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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการทาวิจัย :การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกต (Observation)
การเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวิจัย จะต้องใช้หลักวิชาการและเทคนิคต่างๆ
เพื่ อ ให้ ได้ข้ อมู ล ที่ แม่ น ตรง (Validity ) และเชื่อ ถือ ได้ (Reliability) มากที่ สุ ด เป็ น ขั้ น ตอนที่ ต่ อเนื่ องมาจากการ
ออกแบบการวิจัย และกาหนดเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลจะสัมพันธ์กับวิธีการวิจัย
การสังเกตในการวิจัยเชิงคุณ ภาพ เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสั งเกต เป็นวิธีการที่นักวิจัยเข้าไปเฝ้าดู
ปรากฏการณ์ หรือการกระทาทางสังคม เป็นวิธีการที่ยอมรับกันทั่วไปในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ มาตั้งแต่ต้นใน
ราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 วิธีการศึกษานี้ได้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของนักสังคมวิทยาแห่งสานักชิคาโก โดยหลัก
กว้ า งๆ นั ก วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ อ าจท าการสั ง เกตได้ ส องแบบ คื อ การสั งเกตจากสายตา หรื อ ทรรศนะของ
“คนนอก” กับ การสั งเกตจากสายตาหรือ ทรรศนะของ “คนใน” (Unlin et al, 2002) แต่ ทั้ งสองแบบนี้ ก็ ไม่ ได้
แยกกันโดยสิ้นเชิง ชนิดที่ว่าถ้าทาอย่างหนึ่งแล้ว จะต้องไม่ทาอีกอย่างหนึ่ง ความจริงแล้วในขั้นปฏิบัตินักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์มักจะใช้ทั้งสองอย่างสลับกันไปมา แล้วแต่สถานการณ์ที่ทาการสังเกตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
การเก็บข้อมูล
นิยามการสังเกตในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน คือ กระบวนการที่
นักวิจัยเรียนรู้ ด้วยการเฝ้าดูปรากฏการณ์ที่ศึกษา ในขณะที่ปรากฏการณ์นั้นนั้นเกิดขึ้นและดาเนินไปตามธรรมชาติ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการควบคุมหรือดัดแปลงใดๆ
อย่างไรก็ตามในนิยามง่าย ๆ นี้ มีประเด็นที่ต้องทาความเข้าใจในเรื่องที่สาคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูก
สังเกต กับ ผู้สังเกต และการมีส่วนร่วมของผู้สังเกตในปรากฏการณ์นั้นในลักษณะใด รวมถึงการกาหนดขอบเขต
สาหรับการสังเกตการณ์นั้นให้ชัดเจน ตลอดจนการระบุถึงการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์นั้น ว่านักวิจัยต้องทา
อะไรบ้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการกาหนดขอบเขตของระยะเวลาในการสังเกตการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2547,
หน้า 302-303)
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การสังเกตในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีหลายวิธี คือ
1.การสังเกตการณ์ที่นักวิจัยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ (Non - participant observation)
เป็นการสังเกตจากสายตาหรือทรรศนะของคนนอก กล่าวคือ ผู้สังเกตการณ์จะอยู่นอกเหตุ การณ์ใช้ความ
สังเกตสถานการณ์ นั้ น และบั น ทึกเหตุการณ์ ห รือสถานการณ์ นั้นไว้ โดยไม่ให้ ความรู้สึ กของผู้สังเกตการณ์มามีผ ล
เกี่ยวข้อง นักวิจัยจะใช้วิธีการนี้เมื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปรากฏการณ์ที่จะศึกษา การบันทึกนั้นอาจจะเป็น
แบบฟอร์มที่จัดทาไว้แล้ว เป็นการสังเกตการณ์ที่ชนิดที่มีโครงสร้างไว้ล่วงหน้า (Structured observation) หรือ
อาจจะเป็นการสังเกตการณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured observation)
2.การสังเกตการณ์ที่นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ (Participant observation) เป็นการสังเกตจาก
สายตาหรื อ ทรรศนะของคนใน กล่ าวคื อ ในการปฏิ บั ติ นั ก วิ จั ย ต้ อ งเข้ าใกล้ ชิ ด และ “คลุ ก คลี ” เกาะติ ด กั บ
สถานการณ์ นักวิจัยจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกบกลุ่มคน สังคมที่ศึกษา จนได้รับความ
ไว้วางใจเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนและสังคมนั้น การสังเกตการณ์ที่นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น
ใช้มากในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เช่นการทาสังคมมิติ หรือ Sociometry ซึ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม
นักวิจัยที่เป็นผู้สังเกตการณ์อาจเป็นสมาชิกในกลุ่มทาการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ ผู้สังเกตการณ์จะสังเกตและทา
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ในกลุ่ม วิธีนี้มักใช้ในการวิเคราะห์หาผู้นากลุ่ม
อย่างไรก็ตามข้อจากัดของการสังเกตการณ์ที่นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ด้วย คือ การเกิดปฏิกิริยา
เนื่องจากผู้ถูกสังเกตการณ์ทราบว่ามีคนมาเฝ้าดู (Psychological biases) ที่เรียกว่า Hawthorne Effect) คือการที่
ผู้ถูกสังเกตมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่แตกต่างไปจากปกติที่เคยแสดงออกได้
เอกสารอ้างอิง
Ulin,P.R., Robinson,E.T.,Tolley,E.Eand McNeil ,E.t (.2002 ) Qualitative Method:A Field Guide
for Applied Research in Sexual and Reproductive Health .Research Triangle ,NC.: Family Health
International.
ชาย โพธิสิตา, (2547) , ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ.นครปฐม: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและ
การศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศ เกี่ยวกับ
ความรู้ ใหม่ ๆ เกี่ย วกับ เทคนิ ค การทาวิจั ยทั้ งจากเอกสารทางวิช าการ สื่ อต่าง ๆ เช่น วารสาร รายงานการวิจัย
เอกสาร บทความวิชาการที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
2. การสร้างความรู้ (Knowledge creation) เทคนิคการทาวิจัย: การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกต
(Observation)
3. จัดเก็บความรู้ (Knowledge storage) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ Soft file
4. การวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล (Knowledge analysis and data meaning) ที่ถูกต้อง
5. ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge transfer and dissemination) โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ การจัดการประชุม บรรยาย และสัมมนา
6. การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละและปรั บ ความรู่ ใ ห้ ทั น สมั ย อยู่ ต ลอดเวลา (Knowledge application and
validation)
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ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์การ
2. อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความรู้ ความสามารถและมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้
3. อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการความรู้
ของวิทยาลัย
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หัวขอ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู CONTEXT/C
การเขียนงานวิจัยบทว่าด้วยบทนา (Introduction) ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
(Statements and Significance of the Problems) วัตถุป ระสงค์ของการวิจัย (Objectives) ขอบเขตของการ
วิจัย (Scope of Study) นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Terms) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(Contribution to Knowledge)
รายละเอียด/วิธีการที่ไดดาเนินการ : ACTION/A
บทนาของวิทยานิพนธ์ จะประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ 1) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ในส่วนนี้
เป็นการเขียนอธิบายหลักการเหตุผลเบื้องต้นถึงความเป็นมาในการทาหัวข้อวิจัยนี้ รวมถึงการอธิบายความสาคัญ
ของปัญหาที่มีการระบุถึงปัญหาการวิจัยคืออะไร มีภูมิหลังอย่างไร มีความสาคัญ รวมทั้งความจาเป็น คุณค่า และ
ประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
อย่างกว้าง ๆ ก่อนว่าสภาพทั่ว ๆ ไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ประเด็น ปั ญหาที่ผู้ วิจัยหยิบ ยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และ
การศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 2) คาถามการวิจัย การตั้งคาถามเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
เพราะคาถามวิจัย 1 ที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นบ่งบอกให้ทราบถึง ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทราบหรือทาความเข้าใจในเรื่องที่
เลือกเป็นหัวข้อวิจัยนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยให้ ผู้วิจัยประเมินว่าต้องทางานวิจัยอย่างไรและในทิศทางใด จึงจะนาไปสู่
คาตอบของคาถามนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยอาจเริ่มตั้งคาถามด้วยวลีคาถาม เช่น อะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่ อไร กับใคร 3)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นข้อความที่ระบุเป้าหมายที่ผู้ทาวิทยานิพนธ์ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงในประเด็น ต่าง ๆ
4) ขอบเขตของการวิจัย เป็นข้อความที่กาหนดหรือจากัดวงให้ชัดเจนลงไปว่าการวิจัยครั้งนี้จะกระทาอะไร ปริมาณ
เท่าใด กระทากับใคร สิ่งใด และ/หรื อกระทาเมื่อใด เพื่อให้การวิจัยสามารถกระทาได้สาเร็จ ภายในเวลา ภายใต้
กรอบของปั ญ หาและความ และ 5) นิ ย ามศัพ ท์ เฉพาะ เป็ น ข้อ ความที่ อธิบ ายความหมายของคาส าคัญ บางค า
(Keywords) ที่ ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนั้ น ซึ่ งค าเหล่ านั้น จะมีค วามหมายเฉพาะในการวิจั ยครั้งนั้ นเท่ านั้ น ไม่ ใ ช่เป็ น
ความหมายทั่ว ๆ ไป โดยทั่วไปนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ หรือเป็นคา ๆ และมักจะขึ้นข้อใหม่หรือย่อหน้าใหม่เมื่อเป็นคา
สาคัญคาใหม่ และ 6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นข้อความที่ร้อยเรียงถึงผลการวิจัยว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนั้น โดยอาจจะนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน กาหนดนโยบาย
ปรับปรุงกระบวนการทางาน พัฒนาระบบงาน ใช้ในการบริหาร ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ และใช้แก้ปัญหา
เป็นต้น วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553) ได้อธิบายถึงหลักการและเทคนิคการเขียนบทนาในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
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1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในบางครั้งอาจใช้ว่าความสาคัญของเรื่องที่ศึกษาวิจัย หรือความสาคัญของเรื่องที่วิจัย หรือความเป็นมาและ
ความสาคัญของปั ญหา สาหรับ ในที่นี้ ใช้ว่าความเป็นมาและความสาคัญ ของปัญหา และต่อจากนี้ไป จะใช้คาว่า
“ศึกษา” แทนคาว่า การวิจัย เพราะเป็นคาที่มีขอบเขตกว้างขวางและครอบคลุมคาว่า “การวิจัย” ไว้ด้วย ส่วนคาว่า
การศึกษาวิจัย เป็นคาที่มีความหมายยาวเกินไป
หลักการ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาเป็นการเขียนบรรยาย เพื่อแสดงเหตุผลให้เห็นว่าเรื่องที่
นามาศึกษานี้สาคัญและจาเป็น หรือจูงใจอย่างมากจนถึงขนาดที่ทาให้ผู้ศึกษาหรือคณะผู้ศึกษาสนใจและได้ตัดสินใจ
เลือกนามาศึกษา กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นความพยายามของผู้ศึกษาที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าเรื่อง
ที่ศึกษาเป็นเรื่องสาคัญ น่าสนใจ และต้องการอ่านต้องการติดตาม
เทคนิค การเขียนโดยปกติเริ่มจากอธิบายโดยย่อถึงความเป็นมานับแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งเขียนบรรยาย
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคาแต่ละคาที่ผู้ศึกษานามาใช้ในชื่อเรื่องที่ศึกษา ตัวอย่างเช่น ถ้าศึกษา ทาวิจัย
หรื อ ทาวิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล” หาก
พิจารณาชื่อเรื่องนี้เห็นได้ว่ามีสาระสาคัญหรือมีคาสาคัญ (Key Words) อยู่ 3 ส่วน ผู้ศึกษาจึงควรนาแต่ละส่วนมา
เขียนบรรยายอย่างสอดคล้องกัน รวมทั้งสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ทาการศึกษาด้วย โดยอาจนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อาจเริ่ ม ตั้ งแต่ ค วามเป็ น มา กฎหมายที่ รองรั บ อ านาจหน้ าที่ ตลอดจน
ความสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. การวางแผน บรรยายถึงความสาคัญและความจาเป็นของการวางแผน รวมทั้งกระบวนการวางแผน หรือ
ขั้นตอนสาคัญของการวางแผน เช่น การเตรียมแผน การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลแผน เป็นต้น
3. การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน เขียนบรรยายถึงความส าคัญ และความจาเป็น ของการมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชน เป็นต้น
4. การนาทั้ง 3 ส่วนข้างต้นนี้มาเขียนรวมกันด้วย เช่น เขียนบรรยายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
5. การระบุ “ปัญหา” เช่น ปัญหาที่เกิดจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตาบล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยยกตัวอย่างปัญหาบางส่วนซึ่งปัญหานี้ควรสอดคล้อง และ/หรือ เป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบแนวคิดที่นามาใช้ในการศึกษา เช่น ถ้าการศึกษาครั้งนี้นากรอบแนวคิดทางวิชาการหรื อนา “กระบวนการ
วางแผน” มาปรั บ ใช้ โดยกระบวนการนี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ การเตรียมแผน (Thinking หรือ
Preparing) การลงมือปฏิบัติตามแผน (Acting หรือ Implementing) และการประเมินผลแผน (Evaluating) เมื่อ
เป็นเช่นนี้ผู้ศึกษาก็ควรนาปัญหาที่เกิดจากแต่ละขั้นตอนดังกล่าวมาแสดงไว้ด้วย โดยปัญหาทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดหลักที่นามาใช้ในการศึกษา
ตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลแผน แต่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการประเมิ นผลกันเองภายในเท่านั้น (ในส่วนนี้ถ้ามีการนา
ผลการวิจัยในอดีตมาอ้างอิงได้ด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อถือมากขึ้น)
สาหรับเหตุผลที่ควรเขียนปัญหาไว้ด้วย เพราะโดยปกติในการศึกษา การทาวิจัย หรือการทาวิทยานิพนธ์
เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานใด จะปรากฏข้อเท็จจริงเกือบทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ว่า
หน่วยงานนั้นได้ประสบปัญหา หรือกาลังมีปัญหาเกิดขึ้น จึงทาให้ต้องทาการศึกษา ทาวิจัย หรือทาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานนั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งถ้าหน่วยงานไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จะมาศึกษา ทาวิจัย หรือ
ทาวิทยานิพนธ์กันไปทาไม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ซึ่งแท้ที่จริงหมายถึง
หน่ ว ยงานที่ ศึ ก ษานั้ น ได้ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้น แล้ ว จึ งท าให้ ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ถึ งความส าคั ญ และความจ าเป็ น อั น น ามาสู่
การศึกษาเพื่อพัฒนาหน่วยงานนั้น
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6. การสรุปในย่อหน้าสุดท้ายของหัวข้อความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ควรสรุปหรือเขียนบรรยาย
ตามตัวอย่างเช่น
……………..เมื่อมีปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา
เรื่อง “...................” (ควรระบุ ชื่อเรื่ องไว้ด้วย เพราะผู้ อ่านอาจไม่ท ราบว่ากาลั งศึกษาเรื่องอะไร) ทั้ งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ
..................ดังนั้น ด้วยเหตุผลที่แสดงถึงความสาคัญและจาเป็นของเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว จึงทาให้ผู้ศึกษา
สนใจศึกษาเรื่อง “.............” นี้ ประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้ ไม่เพียงจะเกิดแก่ตัวผู้ศึกษาเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และประชาชนอีกด้วย
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ในบางกรณีผู้ศึกษาอาจใส่แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยก็ได้ตาม
ความจาเป็น หรืออาจเริ่มต้นด้วยข้อความที่ดึงดูดความสนใจ หรือทาให้ผู้อ่านตื่นเต้น โดยอาจนาสุภาษิต คาพังเพย
หรือคากล่าว มาใส่ไว้ด้วยตามความจาเป็นและความเหมาะสม เช่น คากล่าวที่ว่า “การปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน” หรือ “สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง” หรือ “ไม่มีปัญหาใดเกิดจากสาเหตุเดียว”
หรือ “ไม่มีสถาบันใดในโลกที่ไม่ปรับเปลี่ยน” หรือ “ประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่แหกกฎ” เหล่านี้ เป็น
ต้น
สาหรับตัวอย่างถ้อยคาหรือข้อความต่าง ๆ ที่อาจนาไปใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็น
ดังกล่าว อาจเขียนในทานองที่ว่า เรื่องที่ศึกษานี้
1) ทันสมัย
2) ทันต่อเหตุการณ์
3) เป็นสากล
4) ท้าทาย
5) สร้างองค์ความรู้ใหม่ (องค์ความรู้ หมายถึง ตัวความรู้ที่กาหนดขอบเขตได้และระบุเฉพาะเจาะจงได้ เป็น
สิ่งที่สร้าง ผลิต และพัฒนาได้ เผยแพร่ ถ่ายทอด และนามาใช้ประโยชน์ได้) หรือสร้างสาระสาคัญของความรู้ทาง
วิชาการใหม่
6) เป็นความคิดริเริ่มใหม่
7) เท่าที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครทามาก่อนหรือมีแต่น้อยมาก
8) ได้เคยมีการศึกษาไว้พอสมควรแต่กระจัดกระจายและยังไม่เป็นระบบ ผู้ศึกษาจึงนามาประมวลและ
จัดระบบ
9) ช่วยเพิ่มความรู้ด้านวิชาการให้มากขึ้นอย่างชัดเจน
10) เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคมส่วนรวม เช่น ประเทศชาติ ชุมชน และ/หรือ ประชาชน
11) สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ควรยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย ไม่ใช่กล่าวเฉพาะหลักการเท่านั้น
หัวข้อความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ควรมีความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษเอ 4 เพื่อให้
กะทัดรัดและไม่ยืดเยื้อจนหลงประเด็นสาคัญ สาหรับรายละเอียดที่จาเป็นและไม่อาจตัดออกได้ เช่น ความเป็นมา
โครงสร้าง และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ศึกษา ผู้ศึกษาควรนาไปใส่ไว้ในหั วข้อการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือในภาคผนวก
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
หลักการ วัตถุประสงค์การวิจัย หมายถึง การแสดงถึงวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างกว้าง
ๆ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ในเวลาเดียวกัน ผู้ศึกษาควรแสดงเหตุผลของการกาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อไว้
ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนาเสนออย่างชัดเจน เป็นระบบ และนาวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อไปใช้ได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งและตรงประเด็ น นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น พื้ น ฐานหรื อ แนวทางส าหรั บ การศึ ก ษาในหั ว ข้ อ อื่ น ที่ ที่ มี
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ความสัมพันธ์กันด้วย สาหรับ ตัวอย่างการเขียนเหตุผลของการกาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อ อาจ
ครอบคลุมเรื่อง ดังนี้ 1) ที่มา ความสาคัญ หรือมูลเหตุชักจูงใจที่ทาให้ผู้ศึกษากาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่
ละข้ อ 2) สาระส าคั ญ ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาแต่ ล ะข้ อ และ 3) ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รับ จากการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อ หรือการนาวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อไปใช้ประโยชน์
เทคนิค ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาอาจจัดแบ่งหรือจัดกลุ่มเป็น 1) วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่
เกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ/หรือ 2) ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและ
ปัจจุบันที่ปรากฏโดยทั่วไป ข้อมูลส่วนนี้ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น (Opinion) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลที่
เกี่ยวกับอนาคต ข้อมูลส่วนนี้ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในบทสุดท้ายหรือในส่ วนที่เป็นข้อเสนอแนะหรือการเสนอแนว
ทางการพัฒ นาของการศึกษาหรือการวิจัย สาหรับเหตุผลที่จัดแบ่งหรือจัดกลุ่มเช่นนี้เพราะการศึกษาใด ๆ ถ้ามุ่ง
ศึกษาเฉพาะสภาพหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบัน หรือศึกษาเฉพาะข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยไม่ศึกษาหรือกล่าวถึงแนวโน้มในอนาคตไว้ด้วย ก็จะเปรียบเสมือนการศึกษาที่ไม่คิดถึงอนาคต ไม่คิดไม่
ฝัน ย่าอยู่กับที่ หรือไม่มีวิสัยทัศน์ (Vision)
ดังนั้น การศึกษา การทาวิจัย หรือการทาวิทยานิพนธ์ ที่แสดงถึงความคิดเห็ นที่เป็นอนาคตด้วย จึงเป็น
สิ่งจาเป็นยิ่งที่ขาดไม่ได้และควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษ โดยควรมีปริมาณข้อมูลในส่วนนี้มากพอสมควร Cresswell
(2009) และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2540) อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาสรุปได้ว่าควรครอบคลุมอย่างน้อย 3
เรื่อง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของ….. (ระบุชื่อหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่ศึกษา)
เหตุผลที่กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อนี้ เพราะจะทาให้ทราบและเข้าใจข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงใน
อดีต ซึ่งอาจจัดเป็น ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ในเวลาเดียวกัน การที่จะ
ศึกษาเรื่องใด ผู้ศึกษาควรทราบและเข้าใจอดีตของเรื่องนั้นด้วย การศึกษาอดีตจะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับศึกษา
สภาพปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องที่ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้วย เข้าทานองศึกษาอดีต
เพื่อนามาเป็นประโยชน์สาหรับปัจจุบันและอนาคต
2. ศึกษาสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันของ….. (ระบุชื่อหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่ศึกษา)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ ง….. (เช่ น โครงสร้ า ง อ านาจหน้ า ที่ และกระบวนการด าเนิ น งาน หรื อ เน้ น
กระบวนการบริหารจัดการ หรือปั ญหาอุปสรรค หรือข้อดีข้อบกพร่อง หรือความสัมพันธ์ หรือการเปรียบเทียบ)
เหตุผลที่กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึก ษาไว้เช่นนี้ เพราะจะทาให้ทราบและเข้าใจสภาพปัจจุบันของ….. (ระบุชื่อ
หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่ศึกษา) ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และเมื่อนาไปรวมกับข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงในอดีตในข้อ 1 ก็จะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อไป
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน….. (ระบุชื่อหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่ศึกษา) ที่
เหมาะสมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
ส่วนรวมในอนาคต
สาหรับเหตุผลที่กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้เช่นนี้ เพราะการศึกษาเรื่อง…. (ระบุชื่อหน่วยงานหรือ
กลุ่มบุคคลที่ศึกษา) ไม่อาจสมบูรณ์ได้ถ้ามิได้นาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อนี้จึงมุ่ง
เสนอแนะแนวทางส าหรับประยุกต์ใช้ หรือเสนอแนวทางส าหรับพัฒ นา ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ ยน ….. (ระบุชื่อ
หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่ศึกษา) ในอนาคตต่อไป วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของ
ผู้ศึกษาซึ่งมีพื้นฐานมาจาก การศึกษาสภาพหรือข้อเท็จจริงในอดีตและปัจจุบัน ข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น ทาให้มี
แนวโน้มว่าจะมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะทานาย หรือแสดงความคิดเห็นสาหรับอนาคตได้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็น
ระบบมากขึ้น
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ในการศึกษา การทาวิจัย หรือการทาวิทยานิพนธ์ อาจกาหนดสมมติฐานไว้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับมุมมองและ
ความต้องการของผู้ศึกษา และผู้มีส่วนสาคัญต่อการกาหนดทิศทางของการศึกษา เช่น ที่ปรึกษาของงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ สาหรับข้อดีของการกาหนดสมมติฐาน เช่น ทาให้ดูทันสมัย เป็นวิชาการ เป็นการนาประเด็นสาคัญ ๆ
มาตั้งเป็นสมมติฐาน เพื่อต้องการเน้นหรือชูประเด็นนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ก็มีข้อบกพร่อง เป็นต้นว่า เป็นการชี้นาทา
ให้การศึกษาขาดความเป็นอิสระ เพราะได้ตีกรอบหรือกาหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยผู้ศึกษาคาดหรือรู้คาตอบแล้ว
