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ค ำน ำ 

 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ว่า

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร
เก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้ง
ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย คร้ังที่ 1 เรื่อง เทคนิคการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วันที่ 28 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรใน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 28 ธันวาคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล         ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้        061-9516594 
E-mail Address        chompoonuch7229@gmail.com 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 วิธีการเลือกหัวข้อการวิจัย และเทคนิคในภาพรวมการเขียนงานเชิงคุณภาพ 
 ความคิด ความเชื่อในการวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องเชื่อว่าการท าวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ
สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ดั่งค ากล่าวของ 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 จึงได้น าเสนอหัวข้อ เทคนิคในการเขียนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเริ่มจากวิธีการเลือกหัวข้อการวิจัย และเทคนิคในภาพรวมการเขียนงานเชิงคุณภาพ  
   
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 หัวข้อการวิจัย หรือการเลือกเรื่อง มี 4 ลักษณะ คือ 
 1. เลือกตามความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย ท าให้เสนอข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง ตามความรู้และ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา แต่อย่าติดกับดักเลือกหัวข้อเดิมๆ ในทุกงาน คือ เลือกเรื่องที่ต้องศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลใหม่ๆ เลือกเรื่องที่ต้องศึกษา และทดสอบแนวความคิดใหม่ๆ ทั้งกว้างและลึก 
 2. เลือกตามความสนใจของผู้เขียน คือ ไม่ได้ถนัด แต่ชอบ สนใจ ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด 
ช่วยส่งเสริม เรื่องแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยสามารถท าวิจัยจนเสร็จ เพราะไม่ถูกบังคับให้ท า แต่สมัครใจที่จะท า 
ต้องอาศัยความขยันมากกว่าเลือกเรื่องตามความเชี่ยวชาญ เนื่องจากยังขาดความรู้ ความช านาญเฉพาะ
เรื่องอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ความสนใจ ต้องตอบค าถามตัวเองให้ได้ 2 ส่วนส าคัญ คือ 1) สนใจประเด็นปัญหา
อะไร อาทิเช่น  
  1) สังคม 
  2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) เศรษฐกิจ 
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  4) การเมือง 
  5) การบริหารงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
  6) การบริหารของเอกชน และองค์การลักษณะอ่ืนๆ 
  7) การรวมศูนย์อ านาจ การกระจายอ านาจ 
  8) นโยบายสาธารณะ 
  9) ชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง 
  10) เกษตรทางเลือก การท าธุรกิจที่เน้นธรรมาภิบาล การรับผิดชอบต่อสังคม 
 ในอีกด้านหนึ่ง สนใจแนวคิด ทฤษฎีอะไร อาทิเช่น 
  1) รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (NPA) เช่น การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม 
การบริหารงานเพ่ือผู้รับบริการ 
  2) การจัดการภาครัฐใหม่ (NPM) เช่น การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการภาคเอกชนกับภาครัฐ 
  3) การบริการสาธารณะใหม่ (NPS) เช่น การให้บริการพลเมืองมิใช่ลูกค้า การเป็นผู้น าใน
การให้บริการโดยยึดคุณค่าทางสังคมมากกว่าการเป็นผู้ก ากับ หรือควบคุม 
  4) การบริหารการปกครองสาธารณะใหม่ (NPG) เช่น การบริหารการปกครองในรูป
เครือข่าย 3 ภาคส่วน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาสังคมที่เกิดข้ึน และสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ให้ประเทศ   
  5) ทฤษฎีองค์การ ได้แก่ การบริหารองค์การ, การติดต่อสื่อสารในองค์การ, ภาวะผู้น า, 
ประสิทธิผลขององค์การ, และวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น 
 3. เลือกตามความต้องการของหน่วยงาน หรือเป้าหมายเฉพาะ คือ ไม่ควรเลือกเรื่องลักษณะนี้
ในการท าดุษฎีนิพนธ์ เพราะการศึกษาระดับสูง มุ่งที่ academic research สร้างความรู้ใหม่ พัฒนาและ
ปรับปรุงความรู้เดิม  
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยไม่ถนัด หรือไม่ตรงความสนใจ หรือไม่ตรงแนวความคิดของผู้วิจัย 
 4. เลือกตามกระแสความสนใจของสังคม ได้แก่ เกิดภัยพิบัติ (น้ าท่วม ฝนแล้ง แผ่นดินไหว) โรค
ระบาด อุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนน อาชญากรรมสะเทือนขวัญ แม่วัยใสท าแท้ง ความรุนแรงในครอบครัว 
ความส าเร็จในวงการการกีฬา ข่าววงการการศึกษา เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (การศึกษาไร้คุณภาพ) เป็น
ต้น 
 เทคนิคการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1) มีการไล่เรียงวิวัฒนาการ ความเป็นมา การล าดับเหตุการณ์ท่ีส าคัญ น่าสนใจ 
 2) มีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจน เช่น ความรุนแรงของปัญหา การกระจายตัวของปัญหา 
และท่ีส าคัญ คือ ผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้มาก จนเรียกได้ว่า “เป็นผู้เข้าใจปัญหาที่ก าลัง
ศึกษาอย่างแท้จริง และลึกซึ้ง” 
 3) มีตัวอย่างข้อสนับสนุนที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้ 
 4) มีตัวเลข สถิติ หรือเอกสาร ผลการศึกษาวิจัยมาอ้างอิง 
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 5) มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6) แสวงหาเหตุผลที่น่าเป็นไปได้ จากทฤษฎี แนวคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 โดยสรุปแล้ว โครงสร้างการเขียน มีองค์ประกอบ 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
 1) ข้อความท่ัวไปเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย เช่น ความหมาย ความเป็นมา 
 2) สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับหัวข้อวิจัย เช่น ปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ (ควรมีหลักฐานยืนยัน) 
 3) กล่าวสรุปโดยเชื่อมโยงปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น ไปสู่ความจ าเป็น และความส าคัญของการวิจัย 
 ทั้งนี้ ส่วนน าจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ โดยใช้วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น ใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจ ผู้เขียนอาจยกปัญหาที่ก าลังเป็นที่
สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย ยกวิวัฒนาการ ความเป็นมาที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบ ชี้ให้เห็น
ถึง ประเด็น หรือขอบเขตที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในงานชิ้นนี้ ประกอบกับต้องมีหลักการและเหตุผล ( rationale) 
แสดงถึงความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความส าคัญของเรื่องที่เขียน (justification) โดยมี
การอ้างอิง ไม่ใช่ผู้วิจัยเชื่อว่า... หรือกล่าวลอยๆ รวมถึงการเรียบเรียงล าดับเหตุการณ์ หรือประเด็นที่ดี มี
เนื้อความที่ดี แหล่งอ้างอิงที่ดี จะท าให้งานมีน้ าหนัก และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เรื่องนี้มีความส าคัญ หรือ
น่าสนใจพอที่จะศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่  
   
