษย์ศาสตร์ควรมีแนวคิดและวิธีการวิจัยที่แตกต่างไปจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือ 
วิทยาศาสตร์พยายามให้ค าอธิบาย ในขณะที่ทางมนุษยศาสตร์พยายามที่ท าให้เกิดความเข้าใจ และวิชา
จิตวิทยาก็ยังแยกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งใช้วิธีการทางการทดลองเพ่ือหาข้อสรุปในการท านายพฤติกรรม
มนุษย์ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งพยายามศึกษาเพ่ือจะเข้าใจพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
 ได้มีนักปราชญ์ที่มีความเห็นคล้ายคลึงกันกับแนวคิด Dilthey อาทิ Heinrch Rickert และ Wilhrlm 
Winderbond และ Henri Bergson ชาวฝรั่งเศสรวมทั้งชาวสวีเดนคือ Jhon Landquisr เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มปรากฏการณ์นิยมของ Edmund Hudderl (1859-1938) ในเยอรมันซึ่งเน้นเรื่องความส าคัญของ
การมีมุมมองอย่างรอบด้าน เพ่ือการเข้าถึงรากเง้าของพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งต่อมาแนวคิดดั งกล่าวกลายเป็น
วิธีการส าคัญของกลุ่มการตีความหมายและได้ใช้เป็นวิธีการ “มองภาพรวม” (Holistic) ในการเข้าใจพฤติกรรม
มนุษย์แต่ละคน และด้วยการมีความรู้สึกร่วม  พร้อมทั้งการเข้าใจบริบทรอบๆ ด้านของบุคคลและกลุ่มของเขา
โดยไม่แยกแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็นแต่ละส่วนและตัวแปรย่อยๆ 
 ดังนั้นเมื่อ Thomas  Khun (1962) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการวิจัย
ของสาขาวิทยาศาสตร์ และแนวคิดเกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์ หรือปรับวิธีคิดโดยมีมุมมองใหม่นัก
สังคมศาสตร์จึงตระหนักในมุมมองเกี่ยวกับ “โลก” ที่มนุษย์และสังคมสร้างอันแตกต่างไปจากโลกที่เป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นสากล นักสังคมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของสังคมที่เขาท าการวิจัย
อยู่ และอยู่ในบริบทของคุณค่าทางวัฒนธรรมสังคมและการเมือง เขาจึงไม่ควรแต่เพียงจะเก็บข้อมูลและจัดการ
ท านายว่าจะเกิดรูปแบบอะไรขึ้นเท่านั้น แต่ควรจะเข้าใจและซาบซึ้งถึงความหมาย และประสบการณ์อัน
หลากหลายของมนุษย์ที่มีต่างๆ กัน เพราะการกระท าของมนุษย์เกิดจากความรู้สึกที่มนุษย์ตีความจาก
สถานการณ์ต่างๆ มากกว่าจะเป็นเพียงการโต้ตอบจากตัวกระตุ้นภายนอก กระบวนทัศน์เชิงปรากฏการณ์นิยม
หรือเชิงคุณภาพจึงเริ่มแพร่หลายเป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
ความแตกต่างระหว่างปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม 
 ความแตกต่างของแนวคิดเกี่ยวกับ “ความจริง” และการอธิบายถึงความจริงระหว่างปรากฏการณ์
นิยมและปฏิฐานนิยมมีอิทธิพลต่อผู้ท าวิจัย ในการเลือกปัญหาวิจัย ตัวแปร ตลอดจนการเก็บข้อมูลและวิธีการ
วิเคราะห์รวมทัง้การตีความหมายผลการวิจัยที่แตกต่างกันไป รวมทั้งแนวทางในปฏิบัติการสืบสวน สอบสวนหา
ความจริง มีดังต่อไปนี้ 
 1.  ธรรมชาติกับความจริง การวิจัยแนวปฏิฐานนิยมเชื่อว่า ความจริงเป็นหนึ่งเดียวมีตัวตนจับต้องได้
สามารถแยกออกศึกษา เป็นตัวแปรเหตุและผล ซึ่งมี ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ เกี่ยวข้องกันภายใต้สภาพ
การศึกษาแต่กลุ่มปรากฎการณ์ฐานนิยม เชื่อว่า ความจริงหลายระดับ และส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นและมีตัวตนใน
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ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้นวิธีการศึกษา จึงต้องดูภาพรวมที่ผสมผสานกันทั้งหมด 
วิธีการศึกษาความจริงระดับต่างๆ จึงต้องใช้หลายวิธีการจึงได้รับความจริงทั้งหมดได้ ดังนั้นวิธีการศึกษา
แบบปฏิฐานนิยมหรือวิธีการวิจัยเชิงสาเหตุและการทดลอง จึงเหมาะสมกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการตีความหมายพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงสังคมศาสตร์ วิธีการศึกษาแบบเชิง
ปรากฏการณ์นิยมจึงเหมาะสมในภาพรวมที่เป็นความจริงทางสังคม 
 2.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับส่ิงท่ีศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน การศึกษาแบบปฏิฐานนิยม 
พยายามป้องกันหรือแยกผู้ศึกษาสิ่งที่ศึกษาออกจากกัน เพ่ือขจัดอิทธิพลดังกล่าว ซึ่งกระท าได้ยากเมื่อศึกษา
เกี่ยวกับมนุษย์ การวิจัยเชิงปรากฎการณ์นิยมแนะน าให้ใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นโอกาสในการปรับวิธีต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูดความเข้าใจและการตีความของผู้ศึกษาจนกระทั่งเกิดเข้าใจสิ่งที่ศึกษาอย่างกระจ่าชัด 
 3.  การอธิบายเกี่ยวกับความจริง วิธีการปฎิฐานนิยมเป็นการ “จับสภาพ ความจริง” โดยไม่
เกี่ยวข้องกับบริบท เรื่องอ่ืนๆ ที่ปลีกย่อยไม่สามารถสรุปอ้างอิงได้ก็จะตัดไป ในขณะที่การวิจัยปรากฏการณ์
นิยมจะค่อยๆ พัฒนาเกี่ยวกับภาพของความจริงในระดับต่างๆ ขึ้นมา ตั้งแต่หน่วยย่อยๆ โดยการสร้าง
สมมุติฐานชั่วคราวย่อยๆ เชื่อมโยงจากบริบท จนสภาพ “ความจริง” ปรากฏ ดังนั้นจึงไม่สามารถจะน าไปสรุป
อ้างอิงถึงความจริงในบริบทที่แตกต่างกันได้ เพียงแต่สร้างให้เกิดความเชื่อมโยง เกิดความเข้าใจในบริบท
ใกล้เคียงเท่านั้น 
 4.  เกี่ยวกับสาเหตุ กลุ่มวิจัยเชิงปฏิฐานนิยมมุ่งอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลเป็นประเด็น
ส าคัญ ผลที่เกิดขึ้นอย่างจะต้องมาจากเหตุซึ่งสามารถบ่งบอกได้รูปแบบที่ส าคัญคือการทดลอง กลุ่มวิจัยเชิง
ปรากฏการณ์นิยมเชื่อว่า ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความซับซ้อนโยงใจซึ่งกันและกัน จนบางครั้งไม่สามารถ
แยกแยะได้ง่ายๆ ว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลได้ จึงไม่เสียเวลาแยกเหตุและผลออกจากกันในการศึกษา สิ่งที่
สามารถประมาณได้คือพยายามสร้างรูปแบบของความคิด ที่อาจอิทธิพลซึ่งกันและกันและใช้วิธีอธิบายแบบชัก
จูงให้เกิดความกระจ่างเข้าใจ มากกว่าจะแสดงความเป็นเหตุ และเป็นผลยืนยันอย่างจริงจัง 
 5.  เกี่ยวกับค่านิยม กลุ่มปฏิฐานนิยมเชื่อว่าวิธีการวิจัยเชิงสาเหตุที่ใช้เป็นวิธีการปราศจากอคติ
ค่านิยม มีความเป็นปรนัยสูง กลุ่มวิจัยเชิงปรากฎการณ์นิยมยังเชื่อว่าทุกวิธีล้วนแล้วแต่แปดเปื้อนด้วยคติ
ค่านิยมและมีความเป็นอัตนัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการในการวิจัยในการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคม
เช่นวิธีการเลือกปัญหาเลือกปัญหาที่ท าการวิจัย การใช้ทฤษฎีและข้อตกลงพ้ืนฐานของทฤษฎีดังกล่าว การ
เลือกใช้เครื่องมือวิจัยตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายของผลการวิจัย ฯลฯ 
 
 ความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์ทางปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม 

ลักษณะ ปฏิฐานนิยม (เชิงสังเกต) ปรากฏการณ์นิยม (ตีความข้อมลูคุณภาพ) 
ความเชื่อ
พ้ืนฐาน 

- ความจริงเป็นโลกภายนอก และวัดได้ด้วยวัตถุวิสัย 
(objective) 
- ผู้วิจัยเป็นอิสระแยกออกจากสิ่งที่ถูกวิจัย 
- ความจริงเป็นเรื่องปราศจากค่านิยม 

- ความจริงทางสังคมสร้างขึ้นในความนึกคิด
ของมนุษย์และเป็นอัตตวิสัย (subjective) 

บทบาทนักวิจัย -มุ่งประเด็นในสิ่งที่มีหลักฐานความจริง (Fact) 
- มองในพ้ืนฐานของเชิงเหตุและผล 
- จับแยกสภาพความจริงให้เล็กพอเหมาะกับ
การศึกษา 
- สร้างสมมุติฐานและทดสอบ 

- มุ่งประเด็นของความหมาย (Meaning) 
- พยายามเข้าใจว่าอะไรเกิดข้ึน 
- มองภาพรวมทั้งสถานการณ์ 
- ค่อยๆพัฒนาความคิดข้อสรุปจากข้อมูล
รูปธรรม 
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ความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์ทางปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม (ต่อ) 
ลักษณะ ปฏิฐานนิยม (เชิงสังเกต) ปรากฏการณ์นิยม (ตีความข้อมลูคุณภาพ) 