เป็นส่วนใหญ่ จากนั้นผู้ศึกษาจึงหาคาตอบที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัยมาใส่ให้ครบกระบวนการ อันเป็นลักษณะของ
การไม่ปล่อยให้การศึกษาเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด โดยควบคุมหรือชี้นาให้น้อยที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น เรื่องหรือ
ประเด็นที่จะกาหนดเป็นสมมติฐานทั้งหมด ผู้ศึกษาสามารถนาไปกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือใน
หัวข้อย่อยของวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือในขอบเขตของการศึกษาได้อยู่แล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งสมมติฐานเป็น
เพียงหัวข้อย่อย เป็นส่วนย่อย เป็นรายละเอียด หรือเป็นประเด็ นสาคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษา ที่ผู้ศึกษา
นาไปใส่ไว้ในขอบเขตของการศึกษาได้เสมอ โดยผู้ศึกษากาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ในภาพรวมอย่างกว้าง ๆ
เพีย ง 2-5 ข้อ พร้อมกับ กาหนดหั วข้อย่ อยหรือประเด็นที่ผู้ศึกษาต้องการเน้นไว้ในหัวข้อขอบเขตของการศึกษา
ฉะนั้นการกาหนดสมมติฐานไว้อีกจึงเป็นการซ้าซ้อน อาจทาให้หลงประเด็น และไปให้ความสาคัญกับสมมติฐาน
เที ย บเท่ าหรื อ มากกว่าวัต ถุป ระสงค์ข องการศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ มากกว่า อั น อาจน าไปสู่ ก ารศึ กษาที่ ให้
ความสาคัญกับ การพิสูจน์ สมมติฐานแต่ละข้อมากกว่าการศึกษาที่ดาเนินการเพื่อให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษา
การกาหนดสมมติฐานกระทาได้ โดยนาเรื่องหรือประเด็นสาคัญที่ผู้ศึกษาต้องการค้นหา ทดสอบ ตรวจสอบ
หรือหาคาตอบมาเขียนไว้เป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์คาวินิจฉัยของศาลและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” อาจตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1) ศาลรัฐธรรมนูญถูกครอบงาโดยฝ่ายบริหาร
2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลต่อคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
3) โครงสร้างหรือองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีที่มาและมีจานวนแตกต่าง
กัน ย่อมทาให้ทิศทางของคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกลุ่มข้างมาก
4) สื่อมวลชน กลุ่มอิทธิพล หรือกลุ่มผลประโยชน์มีส่วนสาคัญในการกดดันทิศทางของคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ
5) คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
มากกว่าความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3. ขอบเขตของการศึกษา
หลักการ ขอบเขตของการศึกษา หมายถึง การกาหนดกรอบหรือแนวทางการศึกษาไว้โดยนาวัตถุประสงค์
ของการศึกษาข้างต้นมาขยายความในรายละเอียด เพื่อให้แต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอบเขต
ของการศึกษาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
Kerlinger & Lee (2000) อธิบายเทคนิคการเขียนขอบเขตของการศึกษาควรประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ข้อ
1. การเขียนบรรยายว่าขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง และอย่างน้อยควรเขียนไว้ด้วย
ว่า กลุ่ มตัวอย่ างเป็น ใครบ้ าง มีจานวนเท่า ใด อยู่ที่ไหน ตัวอย่างเช่น ถ้าศึกษาเรื่องการบริห ารจัดการ ควรเขียน
บรรยายให้ละเอียดว่า การบริหารจัดการของหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลใด ในเรื่องอะไรบ้าง เช่น เรื่องโครงสร้าง
อานาจหน้าที่ และการควบคุมตรวจสอบ เป็นต้น เช่นนี้เป็นลักษณะของการเขียนบรรยายขอบเขตของการศึก ษาใน
ลักษณะของ “ภาพย่อย”
2 การเขียนบรรยายไว้ด้วยว่า การศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็นกี่บท แต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อหรือเรื่อง
ใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้เห็นโครงร่าง (Outline) หรือหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยที่เป็นสาระสาคัญของบทต่าง ๆ ที่ศึกษา
ทั้งหมด อันเป็นการเขียนบรรยายขอบเขตของการศึกษาในลักษณะของ “ภาพรวม” ตัวอย่างเช่น การศึกษาแบ่ง
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ออกเป็น 5 บท บทแรก เป็นบทนา กล่าวถึงกระบวนการศึกษาครั้งนี้ บทที่ 2 เป็นภาคทฤษฎี หรือเป็นผลการวิจัย
เอกสาร บทที่ 3 เป็นผลการวิจัยสนาม บทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม และ
บทที่ 5 สรุปและเสนอแนะ รวมทั้งมีบรรณานุกรม และภาคผนวกท้ายสุด
3. ควรระบุไว้ด้วยว่า ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาให้ความสาคัญหรือให้สัดส่วนในการเขียนเรื่องใดหรือหัวข้อ
ใดเป็นพิเศษ หรือให้ความสาคัญเท่า ๆ กัน เช่น เขียนบรรยายว่า 1) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึ กษาได้ให้ความสาคัญ
หรือให้สัดส่วนการวิจัยเอกสารมากกว่าการวิจัยสนาม โดยถือว่าการวิจัยสนามเป็นเพียงส่วนย่อยหรือข้อมูลที่นามา
ช่วยเสริมการวิจัยเอกสารเท่านั้ น หรือ 2) ในการศึกษาครั้งนี้ แม้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขตของ
การศึกษาที่ครอบคลุมการบริหารจัดการของเทศบาลในหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และการ
ควบคุมตรวจสอบ แต่ในที่นี้ ได้ให้ ความสาคัญ หรือให้ สัดส่วนกับเรื่องการควบคุมตรวจสอบมากที่สุด พร้อมระบุ
เหตุผลด้วย เช่น เรื่องควบคุมตรวจสอบเป็นเรื่องที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ผู้ศึกษาจึงให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ดีอาจจัดแบ่งหัวข้อขอบเขตของการศึกษา เป็น 3 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งหัวข้อใน
หัวข้อขอบเขตของการศึกษาข้างต้นก็ได้ ดังนี้
1) ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา เป็ น การน าหั ว ข้ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาทุ ก ข้ อ ข้ างต้ น มาย่ อ และเขี ย น
ติดต่อกันไปโดยไม่ต้องแบ่งเป็นหัวข้อย่อย มิฉะนั้นจะซ้ากัน
2) ขอบเขตด้านพื้นที่ เช่น ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาหรือวิจัยสนามจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตพื้นที่ใดบ้าง ขอบเขตด้านพื้นที่นี้ควรเขียนโดยย่อ มิฉะนั้นจะไปซ้ากับหัวข้อระเบียบวิธีศึกษา
3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่การศึกษาเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ประชากร หมายถึง จานวนประชากรเป้าหมายทั้งหมดในเขตพื้นที่ที่จะทาการศึกษาหรือทาการวิจัย เช่น
จะศึกษาในพื้นที่ของอาเภอเมืองใดอาเภอเมืองหนึ่ง ก็หมายถึงประชากรทั้งหมดของอาเภอนั้น ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
หมายถึง จานวนประชากรบางส่วนที่ผู้ศึกษาเลือกจากประชากรเป้าหมายดังกล่าวนั้น โดยเป็นประชากรที่คัดเลือก
มาตอบแบบสอบถาม ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้น ต้องตั้งอยู่บนฐานของวิชาการหรือสถิติ สาหรับตัวอย่างการเขียน
หัว ข้อนี้ ผู้ศึกษาอาจเขียนบรรยายว่า เป็ นการศึกษาความคิดเห็ นจากกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการคานวณหา
จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ “สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)” และ/หรือ ใช้ “ตารางกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ของ ทาโร่ ยามาเน่ ” ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05
ผลจากการค านวณท าให้ ได้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่างจานวน ........ ตัว อย่าง เหล่ านี้ เป็ นต้ น ข้อ 3) ขอบเขตด้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนี้ควรเขียนโดยย่อ มิฉะนั้นจะไปซ้ากับหัวข้อระเบียบวิธีศึกษา
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
หลักการ คาจากัดความ หมายถึง นิยามศัพท์เฉพาะ หรือ คานิยามปฏิบัติการ (Operational Definition)
หรือความหมายของคาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สาหรับเหตุผลที่จาเป็นต้องกาหนดคาจากัดความไว้ เนื่องจากเป็นเรื่อง
ยากมากที่ จะให้ความหมายของคาศัพท์หรือคาต่าง ๆ และได้รับการยอมรับจากทุกคน ทั้งนี้เพราะความแตกต่าง
ของแนวคิด ความคิดเห็ น มุมมอง ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของแต่ละคน ดังนั้นในงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์จึงจาเป็นต้องกาหนดคาจากัดความ หรือกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ไว้ด้วย
เพื่อ 1) อธิบายและกาหนดขอบเขตของคาศัพท์หรือคาสาคัญที่นามาใช้เฉพาะในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน
ขึ้น 2) สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคาจากัดความ หรือนิยามศัพท์เฉพาะแต่ละคาที่ใช้ในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ตรงกัน หรือ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ศึกษา และ 3) ทาให้ผู้ศึกษาไม่สับสน ไม่หลงประเด็นและสามารถศึกษาให้ตรงกับ
ความหมายที่ได้ให้ไว้ในคาจากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะด้วย
เทคนิค บ่อยครั้งอาจใช้คาว่านิยามปฏิบัติการ หรือ นิยามศัพท์ การให้คาจากัดความกระทาโดยผู้ศึกษาเป็น
ผู้กาหนดความหมายขึ้นเอง โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ของผู้ศึกษา ความรู้และความเข้าใจของ
ผู้ศึกษาที่นามาใช้ในการกาหนดคาจากัดความนั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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รวมทั้งได้มาจากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา สาหรับเทคนิคที่ควรสังเกตในส่วนนี้คือ ข้อความที่เขียนอธิบายคา
จากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะแต่ละคาที่เขียนในหัวข้อนี้ จะต้องตรงกันหรือสอดคล้องกับข้อความที่ได้เขียนไว้ใน
บทที่ 2 เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว การเลือกที่จะนาคาหรือข้อความใด
มาใส่ไว้ในหัวข้อ คาจากัดความ นับว่ามีส่วนสาคัญด้วย มิฉะนั้น อาจเป็ นการนาคาหรือข้อความที่ไม่จาเป็น หรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใส่ไว้อย่างขาดทิศทาง โดยไม่มีเหตุผลทางวิชาการรองรับได้
Hedrick, Bickman, & Rog (1993) กล่าวถึงวิธีการเลือกนาคาหรือข้อความใดมาใส่ไว้ในหั วข้อคาจากัด
ความ อาจกระท าโดยน าค าส าคั ญ (Keywords) ที่ ป รากฏอยู่ ใน 1) หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รือ หั ว ข้ อ งานวิ จั ย 2)
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา และ 4) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ศึกษา มาเขียน
ไว้พร้อมกับให้ความหมาย ตัวอย่างเช่น หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้องานวิจัย “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการระหว่างการประปานครหลวงกับการประปาส่วนภูมิภาค” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานดังกล่าว ส่วนกรอบแนวคิด
หลักที่นามาใช้ คือ ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า แพ็มส์ -โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) และ
ในการศึกษาได้กาหนดให้ “ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB” เป็นตัวแปร
อิสระ ขณะที่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงกับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นตัวแปร
ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้จึงนาคาหรือข้อความต่อไปนี้มาให้ความหมาย
1. การเปรียบเทียบ (น ามาจากหั วข้อวิทยานิพนธ์หรือหั วข้องานวิจัย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา)
หมายถึ ง ............... ข้อความที่ น ามาใส่ ข้างหน้ านี้ ควรเหมื อนหรือสอดคล้ องกั บ ข้อความที่ ผู้ ศึ กษาได้ส รุป และ
วิเคราะห์ ไว้ในบทที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารจัดการ (นามาจากหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ของการศึกษา ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม) หมายถึง ..............ข้อความที่นามาใส่ข้างหน้านี้ ควรเหมือนหรือสอดคล้องกับข้อความที่ผู้
ศึกษาได้สรุปและวิเคราะห์ ไว้ในบทที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
3. ประสิทธิภาพ (นามาจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรตาม) หมายถึง ............... ข้อความที่
น ามาใส่ ข้างหน้ านี้ ควรเหมือนหรือสอดคล้องกับข้อความที่ผู้ ศึกษาได้ส รุปและวิเคราะห์ ไว้ในบทที่เกี่ยวกั บการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การประปานครหลวง (นามาจากหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้องานวิจัย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา)
หมายถึง ...............
5. การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (น ามาจากหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รือ หั ว ข้ อ งานวิ จั ย และวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา) หมายถึง ...............
6. ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริหารจัดการ หรือ PAMS-POSDCoRB (นามาจากกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษา และตัวแปรอิสระ) หมายถึง ................. ข้อความที่นามาใส่ข้างหน้านี้ ควรเหมือนหรือสอดคล้องกับ
ข้อความที่ผู้ศึกษาได้สรุปและวิเคราะห์ไว้ในบทที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) โดย
PAMS-POSDCoRB ครอบคลุมการบริหารจัดการรวม 11 เรื่อง หรือ 11 ด้าน ได้แก่
6.1 การบริหารนโยบาย (Policy) หมายถึง ...............
6.2 การบริหารอานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง ...............
6.3 การบริหารคุณธรรม (Morality) หมายถึง ...............
6.4 การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) หมายถึง ...............
6.5 การวางแผน (Planning) หมายถึง ...............
6.6 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ...............
6.7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) หมายถึง ...............
6.8 การอานวยการ (Directing) หมายถึง ...............
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6.9 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ...............
6.10 การรายงาน (Reporting) หมายถึง ...............
6.11 การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง ...............
5. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
หลักการ ประโยชน์ที่จะได้รับครอบคลุมประโยชน์เรื่องใดหรืออะไรบ้างที่ 1) หน่วยงาน 2) บุคคล และ 3)
ประชาชน จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ พร้อมกับยกตัวอย่างชื่อหน่วยงานและบุคคลไว้ด้วย
เทคนิค ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้อาจแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ประโยชน์ในทางวิชาการ ผู้
ศึกษาควรระบุองค์ความรู้ หรือวิชาการเรื่องใดที่หน่วยงานหรือบุคคลใดจะได้รับจากการศึกษาครั้ง 2) ประโยชน์
ในทางปฏิบัติ ผู้ศึกษาควรระบุประโยชน์ในทางปฏิบัติเรื่องใดที่หน่วยงาน หรือบุคคลใดบ้างจะได้รับจากการศึกษา
ครั้งนี้ และ 3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ผู้ศึกษาควรระบุประโยชน์ใดบ้างที่ประชาชนจะได้รับจากการศึกษาครั้ง
นี้
1. ประโยชน์ในทางวิชาการ มี 5 ข้อ ดังนี้
1.1 การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ ช่ ว ยสร้า งองค์ ค วามรู้ (ซึ่ งหมายถึง ตั ว ความรู้ ที่ ก าหนดขอบเขตได้ และระบุ
เฉพาะเจาะจงได้ เป็นสิ่งที่สร้าง ผลิต และพัฒนาได้ เผยแพร่ ถ่ายทอด และนามาใช้ประโยชน์ได้) หรือสร้างความรู้
ทางวิชาการใหม่ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ….. (ระบุชื่อหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล เช่น หน่วยงานที่กาลังศึกษา
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษา) จะได้ทราบและเข้าใจ............ (ระบุเรื่องทางวิชาการ
เช่น ปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการของหน่วยงานที่กาลังศึกษา เป็นต้น)
1.2 ช่วยให้ได้ความรู้และความเข้าใจทางวิชาการในเรื่อง…..
1.3 ช่วยให้ได้แนวทางในการพัฒนาความรู้ในเรื่อง……
1.4 เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทานองเดียวกันนี้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น หรือในพื้นที่อื่น
1.5 ก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการสาหรับการศึกษา การทาวิจัย หรือการทาวิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป โดย
การศึกษา การทาวิจัย หรือการทาวิทยานิพนธ์ครั้งต่อไปนั้น ควรมีลักษณะดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549)
1) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นา….. (ระบุชื่อตัวแบบ ตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิด เช่น PAMSPOSDCoRB) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การบริหารจัดการของ….. (ระบุชื่อหน่วยงาน) ทาให้ได้
ทราบและเข้าใจปั ญ หา และแนวทางการพั ฒ นา ตามความคิด เห็ นของกลุ่ มตั วอย่ างและตามวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษาอย่างชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริหารนโยบาย การบริหารอานาจหน้าที่
การบริหารคุณธรรม การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
อานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรนาตัวแบบ
ตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยพิสูจน์หรือยืนยันว่า ตัว
แบบหรือกรอบแนวคิดนี้มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนและครอบคลุมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารจัดการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนาไปวิเคราะห์หรือศึกษาเปรียบเทียบกับตัวแบบ ตัวชี้วัด
หรือกรอบแนวคิดอื่น นอกจากนั้นในอนาคต หากมีการนาตัวแบบ PAMSPOSDCoRB ไปใช้อย่างกว้างขวางและมี
จานวนมากเพียงพอแล้ว ควรศึกษาและประมวลโดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่ตัวแบบนี้เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ
ต่อไป
2) ศึกษาแนวลึกในแต่ละด้านอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ด้านการบริห ารอานาจหน้าที่ ด้านการ
บริหารคุณธรรม ด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม และด้านการประสานงาน เป็นต้น
3) ศึกษาหลายรู ป แบบควบคู่ กัน เช่น การศึ กษาหรือวิจัยเชิงส ารวจ ควบคู่กับ การสั งเกตหรือ
สัมภาษณ์บุคลากรในพื้นที่ต่าง ๆ
4) ศึ ก ษาโดยเพิ่ ม จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น แล้ ว น ามาวิ เคราะห์
เปรียบเทียบว่า ผลการศึกษาคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันเพียงใด
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5) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการระหว่าง 2 หน่วยงาน
6) ศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มในทศวรรษหน้าของการบริหารจัดการระหว่าง 2 หน่วยงาน
7) ศึก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในหน่ ว ยงานในระดั บ ต่าง ๆ รวมทั้ งศึ ก ษาอิท ธิพ ลของ
นักการเมืองในหน่วยงาน
8) ศึก ษาด้านการพัฒ นาการบริห ารจัดการของหน่วยงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน และภาครัฐ
2. ประโยชน์ในทางปฏิบัติ มี 2 ข้อ ดังนี้
2.1 บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน..... (ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก ารเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา สื่ อ มวลชน นั ก ธุ ร กิ จ ข้ า ราชการประจ า รวมทั้ ง
นักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นต้น) จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้ โดยอาจนาข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็ จ จริงและข้ อเสนอแนะไปใช้ป ระโยชน์ เช่ น น าไปใช้ เป็น แนวทางในการพั ฒ นาหรือปรับ ปรุง ….. (ระบุชื่ อ
หน่วยงานที่กาลังศึกษา) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ….. (ระบุประเด็นสาคัญที่ศึกษา)
2.2 ในส่วนของประชาชน หากนาไปศึกษาจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่อง….. (ระบุประเด็นสาคัญที่
ศึกษา) รวมทั้งนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
ในการติดตามและควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่อง .....