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 1) สามารถเลือกหัวข้อในการวิจัย และด าเนินการวิจัยตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 2) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการ 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 28  ธันวาคม 2561 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล         รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เกตุแก้ว 
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การวิจัยสามารถแบ่งได้หลายประเภทและหลายชนิด โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการก าหนด
ของแต่ละประเภทและชนิดของการออกแบบการวิจัย (Research Design) ดังนี้1 

1. การวิจัยแบ่งตามการน าไปใช้ประโยชน์ หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์ 
2. การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัย 
3. การวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมาย 
4. การวิจัยแบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา 
5. การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์  
1.  การวิจัยแบ่งตามการน าไปใช้ประโยชน์หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์ : การวิจัยเพ่ือประโยชน์

ทางวิชา การ และ/หรือการน าไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการวิจัย ได้แก่ 
1.1 การวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) เป็นการวิจัยที่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพ่ือ

ประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้เชิงวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ให้มีความรู้เพ่ิมพูนและถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็น
การค้นคว้าหาทฤษฎีใหม่ และ/หรือยืนยันทฤษฎีที่มีอยู่เดิม การวิจัยแบบนี้จึงเป็นการค้นคว้าหาความรู้เชิง
ทฤษฎี หรือสิ่งที่เป็นความรู้ขั้นพ้ืนฐาน บางครั้งเรียกว่า การวิจัยพ้ืนฐาน  (Basic Research) หรือการวิจัย
บริสุทธิ์ (Pure Research) ตัวอย่างของการวิจัยเชิงวิชาการ ได้แก่  การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ 
รูปแบบการบริหารการพัฒนาเชิงบูรณาการ ภาวะผู้น าองค์รวม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนา
รูปแบบการตัดสินใจ นโยบายการเมืองและการต่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

1.2  การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยที่น าผลการวิจัย หรือการวิจัย
เชิงวิชาการไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรม และ/หรือน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น รูปแบบการตัดสินใจ การพัฒนาการบริหาร การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินนโยบาย และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