ระเบียบวิธีวิจัย - ใช้วิธีการเชิงปริมาณ 
- สร้างนิยามปฏิบัติการเพ่ือวัดได้ 
- ใช้กรอบทฤษฎีก่อนๆน า 
- ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
- ใช้กลุ่มตัวอย่างมาก 
- สถานที่ท าวิจัยใช้ห้องทดลอง 

- ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ 
- ใช้วิธีการหลายๆวิธีเพ่ือสร้างแนวคิด
นานาประการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ 
- ไม่ใช้ทฤษฎีน า ศึกษาจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

ความน่าเชื่อถือ - ความตรง(Validity) 
  เครื่องมือที่ใช้วัด วัดในสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ 
- ความเที่ยง (Reliability) 
   การวัดให้ผลตรงกันทุกครั้งหรือไม่ (โดยที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ถูกวัด) 
- การสรุปผลอ้างอิง (Generaliability)  
โอกาสของรูปแบบที่ถูกสังเกตในกลุ่มตัวอย่าง
สามารถน าไปใช้ อ้างกับประชากรทั้งหมดได้มาก
น้อยเท่าใด 

- ความเชื่อถือได้ (Credibility) 
  ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงและมีความรู้ความ
เข้าใจในความหมายต่างๆและข้อมูล 
- การพึ่งพากับเกณฑ์อ่ืนๆ 
(Dependability)  การสังเกตสิ่งเดียวกัน 
โดยนักวิจัยหลายคนหลายโอกาส -ว่า
สอดคล้องกันเพียงใด 
- การถ่ายโอนผลการวิจัย 
(Transferability)  ความคิดและทฤษฎีที่
สร้างข้ึนจากสถานการณ์หนึ่งๆ สามารถจะ
น าไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนเพียงใด 

หัวใจส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ   
1. นักวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องเป็นคนที่เชื่อในหลักการ “ปรากฏการณ์วิทยา” (Phenomenology) ต้อง 

เข้าใจปรัชญาของปรากฏการณ์วิทยาอย่างถ่องแท้ ปรากฏการณ์ หมายถึง “เรื่อง” หรือการปรากฏตัวของ
เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งท าให้มีประเด็นที่น่าสนใจจะศึกษา 

2. ใช้หลักในการค้นหาความรู้ความจริง จากแหล่งรากเง้าของข้อมูล (Grounded Theory Approach) 
3. รู้ลึก รู้จริง เป็นนักวิจัยตลอดเวลา ต้องสืบค้นอย่างจริงจังและพิสูจน์โดยละเอียด ต้องเก็บข้อมูลเอง  

วิเคราะห์เอง ท าเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจทุกส่วนของประเด็นที่จะศึกษา แบบเป็นองค์รวม (Holistic) 360 
องศา ทุกมิติอย่างถ่องแท้ 

4. ต้องค านึงถึงจริยธรรมการวิจัยในทุกมิติ มีความซื่อสัตย์และเก็บความลับได้ดี 
5. ข้อมูลของการวิจัย เป็นข้อมูลเนื้อหา (Content Data) เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือว่าถูกต้องตาม 

ปรากฏการณ์ ต้องยึดถือคุณภาพของข้อมูลเป็นส าคัญ เป็นความรู้และความจริง-ไม่ใช่ความเห็น ไม่ยึดติด
แหล่งข้อมูลใดมากเกินไป ต้องตรวจสอบสามเส้า (Triangular Check) ไขว้ข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายวิธี 
และหลายกลุ่มผู้รู้อยู่เสมอ เพ่ือความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้นั้นถูกต้อง 

6. การวิเคราะห์เนื้อหา เน้นการใช้หลักการรังสรรค์วิทยา (Constructionism) ในการตีความหมาย 
ปรากฏการณ์ ขึ้นมาเป็นข้อค้นพบ และอภิปรายผล 
ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ และควรจดจ า 

1. ข้อมูลปรากฏการณ์ต่างๆ ที่นักวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมมาได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก ขีด  
เขียน วาด ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ เมื่อน ามาวิเคราะห์พรรณนานั้น จะต้องไม่ตีความเกินจริง (Over 
Statement) และอย่า “แปลงสาร“ 
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2. การรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) ต้องคัดเลือก 
ผู้รู้ที่จะมาให้ข้อมูลจ านวนหนึ่ง โดยใช้หลักปรากฏการณ์วิทยา คือ ผู้รู้มีลักษณะที่ปรากฏตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่ต้องระวังอย่าให้มีผู้รู้บางรายมีคุณลักษณะที่จะ “ข่มทางปัญญา” ผู้อื่นภายในกลุ่ม จนท าให้ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น 

3. การสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร ไม่ใช่เรื่องส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะการ 
คัดเลือกผู้รู้ที่จะมาให้ข้อมูลจะใช้หลักปรากฏการณว์ิทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนแบบสามัญการ 
(Generalization) หรือสามัญอาการที่พบได้ในกลุ่มคนทั่วไปที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน 

4. การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ควรสัมภาษณ์ 
ตามล าพังสองต่อสอง อย่าให้มีญาติพ่ีน้องหรือคนใกล้ชิดมาร่วมฟังการสัมภาษณ์ด้วย เพราะจะท าให้ไม่ได้รับ
ข้อมูลในเชิงลึก 

5. ประเด็นจริยธรรมการวิจัย ต้องค านึงถึงให้มากท่ีสุด ต้องระวังอย่าท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความ 
เสียหาย ความลับรั่วไหล หรือแม้แต่เกิดความไม่สบายใจในภายหลัง 

เปรียบเทียบความแตกต่างของการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ข้อแตกต่าง การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. แนวคิดพ้ืนฐาน - ปฏิฐานนิยม (Positivism) -  ปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology) 
2. วัตถุประสงค์ - มุ่งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
-  ต้องการเข้าใจความหมาย กระบวนการ
ความรู้สึกนึกคิดโดยเชื่อมโยงกับบริบท
ของสังคม 

3. การก าหนด
สมมุติฐาน 

- ก าหนดล่วงหน้าก่อนท าการวิจัย - ก าหนดคร่าว ๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ 

4. การคัดเลือก
ตัวอย่าง 

- สุ่มโดยอาศัยการสุ่มชนิดที่ทราบโอกาส
หรือความน่าจะเป็นที่ถูกเลือก 
(Probability) 

- สุ่มโดยอาศัยการสุ่มชนิดที่ไม่ทราบ
โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือก
เป็นตัวอย่าง 
(Non-probability sampling) 

5. จ านวนตัวอย่าง - จ านวนมาก - จ านวนน้อย 
6. ขอบเขตการวิจัย - ศึกษาในวงกว้าง โดยเลือกเฉพาะกลุ่ม

ตัวอย่างที่สุ่มมา 
- ศึกษาแนวลึกเฉพาะกลุ่มที่สนใจ 

7. บทบาทของผู้วิจัย - แยกผู้วิจัยออกจากเรื่องที่ศึกษา - ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย 
8. วิธีการเก็บข้อมูล - แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์เจาะลึก 
- การจัดสนทนากลุ่ม 
- การบันทึกประวัติชีวบุคคล 
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เปรียบเทียบความแตกต่างของการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ (ต่อ) 
ข้อแตกต่าง การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

9. การวิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิติช่วย 
(Statistical analysis) 

- วิเคราะห์เชิงตรรกะเป็นหลักอาจมีการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยเล็กน้อย 
(content analysis) 

10. การรายงานผล - รายงานผลโดยอ้างอิงสถิติ (Report 
statistical analysis) 

- รายงานผลโดยอ้างอิงค าพูดหรือเรื่องราว
จริงจากกลุ่มตัวอย่าง (Report rich 
narrative) 

11. การสรุปผล -น าไปใช้อ้างอิงแทนประชาการทั้งหมด
ได้ 

- ใช้อ้างอิงได้เฉพาะกลุ่ม 

12. ทักษะของนักวิจัย - มีความสามารถทางสถิติ - มีความละเอียดอ่อนในการสังเกต เก็บ
รวบรวมข้อมูล และการตีความ 
 

 
 
แผนผังกระบวนการวิจัย 
  
          ปัญหาการวิจัย   การวางแผนการวิจัย       การวิเคราะห์ข้อมูล 
     - สมมุติฐานการวิจัย    
                           - รูปแบบการวิจัย                   
                        - เครื่องมือ   
     -  การเก็บข้อมูล 
      การทบทวนวรรณกรรม 
      งานวิจัยที่เก่ียวข้อง                       สรุปผลข้อมูล 
       
 
 
 
        
  ทบทวนวรรณกรรม  
  ที่เก่ียวกับองค์ความรู้        ขยายความรู้ 
            ปัจจุบัน        องค์ความรู้ใหม่ 
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ขั้นตอนของกระบวนการท าวิจัยสามารถแบ่งเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่  
          1.  การก าหนดปัญหาการวิจัย (Problem definition) ซึ่งจะคลอบคลุมถึง ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหาการวิจัย จุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับ  ปัญหาการวิจัย 
(Research Problem) หมายถึง สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัย ใคร่รู้ค าตอบ   ดังนั้น การก าหนดปัญหาการวิจัย 
จึงหมายถึง การระบุประเด็นที่นักวิจัยสงสัย และประสงค์ที่จะหาค าตอบ ซึ่งก็คือ ปัญหาการวิจัย นั่นเอง ฉะนั้น 
นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องระบุปัญหาการวิจัยให้เป็นกิจลักษณะ และชัดแจ้งทุกครั้งที่ด าเนินการวิจัย 
        หลังจากก าหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัยได้ตามความเหมาะสมแล้ว  ขั้นต่อไปจะต้องก าหนดประเด็น
ปัญหาของการท าวิจัยในชัดเจน  เป็นการตีกรอบปัญหาให้อยู่ในวงจ ากัด  ซึ่งการตีกรอบปัญหาให้ชัดเจนจะ
ช่วยให้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกมาให้เด่นชัดขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยและ
วางแผนงานของการวิจัยในขั้นอื่น ๆ ต่อไป 
          2.  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review related literature) เป็นการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีใครท าวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ ไว้บ้าง ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบ
อะไรบ้าง การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร ตัวแปรที่ศึกษามีอะไรบ้าง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นอย่างไร 
เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ท าวิจัยมีอะไร เป็นต้น  
          3.  วิธีด าเนินการวิจัย (Method) เป็นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual 
framework) ว่าการวิจัยมีประเด็นและสาระส าคัญอะไรบ้าง และขอบเขตการวิจัยเป็นอย่างไร ตัวแปรที่ศึกษา
มีอะไรบ้างและนิยามอย่างไร แบบแผนการวิจัย (research design) เป็นอย่างไร การก าหนดประชากรและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล   
          4.  การรายงานผลการวิจัย (Result) เป็นการแสดงผลลัพธ์จากการวิจัย แสดงผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงานการวิจัย  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบพรรณา 
          5.  การสรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion) เป็นการสรุปการด าเนินงานทั้งหมด
ตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจัย จุดมุ่งหมายการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อ ผลการวิจัย และอภิปราย
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการประเด็นปัญหาวิจัยที่ควรได้รับการวิจัยต่อไป   
  

