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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดไว้ว่า
ส่วนราชการมีหน้ าที่ พั ฒ นาความรู้ในส่ว นราชการเพื่ อให้ มี ลักษณะเป็ น องค์กรแห่ งการเรีย นรู้อย่ างสม่ าเสมอ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสาคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร
เก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการทางานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้ง
ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจานวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน
และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Sharing)
ในการนี้ วิ ท ยาลั ยนวั ตกรรมการจั ด การได้ รวบรวมผลงานของวิ ท ยาลั ยนวั ตกรรมการจั ด การจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 เรื่อง เทคนิคการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วันที่ 28 ธันวาคม
2561 ณ ห้ องประชุ ม วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ดการ ชั้ น 2 อาคารสิ ริน ธร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลั ยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรใน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถนา
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
วิธีการเลือกหัวข้อการวิจัย และเทคนิคในภาพรวมการเขียนงานเชิงคุณภาพ
ความคิด ความเชื่อในการวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องเชื่อว่าการทาวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ
สัมพันธ์กับชีวิตประจาวัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน ดั่งคากล่าวของ Adrian Holliday ที่มองว่า
“Qualitative research integrates deeply with in connection with their daily life, work
situations or the social issues with which they are concerned.” ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพมีความ
น่าสนใจดังกล่าว ในการและเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จึงได้นาเสนอหัวข้อ เทคนิคในการเขียนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเริ่มจากวิธีการเลือกหัวข้อการวิจัย และเทคนิคในภาพรวมการเขียนงานเชิงคุณภาพ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
หัวข้อการวิจัย หรือการเลือกเรื่อง มี 4 ลักษณะ คือ
1. เลือกตามความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย ทาให้เสนอข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง ตามความรู้และ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา แต่อย่าติดกับดักเลือกหัวข้อเดิมๆ ในทุกงาน คือ เลือกเรื่องที่ต้องศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลใหม่ๆ เลือกเรื่องที่ต้องศึกษา และทดสอบแนวความคิดใหม่ๆ ทั้งกว้างและลึก
2. เลือกตามความสนใจของผู้เขียน คือ ไม่ได้ถนัด แต่ชอบ สนใจ ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
ช่วยส่งเสริม เรื่องแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยสามารถทาวิจัยจนเสร็จ เพราะไม่ถูกบังคับให้ทา แต่สมัครใจที่จะทา
ต้องอาศัยความขยันมากกว่าเลือกเรื่องตามความเชี่ยวชาญ เนื่องจากยังขาดความรู้ ความชานาญเฉพาะ
เรื่องอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ความสนใจ ต้องตอบคาถามตัวเองให้ได้ 2 ส่วนสาคัญ คือ 1) สนใจประเด็นปัญหา
อะไร อาทิเช่น
1) สังคม
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) เศรษฐกิจ
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4) การเมือง
5) การบริหารงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
6) การบริหารของเอกชน และองค์การลักษณะอื่นๆ
7) การรวมศูนย์อานาจ การกระจายอานาจ
8) นโยบายสาธารณะ
9) ชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง
10) เกษตรทางเลือก การทาธุรกิจที่เน้นธรรมาภิบาล การรับผิดชอบต่อสังคม
ในอีกด้านหนึ่ง สนใจแนวคิด ทฤษฎีอะไร อาทิเช่น
1) รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (NPA) เช่น การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม
การบริหารงานเพื่อผู้รับบริการ
2) การจัดการภาครัฐใหม่ (NPM) เช่น การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการภาคเอกชนกับภาครัฐ
3) การบริการสาธารณะใหม่ (NPS) เช่น การให้บริการพลเมืองมิใช่ลูกค้า การเป็นผู้นาใน
การให้บริการโดยยึดคุณค่าทางสังคมมากกว่าการเป็นผู้กากับ หรือควบคุม
4) การบริหารการปกครองสาธารณะใหม่ (NPG) เช่น การบริหารการปกครองในรูป
เครือข่าย 3 ภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ให้ประเทศ
5) ทฤษฎีองค์การ ได้แก่ การบริหารองค์การ, การติดต่อสื่อสารในองค์การ, ภาวะผู้นา,
ประสิทธิผลขององค์การ, และวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น
3. เลือกตามความต้องการของหน่วยงาน หรือเป้าหมายเฉพาะ คือ ไม่ควรเลือกเรื่องลักษณะนี้
ในการทาดุษฎีนิพนธ์ เพราะการศึกษาระดับสูง มุ่งที่ academic research สร้างความรู้ใหม่ พัฒนาและ
ปรับปรุงความรู้เดิม
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยไม่ถนัด หรือไม่ตรงความสนใจ หรือไม่ตรงแนวความคิดของผู้วิจัย
4. เลือกตามกระแสความสนใจของสังคม ได้แก่ เกิดภัยพิบัติ (น้าท่วม ฝนแล้ง แผ่นดินไหว) โรค
ระบาด อุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนน อาชญากรรมสะเทือนขวัญ แม่วัยใสทาแท้ง ความรุนแรงในครอบครัว
ความสาเร็จในวงการการกีฬา ข่าววงการการศึกษา เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (การศึกษาไร้คุณภาพ) เป็น
ต้น
เทคนิคการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
1) มีการไล่เรียงวิวัฒนาการ ความเป็นมา การลาดับเหตุการณ์ที่สาคัญ น่าสนใจ
2) มีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจน เช่น ความรุนแรงของปัญหา การกระจายตัวของปัญหา
และที่สาคัญ คือ ผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้มาก จนเรียกได้ว่า “เป็นผู้เข้าใจปัญหาที่กาลัง
ศึกษาอย่างแท้จริง และลึกซึ้ง”
3) มีตัวอย่างข้อสนับสนุนที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้
4) มีตัวเลข สถิติ หรือเอกสาร ผลการศึกษาวิจัยมาอ้างอิง
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5) มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6) แสวงหาเหตุผลที่น่าเป็นไปได้ จากทฤษฎี แนวคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุปแล้ว โครงสร้างการเขียน มีองค์ประกอบ 3 ส่วนสาคัญ ดังนี้
1) ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย เช่น ความหมาย ความเป็นมา
2) สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับหัวข้อวิจัย เช่น ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ (ควรมีหลักฐานยืนยัน)
3) กล่าวสรุปโดยเชื่อมโยงปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น ไปสู่ความจาเป็น และความสาคัญของการวิจัย
ทั้งนี้ ส่ วนน าจะเป็ น ส่ ว นที่ผู้ เขียนจูงใจให้ ผู้ อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้ นๆ โดยใช้วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น ใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจ ผู้เขียนอาจยกปัญหาที่กาลังเป็นที่
สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย ยกวิวัฒนาการ ความเป็นมาที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบ ชี้ให้เห็น
ถึง ประเด็น หรือขอบเขตที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในงานชิ้นนี้ ประกอบกับต้องมีหลักการและเหตุผล (rationale)
แสดงถึงความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความสาคัญของเรื่องที่เขียน (justification) โดยมี
การอ้างอิง ไม่ใช่ผู้วิจัยเชื่อว่า... หรือกล่ าวลอยๆ รวมถึงการเรียบเรียงลาดับเหตุการณ์ หรือประเด็นที่ดี มี
เนื้ อความที่ดี แหล่ งอ้างอิงที่ดี จะทาให้ งานมีน้าหนัก และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เรื่องนี้มีความส าคัญ หรือ
น่าสนใจพอที่จะศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1) สามารถเลือกหัวข้อในการวิจัย และดาเนินการวิจัยตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการ
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การวิจัยสามารถแบ่งได้หลายประเภทและหลายชนิด โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการกาหนด
ของแต่ละประเภทและชนิดของการออกแบบการวิจัย (Research Design) ดังนี้1
1. การวิจัยแบ่งตามการนาไปใช้ประโยชน์ หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์
2. การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัย
3. การวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมาย
4. การวิจัยแบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา
5. การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์
1. การวิจัยแบ่งตามการนาไปใช้ประโยชน์ หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์ : การวิจัยเพื่อประโยชน์
ทางวิชา การ และ/หรือการนาไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการวิจัย ได้แก่
1.1 การวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) เป็นการวิจัยที่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพื่อ
ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ให้มีความรู้เพิ่มพูนและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็น
การค้นคว้าหาทฤษฎีใหม่ และ/หรือยืนยันทฤษฎีที่มีอยู่เดิม การวิจัยแบบนี้จึงเป็นการค้นคว้าหาความรู้เชิง
ทฤษฎี หรือสิ่งที่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน บางครั้งเรียกว่า การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัย
บริสุทธิ์ (Pure Research) ตัวอย่างของการวิจัยเชิงวิชาการ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ
รูปแบบการบริหารการพัฒ นาเชิงบูรณาการ ภาวะผู้นาองค์รวม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒ นา
รูปแบบการตัดสินใจ นโยบายการเมืองและการต่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ เป็นต้น
1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยที่นาผลการวิจัย หรือการวิจัย
เชิงวิชาการไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใ ห้เป็นรูปธรรม และ/หรือนาผลการวิจัยไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น รูปแบบการตัดสินใจ การพัฒนาการบริหาร การนานโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินนโยบาย และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
2. การวิ จั ยแบ่ งตามวิธี ก ารวิจั ย : การวิจัยที่ บ่ งบอกประเภทและคุณ สมบั ติข องการวิจั ยใน
รูปแบบต่างๆกัน การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัยนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทของการออกแบบการวิจัย
ได้แก่
2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
ความจริ งจากข้อเขีย น บทความ เอกสาร จดหมายเหตุ หรือผลงานวิจัยที่ ผู้ อื่นได้ทาไว้ เป็นการศึก ษา
ปรากฏการณ์ทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ การวิจัยชนิดนี้จะเชื่อถือได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง และ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล ที่ ค้น หา ดั งนั้ น ผู้ วิจัยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ
แหล่งข้อมูลก่อนที่จะนามาวิเคราะห์ อีกทั้งผู้วิจัยจะต้องไม่ลาเอียงในการวิเคราะห์และตีความหมายของ
ข้อมูล หากผู้วิจัยมีความลาเอียงในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลแล้วจะทาให้ข้อค้นพบบิดเบือนไปจาก
ความจริงได้
1