2.  การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัย : การวิจัยที่บ่งบอกประเภทและคุณสมบัติของการวิจัยใน
รูปแบบต่างๆกัน การวิจัยแบ่งตามวิธีการวิจัยนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
ได้แก่ 

2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
ความจริงจากข้อเขียน บทความ เอกสาร จดหมายเหตุ หรือผลงานวิจัยที่ผู้ อ่ืนได้ท าไว้ เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ การวิจัยชนิดนี้จะเชื่อถือได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง และ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ค้นหา ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ
แหล่งข้อมูลก่อนที่จะน ามาวิเคราะห์ อีกทั้งผู้วิจัยจะต้องไม่ล า เอียงในการวิเคราะห์และตีความหมายของ
ข้อมูล หากผู้วิจัยมีความล าเอียงในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลแล้วจะท าให้ข้อค้นพบบิดเบือนไปจาก
ความจริงได ้

                                                           
1  ผศ. กวี รักษ์ชน และคณะ. 2535. หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  หน้า 149 
- 169. 
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 ข้อดีของการวิจัยเอกสาร คือ  
 ก.  เหมาะส าหรับงานวิจัยเหตุการณ์ในอดีต ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลในปัจจุบันได้ 

หรือเป็นการวิจัยเอกสารด้านกฎหมาย การวิจัยหลักสูตรการเรียนการสอน และอ่ืนๆ  
 ข. เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยการค้นหาเอกสารในห้องสมุด หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ต้องใช้เครื่องมือการวิจัยอื่นๆ 
 ค.  สะดวกและรวดเร็ว 
ข้อเสียของการวิจัยเอกสาร คือ  
 ก.  การวิจัยที่ศึกษาอาจไม่มีเอกสาร หรือข้อมูลเพียงพอในการท าวิจัย 
 ข. ข้อมูลที่ ได้อาจไม่ตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา เนื่องจากข้อมูลไม่ได้มาจาก

แหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นท าการวิจัยไว้ จึงอาจมีปัญหาด้านความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล และตรวจสอบได้ยากกว่าข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้วิจัยด าเนินการขึ้นเอง 

2.2  การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสิ่ง
ต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น และ/หรืการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
หรือปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบทดสอบ และแบบอื่นๆ การวิจัยแบบส ารวจจึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ 

ก. การวิจัยแบบส ารวจระดับท่ี 1 : การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หรือสภาพความเป็นไป
ของสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆที่เกิดข้ึน ว่าคืออะไร? เป็น
อย่างไร? มีการกระท าอะไรบ้าง? ซึ่งมีลักษณะของการพรรณนา (Describe) สภาพที่เป็นอยู่ และสิ่งที่
เกิดข้ึน ได้แก่ การส ารวจชุมชน การวิเคราะห์งาน และการส ารวจประชามติ  

การส ารวจชุมชน : การส ารวจข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนว่ามี
ลักษณะอย่างไร? มีความเป็นอยู่อย่างไร? เพศหญิงก่ีคน? เพศชายกี่คน? อาชีพอะไรบ้าง? ฯลฯ 

การวิเคราะห์งาน : การศึกษาความจริงเกี่ยวกับสภาพการท างานของหน่วยงานต่างๆ ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยงาน ผลการท างาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน วิธีแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ 

การส ารวจประชามติ : การศึกษาความคิดเห็นของบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์การ หรือ
ประชาชนในแต่ละภาคในด้านความคิดเห็น ความรู้สึกส่วนตัว ความพอใจ ความเข้าใจ  

ข. การวิจัยแบบส ารวจระดับที่ 2 : การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ที่
เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์ หรือมีอิทธิพลต่อกันหรือไม่? และมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อกันมากน้อย
เพียงใด? การวิจัยแบบส ารวจระดับที่ 2 นี้จึงเป็นการวิจัยในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ
ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตัวแปร (Variables) หมายถึง สิ่ง หรือคุณสมบัติที่ต้องการศึกษา 
เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และอ่ืนๆ 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 หรือการกระท าใดๆ อันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม หรือตัวแปรผล 
- ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือตัวแปรผล หมายถึง สิ่ง หรือคุณสมบัติ ที่

เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ 
 

 
ภาพที่ 1 : ภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยวิธีการวิจัยแบบส ารวจนี้ ผู้วิจัยไม่ได้
ควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อตัวแปรตามเหมือนการวิจัยแบบทดลอง ซึ่งการวิจัยแบบส ารวจที่ศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรต้น (บางครั้งเรียกการวิจัยนี้ว่า 
Expost Facto Research) นี้จะกล่าวได้เพียงว่าตัวแปรต้นอาจมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ดังนั้น ในการสรุป
ผลการวิจัย จึงต้องใช้ค าว่า “อาจคาดได้ว่า” หรือ “อาจเป็นสาเหตุ” หรือ “อาจมีอิทธิพลต่อ” แทนการ
สรุปผลการวิจัยด้วยความม่ันใจ (ฟันธง) กล่าวคือ ”ผลการวิจัยที่ค้นพบอาจคาดได้ว่า สาขาวิชาที่เรียนอาจ
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง” 

 
2.3  การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการแสวงหาความรู้ความจริง

อย่างมีระบบ ระเบียบ มีขั้นตอน เป็นแบบแผน และเหตุผล การวิจัยแบบทดลองเป็นวิธีการแสวงหาความรู้
ความจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยแบบทดลองนี้จะต้องมีคุณสมบัติส าคัญ 2 ประการ คือ 

ก. ความสามารถควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น และอิทธิพลอื่นๆ ที่ตอ้งการศึกษาได้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(น้อย(น้อย,,  ปานกลางปานกลาง,,  มาก)มาก)  

ตัวแปรตตัวแปรตามาม  ตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระ  

มีอิทธิพลต่อมีอิทธิพลต่อ  สาขาวิชาที่เรียนสาขาวิชาที่เรียน  

เพศ เพศ //  อายุอายุ  

ปีท่ีเรียนปีท่ีเรียน  

สถานภาพทางเศรษฐกิจสถานภาพทางเศรษฐกิจ  

ภูมิล าเนาภูมิล าเนา  

สถานการมาเรียนสถานการมาเรียน  
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ข. การจัดกระท า (Treatment) ในการทดลอง การวิจัยแบบทดลองนี้จะต้องมีการใส่ปัจจัย
การทดลอง (Experimental factors) เข้าไปในการทดลอง ปัจจัยการทดลอง (Experimental factors) ที่
ใส่นี้คือตัวแปรต้นที่นักวิจัยใส่เข้าไปในการทดลอง เพ่ือดูผลการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม 

การวิจัยแบบทดลองแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
- การวิจัยแบบทดลองอย่างแท้จริง (True Experimental Research) : การวิจัยที่

สามารถควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือปัจจัยอ่ืนๆ หรืออิทธิพลอ่ืนๆ ที่ต้องการศึกษาได้ทั้งหมด 
การวิจัยแบบทดลองอย่างแท้จริงนี้ มักใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการวิจัยทางการแพทย์ หรือการวิจัย
ด้านจิตวิทยาการทดลอง  

- การวิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) : การวิจัยที่ ผู้ วิจัยไม่
สามารถควบคุมตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น หรือปัจจัยอ่ืนๆ หรืออิทธิพลอ่ืนๆ ที่ต้องการศึกษาได้ทั้งหมด 
ผู้วิจัยสามารถควบคุมตัวแปรได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมากจะเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ
รัฐศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปรต้นได้ทั้งหมด 

2.4 การวิจัยแบบสังเกต (Observation Research) เป็นการวิจัยที่ใช้การสังเกตเป็นหลัก 
โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

ก. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบสังเกตที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที่ต้องการท าการวิจัย และจะท าการจดบันทึกในลักษณะเชิงปริมาณ (ตัวเลข) หรือเชิงคุณภาพ 
(พรรณนา) ซึ่งการวิจัยสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้ จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น แต่
ในทางกลับกันอาจจะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความล าเอียงและบิดเบือนจากข้อเท็จจริงไปได้ หากผู้วิจัยมี
ความสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจกลุ่มที่เข้าท าการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคุณค่าส่วนตัว ซึ่งเป็น
ลักษณะอัตตวิสัย (Subjectivity) แทนการวิเคราะห์และตีความที่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะ
ของความเป็นปรนัย เรียกว่าลักษณะวัตถุวิสัย (Objectivity) 

ข. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบสังเกตที่ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการท าการวิจัย เพียงแต่ผู้วิจัยสังเกตจากภายนอก อาจใช้วิธีถ่ายภาพ หรือเข้าฟัง
กิจกรรม หรือสัมภาษณ์บางคนที่เกี่ยวข้อง และท าการจดบันทึกในลักษณะเชิงปริมาณ (ตัวเลข) หรือเชิง
คุณภาพ (พรรณนา) ซึ่งการวิจัยสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ จะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ไม่ลึกซึ้งนัก ผู้วิจัยต้อง
เข้าไปสังเกตหลายๆ ครั้ง จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยนาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยต้อง
ระมัดระวังในการวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล โดยผู้วิจัยต้องไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการวิเคราะห์ ซึ่ง
เป็นลักษณะอัตตวิสัย (Subjectivity) มีผลท าให้การวิจัยบิดเบือนจากความจริง  