เทคนิคการรวบรวมข้อมูล  
1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents) 
เอกสารเป็นหลักฐานส าคัญที่จะท าให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมองเห็นภาพรวมของโรงเรียน

ทั้งระบบ ทั้งที่เป็นปัจจัย กระบวนการ และผลลัพธ์ของโรงเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ อีกทั้งเอกสาร
หลักฐานยังสามารถชี้ เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ความมุ่งมั่ นตั้งใจ หรือความรู้
ความสามารถของครูในโรงเรียนได้อีกด้วย เปรียบเสมือนแผนที่น าทางที่จะช่วยให้กระบวนการ พัฒนาองค์กร 
(Organization Development)  ในโรงเรียนเริ่มต้นได้ตรงจุดที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่ างเช่น เอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการ พัฒนาองค์กร (Organization 
Development)  ในองค์กร ตัวอย่างเช่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี แผนพัฒนาสามปีองค์กร 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนด าเนินงาน  ติดตามประเมินผลตนเอง และติดตามประเมินองค์กรภายนอก 
บันทึกการประชุมประจ าเดือน หนังสือร้องเรียนต่าง ๆ  สมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ บันทึกการประชุมของส่วน
ราชการภายใน   เป็นต้น วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเหล่านี้ต้องมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ผู้
รวบรวมข้อมูลต้องก าหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการ เมื่อได้ส ารวจและทราบแหล่งของเอกสารหลักฐานแล้ว
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ก็ท าการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และควรจัดท ารายการเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบเพ่ือความสะดวกในการ
ค้นหาและศึกษาในรายละเอียดต่อไป  

หลักการส าคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารหลักฐานคือ ผู้รวบรวมข้อมูลต้องคัดเลือกก่อนว่า
เอกสารหลักฐานเหล่านั้นให้ข้อมูลที่มีคุณภาพหรือไม่ และต้องศึกษาเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ 
พยายามค้นหาความหมายหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดเจนหรือแฝงอยู่ในเอกสารหลักฐานเหล่านั้น แล้วท าการ
บันทึกข้อมูล ซึ่งอาจจดบันทึกอย่างละเอียด หรือเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สนใจตามวัตถุประสงค์ของการ
รวบรวม และถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามการใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานก็มีข้อดี
และข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณาดังตาราง 1.  
ตาราง 1 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน 
 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. ข้อมูลที่ได้ปราศจากความล าเอียงของผู้รวบรวม 
เพราะข้อมูลเป็นเอกสารหลักฐานโดยตรง  

1. การบันทึกจากตัวเอกสารหลักฐานอาจไม่สมบูรณ์
ได้หากเอกสารหลักฐานนั้นมีรายละเอียดมาก หรืออาจ
มีความล าเอียงจากการเลือกบันทึกเฉพาะที่ส าคัญหรือ
ผู้บันทึกให้ความสนใจ 

2. สามารถศึกษาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่าน
มาแล้วในอดีตได้  

2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลเหตุการณ์ท่ี
ผ่านมาแล้วในอดีตเป็นไปได้ยาก   

     2. การสังเกต (Observation)   
การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้มากส าหรับการวิจัยเพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็น

พฤติกรรม การกระท า กิริยาอาการหรือการแสดงออกทั้งของบุคคลและของกลุ่มบุคคลซึ่งสามารถใช้ประสาท
สัมผัสต่างๆ รับรู้ และท าความเข้าใจได้  

ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพัฒนาองค์กร (Organization Development)   ตัวอย่างเช่น 
พฤติกรรมการอบรม  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ความทุ่มเทเอาใจใส่ในงาน 
การเจรจาต่อรองผลประโยชน์หรือในสิ่งที่มีส่วนได้เสีย การแสดงความคิดเห็นทั้งในระดับกลุ่มหรือระดับบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การเคารพต่อการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งการกระท าหรือพฤติกรรมเหล่านี้สามารถ
บันทึกเป็นข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามการใช้การสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อสะท้อนผล กระบวนการพัฒนา
องค์กร (Organization Development) ผู้รวบรวมจะต้องพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดของการสังเกตดังตาราง 2.  

 

ตาราง 2 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมมากกว่า
ข้อมูลที่เป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ 

1. ผู้สังเกตอาจดัดแปลงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ถูก
สังเกตได้ 

2. สามารถสังเกตข้อมูลบางอย่างจากผู้อื่นที่ไม่ใช่
ผู้ถูกสังเกตได้ 

2. ผู้สังเกตต้องใช้เวลารอคอยนาน 

3. สามารถรวบรวมโดยอ้อมจากวีดีทัศน์ 3. หากมีผู้สังเกตหลายคน ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน 
4. สามารถเลือกสังเกตได้อย่างเฉพาะเจาะจง 4. ข้อมูลบางส่วนอาจขาดหายไป ขณะเพ่งสังเกต

ไปเฉพาะที่ใดท่ีหนึ่ง  
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2.1 วิธีการสังเกต 
     1. การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว และไม่รู้ตัว (known or unknown observation)  
การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวนั้น ผู้สังเกตต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ และใกล้ชิดกับผู้ถูกสังเกต ข้อดี
คือ สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วน แต่มีข้อเสียคือ ผู้ถูกสังเกตอาจแสดงพฤติกรรมไม่เป็นธรรมชาติ    
ส่วนการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวนั้น ในบางครั้งผู้สังเกตอาจไม่สามารถเข้าไปอยู่ใกล้ชิดในสถานการณ์นั้น
ได้ แต่มีข้อดีคือท าให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติแท้จริง  
   2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม (participant or non-participant 
observation) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง 
ซึ่งต้องท ากิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มด้วย ซึ่งผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น
ธรรมชาติ ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้นผู้สังเกตไม่ได้ร่วมกิจกรรมเป็นเพียงผู้ดูอยู่ห่างๆ การไม่มีส่วนร่วม
นี้อาจได้ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติ แต่อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
    3. การสังเกตแบบมีระบบ และไม่มีระบบ (structured or unstructured 
observation)  การสังเกตแบบมีระบบเป็นวิธีที่ผู้สังเกตก าหนดแนวทาง รูปแบบของการสังเกตให้เป็นระบบ
ไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องทราบว่าจะสังเกตอะไร ในเวลาใด โดยจัดเตรียมแบบบันทึกการสังเกตไว้อย่างชัดเจนว่าจะ
บันทึกพฤติกรรมใด และตัวผู้ถูกสังเกตคือใคร และอาจมีการซักซ้อมการสังเกตไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูล
ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องมากกว่าการสังเกตแบบไม่มีระบบที่มีลักษณะตรงกันข้าม ไม่สามารถวาง
แผนการสังเกตไว้ล่วงหน้าได้ และควรใช้กับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือในสถานการณ์ที่ ไม่อาจวางระบบการ
สังเกตได้เท่านั้น 

4. การสังเกตโดยตรง และโดยอ้อม (direct or indirect observation) การสังเกต
โดยตรงเป็นวิธีที่ผู้สังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงและรวบรวมข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ เช่น อยู่ในห้อง
ประชุมขณะที่มีการประชุม เป็นต้น ส่วนการสังเกตทางอ้อมเป็นการสังเกตผ่านเครื่องมือบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ เช่น 
การใช้เทคนิคบันทึกภาพวีดีทัศน์ และเสียง (audio and video tape) การสอนของครู หรือการประชุม หรือ
สังเกตจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถสังเกตซ้ าได้หลายครั้งในภายหลัง ขจัดความ
ล าเอียงในการบันทึกข้อมูลของผู้สังเกต มีความเหมาะสมกับบางสถานการณ์ที่หากสังเกตโดยตรงอาจจะได้
ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ แต่มีข้อจ ากัดคือ ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วน คุณภาพของเสียงและภาพอาจไม่ชัดเจน 
และอาศัยผู้เข้าไปบันทึกภาพและเสียงแทนผู้สังเกต  

 
    2.2 หลักการสังเกต 

  ในการสังเกต ผู้สังเกตต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะมีคุณภาพ หรือ
ถูกต้องแม่นย ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้สังเกตเป็นหลัก ดังนั้นในการสังเกตจึงมีข้อควรค านึงดังนี้ 