ผศ. กวี รักษ์ชน และคณะ. 2535. หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, หน้า 149
- 169.

หน้า 5

ข้อดีของการวิจัยเอกสาร คือ
ก. เหมาะสาหรับงานวิจัยเหตุการณ์ในอดีต ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลในปัจจุบันได้
หรือเป็นการวิจัยเอกสารด้านกฎหมาย การวิจัยหลักสูตรการเรียนการสอน และอื่นๆ
ข. เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยการค้นหาเอกสารในห้องสมุด หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต้องใช้เครื่องมือการวิจัยอื่นๆ
ค. สะดวกและรวดเร็ว
ข้อเสียของการวิจัยเอกสาร คือ
ก. การวิจัยที่ศึกษาอาจไม่มีเอกสาร หรือข้อมูลเพียงพอในการทาวิจัย
ข. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ อ าจไม่ ต รงกั บ ประเด็ น ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ไม่ ได้ ม าจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นทาการวิจัยไว้ จึงอาจมีปัญหาด้านความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล และตรวจสอบได้ยากกว่าข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้วิจัยดาเนินการขึ้นเอง
2.2 การวิจัยแบบสารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสิ่ง
ต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น และ/หรืการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
หรือปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่ องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบสารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบอื่นๆ การวิจัยแบบสารวจจึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ
ก. การวิจัยแบบสารวจระดับที่ 1 : การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือสภาพความเป็นไป
ของสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ว่าคืออะไร? เป็น
อย่างไร? มีการกระทาอะไรบ้าง? ซึ่งมีลักษณะของการพรรณนา (Describe) สภาพที่เป็นอยู่ และสิ่งที่
เกิดขึ้น ได้แก่ การสารวจชุมชน การวิเคราะห์งาน และการสารวจประชามติ
การสารวจชุมชน : การสารวจข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกั บสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนว่ามี
ลักษณะอย่างไร? มีความเป็นอยู่อย่างไร? เพศหญิงกี่คน? เพศชายกี่คน? อาชีพอะไรบ้าง? ฯลฯ
การวิเคราะห์งาน : การศึกษาความจริงเกี่ยวกับสภาพการทางานของหน่วยงานต่างๆ ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยงาน ผลการทางาน และปัญหาที่เกิด ขึ้นในการทางาน วิธีแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ
การสารวจประชามติ : การศึกษาความคิดเห็นของบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์การ หรือ
ประชาชนในแต่ละภาคในด้านความคิดเห็น ความรู้สึกส่วนตัว ความพอใจ ความเข้าใจ
ข. การวิจัยแบบสารวจระดับที่ 2 : การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ที่
เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์ หรือมีอิทธิพลต่อกันหรือไม่? และมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อกันมากน้อย
เพียงใด? การวิจัยแบบสารวจระดับที่ 2 นี้จึงเป็นการวิจัยในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ
ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตัวแปร (Variables) หมายถึง สิ่ง หรือคุณสมบัติที่ต้องการศึกษา
เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และอื่นๆ ดังนั้น ปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
นี้จะมีลักษณะ 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก เรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หรือ
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ตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ ส่วนลักษณะที่สอง เรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือตัวแปร
ผล
ปัจจัยหรือตัวแปรด้านความสัมพันธ์เชิงเหตุผลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
- ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หรือตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ หมายถึง สิ่ง
หรือคุณสมบัติ หรือการกระทาใดๆ อันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม หรือตัวแปรผล
- ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือตัวแปรผล หมายถึง สิ่ง หรือคุณสมบัติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ
ตัวแปรอิสระ

สาขาวิชาที่เรียน

ตัวแปรตาม
มีอิทธิพลต่อ

เพศ / อายุ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง
(น้อย, ปานกลาง, มาก)

ปีที่เรียน
สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ภูมิลาเนา
สถานการมาเรียน