(ระบุประเด็นสาคัญที่กาลังศึกษา) ทั้งนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายด้วย
ผลลัพธ ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
บทนา (Introduction) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
คาถามการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย โดยมีแนว
ทางการนาเสนอ สรุปได้ดังนี้
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (Statements and Significance of the Problems) เป็นการกล่าวถึงที่มา
ของเรื่องที่ต้องการศึกษา สาเหตุ หรือเหตุผลสนับสนุนเรื่องที่ต้องการศึกษาเพื่อแสดงถึงความสาคัญของการศึกษาในเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจั ย (Objectives) ให้ระบุความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ของการศึกษาว่าต้องการ
ค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดบ้าง ควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และจัดลาดับความสาคัญ
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Study) เป็นการระบุให้ชัดเจนว่าการวิจัยนั้นครอบคลุมเนื้อหาและข้อมูล
เท่าใด เช่น ตัวแปร ประชากร และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Terms) เป็นการกาหนดความหมายคาสาคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Contribution to Knowledge) เป็นการระบุถึงความรู้หรือองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือ
สร้างองค์ความรู้หรือพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชาที่วิจัย
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เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เริ่มต้นด้วยการจัดระเบียบข้อมูล เป็นกระบวนการจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบ พร้อมที่จะนาไปใช้ในการ
แสดงข้อมูล เป็นกระบวนการนาเสนอข้อมูล ที่เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน ตามกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ จากนั้นทาการหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของ
ผลการวิจัย ว่ามีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตรงประเด็นเพียงใด ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูล ทาก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลาเอียง ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลมีลักษณะ ดังนี้
1) ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มา เพียงพอหรือไม่ (เพียงพอที่จะตอบปัญหาการวิจัย/มีคุณภาพแล้วหรือไม่)
ประชากรและสถานที่ที่เลือกมาเหมาะกับเรื่องและคาถามในการวิจัยเพียงใด นักวิจัยเคร่งครัดและพิถีพิถันในการ
เก็บข้อมูลมากน้อยเพียงใด
2) ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกัน ต้องตรวจสอบว่า ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (triangulation) ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการ ดังนี้ (Denzin, 1970)
(2.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ
ได้แก่ (1) แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ถ้าผู้วิจัยเคยสังเกตการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาเช้า ควรตรวจสอบโดยการสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นในเวลาอื่นด้วย (2) แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความกระตือรือร้นเมื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน ถ้าหากไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ยั งมี
ความกระตือรือร้นหรือไม่ (3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น
เคยซักถามเพื่อนร่วมงานถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนเป็นถาม
ข้อมูลจากประชาชนที่มารับบริการ
(2.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัย
แต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ใน
กรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน
(2.3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัย
ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทาให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจทาได้ง่ายกว่าในระดับ
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สมมติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้ างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์
ทั้งนี้ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น
(2.4) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล (Methodological triangulation) คื อ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์
พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
จากนั้นทาการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เชิงอุปนัย 2) การวิเคราะห์โดย
การจาแนกชนิดข้อมูล 3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล ทั้งนี้ การวิเคราะห์แบบอุปนัย การวิเคราะห์โดย
การจาแนกชนิ ดข้อมูล และการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูล แบบสร้างข้อสรุป
4) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และ 5) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย
การวิ เคราะห์ แ บบอุ ป นั ย (Analytic induction) เป็ น การตี ค วามสร้างข้ อ สรุ ป ข้ อ มู ล จากรูป ธรรมหรื อ
ปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น ชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนที่ศึกษา ประเพณี และพิธีกรรม เป็น
ต้น จากนั้นทาการสร้างข้อสรุป โดยข้อสรุปเชิงนามธรรมที่สร้างขึ้นเบื้องต้น เรียกว่า สมมติฐานชั่วคราว (Working
hypothesis) เนื่องจากเป็นข้อสรุปที่ยังไม่ได้ทาการตรวจสอบยืนยัน ใอสมมติฐานถูกตรวจสอบแล้วจึงจะเป็นข้อสรุป
ที่นาไปสู่การเขียนผลการวิจัย ซึ่งการตีความสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่มองเห็นนั้น นักวิจัยต้องทาเป็นระยะๆ
ตลอดเวลา ไม่ใช่ทาหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้นั้นผิดพลาด ถูกต้อง หรือ
ครบถ้วนหรือไม่ แต่การยืนยันว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือไม่ต้องไปทาการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น ระหว่างที่ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนักวิจัยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงมื อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเป็นระยะ ๆ (สุภางค์ จันทวานิช ,
2554, 131-133)
2) การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล
การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis) คือ การจาแนกข้อมูลออกเป็นชนิด ๆ ใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ แบบใช้ทฤษฎี และไม่ใช่ทฤษฎี (สุภางค์ จันทวานิช, 2554,
134-137)
(1) แบบใช้ทฤษฎี คือ การยึดแนวคิดและทฤษฎีเป็นกรอบในการจาแนกปรากฏการณ์หนึ่งที่ได้
ดาเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งช่วยในการตรวจสอบว่าผู้วิจัยเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อหาระหว่างที่ลงพื้นที่
ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดของกรอบการจาแนกชนิด มีดังนี้
(1) การกระทา (Acts) เป็นเหตุการณ์ สถานการณ์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
(2) กิจกรรม (Activities) เหตุการณ์ สถานการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ที่
เกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง และผูกพันกับบางบุคคล หรือบางกลุ่ม
(3) ความหมาย (Meaning) การที่บุคคลอธิบาย สื่อสาร ให้ความหมายเกี่ยวกับการ
กระทา หรือกิจกรรม
(4) ความสัมพันธ์ (Relationship) ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหลายๆ คนในสังคมที่
ศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกัน
(5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) การที่บุคคลมีความผูกพัน เข้าร่วม
กิจกรรม หรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(6) สภาพสังคม (Setting) สถานการณ์หรือกิจกรรมที่ทาการศึกษาอยู่
(2) แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ การจาแนกข้อมูล ที่จะวิเคราะห์ ตามความเหมาะสมกับ ข้อมูล อาจใช้
สามัญสานึก หรือประสบการณ์ของผู้วิจัย โดยพิจารณาความสม่าเสมอ (Regularities) ของการเกิดข้อมูลชนิดต่าง ๆ
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3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant comparison) คือ การนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
จาแนกตามชนิดของข้อมูล และเปรียบเทียบกันในลักษณะตารางหาความสัมพันธ์ เช่น ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ออกแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
ประเภทของ
(อะไร)
(อะไรและ
(ทาไม)
(ใคร)
(อย่างไร)
(ที่ไหน)
เหตุการณ์/ พฤติกรรม
อย่างไร) ความหมาย การมีส่วน ความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม
ชนิดของ
กิจกรรม
ร่วม
ข้อมูล
การประชุม
การคัดแยก
ขยะ
การเก็บขยะ
ในที่
สาธารณะ
ที่มา: สุภางค์ จันทวานิช (2554, หน้า 138)
ขั้น ตอนในการวิเคราะห์ เปรีย บเทียบ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Glaser & Strauss, 1967 อ้างถึงใน สุ ภ างค์
จันทวานิช, 2554, หน้า 139-142)
1) เปรียบเทียบเหตุการณ์ (Incidents) ต่าง ๆ จากการลงพื้นที่ โดยให้รหัสประเภทของ
เหตุการณ์ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่น
เหตุการณ์ที่ 1 การทาบุญวันออกพรรษา
เหตุการณ์ที่ 2 งานออกร้านที่โรงเรียนประจาหมู่บ้าน
เหตุการณ์ที่ 3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
เหตุการณ์ที่ 4 การหารือของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
2) ประมวลประเภทของข้อมูลและคุณลักษณะ (Properties) ของประเภทเข้าด้วยกัน คือ การ
ทยอยรวบรวมข้อค้นพบ หรือข้อสรุปย่อย ๆ จากการเปรียบเทียบประเภทของข้อมูล และคุณลักษณะของประเภท
ซึ่งกันและกัน จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ และเกิดเป็นกรอบแนวคิดย่อย ๆ
เหตุการณ์ที่ 1 การทาบุญวันออกพรรษา
เหตุการณ์ที่ 2 งานออกร้านที่โรงเรียนประจาหมู่บ้าน
เหตุการณ์ที่ 3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
เหตุการณ์ที่ 4 การหารือของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
1 คล้าย 2 / 3 คล้าย 4 อะไรทาให้เหตุการณ์สองเหตุการณ์แรก แตกต่างจากเหตุการณ์หลัง ซึ่ง
นาไปสู่การเชื่อมโยงของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น
3) ขยายวงของการเปรียบเทียบ แล้วเลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่สาคัญ (ประเด็นที่ตั้งใจศึกษา) เป็น
การน ากรอบความสั มพัน ธ์ที่ได้จ ากข้อ 2 มาพิจารณากับเหตุการณ์ อื่น ๆ ที่อยู่นอกพื้นที่ที่ศึกษา แต่เป็นเรื่องที่
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เชื่อมโยงกัน เช่น นโยบายของส่วนกลาง ปรากฏการณ์ในเรื่องนี้ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น เป็นต้น ทาให้เกิดความเข้าใจ
ในข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ชัดเจนขึ้น จากนั้นตัดทอนข้อมูล (Reduce)
4) สร้ า งข้ อ สรุ ป หลั งจากตั ด ทอนจนเหลื อ เฉพาะคุ ณ ลั ก ษณะร่ ว ม และประเด็ น ที่ ส าคั ญ ใน
การศึกษาแล้ ว จึงสร้างข้อสรุป เกี่ยวกับ ข้อมูล นั้น โดยการนาข้อมูลที่ให้ รหั สไว้ มารวมกันเพื่อจัดแบ่งตามความ
เชื่อมโยงของเนื้ อหาสาระ และหาข้อสรุปว่า ข้อมูล ที่มีอยู่นั้ นสามารถที่ จะตอบปัญ หาการวิจัยในส่ ว นใดได้บ้าง
อย่างไร จากนั้นแสดงข้อมูลในลักษณะของการอธิบาย บรรยาย
4) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive analysis) เป็ น การน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากลงพื้ น ที่ วิ จั ย มาจั ด เรีย ง
ตามลาดับเวลา จากนั้นนาเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนาแบบการเล่าเรื่อง เพื่อให้เห็นรายละเอียดของบริบท
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบคาถามการวิจัย ซึ่งจะไม่เน้นการตีความข้อมูล แต่ก็ ไม่ได้หมายความว่า
วิธีการนี้ปราศจากการวิเคราะห์ใด ๆ เนื่องจากเป็นการพรรณนาที่มีการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดควบคู่กันไปด้วย
โดยมี ก ารจ าแนกจั ด ระเบี ย บข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ เชื่ อ มโยงให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ในการพรรณนาหรือ บรรยาย
ปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ที่ดาเนินการวิจัย (จุมพล หนิมพานิช และวรวลัญซ์ โรจนพล, 2561, หน้า 30-31)
5) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เป็นการนาดัชนีที่เป็นตัวเลขมาใช้ประกอบการอ้างอิงการวิเคราะห์
หรือเรียกได้ว่า เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่นาวิธีการเชิงปริมาณ เช่น ตัวเลข สถิ ติต่าง ๆ มาเพิ่มน้าหนักของผลการวิจัย
นอกจากนั้นยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการอธิบายเนื้อหาและปัญหาเฉพาะ รวมถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร ทั้งนี้การวิเคราะห์เนื้อหายังสามารถนาไปใช้ประกอบการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ได้แก่ (1) จานวนคนที่กล่าวถึง
ประเด็นนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด (2) ประเด็นนั้น ๆ มีความสาคัญหรือมีความน่าเชื่อถือเพียงใด และ (3) ข้อมูลส่วน
ใดบ้างที่มีความสมบูรณ์หรือความโดดเด่นเหมาะที่จะเก็บไว้เพื่อเขียนผลการวิจัย (Guba and Lincoln, 1981)
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัยได้อย่างครบถ้วน ตรง
ประเด็น และชัดเจน
2) นาไปสู่การนาเสนอผลการวิจัยที่สมบูรณ์ และพบข้อค้นพบในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย และ
เชิงปฏิบัติการ
3) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI
4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นาไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป
เอกสารอ้างอิง
จุมพล หนิมพานิช และวรวลัญซ์ โรจนพล. (2561). ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 7 การ
วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชาย โพธิสิตา. (2554). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
สุภางค์ จันทวานิช. (2554). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Denzin, N.K. (1970). Sociological Methods: A Sourcebook. Chicago: Aldine Publishing Company.