  1.  ผู้รวบรวมข้อมูลต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายจะต้อง
สังเกตคือใครบ้าง แล้วก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมที่จะสังเกตออกเป็นหน่วยย่อย ๆ และให้เป็นรูปธรรม
มากที่สุด  
   2. ควรมีการเตรียมการสังเกตโดยวางระบบการสังเกตไว้ล่วงหน้า หากมีผู้สังเกตหลายคนควรมี
การฝึกซ้อมก่อนการสังเกตจริง เพ่ือให้การสังเกตมีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลที่ได้มีความเป็นปรนัยมากที่สุด 
    3. ขณะท าการสังเกต ผู้รวบรวมข้อมูลควรมีสมาธิจดจ่อกับสถานการณ์ ตื่นตัวตลอดเวลา 
และเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด  
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  4. ในการการสังเกตต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะรบกวนผู้ถูกสังเกตให้น้อยที่สุด เช่น การถ่ายภาพ 
บันทึกเสียงสนทนาจะต้องระมัดระวังเพ่ือให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
   5. การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสังเกต หากเป็นการสังเกตแบบรู้ตัวจะต้องขออนุญาตผู้ถูก
สังเกตทุกครั้งก่อนใช้  

  6. การบันทึกการสังเกตต้องท าอย่างความรอบคอบให้ข้อมูลตรงตามสภาพความเป็นจริง 
และควรบันทึกรายละเอียดให้เร็วที่สุด เพ่ือป้องกันการลืม  
 
     2.3 แบบบันทึกการสังเกต 
    แบบบันทึกการสังเกตเป็นเครื่องมือวิจัยที่ต้องสร้างข้ึนให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการ
สังเกต และลักษณะข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3  แบบ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ  (checklists)  
แบบมาตรประมาณค่า  (rating scales)  และแบบบันทึกพฤติกรรม  (anecdotal records)  แต่ละแบบมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. แบบตรวจสอบรายการ 
   แบบตรวจสอบรายการ เป็นแบบบันทึกที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะสังเกตออกเป็นหน่วยย่อยๆ 
และผู้สังเกตก็ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมเกิดข้ึนหรือไม่ ความถี่ของการเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใด ผู้
สังเกตเพียงแต่ตรวจสอบและท าเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม  ซึ่งแบบตรวจสอบรายการนี้เป็น
แบบที่ใช้ง่าย สะดวก เหมาะส าหรับการสังเกตแบบมีระบบที่มีการวางแผนล่วงหน้าไว้ 
 

ตัวอย่าง แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการประชุม 
        วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................             เวลา.................………... 
       กลุ่มเป้าหมายที่สังเกต.........................................................         สถานที่.............................. 

ข้อ รายการพฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มท างาน 
การอาสาท างาน 
การแบ่งงานในกลุ่มท างาน 
การเตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
การด าเนินการประชุมมีระบบ  
สมาชิกมีอารมณ์มั่นคงและควบคุมอารมณ์ได้ดี 
กลุ่มมีความกระตือรือร้น 
การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 
การรักษาเวลาในการประชุม 
การสรุปผลการประชุม 

   

 
2.  แบบมาตรประมาณค่า 

   แบบบันทึกการสังเกตที่เป็นแบบมาตรประมาณค่านั้นจะก าหนดระดับความเข้มของ
พฤติกรรมของผู้ถูกสังเกตออกเป็นช่วงคะแนน โดยผู้สังเกตจะเป็นผู้ตัดสินว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นมี
ความเข้มอยู่ในระดับใด ตามการก าหนดน้ าหนักความเข้มของผู้สังเกต  ซึ่งสามารถออกแบบเพ่ือสังเกตข้อมูล
รายบุคคลและรายกลุ่มดังตัวอย่าง 
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    1.แบบสังเกตรายบุคคล 
ตัวอย่าง การบันทึกการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่....................ชื่อกลุ่ม........................................ 

วัน/เดือน/ปี.........../............/..............  ระหว่างเวลา ............................ น.  
 

กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล 
ระดับการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

มีส่วนร่วม
อย่างมาก 

มีส่วนร่วม ไม่สามารถ
ระบไุด้ 

มีส่วนร่วม
น้อย 

ไม่มีส่วน
ร่วม 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
    2. แบบสังเกตรายกลุ่ม 

ตัวอย่าง แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มท่ี ...........................................ชื่อกลุ่ม......................................................................... 
วันที่ ..............เดือน...............พ.ศ...................   ช่วงเวลา    (   ) ภาคเช้า   (   ) ภาคบ่าย 
 

พฤติกรรมที่สังเกต มีน้อย                                     มีเสมอ 
1 2 3 4 5 

1. การเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น      
2. การเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี       
3. การยอมรับซึ่งกันและกัน      
4. การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือกัน      
5. การตอบสนองต่อกิจกรรม      
6. ความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น      
7. ความกระตือรือร้นของทีม      
8. ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์      
9. ความรอบรู้เชี่ยวชาญในงาน      
10. ความสามารถในการเรียนรู้      
11. การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ      
12. การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ      
13. การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ      
14. การปฏิบัติงานตรงตามเวลา      
15. ผลงานมคีุณภาพ      
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3.  แบบบันทึกพฤติกรรม 
   แบบบันทึกพฤติกรรมเป็นแบบสังเกตที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว  ขึ้นอยู่กับผู้สังเกตแต่ละ
คนจะออกแบบอย่างไร หากออกแบบบันทึกการสังเกตที่ได้ข้อมูลพฤติกรรมอย่างละเอียดเที่ยงตรง ข้อมูลที่ได้
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ข้อดีของแบบบันทึกพฤติกรรมคือการได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด ไม่จ ากัด
ขอบเขตการบันทึกเช่นแบบอ่ืน  แต่มีข้อเสียคือ ใช้เวลาในการบันทึกมากและมีความเป็นปรนัยน้อย 

ตัวอย่าง แบบบันทึกพฤติกรรมการท างาน 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและบุคคลที่สังเกต 
     วันที่........เดือน......................ปี...................เวลา............-................ 
2) ข้อมูลจากการสังเกตและสนทนา 
    (สิ่งที่สังเกตเห็นหรือการสนทนาที่ได้ยิน) 

  เวลา.................... ......................................................................... 
  เวลา.................... ......................................................................... 
  เวลา.................... ......................................................................... 
  เวลา.................... ......................................................................... 
  เวลา.................... ......................................................................... 

3) ความคิดเห็นและการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้สังเกต 
.......................................................................... .......................................... 
...................................................................................................................  
................................................................................................. ................... 

การสร้างแบบบันทึกการสังเกตมีหลักการดังนี้ 
   1)  ศึกษาและก าหนดโครงสร้างพฤติกรรมที่จะสังเกต แยกองค์ประกอบให้เห็นรายละเอียด
ของพฤติกรรมทั้งหมดตามระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม 
   2)  ก าหนดหน่วยสังเกต ซึ่งมักใช้หน่วยเวลา หรือหน่วยเหตุการณ์ หรือหน่วยบุคคลที่จะ
สังเกต 
   3) ออกแบบและจัดท าแบบบันทึกการสังเกตฉบับร่าง และควรน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จริง เพ่ือให้ทราบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไร 
   4)  ปรับปรุงแก้ไข จัดท าแบบบันทึกฉบับจริง 
 
      3. การสัมภาษณ์ (Interviews) 

การสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ตอบระหว่างผู้รวบรวม
ข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ (interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ (interviewee) วิธีนี้ผู้รวบรวมข้อมูลมี
โอกาสสังเกตบุคลิกภาพ  อากัปกิริยา  ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจา ขณะสัมภาษณ์ซึ่งอาจใช้เป็น
ข้อมูลที่ใช้ตีความหมายพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบค าสัมภาษณ์ได้ด้วย การใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลนั้นมีข้อดีและข้อจ ากัดดังตาราง 3.  
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ตาราง 3 ข้อดีและข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. สามารถตะล่อมถามในประเด็นส าคัญจนได้
รายละเอียดลึกซ้ึงและครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ใช้เวลานาน และเกิดความเอียงได้จากวิธีการ
ถามและจากตัวผู้สัมภาษณ์ 

2. ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ถูกสัมภาษณ์ขณะท า
การสัมภาษณ์  

2. เป็นการยากในการเก็บประเด็นหรือจุดที่
ส าคัญจากข้อมูลย้อนกลับ  

3. ผู้รวบรวมข้อมูลสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ก่อนการสัมภาษณ์ท าให้ได้รับความไว้วางใจ 

3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมท าได้ยาก
หากผู้ให้ข้อมูลไม่เต็มใจ 

4. เหมาะส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกออกมาได้ด้วยการเขียน 

4. ไม่เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็น
อ่อนไหวที่ผู้ให้ข้อมูลอึดอัดหากต้องพูดออกมาต่อ
หน้าผู้สัมภาษณ์  

5. เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเรื่องลับหรือประเด็น
อ่อนไหวที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องการบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน แต่ต้องการพูดให้ฟัง 

5. ลักษณะทางกายภาพและต าแหน่งหน้าที่ของผู้
สัมภาษณ์อาจมีผลต่อความล าเอียงในการให้
สัมภาษณ์ 

6. สามารถบันทึกเสียงไว้ได้เพ่ือเปิดฟังซ้ าหาก
ต้องการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ในการตีความหมาย 

6. การบันทึกเสียงอาจท าให้เกิดความกลัวที่จะมี
ผลกระทบจากสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ได้ และไม่
สามารถบันทึกบรรยากาศอ่ืนๆ ไว้ได้ ต้องใช้
วิธีการจดรายละเอียดประกอบ 

 
3.1 วิธีการสัมภาษณ์ 

1. การสัมภาษณ์แบบมี/ไม่มีระบบ (structured or unstructured interviews)  
การสัมภาษณ์แบบมีระบบเป็นวิธีการที่ผู้รวบรวมข้อมูลได้ก าหนดรูปแบบการ