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 และสิ่งขุดพบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และ
ประมวลเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน 

3.2 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่พรรณนา หรือบรรยาย
สภาพปรากฏการณ์ หรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมต่างๆที่ต้องการศึกษา แบ่งการวิจัยออกเป็น การส ารวจ  
(Suyrvey), การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน (การศึกษาเฉพาะกรณี , การติดตามผล , การศึกษา
เปรียบเทียบเหตุผล, การศึกษาสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เอกสาร) และการศึกษาเชิงพัฒนาการ ซึ่งเป็น
การวิจัยการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และพยากรณ์อนาคต และใช้เวลาในการวิจัยเป็น
เวลานาน 

3.3 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 
2.3 

4.  การวิจัยแบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา : การวิจัยที่แบ่งตามหน่วยที่ต้องการศึกษา กล่าวคือ 
หน่วยที่ต้องการศึกษาท้ังหมด หรือบางหน่วยเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

4.1 การวิจัยแบบการศึกษากรณีทั่วไป  (General Research) เป็นการวิจัยที่สามารถ
พรรณนา และอธิบายหน่วยศึกษาต่างๆได้อย่างทั่วถึง และเป็นมาตรฐานสากล 

4.2 การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) เป็นการวิจัยที่สามารถพรรณนา 
และอธิบายหน่วยศึกษาท่ีต้องการเฉพาะเจาะจงเท่านั้น 

 
5.  การวิจัยแบ่งตามลักษณะการวัดและการวิเคราะห์ : การวิจัยที่มีลักษณะของการวัดที่เป็น

ตัวเลข (รูปธรรม) และไม่เป็นตัวเลข (พรรณนา) ลักษณะของการวิจัยที่เน้นคุณสมบัติในการวิเคราะห์ และ
การตีความหมายข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  

5.1  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณ 
(ตัวเลข) ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้จะวัดสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลข เช่น ระดับความคิดเห็นด้วยมาก
อย่างยิ่ง = 5, ความคิดเห็นด้วยมาก = 4, ความคิดเห็นด้วยปานกลาง = 3, ความคิดเห็นด้วยน้อย = 2 และ
ความคิดเห็นด้วยน้อยอย่างยิ่ง = 1 หรือรายได้ต่อเดือน = ……………… บาท ฯลฯ ด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต และ
แบบทดสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน ในการบันทึกข้อมูลในลักษณะของตัวเลข และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก ได้แก่ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานหรือสถิติเชิง
อ้างอิง นอกจากนี้ การวิเคราะห์และการตีความหมายจะอาศัยข้อมูลที่ได้ และสถิติที่ใช้เป็นหลัก ผู้วิจัยจะไม่
วิเคราะห์เกินข้อมูล และไม่ใช้คุณค่าส่วนตัวในการตีความจากข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยสถิตินี้จึงเชื่อถือได้ในความเป็นปรนัย หรือวัตถุวิสัย (Objectivity) 

5.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะต่างจากการ
วิจัยเชิงปริมาณหลายประเด็น กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่วัดสิ่งที่ต้องการศึกษาออกมาเป็นเชิง
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ปริมาณ (ตัวเลข) โดยผู้วิจัยจะใช้การศึกษาหลายๆวิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสังเกต การส ารวจ การ
สัมภาษณ์ และอ่ืนๆ ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะเน้นการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยไป
สัมผัสข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation), การสัมภาษณ์ลึก 
(Depth Interview) และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะใช้เวลานาน
กว่าการวิจัยเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์ 
แต่ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวโยงระหว่างทฤษฎีและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆเข้า
ด้วยกัน เพ่ือพรรณนา และอธิบายเหตุการณ์และความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรม
ที่ต้องการศึกษา 
 
 

 
ตารางที่ 1.1 : ตารางเปรียบเทียบการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประเภทการวิจัย 
แนวความคิด 

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ด้านวัตถุประสงค์ ให้ความส าคัญแก่องค์ประกอบส่วน
ที่มีลักษณะรูปธรรม (ข้อมูลเชิง
ประจักษ์) 