Guba, E.G. and Lincoln, Y.S. (1981). Effective Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการวิจัย
: เทคนิคการทาวิจัย
: 8 ตุลาคม 2563

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลายอง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 084-5284445
E-mail Address
: thitimah@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การทบทวนวรรณกรรมแบบสังเคราะห์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
วิธีการสาหรับการทบทวนวรรณกรรม คือ การเสนอความคิดที่ได้จากการทบทวนเนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในคุณลักษณะดังนี้
1. การมุง่ เน้น (focus)
2. เป้าหมาย (goal)
3. มุมมอง (perspective)
4. การครอบคลุม (coverage)
5. การจัดระบบ (organization)
6. กลุ่มเป้าหมาย (audience)
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
สามารถเขียนการทบทวนวรรณกรรมโดยใช้วิธีการสังเคราะห์ โดยผลงานที่เกิดขึ้นมีโครงสร้างงานตามการ
วิเคราะห์แบบ Constant Comparison
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู
: ดานการวิจัย
หัวขอการจัดการความรู
: เทคนิคการทาวิจัย
วันเดือนปที่ดาเนินการ
: 8 ตุลาคม 2563
องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.นาพล ม่วงอวยพร
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได
: 096-0639512
E-mail Address
: phantom898@hotmail.com
หัวขอ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู CONTEXT/C
การเขียนที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัยนั้นถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างมากในการทางานวิจัยของ
เราให้กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์อย่างชัดเจน
รายละเอียด/วิธีการที่ไดดาเนินการ : ACTION/A
การเขียนที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิจัยนั้นถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างมากในการทางานวิจัยของ
เราให้กลุ่ มเป้ าหมายได้ป ระโยชน์ อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็น ผู้ ให้ ทุน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ บรรณาธิการของ
วารสารวิชาการที่เราอยากตีพิมพ์งานของเรา โดยการเขียนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายก็มีความเหมือนและต่างกันออกไป
ผมเองก็เคยประสบปัญหาในเรื่องนี้มาก่อนเช่นกัน จึงอยากจะแบ่งปันข้อแนะนาให้ผู้ที่อาจจะกาลังประสบปัญหานี้
เหมือนกัน ดังนี้ครับ
1. ควรเริ่มอย่างไรดี
ผมเห็นหลายๆ งานมักจะเริ่มด้วยการบรรยายขนาดความสาคัญของพื้นที่หรืออุตสาหกรรมที่วิจัยอยู่เช่น GDP
ของ ไทย หรือ รายได้หรือจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าดึงดูดใจพอ จริงอยู่ที่ตัวเลขต่างๆ นั้นสามารถบอก
ขนาดความสาคัญได้ ทว่ากลับเป็นขนาดของภาพรวมพื้นที่ ไม่ ใช่ขนาดความสาคัญของงานวิจัยเราดังนั้นสาหรับผม
แล้วจะเริ่มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเลย โดยจะไม่บรรยายความสาคัญของพื้นที่มากนัก อาจจะแค่เกริ่นเล็ก ๆ น้อย แล้ว
เสนอปัญหาที่กาลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นในเชิงวิชาการ หรือ ในภาคปฏิบัติ
2. ควรจะเขียนมากน้อยขนาดไหนดี
ทุกครั้งที่เขียนที่มาฯ ผมจะคิดเสมอว่าตัวเองเป็น Sale ขายงานวิจัย ดังนั้นจึงคิดว่า ทายังไงก็ได้ให้ผู้อ่าน หรือ
ผู้ให้ทุน (ลูกค้า) สนใจอ่านงานเรา หรือ ให้ทุนวิจัย (ซื้อของ) ในเวลาที่สั้นที่สุด แต่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงไม่มี
การนั่งเทียนหรือแต่งนิทานมาหลอกเด็ดขาดโดยทั่วไปที่มาฯ ไม่ควรเกิน 5-10% ของงานวิจัย ในวิทยานิพนธ์ สอง
ร้อยกว่าหน้า มีส่วนที่เป็นที่มา เพียง 1-2 หน้าก็เพียงพอแล้ว ส่วน 3 หน้าแรกของ Proposal สาคัญมากเพราะผู้ให้
ทุนจะตัดสินหลังจากอ่านหน้าที่ 3 แล้วว่าจะให้ทุนหรือไม่
3. ควรจะอ้างอิงข้อมูลหรือไม่
ในการทาวิจัยนั้นการอ้างอิงข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะสนับสนุนงานวิจัยของเรา ทั้งนี้การอ้างอิงอาจจะทาให้ส่วน
ที่มาฯ มีความน่าเชื่อถือดังนั้นหากจะมีการอ้างอิงในสาลวนที่มาฯ นั้น แหล่งที่ใช้ควรจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือในระดับที่สูง และสามารถติดตามตรวจสอบความถูกต้องได้งาน เพราะหากตามตรวจสอบยากแล้วผู้อ่าน
อาจจะมีความเคลือบแคลงสงสัยได้ อย่างไรก็ตามปกติ ในย่อหน้าแรกผมจะไม่อ้างอิงเลย แต่จะสรุปปัญหาอย่าง
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กระชับและเข้าใจได้ง่ายๆ แล้วค่อยหาหลักฐานมาสนับสนุนคากล่าวของเราในส่วนต่อมา เพื่อที่จะจับความสนใจของ
ผู้อ่านให้ได้เร็วที่สุด ก่อนที่ผู้อ่านจะปิดไฟล์ หรือโยนงานเราลงถังขยะเสียก่อน
4. ควรจะปิดท้าย(สรุป)อย่างไรดี
สุดท้ายที่มาและความสาคัญจะต้องโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นด้วยและคล้อยตามเราว่าทาไมเราจึงควรสละเวลาและ
ทรัพยากรต่างๆ ในการทาวิจัยเพื่อหาคาตอบของปัญ หาวิจัยนี้ และทาให้ ผู้อ่านอยากจะอ่านงานวิจัยนี้ต่อไปอีก
(อย่างน้อยต้องทาให้ผู้อ่านอยากรู้คาตอบของงานวิจัยนี้) ให้ได้
ผลลัพธ ผลสาเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R
โครงการวิจั ย ที่ จั ดท าขึ้น สอดคล้ องการเขียนที่ ม าและความส าคั ญ ของปั ญ หาการวิจัย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายและเป้าหมาย
เอกสารอางอิง
Pairach Piboonrungroj, PhD [ออนไลน์] วันที่ค้นข้อมูล 28 ธันวาคม 2563. จาก
https://pairach.com/2011/07/26/howto_research_rationale/
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการวิจัย
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการทาวิจัย
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 8 ตุลาคม 2563
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-8420904
E-mail Address
: mewsiriwat@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การวิ เคราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้ น ตอน (Stepwise multiple regression analysis)
โดยผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อทดสอบว่าตัว
แปรอิส ระทุ ก ตั ว จะไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กัน เองสู ง เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ภ ายในของตั ว แปรพยากรณ์
(Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) มีค่าไม่น้อยกว่า 0.10 ค่าปัจจัย
การขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) มีค่าที่น้อยกว่า 10 ซึ่งมีสูตรดังนี้
Tolerance =
1 – R2
VIF
=
1/(1-R2)
การคานวณโดยใช้โปรแกรม spss for windows มีขั้นตอนดังนี้
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1. คานวณ ค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรอิสระ โดยใช้คาสั่ง
analyze > regression > linear เลือก method แบบ enter

2. คานวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ โดยใช้คาสั่ง
analyze > regression > linear เลือก method แบบ enter
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3. คานวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใช้คาสั่ง
analyze > regression > linear เลือก method แบบ stepwise

ตารางผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ
Model Summary
Model
R
R Square Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate
1
.148a
.022
.015
1.06936
a. Predictors: (Constant), S_T, R_T, B_T
R = ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
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Coefficientsa
Model
Unstandardized Standardized
t
Sig. Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Tolerance
VIF
Error
(Constant) 2.519 .245
10.274 .000
B_T
-.018 .092
-.014 -.198 .843
.492 2.034
1
R_T
.221 .091
.170 2.439 .015
.511 1.955
S_T
-.091 .066
-.078 -1.386 .166
.785 1.274
a. Dependent Variable: A_T
Constant (B) = ค่าคงที่
ค่า Sig. = ถ้า < 0.05 แสดงว่าปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: ด้านการวิจัย
: เทคนิคการทาวิจัย
: 8 ตุลาคม 2563

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-6121415
E-mail Address
: yut63@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – Analysis)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การวิ เคราะห์ อ ภิ ม าน (Meta – Analysis) เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการสั งเคราะห์ งานวิจั ย อย่างเป็ น ระบบ
เป็นกระบวนการที่มีรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ที่สนใจ ใน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
หรือเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อข้อสรุปที่มีความน่าเชื่อถือ โดยใช้การประเมินคุณภาพการวิจัยในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่มีจานวนมากพอในการนามาวิเคราะห์ และข้อค้นพบจากการวิเคราะห์อภิมานจะเป็นตัวเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาปรับปรุงผลผลิต สนับสนุนงานวิจัย และปรับปรุงเชิงนโยบายต่าง ๆ ได้
การวิเคราะห์อภิมาน จะใช้งานวิจัยที่มาจากสาขาวิชาใกล้เคียงกัน ที่มีข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการทางสถิติ
มาสังเคราะห์จากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน ใช้งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยตัวอย่างของการ
วิเคราะห์ งานแต่ละเรื่องต้องมีหน่วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สรุปผลรวมเข้าด้วยกันได้ และ เป็นการหาข้อสรุปเชิง
บูรณาการ
ประโยชน์ของการวิเคราะห์อภิมาน
1. เป็นการรวมวิธีการวิจัยเชิงประมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน
2. ใช้ System Theory
3. เป็นการรวบรวมการวิจัยขาดเล็กและขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน
4. เป็นการรวบรวมงายวิจัยหลายสาขา
5. เป็นการประมวลความรู้ ข้อมูล และปรัชญาทางความคิดเข้าด้วยกัน
6. เป็นการเชื่อมโยงความสามารถของมนุษย์และเครื่องกล
7. เป็นการทางานโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการวิเคราะห์อภิมาน ประกอบด้วย
1. กาหนดจุดมุ่งหมาย /ระบุประเด็นปัญหาการวิจัย
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างกรอบ
แนวคิด
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล แบบประเมิน
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4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์
5. ประมวลข้อค้นพบ สรุปผล อภิปรายผล และการเสนอแนะ
ประเภทของการวิเคราะห์อภิมาน
1. Primary Analysis
2. Secondary Analysis
3. Meta-Analysis
4. Mega Analysis
ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมาน
1.สร้างสมมติฐาน ระบุประเด็นการศึกษา และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยต้องคานึงถึง การ
เลือกหัวข้อต้องเป็นประเด็นที่มีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับ จานวนวนงานวิจัยที่จะนามาศึกษาต้องมีจานวนเพียงพอ
ในการนามาวิเคราะห์ และค้นหางานวิจัยอย่างพิถีพิถันจากแหล่งข้อมูลหลากหลายแห่ง
2.สร้างของเขตในการศึกษา ต้องตั้งมาตรฐานที่ใช้สาหรับคัดเลือกงานวิจัย
3.สร้างเครื่องมืองานวิจัย โดยมีคูมือลงรหัสประกอบการเก็บข้อมูล
4.คั ดเลื อกงานวิจั ย ต้ องวิเคราะห์ ลั ก ษณะงานวิจัย ที่ มีคุ ณ ภาพ เพื่ อลดการอคติ ที่ จะเกิด จาก
การออกแบบการวิจัย ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ระบบการคัดเลือกงานวิจัย และขาดความตั้งใจในการเลือกงานวิจัย
5.ประเมินคุณภาพงานวิจัย เป็นการใส่รหัสของงานวิจัย และค่าสาหรับการคานวณ
6.รวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้คัดเลือกคุณภาพงานวิจัยแล้ว
7.วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและค่าความสัมพันธ์
8.การวิเคราะห์อภิมานและอภิปราย เป็นการอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรตาม
9.สรุปองค์ความรู้และข้อเสนอแนะ โดยรายงานการวิเคราะห์อภิมานต้องมีความสมบูรณ์ ชัดเจน
อธิบายกระบวนการสืบค้นในแต่ละขั้นตอน สรุปผลให้มีความชัดเจน อภิปรายประเด็นสาคัญ และเสนอแนะที่มี
ทิศทางในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. เพิ่มทักษะด้านเทคนิคการทาวิจัยเรื่องการสังเคราะห์อภิมาน
2. สามารถนาผลงานวิจัยที่มีอยู่จานวนมากและหลากหลาย มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้
อย่างแท้จริง
เอกสารอ้างอิง
นิติบดี ศุขเจริญ และวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล (2557) “การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์อภิมาน(MetaAnalysis and Meta-Synthesis)” ว.มรม.(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2557 หน้า 47-55
ศิริยุพา พูลสุวรรณ “การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis)” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Gu. J. and X. Tang. (2007) Meta –Synthesis System Approach to Knowledge Science. International
Journal of Information Technology & Decision Making. Vol.6 No.3 PP.559-572.