สัมภาษณ์ รายการค าถาม เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว มักใช้กับกรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคน
แต่สัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกัน ขณะสัมภาษณ์ผู้รวบรวมข้อมูลจะด าเนินการตามระบบที่วางไว้ ซึ่งท าให้
บรรยากาศและวิธีการมีความคล้ายคลึงและมีมาตรฐานเดียวกันท าให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันไม่เบี่ยงเบนอัน
เนื่องจากความแตกต่างในการสัมภาษณ์ แต่มีข้อจ ากัดคืออาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้งเพียงพอในบางประเด็น 
ตรงข้ามกับการสัมภาษณ์แบบไม่มีระบบที่ผู้รวบรวมข้อมูลอาจตั้งค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด 
ทั้งนี้ผู้รวบรวมข้อมูลอาจท าการสัมภาษณ์แบบลึก หรือตั้งค าถามตะล่อม (Probe) ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่งความ
สนใจไปที่เรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการสัมภาษณ์แบบรวมจุดสนใจ (focused Interviews)  ซึ่งจะท า
ให้ได้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้ง แต่ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนจะไม่เป็นระบบเดียวกันท าให้ยุ่งยากในการจัด
หมวดหมู่และการวิเคราะห์มากกว่าการสัมภาษณ์แบบมีระบบ 

2. การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม/ รายบุคคล (group/ individual interviews)  
ลักษณะการสัมภาษณ์ที่แยกตามจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบ 

กลุ่มและแบบรายบุคคล กรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์หลายคนและสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันหรือต้องการข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงของกลุ่ม ก็อาจใช้การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์ และได้ข้อมูล
ครบถ้วนรวมทั้งได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลไปพร้อมกัน ส่วนการสัมภาษณ์รายบุคคลนั้นก็มีข้อดีคือ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นทัศนะหรือความรู้สึกได้อย่างอิสระมากกว่าการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเพราะไม่มี
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การครอบง าจากกลุ่ม และเหมาะกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) มากกว่าแบบกลุ่ม แต่ก็มี
ข้อจ ากัดตรงที่อาจได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนเพราะผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้รู้ทั้งหมด หรือจ าเป็นต้องตรวจสอบซ้ ากับ
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนอื่น ท าให้เสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลมาก 

  3.2 หลักการสัมภาษณ์ 
         ในการสัมภาษณ์ ผู้รวบรวมข้อมูลควรด าเนินการดังนี้ 

  1. ผู้รวบรวมข้อมูลควรก าหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน เตรียมแนวค าถาม 
แบบบันทึก ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จะต้องใช้ในการสัมภาษณ์ให้พร้อม หากต้องสัมภาษณ์ในเป็นประเด็นที่มี
ความซับซ้อนหรือมีค าถามจ านวนมาก ควรมีการทดลองสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริงเพ่ือทดสอบความ
ชัดเจนของค าถาม และเวลารวมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงเพราะผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีความ
เหนื่อยล้า ท าให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่มีคุณภาพเพียงพอ 
  2. ควรมีการติดต่อนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์ล่วงหน้า ก าหนดช่วงเวลาที่จะใช้สัมภาษณ์ 
สถานที่ และวิธีการสัมภาษณ์ และต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสะดวก เต็มใจไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ 
 3. ขณะสัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และชี้แจงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบว่าจะน าผลการสัมภาษณ์ไปใช้อย่างไร ให้ค ารับรองว่าจะไม่ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เสื่อมเสียหรือเดือดร้อน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เต็มใจให้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด  
 4. ในขณะสัมภาษณ์ควรตั้งค าถามทีละค าถาม ใช้เวลารอค าตอบไม่เร่งเร้า และไม่ใช้ค าถาม
น าหรือชี้แนะ ต้องแน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจค าถามทุกค าถามก่อนตอบ   ค าถามต้องตรงประเด็น ใช้ภาษา
ง่าย สื่อความหมายชัดเจนและเป็นค าถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีข้อมูล เมื่อได้ฟังค าตอบไม่ควรแสดงอารมณ์ หรือ
ปฏิกิริยาใดๆ เช่น การแสดงความเห็นด้วยหรือขัดแย้งต่อค าตอบ เพราะอาจมีผลต่อการตอบค าถามต่อไป หาก
จ าเป็นต้องตั้งค าถามเพ่ือล้วงหาความจริง หรือถามลึกลงไป หรือเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบควรชี้แจง และขอ
อนุญาต รวมทั้งต้องกระท าด้วยความสุภาพไม่แสดงลักษณะอาการเร่งเร้าหรืออยากรู้อยากเห็นจนผู้ถูก
สัมภาษณ์มีความอึดอัดที่จะให้ข้อมูล 
  5. ผู้รวบรวมข้อมูลควรจดบันทึกการสัมภาษณ์ทันทีเพราะอาจลืมได้ พยายามจดบันทึกให้เร็ว 
และไม่แสดงความกังวลกับการจดบันทึกจนผู้ถูกสัมภาษณ์เสียจังหวะในการพูด หากจะใช้เครื่องบันทึกเสียง
หรืออุปกรณ์อย่างอ่ืนช่วยจะต้องขออนุญาตและต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินยอมก่อนจึงใช้ได้ ห้ามลักลอบบันทึก
การสัมภาษณ์โดยเด็ดขาดเพราะเป็นการผิดจรรยาบรรณ และถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

3.3 รูปแบบค าถามในการสัมภาษณ์ 
  รูปแบบของค าถามในการสัมภาษณ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ แบ่งออกเป็น 3 แบบตามลักษณะ
ค าถาม คือ ค าถามแบบก าหนดค าตอบ (fixed–alternative questions) ค าถามแบบปลายเปิด (open end 
questions) และค าถามแบบมาตรประมาณค่า (scale questions) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง ค าถามแบบก าหนดค าตอบ 

  โครงการอบรมวิทยากรเลือกวิธีอบรมแต่ละครั้งอย่างไร 
   เลือกตามที่วิทยากรแต่ละคนถนัด 
                          เลือกตามที่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการก าหนดแนวทางไว้ 
   เลือกตามที่กลุม่เป้าหมายเดิมที่ไม่ใช่กลุ่มใหม่ 
   เลือกตามค าแนะน าของกลุ่มนักวิชาการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสาขา 
   ไม่มีเหตุผล 
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ตัวอย่าง ค าถามแบบปลายเปิด 
  วิทยากรที่อบรมเลือกวิธีในการบรรยายแต่ละครั้งโดยใช้เกณฑ์ใด 

ตัวอย่าง ค าถามแบบมาตรประมาณค่า  
  การออกแบบกิจกรรมการอบรมวิทยากรขึ้นอยู่กับเหตุผลในข้อใดต่อไปนี้ 
  ก.  องคค์วามรู้เดิมของกลุ่มเป้าหมาย        จริงที่สุด จริง      ไม่จริง   ไม่แน่ใจ 
  ข.  จุดประสงค์ของการบรรยาย              จริงที่สุด จริง      ไม่จริง   ไม่แน่ใจ 
  ค.  เนื้อหาทีบ่รรยาย                    จริงที่สุด จริง      ไม่จริง   ไม่แน่ใจ 
  ง.  มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการบรรยาย    จริงที่สุด จริง      ไม่จริง   ไม่แน่ใจ 
 การสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์มีหลักการส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมค าถามดังนี้ 
    (1) ค าถามเก่ียวข้องสัมพันธ์กับปัญหาวิจัยและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

(2) ค าถามเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ถูกสัมภาษณ์และลักษณะข้อมูลที่ต้องการ 
  (3) ค าถามชัดเจนไม่ก ากวม ไม่มีความหมายหลายนัย 

   (4) ไม่ใช้ค าถามน าหรือค าถามชักจูงความคิดผู้ตอบ 
   (5) ถามในสิ่งที่ผู้ตอบรู้ หรือมีข้อมูล หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ 