ให้ความส าคัญแก่องค์ ประกอบ
ส่วนที่มีลักษณะนามธรรม เช่น 
อุดมการณ์ 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยไม่ต้องออกไปสัมผัส
ข้อมูลด้วยตนเอง 

 แบบสอบถาม 
 แบบทดสอบ 
 แบบส ารวจ ฯลฯ 
 ใช้เวลาเก็บขอ้มูลน้อย 

 ผู้วิจัยออกไปสัมผัสข้อมูลด้วย
ตนเอง 

 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม / 
สัมภาษณ์ลึก 

 การตะล่อมกล่อมเกลา 
 ใช้เวลาเก็บข้อมูลนาน 

ด้านลักษณะข้อมูล  ข้อมูลเชิงรูปธรรม 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ข้อมูลเชิงนามธรรม 
 โลกทัศน์ 
 ความรู้สึกนึกคิด 
 ชีวประวัติ 
 อุดมการณ์ / ค่านิยม 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติชั้นสูงวิเคราะห์  ไม่ใช้สถิติชั้นสูง 
ด้านการตีความหมาย  ตีความหมายตามค่าของข้อมูล

ที่ได้ 
 ไม่ใช้คุณค่าส่วนตัววิเคราะห์ 

 วิเคราะห์&สังเคราะห์เกี่ยว
โยงทฤษฎี 

 ให้ความหมายแก่ข้อมูลที่
ได้มา 
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 สิ่งที่เหมือนกันของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ความแม่นตรง (Validity) 
และความเชื่อถือได้ (Reliability) ซึ่งเป็นหัวใจที่ส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
บทสรุป 
 การก าหนดวิธีการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยรูปแบบใดๆ ก็ตาม ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการ
วิจัยเชิงคุณภาพ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปนี้ 
 1) การวิจัยต้องสามารถได้ผลการวิจัยตรงกับหัวข้อเรื่อง ปัญหา และจุดมุ่งหมายการวิจัยที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ เกณฑ์ข้อนี้นับเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
หากผลการวิจัยได้ผลลัพธ์ หรือค าตอบที่ไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา และ/
หรือไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้แล้ว ก็จะเป็นการวิจัยที่ใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ การวิจัย หมายถึง การหา
ค าตอบให้กับค าถาม โดยที่ค าถามก็คือประเด็นปัญหา หรือหัวข้อเรื่องนั่นเอง 
 2) ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค าถามในปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยต้อง
ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูล และน าข้อมูลมาประมวลผล เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามในปัญหาของการวิจัยเสียก่อน หากไม่สามารถด าเนินการได้ ผู้วิจัยจะต้องเปลี่ยน
รูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องก าหนดหน่วยวิเคราะห์ หรือกลุ่ม
ตัวอย่างให้ตรงกับประเด็นปัญหาการวิจัย มิฉะนั้นแล้วการวิจัยก็จะผิดพลาดและบิดเบือนไปจากประเด็นที่
ต้องการศึกษา แม้ว่าผู้วิจัยจะใช้สถิติขั้นสูงเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถตอบค าถามของประเด็นปัญหาที่
ต้องการศึกษาได้ ท าให้การวิจัยด้อยคุณค่าและใช้ไม่ได้ 
 3) ความรู้ความสามารถในการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องความรู้ความสามารถในการท าการวิจัย ซึ่ง
จะต้องมีความรู้ทางเทคนิคการวิจัยชั้นสูง ความรู้ทางสถิติชั้นสูงเพ่ือวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล 
มิฉะนั้น การวิจัยจะไม่สามารถส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
 4) ปัจจัยต่างๆ ด้านการวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย หรือการออกแบบการวิจัยจะต้องค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย เวลาในการท าวิจัย ความพร้อมของบุคลากรในการวิจัย และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยจึงเป็นการค้นหาค าตอบต่อค าถาม หรือประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ อีกทั้งการ
วิจัย ยังช่วยให้สร้างกรอบแนวความคิด ซึ่งมุ่งเน้นการตอบประเด็นปัญหา หรือค าถาม ซึ่งแท้จริงก็คือ หัวข้อ
เรื่องงานวิจัย หากผลงานวิจัยไม่สามารถตอบค าถาม หรือประเด็นปัญหาการวิจัย หรือผลงานวิจัยสรุป
ประเด็นอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย งานวิจัยนั้นก็ไม่มีคุณภาพและจะได้รับการปฏิเสธผลงานวิจัยนั้น 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของความส าเร็จในงานวิจัย ทั้งด้านความรู้ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
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1. ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการตั้งหัวข้อการวิจัย 
2. ผู้วิจัยจะทราบถึงความแตกต่างของประเภทการวิจัย เพื่อใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และ