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยวิธีการวิจัยแบบสารวจนี้ ผู้วิจัยไม่ได้
ควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อตัวแปรตามเหมือนการวิจัยแบบทดลอง ซึ่งการวิจัยแบบสารวจที่ศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรต้น (บางครั้งเรียกการวิจัยนี้ว่า
Expost Facto Research) นี้จะกล่าวได้เพียงว่าตัวแปรต้นอาจมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ดังนั้น ในการสรุป
ผลการวิจัย จึงต้องใช้คาว่า “อาจคาดได้ว่า” หรือ “อาจเป็นสาเหตุ” หรือ “อาจมีอิทธิพลต่อ” แทนการ
สรุปผลการวิจัยด้วยความมั่นใจ (ฟันธง) กล่าวคือ ”ผลการวิจัยที่ค้นพบอาจคาดได้ว่า สาขาวิชาที่เรียนอาจ
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง”
2.3 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการแสวงหาความรู้ค วามจริง
อย่างมีระบบ ระเบียบ มีขั้นตอน เป็นแบบแผน และเหตุผล การวิจัยแบบทดลองเป็นวิธีการแสวงหาความรู้
ความจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยแบบทดลองนี้จะต้องมีคุณสมบัติสาคัญ 2 ประการ คือ
ก. ความสามารถควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น และอิทธิพลอื่นๆ ที่ตอ้ งการศึกษาได้
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ข. การจัดกระทา (Treatment) ในการทดลอง การวิจัยแบบทดลองนี้จะต้องมีการใส่ปัจจัย
การทดลอง (Experimental factors) เข้าไปในการทดลอง ปัจจัยการทดลอง (Experimental factors) ที่
ใส่นี้คือตัวแปรต้นที่นักวิจัยใส่เข้าไปในการทดลอง เพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม
การวิจัยแบบทดลองแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
- การวิ จั ย แบบทดลองอย่ า งแท้ จ ริ ง (True Experimental Research) : การวิ จั ย ที่
สามารถควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือปัจจัยอื่นๆ หรืออิทธิพลอื่นๆ ที่ต้องการศึกษาได้ทั้งหมด
การวิจัยแบบทดลองอย่างแท้จริงนี้ มักใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการวิจัยทางการแพทย์ หรือการวิจัย
ด้านจิตวิทยาการทดลอง
- การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) : การวิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย ไม่
สามารถควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือปัจจัยอื่นๆ หรืออิทธิพลอื่นๆ ที่ต้องการศึกษาได้ทั้ง หมด
ผู้วิจัยสามารถควบคุมตัวแปรได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมากจะเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ
รัฐศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปรต้นได้ทั้งหมด
2.4 การวิจัยแบบสังเกต (Observation Research) เป็นการวิจัยที่ใช้การสังเกตเป็นหลั ก
โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
ก. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบสังเกตที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที่ ต้อ งการท าการวิจั ย และจะท าการจดบั น ทึ กในลั ก ษณะเชิงปริม าณ (ตั ว เลข) หรือ เชิ งคุ ณ ภาพ
(พรรณนา) ซึ่งการวิจัยสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้ จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น แต่
ในทางกลับกันอาจจะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความลาเอียงและบิดเบือนจากข้อเท็จจริงไปได้ หากผู้วิจัยมี
ความสนิ ทสนมและเห็ น อกเห็ น ใจกลุ่ มที่เข้าทาการวิจัย และวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยคุณ ค่าส่ วนตัว ซึ่งเป็ น
ลักษณะอัตตวิสัย (Subjectivity) แทนการวิเคราะห์และตีความที่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะ
ของความเป็นปรนัย เรียกว่าลักษณะวัตถุวิสัย (Objectivity)
ข. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบสังเกตที่ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทาการวิจัย เพียงแต่ผู้ วิจัยสังเกตจากภายนอก อาจใช้วิธีถ่ายภาพ หรือเข้าฟัง
กิจกรรม หรือสัมภาษณ์บางคนที่เกี่ยวข้อง และทาการจดบันทึกในลักษณะเชิงปริมาณ (ตัวเลข) หรือเชิง
คุณภาพ (พรรณนา) ซึ่งการวิจัยสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ จะทาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ไม่ลึกซึ้งนัก ผู้วิจัยต้อง
เข้าไปสังเกตหลายๆ ครั้ง จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยนาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยต้อง
ระมัดระวังในการวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล โดยผู้วิจัยต้องไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการวิเคราะห์ ซึ่ง
เป็นลักษณะอัตตวิสัย (Subjectivity) มีผลทาให้การวิจัยบิดเบือนจากความจริง
3 การวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมาย : ประเภทของการวิจัยที่ วาน ดาเลน (Van Dalen) ได้แบ่งไว้
เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ
3.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวิจัยประวัตศาสตร์ โดยอาจค้นหาข้อมูลจากเอกสาร
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บันทึก ข้อความ จดหมายเหตุ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลาจารึก และสิ่งขุดพบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ
ประมวลเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน
3.2 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่พรรณนา หรือบรรยาย
สภาพปรากฏการณ์ หรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมต่างๆที่ต้องการศึกษา แบ่งการวิจัยออกเป็น การสารวจ
(Suyrvey), การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น (การศึ ก ษาเฉพาะกรณี , การติ ด ตามผล, การศึ ก ษา
เปรียบเทียบเหตุผล, การศึกษาสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เอกสาร) และการศึกษาเชิงพัฒนาการ ซึ่งเป็น
การวิจัยการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และพยากรณ์อนาคต และใช้เวลาในการวิจัยเป็น
เวลานาน
3.3 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ
2.3
4. การวิจัยแบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา : การวิจัยที่แบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา กล่าวคือ
หน่วยที่ต้องการศึกษาทั้งหมด หรือบางหน่วยเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
4.1 การวิ จั ย แบบการศึ ก ษากรณี ทั่ ว ไป (General Research) เป็ น การวิ จั ย ที่ ส ามารถ
พรรณนา และอธิบายหน่วยศึกษาต่างๆได้อย่างทั่วถึง และเป็นมาตรฐานสากล
4.2 การวิจัยแบบกรณี ศึกษา (Case Study Research) เป็นการวิจัยที่สามารถพรรณนา
และอธิบายหน่วยศึกษาที่ต้องการเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
5. การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์ : การวิจัยที่มีลักษณะของการวัดที่เป็น
ตัวเลข (รูปธรรม) และไม่เป็นตัวเลข (พรรณนา) ลักษณะของการวิจัยที่เน้นคุณสมบัติในการวิเคราะห์ และ
การตีความหมายข้อมูลของการวิจั ยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ซึ่งการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ
5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณ
(ตัวเลข) ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้จะวัดสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลข เช่น ระดับความคิดเห็นด้วยมาก
อย่างยิ่ง = 5, ความคิดเห็นด้วยมาก = 4, ความคิดเห็นด้วยปานกลาง = 3, ความคิดเห็นด้วยน้อย = 2 และ
ความคิดเห็น ด้วยน้อยอย่างยิ่ง = 1 หรือรายได้ต่อเดือน = ……………… บาท ฯลฯ ด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้ วิจั ย จะใช้ เครื่ องมือการวิจั ย คื อ แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสั งเกต และ
แบบทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน ในการบันทึกข้อมูลในลักษณะของตัวเลข และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ได้แก่ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานหรือสถิ ติเชิง
อ้างอิง นอกจากนี้ การวิเคราะห์และการตีความหมายจะอาศัยข้อมูลที่ได้ และสถิติที่ใช้เป็นหลัก ผู้วิจัยจะไม่
วิเคราะห์เกินข้อมูล และไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการตีความจากข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยสถิตินี้จึงเชื่อถือได้ในความเป็นปรนัย หรือวัตถุวิสัย (Objectivity)
5.2 การวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะต่างจากการ
วิจัยเชิงปริมาณหลายประเด็น กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่วัดสิ่งที่ต้องการศึกษาออกมาเป็นเชิง
หน้า 9

ปริมาณ (ตัวเลข) โดยผู้วิจัยจะใช้การศึกษาหลายๆวิธี ได้แก่ การศึ กษาเอกสาร การสังเกต การสารวจ การ
สัมภาษณ์ และอื่นๆ ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะเน้นการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยไป
สัมผัสข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation), การสัมภาษณ์ลึก
(Depth Interview) และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะใช้เวลานาน
กว่าการวิจัยเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์
แต่ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวโยงระหว่างทฤษฎีและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆเข้า
ด้วยกัน เพื่อพรรณนา และอธิบายเหตุการณ์และความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรม
ที่ต้องการศึกษา