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องค์ความรูจ้ ากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการวิจัย
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการทาวิจัย
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 8 ตุลาคม 2563
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดรสาเริง อ่อนสัมพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 086-3666186
E-mail Address
: samrerng.ons@rmutr.ac.th
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การวิจัยเชิงคุณภาพ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. เตรียมการวางแผนการศึกษาค้นคว้า ประชุม กาหนดหัวข้อเรื่อง
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา เว็บไซต์
3. รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์
4. สรุป
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการแสวงหาความจริงในสภาพที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ
(Naturalistic Inquiry) เป็ น การศึกษาโดยมองภาพรวมทุกมิติ (Holistic Perspective) ด้วยตัวผู้วิจัยเอง เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับสภาพแวดล้อมนั้น ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่า
ของมนุษย์ และความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Analysis) ให้เกิดความเข้าใจอย่างรู้แจ้ง (Insight) จากภาพรวมจากหลากหลายมิติ
หรือมุมมอง เป็นการศึกษาโดยไม่มีการจัดกระทา ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนสภาพการณ์ให้เปลี่ยนไป (แววดาว พรม
แสน, 2554) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงนับเป็นการวิจัยที่นักวิจัยจะต้องลงไปศึกษาสังเกต
กลุ่มบุคคลหรือสถานการณ์ ที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิง
เหตุผลไม่ได้มุ่งเก็บเป็นตัวเลขมาทาการวิเคราะห์
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ความหมาย
การวิจั ย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ น การวิจัย ที่ ต้อ งการค้ น หาความจริงจากเหตุก ารณ์
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ซึ่งมีหัวใจหลักคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมที่มาจากหลากหลายมิติหรือมุมมอง (ออนไลน์, 2563)
สุ ภ างค์ จั น ทร์ ว านิ ช (2547) ให้ ค วามเห็ น ว่ า การวิจั ยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) หรื อ ที่
เรียกว่า การวิจัยเชิงคุณลักษณะ เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง
โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight)
จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายนี้จึง ตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research)
ซึ่งปล่อยให้ สภาพทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติ ไม่มีการจัดกระทา (Manipulate) สิ่งที่เกี่ยวข้องใด ๆ
รัตนะ ปัญญาภา (2563) นาเสนอว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการแสวงหา
ความรู้โดยอาศัยวิธีการเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูลจริงจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ หรือจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อ
ทาความเข้าใจกับ ระบบ กระบวนการดาเนินงานขององค์กร พฤติกรรมของบุคคล หรือวัฒ นธรรมของชุมชนที่
ท าการศึ ก ษาในสภาพแวดล้ อ มที่ เป็ น ไปตามธรรมชาติ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ ค้ น หากฎเกณฑ์ สร้างแนวคิ ด หรื อ
สมมติฐานใหม่ ๆ จากแหล่งที่ทาการศึกษา
ลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เผยแพร่เข้ามาในวงการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่ างประเทศต่างก็มีรากฐาน
มาจากสาขาวิชามานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยาเช่นเดียวกัน ในประเทศไทย นักวิจัยเชิงคุณภาพที่มีชื่อเสียง
และได้ทาหน้ าที่เผยแพร่วิธีการดังกล่าว เช่น อคิน รพีพั ฒ น์( 2530) พัทยา สายหู (2522) สุ ภ างค์ จันทวานิ ช
(2531) วุฒิ ชัย มูลสิ น (2522) และนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2534) แต่ละคนก็เน้นหนั กในรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ออกไป ฉะนั้นในการศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของวิธีการเชิงคุณภาพ ต้องตระหนักว่าเจ้าของผลงาน
หรือผู้ที่ทาการเผยแพร่ความรู้นั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนในประเด็นที่ศึกษามาก
ยิ่งขึ้นลักษณะสาคัญ ๆ ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
โกศล จิตวิรัตน์ (2563, Online) กล่าวถึง ลักษณะที่สาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. Holistic and Multi-facet Approach ศึกษาปรากฏการณ์ แบบองค์รวม จากหลากหลายมุมมองเป็ น
สหวิทยาการ
2. Natural or Field Setting ศึกษาในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติและบริบทสังคม
3. Intangible Variables ตัวแปรเน้นเกี่ยวกับ ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และความหมาย
4. Human Value เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย
5. In-depth and Long-term Study ศึกษาเจาะลึก ระยะเวลาศึกษายาวนาน
6. Descriptive and Inductive Analysis วิเคราะห์และนาเสนอเป็นลักษณะพรรณนา และบรรยาย
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณนา (Ethnography/Anthropological research)
2. การวิจัยประวัติชีวิตบุคคล (Biographical research)
3. การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology research)
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4. การวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory research)
5. การวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study research)
วิธีการในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. การสังเกต(Observation) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องศึกษาและ
บันทึกผลไปตามความเป็นจริงและเป็นวัตถุวิสัย(Objective) ต้องไม่มีการดัดแปลงหรือใส่ความเห็นของตนในขั้นตอน
นี้ นอกจากนั้นยังต้องกาหนดจุดยืนของผู้ศึกษาวิจัยต่อปรากฏการณ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการ ใน
ปัจจุบันการวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใช้การสังเกต 2 ประเภท ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม
2. การสั ม ภาษณ์ (Interview) ในการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพต้องเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสื่อสาร 2 ทาง มีข้อคาถามที่ยืดหยุ่นไปตามประเด็นของ
กลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็นการสนทนาโต้ตอบ และเป็นคาถามปลายเปิด ในการสัมภาษณ์การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ศึกษาวิจัยเองจะต้องมีทักษะมีความรู้ลึกและกว้างในเรื่องที่สัมภาษณ์ รวมถึงมีความสามารถในการจับประเด็น เพื่อ
ดาเนิ น การสั มภาษณ์ อย่ างเป็น ระบบและมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับประเด็นที่ส นทนาอยู่ การสัมภาษณ์มีหลาย
เทคนิควิธีการ ดังนี้
- การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
- การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)
- การสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview)
- การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe)
- การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
- การสนทนากลุ่มย่อย (Group Interview)
- การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion)
3. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Search/Written Material)
4. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) 6-12 คน
5. การสนทนากลุ่มย่อย (Group Interview or Group Discussion)
6. การศึกษาจากเรื่องเล่า (Narrative Approach)
7. การถอดบทเรียน (Lesson Learned)
8. เวทีพิจารณ์ (Public Hearing)
การลงพื้นที่ภาคสนาม
วิธีการสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพนอกจากตัวผู้วิจัยจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่สุดประการหนึ่งแล้ว ใน
การดาเนินการได้มาซึ่งข้อมูลผูวิจัยจะต้องดาเนินงานโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีของผู้ให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ ให้
ความส าคัญ ต่อความรู้สึ ก ความคิด การตีความของปรากฎการณ์ ที่ศึกษายอมรับแนวคิดหรือมุมมองของบุคคล
เหล่ านั้ น ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คล นั ก วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพต้ อ งเข้ า สั ม ผั ส ปรากฎการณ์ แ ละมี
ความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับบุคลที่ถูกวิจัย ผู้วิจัยต้องลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลแท้จริงอย่างลุ่มลึก
ไม่มีโครงสร้างคาถามตายตัว มักเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับขั้นตอนการลงพื้นที่ ดาเนินการได้ดังนี้
1. เลือกพื้นที่
2. แนะนาตัว
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3. สร้างความสัมพันธ์
4. เริ่มปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะต้องคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
เรียกว่าผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งมีแนวทางการคัดเลือกดังนี้
- เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) /
- เลือกโดยใช้วิจารณญาณ (Judgment Selection)
- เลือกแบบก้อนหิมะ (Snowball Selection)
- เลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) /
- เลือกตามความสะดวก (Convenience Selection)
- เลือกแบบโควตา (Quota Selection)
ซึ่งวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ(Key Informants) ผู้วิจัยมีวิธีการเลือก ดังนี้
- ผู้วิจัยต้องมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนว่าจะคุยกับใครที่จะให้ข้อมูลสาคัญได้ดี เช่น ผู้ชาย อายุ
อาชีพ รายได้
- บุคคลนั้นต้องมีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูล
- ผู้วิจัยต้องมี Screening Form (แบบเลือกบุคคล) และมีเครือข่ายในการ Snowball
- จานวนผู้ให้ข้อมูล ในทางปฏิบัติให้นาเทคนิคสามเส้าของผู้ให้ข้อมูลมาปรับใช้ ทั้งนี้จะมาก
แค่ไหนขึ้นอยู่กับเรื่องที่ศึกษาและความยากในการสัมภาษณ์เจาะลึก
การหาความเที่ยงตรง (validity)
ความเที่ย งตรง (validity) ของงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ หมายถึงความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Apparent
validity) และความเที่ ย งตรงเชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ (Construct validity) ในการรายงานเกี่ ย วกั บ กรณี ศึ ก ษา
ในการดาเนินงานวิจัยสิ่งสาคัญซึ่งเป็นรากฐานที่จะทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ก็คือคุณภาพหรือความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย สาหรับงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ(Instrumental
validity) หมายความถึง ความเที่ยงตรง หรือคุณภาพของนักวิจัยและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informants) ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวจากภาคสนาม ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การเข้าถึงความจริงต้องไม่ใช้ทัศนะ