  (6) ค าถามไม่ท าให้ผู้ตอบรู้สึกต่อต้านโรงเรียนหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
    (7) ไม่ควรตั้งค าถามท่ีจะได้ค าตอบไม่ตรงตามความจริง 
    (8) ใช้ค าถามหลักและค าถามขยายเพ่ือให้ได้ค าตอบที่กระจ่างและชัดเจนที่สุด 
การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยต้องศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลแบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด มี 4 ระดับ 
 1.  แบบมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ (Complete participant) นักวิจัยจะเข้าร่วมกิจกรรมตามวิถีของ
ชุมชนโดยตรง ฝังตัวเองอยู่ในชุมชน โดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.  แบบเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างสมบูรณ์ (complete Observer) ผู้วิจัยเพียงเข้าไปสังเกตการณ์ใน
ชุมชน โดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์จองการวิจัย 
 3.  แบบมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (participant as observer) นักวิจัยจะเข้าไปสังเกตการณ์ โดย
แจ้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยชุมชนทราบล่วงหน้า (เป็นแบบที่นิยมกันมากที่สุด) 
 4.  แบบผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Observer as participant) นักวิจัยเข้าไปสังเกตการณ์ระยะ
สั้น เพื่อการสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถามและชุมชนรับทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วย 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1.  การวิจัยแบบผู้ถูกวิจัยไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory Research) จะใช้เทคนิคการเก็บข้อมูล
หลากหลาย อาทิ 
  1.1 การสังเกตการณ์โดยตรง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยตรง แต่มิได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนไม่ทราบ
วัตถุประสงค์โดยบันทึกเป็นภาพถ่าย, วิดีโอ, การบันทึกเทป 
  1.2 การมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชนเฉพาะที่เก่ียวกับงานวิจัย 
  1.3 การสัมภาษณ์ อาจสัมภาษณ์ธรรมดาหรือการสัมภาษณ์อย่างลึก (In depth interview) 
หรือการสัมภาษณ์แบบมีก าหนดเนื้อหา (interview guide) 
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  1.4 แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ (interview schedule) ใช้ความคุ้นเคยค้นหาข้อมูลจะได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
  1.5 การค้นหาเอกสารหลักฐานอื่นๆ 
  1.6 การจดบันทึกสนาม (field notes) 
 2.  การวิจัยที่ผู้วิจัยมีส่วนร่วม 
  การวิจัยเข้าไปสังเกตการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บข้อมูล อาจจะจดบันทึก,บันทึกภาพ ,
วิดีโอ,การสัมภาษณ์ การใช้แบบประเมินและการใช้แบบส ารวจเป็นแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลควรใช้วิธีแบบ
ผสมผสานแบบบูรณาการ (Integration) ตามสภาพที่เหมาะสม 
  การวิจัยการติดตามการด าเนินการตามแผนหรือโครงการต่างๆ จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
ประเมิน เพ่ือวัดหรือตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินสิทธิภาพของโครงการหรือแผนงานเรียกว่า  แบบวัด
มาตราโดยใช้ระดับ อันตรภาคชั้น  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการเก็บข้อมูล (Iterative Analysis) 
 หมายถึง วงจรของการวิเคราะห์ข้อมูลในสนามเพ่ือน าผลการวิเคราะห์นั้นกลับไปท าการเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติม แล้วน าข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้มาวิเคราะห์และกลับไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมอีก เป็นวงจรซ้ าๆ เช่นนี้ จนกว่า
จะพบว่าข้อมูลที่ได้เริ่มซ้ ากับข้อมูลเดิม ไม่มีข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ กับการวิจัยเข้ามาอีก ซึ่งเรียกว่า 
“ข้อมูลอิ่มตัว” 
 ในกรณีที่เป็นการเก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้นๆ ควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทุกวันเพ่ือปรับการเก็บ
ข้อมูลในวันต่อไป และทุกสัปดาห์ควรสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์เพ่ิมเติมรวมทั้งทบทวนการเก็บ
ข้อมูลและ พยายามหาข้อสรุปที่เป็นไปได้ในการตอบค าถามการวิจัย เมื่อเวลาในการเก็บข้อมูลผ่านไปครึ่งหนึ่ง 
ควรเตรียมการน าเสนอข้อมูลส าคัญและการวิ เคราะห์เบื้องต้น เพ่ือน าเสนอแก่คนในพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้ได้
ข้อคิดเห็น /การให้ความหมาย และข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบข้อมูล กับผู้ให้ข้อมูล/ผู้ถูกสังเกต 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในสนามร่วมไปกับการเก็บข้อมูลเช่นนี้ อาจท าให้ ผู้วิจัยมองเห็นโอกาส/วิธีการ/
ประเด็น/แหล่งข้อมูล ที่ส าคัญใหม่ๆ เพิ่มขึ้นกว่าในช่วงการออกแบบและแผนการวิจัย แบบแผนการวิจัยจึงควร
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับมุมมองใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ในสนามการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนวการวิเคราะห์เชิง SWOT 
  ประกอบด้วย 1.  จุดแข็ง   (Strength) 
    2.  จุดอ่อน (Weakness) 
    3.  โอกาส (Opportunity) 
    4.  ภัยคุกคาม (Threat) 
 1.  จุดแข็ง หมายถึง ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นจุดเด่น 
เป็นความได้เปรียบ เป็นความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่ดีๆ ของหน่วยงาน/ชุมชน อาทิตย์  
  1.1 การท างานเป็นทีม 
  12. ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันท างาน 
  1.3 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  1.4 การบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
  1.5 มีความมุ่งมั่นในการท างานที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  1.6 มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัก 
  1.7 ความสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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  1.8 การท างานที่มุ่งให้ได้ผลงานและคุณภาพหรือมีวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) 
  1.9 การท างานมีนโยบายและแผนงานที่จะท าอย่างชัดเจน 
  1.10 การท างานมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ 
  1.11 การท างานทุกกิจกรรมประชาคมมีส่วนร่วมในภาคคิด การตัดสินใจและด าเนินงาน 
 2.  จุดอ่อน หมายถึง ความด้อยขาดประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานกิจกรรมด้านต่างๆ ท าให้ผลงาน
ขาดคุณภาพขาดการยอมรับ ขาดความน่าเชื่อถือ เป็น จุดด้อย ขององค์กรชุมชน เป็นอุปสรรคหรือ ข้อเสียของ
ชุมชน ที่ต้องการให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาทิตย์   
  2.1 การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส มีการทุจริตมา 
  2.2 การใช้จ่าย งบประมาณ ไม่ตรงกับแผนงานและไม่ประหยัด/ไม่คุ้มค่า 
  2.3 การท างานที่ขาดนโยบาย และแผนงานที่ชัดเจน/ไม่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2.4 การบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย 
  2.5 ชุมชนขาดความสามัคคี รวมกลุ่มกันท างาน 
  2.6 การบริหารงานของชุมชน ขาดความยุติธรรม เห็นแก่พวกพร้อง 
  2.7 ขาดจิตส านึกที่เสียสละ เพ่ือส่วนรวม 
  2.8 การท างานที่ขาดการติดตามประเมินผล และขาดการตรวจสอบ 
 3.   โอกาส หมายถึง ความมีศักยภาพ ในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงานกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์กร/ชุมชน เป็นสถานที่ได้เปรียบคล้ายเป็นจุดแข็งของชุมชน/องค์กร 
นั้นๆ อาทิตย์   
  3.1 การมีที่ตั้ง (Location) ที่เหมาะสม เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าธุรกิจ ศูนย์กลาง
หารคมนาคมขนส่ง อยู่ในเขตชลประทาน อยู่ใกล้เมืองใหญ่ 
  3.2 มีสภาพอากาศ เหมาะสมที่จะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพะด้าน อาทิ มีอุณหภูมิ
และความชื้นสูงเหมาะที่จะปลูกชา, กาแฟ และทุเรียน มีอากาศเย็นเหมาะส าหรับเลี้ยงแกะพันธ์ที่ให้ขน
คุณภาพดี มีอากาศเย็นสบายบริสุทธิ์เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย/ท่องเที่ยว 
  3.3 มีภูมิประเทศ เหมาะสม อาทิ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะที่จะท านาได้ปีละ 2 ครั้ง การ
คมนาคมสะดวก หรือสะดวกต่อการตั้งถ่ินฐาน 
  3.4 มีทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ มีแหล่งแร่ธาตุ มีพลังงานเชื้อเพลิง มีย้ าบริบูรณ์ มีป่าหนาแน่
และหลากหลายพันธ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น (มีน้ าตก ชายหาด ป่าเขียวชอุ่ม ภูมิประเทศที่แปลกตา) 
  3.5 มีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์หรือคุณภาพสูง มี๓มิปัญญาหลากหลาย มี
ผู้เชี่ยวชาญมาก และมีผู้น าที่ดีและผู้ตามที่ดีและผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
  3.6 มีแหล่งเงินทุน สนับสนุนเพียงพอ 
  3.7 มีเทคโนโลยี และทรัพยากรเรียนรู้มาก 
 4.  ภัยคุกคาม หมายถึง ความด้อยศักยภาพ ของชุมชนหรือองค์กร เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การกระท า
ด้านต่างๆ มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน มีผลต่อประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานโดยตรง/โดยอ้อม อาทิตย์  
  4.1 การมีที่ตั้งไม่เหมาะสม อยู่ใกล้ภัยสงครามอยู่ไกลแหล่งความเจริญ อยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม
  4.2 การมีภูมิภาคอากาศไม่เหมาะสม อาทิ แห้งแล้ง ร้อนจัด ฝนตกชุกเกินไป 
  4.3 การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรธรราชาติที่ด้อยคุณภาพ อาทิ ติด
เสื่อมโทรม น้ าเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ ขาดแหล่งน้ า ไม่มีป่าไม ้
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  4.4 ขาดอัตราก าลังและงบประมาณ 
  4.5 ขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ขาดประสบการณ์ ติดยาเสพติด และอบายมุข มีความ
ขัดแย้งสูงไม่สามัคคีปรองดอง 
  4.6 ขาดผู้น าที่ดี ผู้น าขาดแคลนภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ 
  4.7 การคมนาคมไม่สะดวก 
  4.8 มีภูมิประเทศไม่เหมาะสม เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมทุกปี เป็นแดนทุรกันดาร (Badland) สูง
ชันไม่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน 
  4.9 มีอาชญากรรมและมนุษย์ขยะ ไร้ค่ามาก 
 ในการวิเคราะห์ SWOT จะต้องสรุปค้นหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามให้ได้ และยึด
แนวทางการเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ถ้าหากเป็นจุดอ่อน และภัยคุกคาม จะต้องพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขจุดอ่อนให้หมดไป หรือ 
พัฒนาให้เป็นจุดแข็ง หรือพัฒนาศักยภาพ หรือพัฒนาภัยคุกคาม ให้หมดไป หรือพัฒนาให้กลายเป็นโอกาสให้ได้ 
 2.  ถ้าหากเป็นจุดแข็ง และ โอกาส จะต้องพิจารณาเสนอแนวทางรักษา ป้องกันให้จุดแข็ง และโอกาส 
คงมีอยู่ตลอดไป มีอยู่อย่างยั่งยืน หรือ พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ให้เป็นจุดแข็งมากยิ่งขึ้นให้เป็นโอกาส ที่ดียิ่งขึ้น 
 3.  ในการวิเคราะห์จะต้องพิจารณา หรือพัฒนาทีละประเด็น หรือแต่ละตัวแปร อาทิ 
  จุดแข็ง ได้แก่ ……………………………………………………………………………….. 
  แนวทางพัฒนา จุดแข็ง ได้แก่ ………………………………………………………… 
  จุดอ่อน ได้แก่ ………………………………………………………………………………. 
  แนวทางแก้ไขจุดอ่อน ได้แก่ ………………………………………………………….. 
  โอกาส ได้แก่ ………………………………………………………………………………... 
  แนวทางพัฒนาโอกาส ได้แก่ ………………………………………………………….. 
  ภัยคุกคาม ได้แก่ …………………………………………………………………………… 
  แนวทางแก้ไขภัยคุกคาม ได้แก่ ………………….…………………………………... 
 หรือจะสรุปผลการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเป็นตารางก็ได้ ดังตัวอย่างดังนี้ การวิเคราะห์ SWOT 
ขององค์ประกอบหรือปัจจัยหรือตัวแปรที่ ……………………….. เรื่อง .......................................................... 
ล าดับที่ สรุปผลการวิเคราะห์ แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

1 จุดอ่อน ได้แก่ 
1…………………………………………….. 
2……………………………………………... 