ตารางที่ 1.1 : ตารางเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภทการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวความคิด
ด้านวัตถุประสงค์
ให้ความสาคัญแก่องค์ประกอบส่วน ให้ความสาคัญแก่องค์ ประกอบ
ที่มีลักษณะรูปธรรม (ข้อมูลเชิง
ส่วนที่มีลักษณะนามธรรม เช่น
ประจักษ์)
อุดมการณ์
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ผู้วิจัยไม่ต้องออกไปสัมผัส
- ผู้วิจัยออกไปสัมผัสข้อมูลด้วย
ข้อมูลด้วยตนเอง
ตนเอง
- แบบสอบถาม
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม /
- แบบทดสอบ
สัมภาษณ์ลึก
- แบบสารวจ ฯลฯ
- การตะล่อมกล่อมเกลา
- ใช้เวลาเก็บข้อมูลน้อย
- ใช้เวลาเก็บข้อมูลนาน
ด้านลักษณะข้อมูล
- ข้อมูลเชิงรูปธรรม
- ข้อมูลเชิงนามธรรม
- ข้อมูลเชิงปริมาณ
- โลกทัศน์
- ข้อมูลเชิงประจักษ์
- ความรู้สึกนึกคิด
- ชีวประวัติ
- อุดมการณ์ / ค่านิยม
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
- สถิติชั้นสูงวิเคราะห์
- ไม่ใช้สถิติชั้นสูง
ด้านการตีความหมาย
- ตีความหมายตามค่าของข้อมูล - วิเคราะห์&สังเคราะห์เกี่ยว
ที่ได้
โยงทฤษฎี
- ไม่ใช้คุณค่าส่วนตัววิเคราะห์
- ให้ความหมายแก่ข้อมูลที่
ได้มา
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สิ่งที่เหมือนกันของการวิจัยเชิง ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ความแม่นตรง (Validity)
และความเชื่อถือได้ (Reliability) ซึ่งเป็นหัวใจที่สาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
บทสรุป
การกาหนดวิธีการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยรูปแบบใดๆ ก็ตาม ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการ
วิจัยเชิงคุณภาพ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปนี้
1) การวิจัยต้องสามารถได้ผลการวิจัยตรงกับหัวข้อเรื่อง ปัญหา และจุดมุ่งหมายการวิจัยที่
ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ เกณฑ์ข้อนี้นับเป็นเกณฑ์ที่สาคัญที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
หากผลการวิจัยได้ผลลัพธ์ หรือคาตอบที่ไ ม่ตรงกับหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา และ/
หรือไม่ตรงกับ จุ ดมุ่งหมายที่กาหนดไว้แล้ ว ก็จะเป็น การวิจัยที่ใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ การวิจัย หมายถึง การหา
คาตอบให้กับคาถาม โดยที่คาถามก็คือประเด็นปัญหา หรือหัวข้อเรื่องนั่นเอง
2) ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อตอบคาถามในปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยต้อง
ส ารวจ เก็บ รวบรวมข้อมู ล สื บ ค้ น ข้อมูล และนาข้อมู ล มาประมวลผล เพื่ อ นาผลลั พ ธ์ที่ ได้ม าใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อตอบคาถามในปัญหาของการวิจัยเสียก่อน หากไม่สามารถดาเนินการได้ ผู้วิจัยจะต้องเปลี่ยน
รูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องกาหนดหน่วยวิเคราะห์ หรือกลุ่ม
ตัวอย่างให้ตรงกับประเด็นปัญหาการวิจัย มิฉะนั้นแล้วการวิจัยก็จะผิดพลาดและบิดเบือนไปจากประเด็นที่
ต้องการศึกษา แม้ว่าผู้วิจัย จะใช้สถิติขั้น สูงเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถตอบคาถามของประเด็นปัญ หาที่
ต้องการศึกษาได้ ทาให้การวิจัยด้อยคุณค่าและใช้ไม่ได้
3) ความรู้ค วามสามารถในการวิจัย ผู้ วิจัยจะต้องความรู้ความสามารถในการทาการวิจัย ซึ่ง
จะต้องมีความรู้ทางเทคนิคการวิจัยชั้นสูง ความรู้ทางสถิติชั้นสูงเพื่อวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล
มิฉะนั้น การวิจัยจะไม่สามารถสาเร็จอย่างสมบูรณ์
4) ปัจจัยต่างๆ ด้านการวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย หรือการออกแบบการวิจัยจะต้องคานึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย เวลาในการทาวิจัย ความพร้อมของบุคลากรในการวิจัย และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กล่าวโดยสรุป การวิจัยจึงเป็นการค้นหาคาตอบต่อคาถาม หรือประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ อีกทั้งการ
วิจัย ยังช่วยให้สร้างกรอบแนวความคิด ซึ่งมุ่งเน้นการตอบประเด็นปัญหา หรือคาถาม ซึ่งแท้จริงก็คือ หัวข้อ
เรื่องงานวิจัย หากผลงานวิจัยไม่สามารถตอบคาถาม หรือประเด็นปัญ หาการวิจัย หรือผลงานวิจัยสรุป
ประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย งานวิจัยนั้นก็ไม่มีคุณภาพและจะได้รับการปฏิเสธผลงานวิจัยนั้น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ของความสาเร็จในงานวิจัย ทั้งด้านความรู้ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
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1. ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการตั้งหัวข้อการวิจัย
2. ผูว้ ิจัยจะทราบถึงความแตกต่างของประเภทการวิจัย เพื่อใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และ
เกิดประโยชน์แท้จริง
3. งานวิจัยที่ดี มีประโยชน์และคุณภาพสามารถนาไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติได้
4. ทาให้ได้พัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ และผลงานวิจัยที่ตรงประเด็น ตรงเป้า และผลงานวิจัยจะ
ได้รับการยองรับและเชื่อถือได้มากขึ้น
5. พัฒนาองค์ความรู้การวิจัยในระดับสูงสู่สากล
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หัวขอ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
รายละเอียด/วิธีการที่ไดดาเนินการ : ACTION/A
รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดการภารกิจของรัฐ เริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบ
สินค้าและบริการสาธารณะให้กับพลเมือง โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความกินดี อยู่ดี และมีความสุขอย่าง
เสมอภาคและเท่ าเทียมกัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องพัฒ นาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา โดยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่ดีที่สุด คือ การวิจัย และเมื่อพิจารณาถึงแก่นของการวิจัยจะพบว่า
กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นสิ่งสาคัญ เพราะถือว่าเป็นสมมติฐานแห่งองค์ความรู้ใหม่ เมื่อกรอบแนวคิดการ
วิจัยผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยแล้ว ก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่แท้จริง กรอบแนวคิด
ในการวิจัย เป็นผลสรุปจากการศึกษาทฤษฏีและผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาการวิจัย ซึ่งผู้เสนอเค้าโครง
สรุปเป็นแนวคิดของตนเองสาหรับการดาเนินการวิจัยของตน โดยทั่วไปก่อนการกาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษา ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากพอว่ามีใครเคยทาวิจัยเรื่องทานอง
นี้มาบ้าง เขาทาอย่างไรและข้อค้นพบของการวิจัยมีอะไรบ้าง แล้วนามาประกอบการวางแผนการวิจัยของ
ตน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การก าหนดกรอบในเชิ ง เนื้ อ หาสาระซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แปรและการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สาหรับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กรอบแนวคิดในการ
วิจัยอาจมีแต่การระบุเฉพาะตัวแปรว่ามีตัวแปรอะไรที่จะนามาศึกษา กรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเปรียบเสมือน
ขอบเขตทางด้านเนื้อหาสาระของการวิจัย ส่วนการวิจัยประเภทอธิบาย (Explanatory Research) กรอบ
แนวคิดของการวิจัยมีการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
แหล่งที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย
1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดที่รัดกุม มีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรศึกษาทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้เพราะไม่เพียงแต่จะได้ตัวแปรต่างๆ เท่านั้น ยังได้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างมีเนื้อหาสาระ คาอธิบายหรือข้อสรุปต่างๆ ที่ได้
จากการวิเคราะห์หรือสรุปผลจะได้มีความหนักแน่นในเชิงทฤษฎี ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงตัวแปรใดสาคัญ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้ว
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หมายถึง งานวิจัยที่ผู้อื่นได้ทามาแล้วมีประเด็นตรงกับประเด็นที่เราต้องการ
ศึกษา หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวที่ต้องการศึกษารวมอยู่ด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะไม่ได้อยู่
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เท่านั้น แต่อาจจะอยู่ในสาขาอื่นๆ ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยควรมุ่งศึกษาว่าผู้ที่ได้
ทาวิจัยมาแล้วมองเห็นว่าตัวแปรใดมีความสาคัญหรือไม่ อย่างไรกับปรากฏการณ์หรือประเด็นที่เราต้องการ
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ศึกษา หรือบางตัวแปรอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ผู้วิจัยไม่ควรตัดทิ้ง เพราะสามารถนามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ยืนยันต่อไปว่ามีหรือไม่มีความสาคัญในกลุ่มประชากรที่ศึกษาอยู่
3. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองที่สังเคราะห์ขึ้นเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว กรอบแนวคิดยังจะได้มาจากความคิดและประสบการณ์การทางานของผู้วิจัยเองอีกด้วย
หลักเกณฑ์ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรแต่ละตัวที่เลือกมาศึกษา หรือที่นาเสนอไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจัยต้องมีพื้นฐานเชิง
ทฤษฏีว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา
2. มีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใช้
ควบคุม
3. มีรูปแบบสอดคล้องกับความสนใจ หรือ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. ระบุรายละเอียดของตัวแปรและหรือสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจนด้วย
สัญลักษณ์หรือแผนภาพ
หลักในการเลือกกรอบแนวคิด
หลักสาคัญในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัย มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ
1. ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นของการวิจัย กล่าวคือ มีความตรงประเด็นใน
ด้านเนื้อหา ซึ่งพิจารณาได้จากเนื้อหาของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใช้ควบคุม และระเบียบวิธีที่ใช้ในการ
วิจัย ในกรณีที่มีแนวคิดหลายๆ แนวตรงกับหัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ผู้วิจัยควรเลือกแนวคิดที่ตนเอง
คิดว่าตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษามากที่สุด
2. ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน กรอบแนวคิดที่ควรจะเลือกควรเป็นกรอบที่ง่ายแก่การเข้าใจ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะนามาใช้เป็นกรอบแนวคิด ผู้ที่ทาวิจัยควรเลือกทฤษฎีที่ง่าย
ที่สุดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้พอๆกัน
3. ความสอดคล้องกับความสนใจ กรอบแนวคิดที่ใช้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแปร หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ที่จะทาการวิจัย
4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ การวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึงประโยชน์ที่สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติ
วิธีการสร้างกรอบแนวคิด
การสร้างกรอบแนวคิด เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่างานวิจัยนั้นมีแนวคิดที่สาคัญอะไรบ้าง มีการ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้วจิ ัยต้องนาข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์
ยังทาให้กรอบแนวคิดในการวิจัย มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเหตุผล
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เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริงๆ สิ่งสาคัญคือ ผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษาความรู้ ในทฤษฎี
นั้นๆ ให้มากพอ ทาความเข้าใจทั้งความหมายแนวคิดที่สาคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยง ในเชิง
เหตุผลให้เห็ นเป็น กรอบได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิดนี้ บางที่เรียกว่า รูปแบบ หรือตัวแบบ
(สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริงๆ สิ่งสาคัญคือผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษาความรู้
ในทฤษฎีนั้นๆให้มากพอทาความเข้าใจทั้งความหมายแนวคิดที่สาคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงใน
เชิงเหตุผลให้เห็นเป็นกรอบได้อย่างชัดเจนการเชื่อมโยงของแนวคิดนี้ บางที่เรียกว่า รูปแบบหรือตัวแบบ
(Model)
วิธีการสร้างกรอบแนวคิดกระทาได้ 2 ลักษณะคือ
1.โดยการสรุปประเด็นต่างๆจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้
กระจ่าง
2.กาหนดจากกรอบทฤษฎี ที่มีใช้ เป็น ส่ วนส าคัญ ในการศึกษาวิจัยในขอบเขตของเอกสารและ
งานวิจัยที่ได้ศึกษา เช่นการนาทฤษฎีระบบราชการของแม็กซ์เวเบอร์ มาใช้เป็นกรอบการวิจัยในการวิจัยเชิง
บรรยายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแปรกรอบแนวคิดมักจะเป็นในลักษณะที่ 1คือการสรุปประเด็นข้อมูล
ส่วนในการวิจัยทดลองจะต้องมีพื้นฐานทฤษฎี หลักการของการวิจัยที่ชัดเจนการกาหนดกรอบแนวคิดมักจะ
เป็นลักษณะที่
รูปแบบการนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยหมายถึงการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดต่างๆ เป็นอย่างไรกรอบ
แนวคิดในการวิจัยจึงแตกต่างจากขอบเขตของการวิจัยผู้วิจัยจะพบเห็นการวางกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้
หลายที่ด้วยกันงานวิจัยบางเล่มนาเสนอกรอบแนวคิดในบทที่ 1 แต่การนาเสนอที่มีเหตุผลควรนาเสนอใน
บทที่2เพราะกรอบแนวคิดในการวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศหรือโดยอัตโนมัติแต่เกิดจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจัย ที่มีมาแล้ว หรือที่ใกล้ เคียงกันทั้งในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่นๆ
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่สมบูรณ์ต้องผ่านกระบวนการทาความชัดเจนในประเด็นคาถามของการวิจัยและ
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วซึ่งการนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถ
นาเสนอได้ 4 รูปแบบดังต่อไปนี้
1. การนาเสนอเชิงบรรยาย เป็นการพรรณนาด้วยประโยคข้อความต่อเนื่องเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ชุดคือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรผลแต่ในการวิจัยบาง
ประเภทเช่นการวิจัยเชิงสารวจไม่มีการกาหนดว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามการบรรยายจึง
เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาชุดนั้น
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2. การนาเสนอแผนภาพเป็นการนาเสนอด้วยแผนภาพจากการกลั่นกรองความเข้าใจของผู้วิจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาของผู้วิจัยได้อย่างชัดเจนซึ่งผู้อื่นที่อ่านเรื่องนี้เพียงแต่เห็น
แผนภาพแล้วเข้าใจผู้วิจัยควรนาเสนอเฉพาะตัวแปรหลักไม่จาเป็นต้องมีรายละเอียดของตัวแปรในแผนภาพ