ของตนเองเข้าครอบงา การตีความหมายของปรากฏการณ์ที่ทาการศึก ษา การที่นักวิจัยสามารถให้อรรถาธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏเห็นชัดของบุคคล องค์กรรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ตนได้คลุกคลีในช่วงระยะที่
ทาการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงก็ถือว่างานวิจัยนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ เป็นความเที่ยงตรง
เชิงคุณลักษณะซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะนี้ หมายความถึง
การที่นักวิจัยสามารถถอดรหัสระบบความคิดของผู้ให้ข้อมูล และให้คาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์
ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ หรือทัศนะของบุคคลเหล่านั้น
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสร้างความรู้ใหม่จากความรู้ ในระดับพื้นที่
ซึ่งต้องศึกษาจากสภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และต้องใช้เวลาเพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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อย่างลุ่มลึก ผลที่ได้จากการวิจัยประเภทนี้ ทาให้เราทราบสภาพความเป็นไปของบุคคล สภาพการณ์ หรือองค์กรที่
ถูกศึกษาอย่างลึกซึ้ง ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเฉพาะกรณีเช่นนี้แม้ว่าจะไม่สามารถนาไปสรุปอ้างอิงยังกรณีอื่น ๆ
ได้ดังความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเชิงปริมาณก็ตาม แต่ความรู้ใหม่ที่ได้นี้ก็สามารถนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงานหรือเป็นสมมติฐานชั่วคราวสาหรับการศึกษาวิจัยประเภทเดียวกันในภายภาคหน้าได้
ขั้นตอนของการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ
กระบวนการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นไปในเชิงบูรณาการ แม้ว่าจะมีการกาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงานไว้ตามลาดับ ก่อน-หลัง ก็ตาม แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้ว การทางานในขั้นตอนต่าง ๆ อาจจะเหลื่อม
กันหรือดาเนินไปพร้อม ๆ กัน หรือย้อนกลับไปมาก็ได้ เช่น การกาหนดขอบเขตหรือกรอบแนวคิดในการวิจัย การ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ซึ่งได้กระทาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าพื้นที่ภาคสนามสัมผัสปรากฏการณ์จริง แต่
เมื่อนักวิจัยลงสนามได้สัมผัส กับความจริงแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด หรือเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสนามวิจัยได้ นอกจากนี้การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น อาจจะทาไป
พร้ อ มกั น หรื อ ย้ อ นกลั บ ไปเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งขอ งข้ อ สรุ ป หรื อ การตี ค วาม
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน
ประโยชน์ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในวงการศึกษา
นับตั้งแต่ได้มีการเผยแพร่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาในวงการศึกษาไทยอย่างจริงจัง นักวิจัยทางการ
ศึกษาในหลายๆ สาขาวิชาต่างก็ให้ความสนใจ และมีการนาวิธีก ารเชิงคุณภาพมาใช้ในการค้นหาคาตอบมากขึ้น
ตามลาดับ ประโยชน์ที่นักการศึกษาได้รับจากวิธีการเชิงคุณภาพมีหลายประการดังต่อไปนี้
1. การใช้ วิธีก ารเชิงคุณ ภาพในงานวิจัย เชิ งประวั ติศ าสตร์ (historical research) ท าให้ ท ราบความ
เป็ นมาปรากฏการณ์ส าคัญ ๆ เกี่ยวกับ การจัดการศึ กษาในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และ
บางครั้งความรู้ที่ได้จากการย้อนรอยอดีตก็สามารถช่วยให้นักการศึกษา หลีกเลี่ยงการกระทาใดใด ที่จะก่อให้เกิด
ความผิดพลาดดังที่เคยเป็นมาแล้ว
2. การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ทาให้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในช่วงที่ดาเนินงานวิจัย เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และเหมาะสมกับสภาวะของบุคคลที่
เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
3. การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการประเมิน โครงการ และการประเมินหลักสูตร โดยเฉพาะในช่วงการ
ประเมินกระบวนการ (process evaluation) ทาให้ได้ทราบถึงความคลี่คลายของปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่
ละขั้นตอน รวมทั้งเงื่อนไขของการดาเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมินหลักสูตรนั้น
ผลที่ได้จากการประเมินเชิงคุณภาพสามารถนาไปเป็นความรู้พื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4. การใช้วิธีการเชิงคุณภาพผสมผสานกับวิธีการเชิงปริมาณ ในการวิจัยเพื่อพัฒนา
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5. การใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพในการศึ ก ษาเฉพาะกรณี (case study) เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเรีย นรู้
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของนักเรียน หรือคุณลักษณะทางด้านจิตพิสัยของคนไทยในบริบทของสังคมไทยในแต่ละ
ท้องถิ่น ทาให้นักการศึกษาสะสมความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากกรณีศึกษาเพื่อนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
วิจัยหรือพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมของบุคคลต่อ ๆ ไป
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพต้องใช้เวลาในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่าง
ลุ่มลึกนั้น สิ่งสาคัญที่นักวิจัยต้องตระหนักเป็นอันดับแรกก็คือจรรยาบรรณการดาเนินงานและการเผยแพร่งานวิจัย
นั ก วิ จั ย จะต้ อ งมี ค วามจริ ง ใจ เป็ น กั ล ยาณมิ ต ร และให้ เกี ย รติ กั บ ผู้ ที่ ถู ก ศึ ก ษา ในการเข้ า ไปคลุ ก คลี เพื่ อ ให้ มี
ประสบการณ์ ตรงเกี่ย วกับ ปรากฏการณ์ ที่ทาการศึกษานั้น ผู้วิจัยจะต้องปกป้องสิ ทธิ์ส่ วนบุ คคล หรือองค์กรที่
ทาการศึกษา โดยปกปิดชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริงเพื่อมิให้ข้อมูลบางเรื่องที่นามาเสนอนั้นส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตของผู้ที่ถูกศึกษาในภายภาคหน้า นอกจากนี้การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่ถูกศึกษาจนกระทั่งเกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจ และได้รับ ข้อมูล ต่าง ๆ อย่ างลึ กซึ้งนั้ น นักวิจัยจะต้องมี จรรยาบรรณเพี ยงพอที่ จะหยุดยั้ง และกาหนด
ขอบเขตของข้อมูลได้ว่า ควรหยุดอยู่ที่ใดจึงจะเพียงพอ เป็นการกาหนดขอบเขตระหว่างเสรีภาพทางวิชาการและ
สิทธิ์ของบุ คคลที่ถูกศึกษา โดยที่ไม่ไปล่ วงล้ าก้าเกินสิ ทธิ์เบื้องต้นของมนุษยชนของเขาเหล่ านั้น ในส่ วนของการ
เผยแพร่งานวิจัยนั้น นักวิจัยเชิงคุณภาพหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน ควรจะต้องตรวจสอบว่าผลงาน
ใดเผยแพร่ได้ทั่วไป ผลงานชนิดใดต้องสงวนไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วจึงจะเผยแพร่ได้ หรือผลงานชนิดใดที่
เผยแพร่ได้เฉพาะในแวดวงบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องสถานภาพของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกศึกษา
นั่นเอง
ประเด็นสาคัญ อีกประการหนึ่ งที่นักวิจัยเชิงคุ ณภาพพึงตระหนัก และไม่ควรให้เกิดขึ้นก็คือ "อคติทาง
วิชาการ" ในการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพใดก็ตาม นักวิชาการมักจะถามกันเป็นประโยคแรกก็คือ ผู้วิจัย
คือใคร ?" และเมื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักวิจัยแล้วการวิเคราะห์ผลงานมักจะเชื่อมโยงมายังสถานภาพทาง
วิชาการของนักวิจัยเสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้วิเคราะห์ผลงานได้อ่านข้อเท็จจริงในรายงาน และตรวจสอบจากข้อสรุป
ของงานวิจัยแล้วไม่สามารถที่จะโต้แย้งหรือสรุปเป็นอย่างอื่นได้ก็แสดงว่า ผลงานวิจัยนั้นมีความสมเหตุสมผล ด้วย
เหตุนี้นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงควรเป็นบุคคลที่มีสหวิ ทยาการในตนเอง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้นักวิจัยมีความ
เที่ยงธรรม และไม่มีอคติในการดาเนินงานวิจัย
การตรวจสอบสามเส้า (triangulation)
การตรวจสอบสามเส้า (triangulation) เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ตรวจสอบความแม่นตรง
ของข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เป็นการการหาคาตอบ
เป็นกลยุทธ์การใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อหาความน่าเชื่อถือ (credibility) ของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็น วิธีการ
ทางเลือกของเกณฑ์พิจารณาปกติ เช่น ความเที่ยงตรง (reliability) และ ความถูกต้อง (validity)
การตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ในการศึกษาเชิงคุณ ภาพเป็นกระบวนการที่ถูกนามาใช้ในการ
สังคมศาสตร์ ด้วย การรวบรวมวิธีการใช้ผู้สังเกต (observer) ทฤษฎี (theory) วิธีการ (methods) และ ข้อมูลเชิง
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ประจักษ์ (empirical material) ที่ซ้าซ้อนกัน นักวิจัยหวังว่า จะขจัดจุดด้อย หรือ ความลาเอียงภายในและปัญหาที่
เกิดจากการใช้วิธีการอย่างเดียวและการใช้ทฤษฎีเดียวในการศึกษา
รูปแบบของ การตรวจสอบสามเส้า (triangulation)
รูปแบบของ Triangulation เดิมมี 4 รูปแบบหลัก ได้แก่
1. ตรวจสอบสามเส้าของแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) คือการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ใน
มิติต่างกัน ได้แก่ แหล่งเวลา (time) แหล่งสถานที่ (space) แหล่งบุคคลผู้ให้ ข้อมูล (person) ถ้าข้อมูลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันแสดงว่าข้อมูลถูกต้อง
2. ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigation Triangulation) คือการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บ
ข้อมูลต่างบุคคลกัน ซึ่งถ้าผู้วิจัย หรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
3. ตรวจสอบสามเส้ า ด้ านทฤษฎี (Theory Triangulation) คื อ การตรวจสอบว่า ถ้ ามี ก ารใช้ ท ฤษฎี ที่
หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่า ไม่ว่าจะนาทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบ
ที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
4. ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการคือการตรวจสอบ
หลากหลายวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน เช่น การใช้วิธีการสังเกตร่วมกับวิธีการสัมภาษณ์ เป็น
ต้น
ในปัจจุบันรูปแบบของ Triangulation มี 7 รูปแบบหลัก ได้แก่
1. Data Triangulation การเปรียบเทียบและตรวจสอบความแน่น อนของข้อมูล โดยนาข้อ มู ลที่ ได้ม า
เปรียบเทียบ
2. Multiple Investigator Triangulation การใช้นักวิจัยหลายคนในสนามแทนการใช้นักวิจัยเพียงคน
เดียว
3. Multiple Analyst Triangulation การใช้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บจากสนามมากกว่า 2 คนขึ้นไป
4. Reviews Triangulation การให้บุคคลต่าง ๆ ที่ไม่ใช่นักวิจัยทาการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์
5. Methods Triangulation การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลหลายวิธีการ
6. Theory Triangulation การใช้มุมมองของทฤษฎีต่าง ๆ มาพิจารณาข้อมูลชุดเดียวกัน
7. Interdisciplinary Triangulation การใช้สหวิทยา การมาร่วมวาทกรรม อธิบายข้อค้นพบต่าง ๆ
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