แนวทางแก้ไข 
1………………………………………………. 
2………………………………………………. 

2 จุดแข็ง ได้แก่ 
1……………………………………………... 
2……………………………………………... 

แนวทางพัฒนา 
1………………………………………………. 
2………………………………………………. 

3 โอกาส ได้แก่ 
1……………………………………………… 
2……………………………………………… 

แนวทางพัฒนา 
1………………………………………………. 
2………………………………………………. 

4 ภัยคุกคา ได้แก่ 
1……………………………………………… 
2……………………………………………… 

แนวทางแก้ไข 
1……………………………………………… 
2………………………………………………. 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวอย่างสมมติ  เรื่อง วัฒนธรรมในการท างาน   
วัฒนธรรมองค์กรเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยง ยึดเหนี่ยว และผลักดันให้ทุกคนในองค์กรแสดง

พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีองค์กรต้องการ ซึ่งสภาพการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในด้านนี้มีดังต่อไปนี้ 
1. ระดับองค์กร 
วัฒนธรรมในการท างานในระดับองค์กร คือ การที่องค์กรเชื่อมั่นและยอมรับในความสามารถของ

บุคลากรและให้โอกาสให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมา
องค์กรให้โอกาสการท างานกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม  

 
 “ทุกคนได้รับการยอมรับในความสามารถ ถึงได้รับมอบหมายงานให้ท า”  

    
แต่ในบางครั้งการตัดสินใจในการท างานไม่ได้มาจากบุคลกรที่รับผิดชอบงานนั้นทั้งหมด แต่มาจากมา

จากผู้บริหาร ซึ่งบางครั้งท าให้บุคลากรรู้สึกยังไม่ม่ันใจในการท างาน หรือกังวลว่าหากตัดสินใจเองทั้งหมดเม่ือ
เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทุกฝ่ายจะยอมรับผลร่วมกันหรือไม่  ซึ่งท าให้บุคลากรเริ่มที่จะมีลักษณะการท างานที่ “รอ
ฟังค าสั่ง” มากขึ้น 

“ก็มีบางครั้งท่ีผู้บริหารมอบหมายงานให้แล้วไม่มอบอ านาจให้เลย จะตัดสินใจแทนเราหมด 
เจ้าหน้าที่ ก็เลยรู้สึกว่าต้องรอค าสั่งก่อน กลัวพลาด หรือไม่ถูกใจ”    
            

 แต่ในมุมองของผู้บริหารก็มองว่า เรื่องที่มีความส าคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก 
ผู้บริหารก็ไม่อาจวางใจที่จะให้บุคลากรที่รับผิดชอบการตัดสินใจทั้งหมดได้ เพราะอาจผิดพลาดหรือเกิด
ผลกระทบที่เกนิความรับผิดชอบของบุคลากรได้ ดังนั้นบางเรื่องบุคลากรก็ต้องปฏิบัติตามที่ผู้บริหารตัดสินใจ 
 

“ให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเองทุกเรื่องไม่ได้หรอก เกิดผิดพลาดมาเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็
รับผิดชอบไม่ไหว เพราะหากเกิดเหตุประชาชนร้องเรียนมาว่าดูแลไม่ทั่วถึง”  

         
 ซึ่งจะเห็นว่าในระดับองค์กรนี้ ยังมีช่องว่างของความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานอยู่  
ซ่ึงองค์กร คือ ผู้บริหาร ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ โดยได้เสนอไว้ว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจนั้น องค์กรต้อง
สร้างวัฒนธรรม 3 ประการให้เกิดข้ึนคือ ความไว้วางใจในการท างาน การยอมรับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การท างาน และเคารพต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างช่องทางให้ทุกฝ่ายได้มี
โอกาสพูดคุยสื่อสารเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างเปิดใจ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติต่อกัน และสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีดีในที่สุด  

 
2. ระดับส่วนราชการเป็นทีม 
วัฒนธรรมการท างานท่ีดีควรเกิดขึ้นทั้งในองค์กรและระดับส่วนราชการ ซึ่งในระดับส่วนราชการ

วัฒนธรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นก็คือ การที่ทุกคนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเคารพต่อการตัดสินใจของ
ทีม และร่วมมือกันปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  ทีมงานในส่วนราชการ มีการ
เคารพต่อการตัดสินใจซึ่งกันและกัน  และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนร่วมกัน  
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“ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยกัน ว่าไงว่าตามกัน ไม่ทิ้งกัน ช่วยกัน แต่เป็นระดับบริหาร

ขึ้นไปไม่แน่ใจ”     
 

ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในส่วนราชการ เป็นวัยหนุ่มสาวและยังไม่มีภาระด้านครอบครัว การ
ทุ่มเทให้กับการท างานจึงมีอยู่สูง 

 
 “อายุและวัยเจ้าหน้าที่ส่วนมากใกล้เคียงกัน และทุกคนไม่ต้องมีภาระไปรับลูกตอนเย็น” 

     
วัฒนธรรมการท างานในระดับทีมงานนี้ ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร  เพราะภายในแต่ละส่วนราชนั้นๆ 

จะเห็นว่ามีสปิริตการท างานเป็นทีมอยู่สูงมาก ซึ่งหากการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของเจ้าหน้าที ่
เริ่มต้นเสริมสร้างจากจุดแข็งนี้ จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จได้  

3. ระดับบุคคล 
วัฒนธรรมการท างานท่ีจะเกิดขึ้นในระดับองค์กรและทีมงานนั้นต้องมาจากระดับบุคคล กล่าวคือ การ

ให้ความไว้วางใจ ยอมรับความผิดพลาดร่วมกัน และให้ความเคารพต่อการตัดสินใจ  นั้นต้องมาจากการให้
เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกันเป็นวัฒนธรรมการท างานในระดับบุคคล จะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็น
กันเอง มีการท างานที่สนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด ซึ่งเป็นไปตามวัยที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว 
อย่างไรก็ตาม ในบรรยากาศดังกล่าวก็พบว่าการการให้เกียรติกันมีอยู่สูง  ซึ่งเป็นไปในลักษณะการนับถือ
ตามล าดับอาวุโส  

 
 “ส่วนใหญ่น้อง ๆ ก็จะฟังพ่ี ๆ แต่ทุกคนก็เสมอภาคกัน”  
 “ถ้าในองค์กรเราจะได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ทุกคน”    
นอกจากนีบุ้คลากรส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าตนเองได้รับเกียรติจากภายนอกสูง โดยเฉพาะจากประชาชน 

หน่วยงานราชการภายนอก ผู้ที่ประสานงานกับองค์กร  ส่วนการให้ความไว้วางใจระหว่างกันของบุคลากรก็มี
อยู่สูง ขณะที่ระหว่างบุคลากรกับฝ่ายบริหารอาจจะมีช่องว่างอยู่บ้าง  ท าให้บางครั้งบุคลากรขาดความม่ันใจใน
การท างาน  

“ถ้าจากกลุ่มผู้บริหารเราไม่ค่อยมั่นใจว่าให้การยอมรับเรามั้ย แต่ถ้าจากประชาชน หน่วยงาน
ราชการภายนอก ผู้ประสานงานกับองค์กร  เราได้รับการยอมรับสูงมาก”  

 ดังนั้นวัฒนธรรมการท างานในลักษณะการให้เกียรติและยอมรับกันและกันของบุคลากรจึงมีอยู่สูง รวม
ไปถึงการรู้สึกว่าตนเองได้รับเกียรติจากสังคมภายนอกก็มีอยู่สูงเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้จะน าไปสู่การที่บุคลากรมีพลัง
อ านาจในการท างานมากยิ่งขึ้น 
ข้อดีของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. เป็นการศึกษาหน่วยส าหรับการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง โดยพิจารณาศึกษาจาก หลาย ๆ ด้าน  
ในเวลาเดียวกัน ไม่ใช่ท าการเลือกศึกษาวิจัยเฉพาะบางตัวแปรเท่านั้น 

2. ผู้ท าการศึกษาวิจัยจะเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการตีความปรากฏการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยตนเองซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้แสดงความสามารถอย่างเต็ มที่ 

3. งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานในลักษณะเชิงบรรยาย หรือเป็นการพรรณนา มุ่งความสนใจที่
กระบวนการ ความหมาย และ ความเข้าใจที่ได้รับจากค าพูดและรูปแบบ หรือเป็นการพัฒนา นั่นเอง  
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 4. นักวิจัยเชิงคุณภาพเน้นศึกษาที่ตัวกระบวนการ ยิ่งกว่าผลิตผลหรือผลลัพธ์ของกระบวนการ  
 5. กระบวนของงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นลักษณะของการอุปนัย( inductive) ซึ่งผู้วิจัยจะเริ่ม
จากการสร้างข้อสรุป (abstraction)แนวคิด (concept) สมมติฐาน (hypothesis)และ ทฤษฎี 
(theory) จากรายละเอียดต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ 
 6 . แนวทางการว ิจ ัย เช ิงค ุณภาพเน้นให ้ความส าค ัญที ่“ความหมาย”(meaning)ของสิ ่งที่
ท าการศึกษา การตีความท าเป็นเฉพาะกรณี มากกว่าที่จะท าในรูปของข้อสรุปทั่วไป (generalizations) 

7. วิธีการเก็บรวบรวมของการวิจัยเชิงคุณภาพคือการให้ผู้วิจัยออกไปสัมผัสข้อมูลด้วยตนเอง 
วิธีการต่างๆที่ก่อให้เกิดความเข้าใจถูกน ามาใช้ เช่น การสังเกตโดยเข้าไปมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 

8. การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่จ าเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์หรือสถิติชั้นสูง  
แต่เป็นกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เกี่ยวโยงไปถึงทฤษฎีเพื่อ “ให้ความหมาย” แก่ข้อมูลที่
ได้มาโดยใช้วิธีสร้างข้อสรุป 