แผนภาพที่ 1

จากแผนภาพที่ 1 ตัวแปรความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลเพื่อน แต่ละตัวมีผลต่อการ
ติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นโดยตรง
แผนภาพที่ 2
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จากแผนภาพที่ 2 ตัวแปรอิทธิพลของเพื่อนมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อไปยังการติดเชื้อเอดส์ของ
เด็กวัยรุ่น ส่วนตัวแปรความรู้และฐานะทางบ้านมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อการติดเชื้อเอดส์ของวัยรุ่น ใน
ขณะเดียวกันตัวแปรความรู้ ฐานะทางบ้านก็มีผลโดยตรงต่อการติดเชื้อเอดส์ของวัยรุ่น สุวิมล ว่องวาณิช
(2551, หน้า 12) ได้นาเสนอตัวอย่างการกาหนดกรอบความคิดของการวิ จัยว่า ต้องมีการบรรยายข้อความ
ก่อนนาเสนอแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัย ในคาอธิบายดังกล่าวต้องมีการอ้างอิง
ที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงให้เห็นตัวแปรที่ศึกษา โดยปกติจะกาหนดตัวแปรตาม
ไว้ ท างขวามื อ ตั ว แปรที่ ส่ ง ผลหรื อ ตั ว แปรที่ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ (ตั ว แปรอิ ส ระ) จะอยู่ ท างซ้ า ยมื อ
ตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของครู ที่จะสามารถเป็นนักวิชาการด้านการวิจัย
และประเมิน สรุ ป ได้ ว่าประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบส าคัญ 2 ส่ ว น คือ วัฒ นธรรมการวิจัยและประเมิ น
สมรรถภาพการวิจัยและการประเมิน ตามกรอบความคิดของการวิจัยในแผนภาพ 3 นอกจากนี้ผลการวิจัย
ของสุวิมล ว่องวาณิช, อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ และอวยพร เรืองตระกูล (2543) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล
หลายตัว เช่น อายุ ระดับ การศึกษา สั งกัด มีผลต่อทักษะการประเมิน ในแผนภาพ 3 จึงกาหนดกรอบ
ความคิดของการวิจัยว่าความเป็นครูมืออาชีพของครู น่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่
เป็นภูมิหลังของครู (อายุ สังกัด ระดับการศึกษาที่สอน ขนาดโรงเรียน เพศ สถานภาพ) ปัจจัยส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับเฉพาะกับการวิจัยและประเมิน ได้แก่ ความรู้สึกต่อการวิจัยและประเมินของครู และระดับของการ
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและประเมินด้วยวิธีการต่างๆ และปัจจัยที่
เกี่ย วข้องกับ โรงเรี ย น ได้ แก่ ระดับ ของความเป็น วัฒ นธรรมองค์ก รที่ ใช้ ความรู้เป็ นฐานของการพั ฒ นา
(knowledge-based)
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แผนภาพที่ 3 กรอบความคิดของการวิจัย

3. การนาเสนอแบบจาลองคณิตศาสตร์ เป็นการนาเสนอด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุดได้ชัดเจน และช่วยให้สามารถเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม วิธีนี้นิยมใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดด้วยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ เช่น
Y = f (P, Q, R, S)
Y = การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่น
P = ความรู้เรื่องเอดส์
Q = ค่านิยม
R = ฐานะทางบ้าน
S = อิทธิพลของเพื่อน
จากฟังชั่นที่กาหนด หมายความว่า การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นขึ้นอยู่กับ หรือมีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลของเพื่อน
4. การนาเสนอแบบผสม เป็นการนาเสนอผสมกันทั้ง 3 แบบ หรือผสมกัน 2 แบบที่กล่าวมาข้างต้น
งานวิจัยบางประเภทไม่จาเป็นต้องนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม งานวิจัยประเภทนี้ต้องการจัดกลุ่มหรือจัดโครงสร้างของตัวแปร เช่น งานวิจัยที่ใช้
เทคนิ ค การวิเคราะห์ ปั จ จั ย (Factors analysis) หรือ งานวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ เป็ น ต้ น การน าเสนอกรอบ
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แนวคิดในการวิจัยต้องยึดหลักว่า “นาเสนอแต่น้อยเรียบง่ายและไม่รกรุงรัง” ดังนั้นผู้วิจัยไม่จาเป็นต้องบอก
รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด เพราะจะต้องนาเสนอในหัวข้อต่อไปอยู่แล้ว
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
การเลือกกรอบแนวคิด มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล
การออกแบบวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย การสร้างกรอบ
แนวคิด เป็นการสรุป โดยภาพรวมว่างานวิจัยนั้นมีแนวคิดที่สาคัญอะไรบ้าง มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้วิจัยต้องนาข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริงๆ สิ่งสาคัญ คือ ผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษาความรู้ในทฤษฎีนั้นๆ ให้
มากพอ ทาความเข้าใจทั้งความหมาย แนวคิดที่สาคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงในเชิงเหตุผลให้
เห็นเป็นกรอบได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิดนี้บางที่เรียกว่ารูปแบบ หรือตัวแบบ (model)
การสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ที่อ่านงานวิจัย ดังนี้
1. สามารถเข้าใจแนวคิดสาคัญที่แสดงถึงแก่นของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น
2. เป็นตัวชี้นาทาให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่างานวิจัยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถตอบคาถามที่ศึกษาได้
4. เป็นแนวทางในการกาหนดความหมายตัวแปร การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย
5. สามารถเชื่อมโยงไปสู่การกาหนดกรอบทิศทางการทาวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะ
วิเคราะห์ข้อมูล
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เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการวิจั ยเชิงคุณภาพ วิธีการ
หลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษาจากข้อมูลจานวนหนึ่ง ซึ่ง
มักไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ถือว่าสถิติเป็นวิธีการวิเคราะห์หลัก แต่จะถือเป็นข้อมูล
เสริมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพนั้น ผู้วิเคราะห์ข้อมูลนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญยิ่ง และควรมีความ
รอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีอย่างกว้างขวาง มีความเป็นสหวิทยากรอยู่ในตัวเอง มีความสามารถทางภาษา
สามารถเชื่อมโยงข้อความและสร้างข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิดและตีความหมายของข้อมูลได้หลาย ๆ แบบ
(เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555)
ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นอาจไม่จาเป็นต้องใช้เฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น แต่
อาจใช้กับการวิจัยเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การ
สัมภาษณ์ การสังเกต จดบันทึก มาทาการวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความหมายและตอบคาถาม
หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย (ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, 2561)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis)
การวิ เคราะห์ โดยการจ าแนกชนิ ด ข้ อ มู ล คื อ การจ าแนกข้อ มู ล เป็ น ชนิ ด (Typologles) ค าว่ า
“Typologles” หมายถึง ขั้น ตอนของเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งในกรณี ที่นั กวิจัยทาการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลแล้ว นักวิจัยจาเป็นที่จะต้องจัดระบบข้อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ์ ที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น ซึ่งการ
จาแนกหรือการ จัดกลุ่มข้อมูลนี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท (รัตนะ บัวสนธ์, 2551) ได้แก่
1.1 การจาแนกข้อมูลในระดับจุลภาค
การจาแนกข้อมูลระดับนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์คาหลัก (Domain
Analysis) กับการวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) การวิเคราะห์คาหลัก หมายถึงการจาแนก
จัดกลุ่มคาชุดหนึ่งให้อยู่ภายใต้คาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งคาดังกล่าวนี้มีความหมายครอบคลุมคาชุดนั้น ๆ หรือ อาจ
กล่าว ได้ว่า การวิเคราะห์คาหลัก เป็นการจัดกลุ่มคาชุดหนึ่งให้อยู่ร่วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ์
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บางอย่างของ คาแต่ละคาที่นามาใช้จัดกลุ่ม ทั้งนี้ลักษณะความสัมพันธ์บางอย่างที่ว่านี้เป็นความสัมพันธ์เชิง
วัฒนธรรมที่บุคคล แต่ละสังคมเป็นผู้จัดจาแนก
1.2 การจาแนกข้อมูลในระดับมหภาค
การจาแนกข้อมูลในระดับมหภาค เป็นการจาแนกข้อมูลตามเหตุการณ์ (Event) หรือ
การวิเคราะห์เหตุการณ์ ตามเรื่องราว (Event Analysis) ที่ปรากฏ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภาค
แบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎีและแบบไม่อิงทฤษฎี
1.2.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้น ๆ
โดยการยึดแนวคิดหรือกรอบการจาแนกเหตุการณ์โดยอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นกรอบการจาแนก ซึ่ง
กรอบการจาแนกเหตุการณ์ที่นิยมใช้หรือมีลักษณะกลาง ๆ ที่มักนามาใช้ร่วมกันคือ การวิเคราะห์เหตุการณ์
ออกเป็น 6 ประเภท คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและทาไม
1.2.2 การวิ เคราะห์ เ หตุ ก ารณ์ แ บบไม่ อิ ง ทฤษฎี คื อ การจ าแนกข้ อมู ล ใน
เหตุการณ์หนึ่ง ๆที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล ซึ่งอาจใช้สามัญสานึกหรือประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะจาแนกข้อมูลเป็นชนิดง่าย ๆ ตามประเภทที่ผู้วิจัยสังเกต เมื่อจาแนกข้อมูลเป็นชนิดแล้ว
ผู้วิจัยจะพิจารณา ดูความสม่าเสมอของการเกิดของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ นอกจากนี้แม้ว่าผู้วิจัยจะจาแนกเองแต่ก็ต้องอาศัยมุมมองของบุคคลในสนามวิจัยเป็นพื้นฐาน
ในการจาแนก
2. การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison)
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ คือ การใช้วิธีการเปรียบเทียบ โดยการนาข้อมูลมา
เทียบเป็นปรากฏการณ์ วิธีการนี้ สามารถทาได้โดยการที่ผู้วิจัยสังเกต หรือรวบรวมข้อมูลได้หลาย ๆ อย่าง
แล้วนามาแยกตามชนิด นามาเปรียบเทียบกันโดยทาตารางหาความสัมพันธ์จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นและ
สรุปผลออกมาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการนี้จะทาให้ได้ข้อสรุปที่มีความเป็นนามธรรมมากขึ้นและ
ครอบคลุมหรือสามารถใช้อ้างอิงเหตุการณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้โดยทั่ว ๆ ไปการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
เหตุการณ์มักจะกระทาภายหลังจากได้ทาการวิเคราะห์จาแนกหรือจัดกลุ่มข้อมูลแล้ว หลังจากนั้นจึงนา
ข้อมู ลไปใส่ในตารางทาการสรุป ลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันของข้อมูลเหตุการณ์ เหล่านั้น
วิธีการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ย่อย ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 จั ดชุดเหตุการณ์ ใส่ ตาราง ในขั้น ตอนนี้ เป็นการนาข้อมูล เหตุการณ์ แต่ ล ะ
เหตุการณ์ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์จาแนกไว้มาใส่ในตารางเพื่อแยกประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละเหตุการณ์
โดยแยกประเด็นในแต่ละเหตุการณ์เป็น 6 ประเด็น คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและทาไม
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบเหตุการณ์ หลังจากนาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ใส่ ตาราง
แล้วดาเนินการเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ใหม่ ๆ กับเหตุการณ์เดิมซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นจาก
การแสดงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเดิมหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้รับการบันทึกลง
ตารางโดยการจาแนกประเด็นต่าง ๆ เหมือนกันเพื่อทาการเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเหตุการณ์ได้แล้ว ก็ดาเนินการสรุปสิ่งที่บันทึกได้ไว้ก่อน ซึ่งข้อสรุปเหล่านี้ก็คือข้อสรุปย่อย
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ขั้นตอนที่ 3 ประมวลข้อมูลเหตุการณ์แต่ละชุด แต่ละประเด็นของข้อมูลเหตุการณ์เข้า
ด้วยกันในขั้นตอนนี้เป็นการนาเหตุการณ์แต่ ละชุดที่จัดลงตารางตามประเด็นต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันเพื่อ
หาลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นก็เขียนสรุปบรรยายเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์แต่ละ
ชุดเข้าด้วยกันเป็นการสั่งสมข้อค้นพบ หรือข้อสรุปย่อย ๆ จากการเปรียบเทียบประเภทของข้อมูลและ
คุณลักษณะของประเภท
ซึ่งกันและกัน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ผู้วิจัยก็จะเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ทาให้เกิดความสัมพันธ์และเกิด
เป็นแนวคิดย่อย ๆ ขึ้น
ขั้น ตอนที่ 4 ขยายวงของการเปรียบเทียบแล้ ว เลือกเป็ นเหตุการณ์ ที่เป็ นกุญ แจส าคัญ
ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดที่ได้จากการสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลในเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่
3 มาพิจารณาเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่เมื่อขยายวงของการเปรียบเทียบออกไป คุณสมบัติที่ได้คล้ายคลึงและ
ที่แตกต่างกันของข้อมูลก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทาให้ ผู้วิจัยพบข้อสรุปได้ ซึ่งข้อสรุปดังกล่ าวจะมี
ลักษณะเป็นกรอบแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นฐานขั้นแรกของการนาไปสู่ทฤษฎีหรือข้อสรุปเชิงนามธรรมที่
ใหญ่ขึ้น
3. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis)
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูลเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละ
ชุดแล้ วน าคุณ สมบั ติ ของส่ วนประกอบของข้อมู ล มาเปรียบเที ยบเพื่อหาลั กษณะร่วมที่ เหมื อนกัน และ