9. การตีความปรากฏการณ์ของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้มุมมองปรากฏการณ์ทางสังคม และ
น าเสนอโดยการบรรยายและพรรณนาสภาพแวดล้อม อธิบายถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
กระบวนการคิดทางสังคม ปรากฏการณ์ทางสังคม และความเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี  

ข้อเสียของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. ไม่เหมาะกับการศึกษาวิจัยที่มีหน่วยส าหรับการวิเคราะห์เป็นจ านวนมาก  
2. การตีความข้อมูลและการสร้างข้อสรุปโดยอาศัยวิจารณญาณของตัวผู้วิจัยเป็นเกณฑ์นั้น 

อาจจะส่งผลต่อการสรุปได้ ในกรณีที่ให้ผู้วิจัยต่างคนต่างท าในเรื่องเดียวกัน ผลสรุปที่ได้จะแตกต่างกันก็
เป็นได้ 

3. เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพมีหน่วยส าหรับการวิเคราะห์จ านวนไม่มากนัก ดังนั้นข้อสรุปที่
ได้จ ึงเป็นลักษณะเฉพาะตัวหรือเฉพาะหน่วยส าหรับการวิเคราะห์ที ่ศึกษาเท่านั ้น ถ้าไปสรุปว่าผล
การศึกษาถือได้ว่าเป็นตัวแทนของหน่วยส าหรับการวิเคราะห์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ศึกษาด้วยแล้วก็ จะกลายเป็น
ข้อสรุปที่ไม่น่าเชื่อถือในที่สุด 
 4. การตีความข้อมูลและการสร้างข้อสรุปอาศัยวิจารณญาณของตัวผู้วิจัยเป็นเกณฑ์ ผลสรุป
ของผู ้ว ิจ ัยแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกันในเรื ่องเดียวกัน และเนื ่องจากการศึกษาหน่วยส าหรับการ
วิเคราะห์จ านวนไม่มาก ข้อสรุปจึงเป็นลักษณะเฉพาะหน่วยที่ศึกษาเท่านั้น 
การปิดสนามการวิจัย 
 ผลของการเก็บข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ไปด้วย ( Iterative analysis) อยู่ตลอดเวลาในสนามการ
วิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถมองเห็นความคิด ( Idea) แก่นใจความส าคัญ (theme) มโนทัศน์ (concept) 
และมิติต่าง ๆ (dimension) ของค าตอบ ดังนั้นก่อนปิดสนามการวิจัย/ผู้วิจัย/ทีมงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียคนในพื้นที่/และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ผู้ใช้ผลการวิจัย ผู้ให้ทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรร่วมกันตรวจสอบ/
สอบทาน (verify) และขยายความข้อค้นพบเบื้องต้นจากสนามการวิจัย ซึ่งจะมีประโยชน์และคุณค่า
อย่างยิ่งส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ (systematic analysis) อย่างเป็นทางการในห้อง
ท างานปฏิกิริยา และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของผู้คนที่ร่วมสอบทานข้อค้นพบและแนวคิดต่างๆถือเป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับข้อมูลที่วิจัยเก็บขึ้นมาจากพ้ืนที่  
 โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่สนามการวิจัย  มากกว่าการปิดสนามการวิจัย 
แท้จริงแล้วการปิดสนามการวิจัยก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเข้าสู่สนามการวิจัย ดังเหตุผลใน
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ข้อความเบื้องต้นนอกจากนี้สัมพันธภาพต่าง ๆ ในพ้ืนที่นับแต่เริ่มเข้าสนามการวิจัยจนเข้าสู่ระยะปิด
สนามการวิจัย ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเหตุการณ์ต่าง  ๆ ซึ่งอาจต้องมีการทบทวน/ท า
ความเข้าใจ/ปรับจิตใจของผู้คนทั้งหลายรวมทั้งตัวนักวิจัยเองด้วย อย่างน้อยเพ่ือการเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเองของทุกฝ่าย รวมทั้งการสร้างความรู้สึกที่ดี และลดผลกระทบทางจิ ตใจ ซึ่งอาจติดตัว
ตลอดไป 
 นักวิจ ัยที ่ท างานในสนามการวิจัยที ่ม ีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับตนเองมาก ( cross-
culture) การอยู่ในสนามการวิจัยเป็นเวลานาม เมื่อปิดสนามการวิจัยและกลับไปอยู่ท่ามกลางสังคม
วัฒนธรรมเดิมของตน อาจต้องมีการปรับตัวใหม่เช่นกัน โดยเฉพาะเมื ่อนักวิ จัยคุ ้นเคยซึมซับเอา
วัฒนธรรมในสนามการวิจ ัยติดตัวมาโดยไม่รู ้ต ัว  หรือกลับไปอยู ่ในสังคมวัฒนธรรมเดิม ซึ ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าในสนามการวิจัยมาก เมื่อปิดสนามการวิจัยและกลับไปอยู่ในสังคมเดิม นักวิจัย
อาจต้องการเวลาระยะหนึ่งเพ่ือสะท้อนตนเองและปรับตัวให้เข้ากับสังคมเดิมของตน 
“ผลไม้ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ” (The Fruit of Qualitative Methods) 
 กาลครั้งหนึ่งมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีต้นไม้ผลเขาเป็นนักอ่านตัวยง และใน
หนังสือต่างๆ ที่เขาอ่านนั้นมักกล่าวถึงผลไม้ ค าอธิบายเกี่ยวกับผลไม้ กระตุ้นให้เขา เดินทางแสวงหา
ผลไม้เพ่ือเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์อันล้ าค่าของเขา เขาเดินทางไปตามตลาดต่างๆ เพ่ือค้นหาว่า
ดินแดนแห่งผลไม้อยู่ที่ใด หลังจากการเดินทางอย่างตรากตร าเป็นระยะทางยาวไกล ในที่สุดเขาก็
เดินทางมาถึงสวนแอปเปิ้ลขนาดใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งต้นแอปเปิ้ลก าลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น 
 นักปราชญ์ผู้นั้นเดินเข้าไปในสวน และรีบเด็ดดอกแอปเปิ้ลใส่ปากเคี้ยวให้สมใจอยาก เขาไม่
ชอบรูปลักษณ์และรสชาติของดอกแอปเปิ้ล เขาเดินไปยังต้นแอปเปิ้ลต้นอื่นๆอีกมาก ทุกต้นเขาสุ่ม
ตัวอย่างเด็ดดอกแอปเปิ้ลใส่ปากแม้ว่าบางดอกมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม แต่ไม่มีดอกใดรสชาติดี เขาจึง
เดินทางกลับในประเทศของเขาและรายงานแก่ผู้คนทั้งหลายว่าผลไม้เป็นอาหารที่หนังสือและผู้คนล้วน
กล่าวถึงรสชาดที่เกินจริง 
 การที่นักปราชญ์ผู้นั้นไม่สามารถรู้ความแตกต่างระหว่าง ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ และผลไม้ในฤดู
ร้อน เขาจึงไม่สามารถตระหนักได้เลยว่าเขาไม่มีประสบการณ์จริงๆ กับผลไม้ที่เขาแสวงหามายาวนาน 
เขากลับทึกทักอย่างจริงจังว่าเขามีประสบการณ์ กับผลไม้ที่ล้วนปราศจากรสชาติเสียจริงๆ  
       จาก Halcolm’s Inquiry Parables 

สรุปการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่ต้องใช้เวลานานมาก ตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล  คุณภาพและความเชื่อถือได้ ของงานวิจัยขึ้นกับความสามารถเฉพาะตัวของนักวิจัย ท าให้
งานวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทยมีน้อยและไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือเชื่อถือ แม้แต่ในสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งมักไม่สนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาโท/เอก ท าการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นที่นักศึกษาสนใจโดยให้
เหตุผลว่าท าได้ยากและอาจไม่จบการศึกษา การสอนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษามีผู้สอน
จ านวนน้อย และมักสอนเชิงทฤษฏีประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยของนักศึกษาที่เข้าใจและมี
ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพมีน้อยมากๆ ท าให้นักศึกษาขาดทั้งความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการวิจัย
เชิงคุณภาพ “การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นศาสตร์ที่ขาดแคลนมากในประเทศไทย แต่เป็นศาสตร์ที่มีความ
จ าเป็นยิ่งยวดในการพัฒนาและปฏิรูประบบต่างๆ ของสังคมไทย” 

 



142 
 

เอกสารอ้างอิง 
มนัส  สุวรรณ. (2544). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์,  

กรุงเทพฯ.  
นิศา  ชูโต. (2545) “การวิจัยเชิงคุณภาพ” พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จ ากัด 
ประวิต  เอราวรรณ์. (2545). การวิจัยปฏิบัติการ: การเรียนรู้ของครูและการสร้างพลังร่วม 

ในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ.  
จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา. (2530). ระเบียบวิธีการวิจัยพ้ืนฐานขั้นสูงทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา . โรงพิมพ์
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง. หน้า 263. 
สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. 2540. ระเบียบวิธีทางสังคมศาสตร์หลักการหาความรู้ วัดด าเนินงานวิจัยวิเคราะห์
 ข้อมูลและการเขียนรายงาน. ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่. 363 หน้า.   
สุชาติ  ประสิทธ์รัฐสินธุ์, ลัดดาวัลย์  รอดมณี และไพทูรย์  ภักดี. 2529. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 547. 
สุชาติ  ประสิทธ์รัฐสินธุ์. 2540. ระเบียบวิถีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. 
 กรุงเทพมหานคร. 547 หน้า. 
อุทุมพร  จามรมาน, ศ. (2544). เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา. วันที่ 3-4 
 เมษายน 2544 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม. หน้า 196. 

 
Khun, Thomas, “The Structure of Seiebtific Revolution”, Chicago : University of Chicago, 

 1970. Patton, G Michale.  WQualitative Evaluation and Research Method” 2 nd ed.  
Newbury Park: Sage  publication, 1990 

 
 
 
   
 
   
      
     
     
 
 
 
     