แตกต่างกันหลังจากนั้นจึงทาการสรุปบรรยายให้เห็นถึงความหมายของข้อมูลเหล่านั้น โดยการวิเคราะห์
ส่วนประกอบจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป แต่ไม่ควรมากเกินสิบชุด ถ้าหากข้อมูลมาก
เกินไปจะทาให้ยากแก่การลงสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติของส่วนประกอบข้อมูลนั้น นอกจากนั้นแล้วการลงสรุป
ข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับนามาวิเคราะห์ส่วนประกอบ ควรเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดและได้จากการเก็บ
รวบรวมด้วยการวิเคราะห์ที่เจาะลึก หรือเน้นจุดสนใจ ทั้งนี้เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาแยกส่วน
ประกอบได้หลายส่วน ทั้งนี้การจะแยกส่วนประกอบของข้อมูลเพื่อพิจารณาคุณสมบัตินั้นจะแยกออกเป็นกี่
ส่วนนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้วิจัยว่าหากแยกแล้วจะทาให้ได้ข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบได้ชัดเจน
ขึ้นก็ควรแยกส่วนประกอบตามนั้น สรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนตามลาดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกข้อมูล (ที่ทาการวิเคราะห์จัดกลุ่มหรือ กาหนดชื่อข้อมูลแล้ว) ที่จะนามา
แยกส่วนประกอบเพื่อหาคุณสมบัติที่ต้องการเปรียบเทียบ ซึ่งควรมีข้อมูลอย่างน้อยตั้งแต่สองชุดขึ้นไป แต่ก็
ไม่ควรมากเกินไปควรพิจารณาให้เหมาะสมสะดวกต่อการเปรียบเทียบ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์แยกส่วนประกอบข้อมูลแต่ชุด โดยพิจารณาว่าจะแยกส่วนประกอบ
ของข้อมูลเป็นกี่ส่วนจากคุณสมบัติใดบ้าง ส่วนประกอบที่จะแยกควรพิจารณาว่าถ้าแยกแล้วสามารถให้
คุณสมบัติที่จะนามาเปรียบเทียบกันได้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 3 จดรายชื่อข้อมูลและส่วนประกอบที่จะแยกข้ อมูลชุดนั้น ๆ ไว้ ในกระดาษ
บันทึกเพื่อป้องกันการลืม
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ขั้นตอนที่ 4 จัดทาตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบและ
ใส่คุณสมบัติข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบลงในตาราง ถ้าคุณสมบัติของข้อมูลและส่วนประกอบใด
ขาดหายไปอาจต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้น ตอนที่ 5 เปรียบเทียบคุณ สมบัติของข้อมูลทั้งหมดตามส่วนประกอบ โดยพิจารณา
ความเหมือนและความแตกต่างและสร้างข้อสรุปที่ได้จากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงให้เห็นคุณสมบัติ
ของข้อมูลตามส่วนประกอบนั้น ๆ
4. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction)
การวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์
ที่ ม องเห็ น ที่ เก็ บ รวบรวมมาได้ จ ากข้ อ มู ล ตั้ งแต่ 2 ชุ ด ขึ้ น ไป เช่ น การปฏิ บั ติ งาน พฤติ ก รรมการสอน
ตลอดจนการดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ฯลฯ เมื่อผู้วิจัยได้เห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจึงลง
มือสรุป แต่ห ากข้อสรุปนั้ นยั งไม่ได้รับ การตรวจสอบอื่น ๆ ก็ถือว่า ผลที่ได้เป็นสมมติฐาน หากได้รับการ
ยืนยันก็ถือว่าเป็นข้อสรุปซึ่งมีความเป็นนามธรรมในระดับต้น ๆ ซึ่งการวิเคราะห์สรุปอุปนัย จัดได้ว่าเป็น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องนามาใช้สาหรับวิ เคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพทุกเรื่อง ทั้งนี้
เพราะการวิเคราะห์สรุปอุปนัย เป็นการพิจารณาลักษณะร่วมกันของข้อมูลรูปธรรมเพื่อสรุปร่วมลักษณะ
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก ของค าว่ า “อุ ป นั ย ” (induction) ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การหาความจริ ง จาก
ข้อเท็จจริง (fact) ส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมแล้วสรุปความจริงชุดใหญ่ที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมครอบคลุมข้อเท็จจริงส่วนย่อยเหล่านั้น
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารนั้น สามารถทาได้โดยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีเชิง
ปริมาณ คือ การทาให้ข้อมูลของเอกสารนั้น ได้แก่ ถ้อยคา ประโยค หรือใจความที่ปรากฏในเอกสารเป็น
จานวนที่วัดได้แล้วแจงนับจานวนของถ้อยคา ประโยค หรือใจความเหล่านั้น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ที่
รู้จักกันดีคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่ง โดยปกติการวิเคราะห์เนื้อหาจะทาตามเนื้อหาที่
ปรากฏ (Manifest content) ในเอกสาร มากกว่ากระทากับเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ (Latent content) การวัด
ความถี่ของคาหรือข้อความในเอกสารก็หมายถึงคาหรือข้อความที่มีอยู่ ไม่ใช่คาหรือข้อความที่ผู้วิจัยตีความ
ได้ การตีความจะกระทาในอีกขั้นตอนหนึ่งภายหลังเมื่อผู้วิจัยจะสรุปข้อมูล ส่วนวิธีการทางคุณภาพ คือ การ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) จากเอกสารดังกล่าวประกอบกับเอกสารอื่น ๆ โดยอาจมีการ
แบ่งประเภทตามเนื้อหาของเอกสาร แล้วเปรียบเทียบเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารนั้นมิได้สนใจเพียงแค่ข้อความที่ปรากฏในเอกสาร หากทว่าพยายาม
ค้นหาและตีความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั้นอีกด้วย โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการ
อื่นหรือข้อมูลภูมิหลังสภาพแวดล้อมอื่น ๆ มาประกอบการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลในเอกสาร
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสาร เป็นการกาหนดให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยคัดเลือก
เอกสารอะไร
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ประเภทใด มาทาการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้น สาหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อที่จะ
ทาการวิเคราะห์ ให้ชัดเจน โดยอาจใช้ช่วงระยะเวลาปีที่พิมพ์หรือบันทึก แหล่งเผยแพร่ และลักษณะการ
เผยแพร่เป็นต้น การกาหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสารที่ชัดเจนจะมีประโยชน์มากในกรณีที่มีบุคคลอื่นมาทา
การวิเคราะห์จะทาให้เลือกเอกสารได้ตรงกัน
ขั้นตอนที่ 2 วางเค้าโครงการวิเคราะห์ เป็นการจัดระบบการจาแนกคาหรือข้อความใน
เนื้อหาสาระของเอกสารซึ่งผู้วิเคราะห์ควรจัดระบบการจาแนกให้ชัดเจนว่าจะจาแนกโดยใช้คาหรือข้อความ
ใดบ้ างระบบการจาแนกที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถที่จะนาเนื้อหาใดมาวิเคราะห์ และจะตัด
เนื้อหาใดออกไป ทั้งนี้การกาหนดระบบการจาแนกควรจาแนกโดยการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ
1) การจาแนกควรสอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงค์ของตัวแปรในการวิจัย
2) การจาแนกควรมีความครอบคลุม คาหรือข้อความที่ผู้วิจัยนามาใช้เป็นระบบ
ในการจาแนกควรมีความครอบคลุมคาหรือข้อความอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารเพื่อให้สามารถนามาลงรหัส
แจงนับได้ถูกต้องภายใต้คาหลักในการจาแนก
3) การจ าแนกควรใช้ ห ลั ก เกณฑ์ เดี ย วกั น เช่ น การจ าแนกโดยใช้ ฐ านะทาง
เศรษฐกิจ อาชีพ เวลาและสถานภาพเป็นต้น ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการจาแนกจะมีประโยชน์
ป้องกันการซ้าซ้อนกันของคาหรือข้อความที่จะปรากฏเมื่อทาการแจงนับ
4) การจาแนกควรมีระบบที่เด่นชัด ไม่ควรมีคาซ้าซ้อนกันระหว่างข้อความที่จะ
นาไปแจงนับภายใต้ระบบการจาแนกแต่ละครั้ง
ขั้น ตอนที่ 3 พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม (Context) ของข้อมูลเอกสารเป็นการพิจารณา
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลเอกสารที่จะนามาวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีความครอบคลุมมากที่สุด โดยลักษณะของข้อมูลที่จะพิจารณาได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูล ช่วงเวลาของ
การบันทึกข้อมูล ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลที่ผู้บันทึกข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลถึง และแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
ลักษณะเหล่านี้ของข้อมูลจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลสามารถมาวิเคราะห์เชื่อมโยงอธิบายข้อมู ลในเอกสารได้
ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนับความถี่ของคาหรือข้อความที่จาแนกไว้ภายใต้
ระบบการจาแนกที่กาหนดไว้หลังจากนั้น ก็ทาการวิเคราะห์เชื่อมโยง สรุปบรรยายข้อมูลที่จาแนกได้ อ้างอิง
ไปสู่ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนั้น ๆสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั่ว ๆ ไป เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา นับเป็นเทคนิคที่สาคัญเทคนิคหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปได้
(เอื้อมพร หลินเจริญและคณะ, 2552)
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้นาเสนอมาดังกล่าวนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งนอกจากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้วยังมีวิธี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการอื่น ๆ อีกหลายแบบ เช่น การวิเคราะห์สาเหตุและการเชื่อมโยง
ข้อมูลการสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยาเชื่อมโยงข้อมูล นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะโปรแกรมที่สามารถ
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ใช้ได้กับข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นภาษาไทย เช่น โปรแกรม The Ethonograph, NVIVO และ ATLAS.Ti แต่
อย่างไรก็ตามการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทาได้คือเพียงช่วยบันทึกข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล
การค้นหาคาหรือข้อความที่ปรากฏในบันทึกข้อมูล การหาความสัมพันธ์ระหว่างรหัสข้อมูล ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น สิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทาได้
คือการกาหนดรหั สข้อมูล และการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงและเรียบเรียงถ้อยคาเพื่อให้ ได้ข้อสรุปซึ่ง
ขั้นตอนเหล่านี้ยังต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ของนักวิจัย ตัวนักวิจัย จึงยังต้องเป็นผู้ตัดสินใจกาหนด
รหัสเองว่าจะกาหนดรหัสอะไร ส่วนการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล รวมจนถึงการเรียบเรียงถ้อยคา
เพื่อบรรยายข้อสรุปต่าง ๆ เพื่อให้ได้คาตอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างแท้จริง
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. ผู้วิจัยจะได้ทราบถึงเทคนิควิธีการและขั้นตอนต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3. ผู้วิจัยสามารถนาเอาเทคนิคและวิธีการข้างต้นไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จริง
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

เอกสารอางอิง
รัตนะ บัวสนธ์. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : คาสมัย.
สุภางค์ จันทวานิช. (2553). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
เอื้อมพร หลินเจริญ. (2555). เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่
17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส. (2561). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. เอกสารประกอบการอบรมวิจัยประเมินผล
กรมอนามัย
Lofland,J. (1984). Analyzing Social Settings. Blemont, Calif, Wadworth.

หน้า 27