เกิดประโยชน์แท้จริง 
3. งานวิจัยที่ดี มีประโยชน์และคุณภาพสามารถน าไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติได้ 
4. ท าให้ได้พัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ และผลงานวิจัยที่ตรงประเด็น ตรงเป้า และผลงานวิจัยจะ

ได้รับการยองรับและเชื่อถือได้มากขึ้น 
5. พัฒนาองค์ความรู้การวิจัยในระดับสูงสู่สากล  
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องคความรูของผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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หัวขอ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู : CONTEXT/C  

การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  
รายละเอียด/วิธีการที่ไดด าเนินการ : ACTION/A  

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดการภารกิจของรัฐ เริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบ
สินค้าและบริการสาธารณะให้กับพลเมือง โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความกินดี อยู่ดี และมีความสุขอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา โดยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่ดีที่สุด คือ การวิจัย และเมื่อพิจารณาถึงแก่นของการวิจัยจะพบว่า
กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถือว่าเป็นสมมติฐานแห่งองค์ความรู้ใหม่ เมื่อกรอบแนวคิดการ
วิจัยผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยแล้ว ก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่แท้จริง กรอบแนวคิด
ในการวิจัย เป็นผลสรุปจากการศึกษาทฤษฏีและผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาการวิจัย ซึ่งผู้เสนอเค้าโครง
สรุปเป็นแนวคิดของตนเองส าหรับการด าเนินการวิจัยของตน โดยทั่วไปก่อนการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษา ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องให้มากพอว่ามีใครเคยท าวิจัยเรื่องท านอง
นี้มาบ้าง เขาท าอย่างไรและข้อค้นพบของการวิจัยมีอะไรบ้าง แล้วน ามาประกอบการวางแผนการวิจัยของ
ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระซึ่งประกอบด้วยตัวแปรและการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ส าหรับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กรอบแนวคิดในการ
วิจัยอาจมีแต่การระบุเฉพาะตัวแปรว่ามีตัวแปรอะไรที่จะน ามาศึกษา กรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเปรียบเสมือน
ขอบเขตทางด้านเนื้อหาสาระของการวิจัย ส่วนการวิจัยประเภทอธิบาย (Explanatory Research) กรอบ
แนวคิดของการวิจัยมีการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย  

 
แหล่งที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย  

1. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดท่ีรัดกุม มีเหตุมีผล ผู้วิจัยควรศึกษาทฤษฎี
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้เพราะไม่เพียงแต่จะได้ตัวแปรต่างๆ เท่านั้น ยังได้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างมีเนื้อหาสาระ ค าอธิบายหรือข้อสรุปต่างๆ ที่ได้
จากการวิเคราะห์หรือสรุปผลจะได้มีความหนักแน่นในเชิงทฤษฎี ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงตัวแปรใดส าคัญ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้ว  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หมายถึง งานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้ท ามาแล้วมีประเด็นตรงกับประเด็นที่เราต้องการ
ศึกษา หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวที่ต้องการศึกษารวมอยู่ด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะไม่ได้อยู่
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เท่านั้น แต่อาจจะอยู่ในสาขาอ่ืนๆ ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยควรมุ่งศึกษาว่าผู้ที่ได้
ท าวิจัยมาแล้วมองเห็นว่าตัวแปรใดมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไรกับปรากฏการณ์หรือประเด็นที่เราต้องการ
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ศึกษา หรือบางตัวแปรอาจจะไม่เก่ียวข้องแต่ผู้วิจัยไม่ควรตัดทิ้ง เพราะสามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
ยืนยันต่อไปว่ามีหรือไม่มีความส าคัญในกลุ่มประชากรที่ศึกษาอยู่  

3. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเองท่ีสังเคราะห์ขึ้นเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ
ที่เก่ียวข้องแล้ว กรอบแนวคิดยังจะได้มาจากความคิดและประสบการณ์การท างานของผู้วิจัยเองอีกด้วย  

 
หลักเกณฑ์ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย  

1. ตัวแปรแต่ละตัวที่เลือกมาศึกษา หรือที่น าเสนอไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจัยต้องมีพ้ืนฐานเชิง
ทฤษฏีว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา  

2. มีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใช้
ควบคุม  

3. มีรูปแบบสอดคล้องกับความสนใจ หรือ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. ระบุรายละเอียดของตัวแปรและหรือสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจนด้วย

สัญลักษณ์หรือแผนภาพ  
 

หลักในการเลือกกรอบแนวคิด  
หลักส าคัญในการเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัย มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ  

1. ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดท่ีตรงประเด็นของการวิจัย กล่าวคือ มีความตรงประเด็นใน
ด้านเนื้อหา ซึ่งพิจารณาได้จากเนื้อหาของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใช้ควบคุม และระเบียบวิธีที่ใช้ในการ
วิจัย ในกรณีที่มีแนวคิดหลายๆ แนวตรงกับหัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ผู้วิจัยควรเลือกแนวคิดที่ตนเอง
คิดว่าตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษามากที่สุด  

2. ความง่ายและไม่สลับซับซ้อน กรอบแนวคิดที่ควรจะเลือกควรเป็นกรอบที่ง่ายแก่การเข้าใจ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด ผู้ที่ท าวิจัยควรเลือกทฤษฎีที่ง่าย
ที่สุดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้พอๆกัน  

3. ความสอดคล้องกับความสนใจ กรอบแนวคิดที่ใช้ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับตัวแปร หรอื
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ที่จะท าการวิจัย  

4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ การวิจัยนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึงประโยชน์ที่สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติ  
 
วิธีการสร้างกรอบแนวคิด  

การสร้างกรอบแนวคิด เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่างานวิจัยนั้นมีแนวคิดท่ีส าคัญอะไรบ้าง มีการ
เชื่อมโยงเก่ียวข้องกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้วจิัยต้องน าข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์  
ยังท าให้กรอบแนวคิดในการวิจัย มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเหตุผล  
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เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริงๆ สิ่งส าคัญคือ ผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาความรู้ ในทฤษฎี
นั้นๆ ให้มากพอ ท าความเข้าใจทั้งความหมายแนวคิดที่ส าคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยง  ในเชิง
เหตุผลให้เห็นเป็นกรอบได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิดนี้ บางที่เรียกว่า รูปแบบ หรือตัวแบบ   
(สังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริงๆ สิ่งส าคัญคือผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาความรู้
ในทฤษฎีนั้นๆให้มากพอท าความเข้าใจทั้งความหมายแนวคิดที่ส าคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงใน
เชิงเหตุผลให้เห็นเป็นกรอบได้อย่างชัดเจนการเชื่อมโยงของแนวคิดนี้ บางที่เรียกว่า รูปแบบหรือตัวแบบ  
(Model)  

วิธีการสร้างกรอบแนวคิดกระท าได้ 2 ลักษณะคือ 
1.โดยการสรุปประเด็นต่างๆจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้

กระจ่าง 
2.ก าหนดจากกรอบทฤษฎีที่มีใช้ เป็นส่วนส าคัญในการศึกษาวิจัยในขอบเขตของเอกสารและ

งานวิจัยที่ได้ศึกษา เช่นการน าทฤษฎีระบบราชการของแม็กซ์เวเบอร์ มาใช้เป็นกรอบการวิจัยในการวิจัยเชิง
บรรยายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาตัวแปรกรอบแนวคิดมักจะเป็นในลักษณะที่1คือการสรุปประเด็นข้อมูล
ส่วนในการวิจัยทดลองจะต้องมีพ้ืนฐานทฤษฎี หลักการของการวิจัยที่ชัดเจนการก าหนดกรอบแนวคิดมักจะ
เป็นลักษณะที ่ 
 
รูปแบบการน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยหมายถึงการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดต่างๆ  เป็นอย่างไรกรอบ
แนวคิดในการวิจัยจึงแตกต่างจากขอบเขตของการวิจัยผู้วิจัยจะพบเห็นการวางกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้
หลายที่ด้วยกันงานวิจัยบางเล่มน าเสนอกรอบแนวคิดในบทที่ 1 แต่การน าเสนอที่มีเหตุผลควรน าเสนอใน
บทที่2เพราะกรอบแนวคิดในการวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศหรือโดยอัตโนมัติแต่เกิดจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่มีมาแล้วหรือที่ใกล้เคียงกันทั้งในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอ่ืนๆ 
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่สมบูรณ์ต้องผ่านกระบวนการท าความชัดเจนในประเด็นค าถามของการวิจัยและ
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วซึ่งการน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถ
น าเสนอได้ 4 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. การน าเสนอเชิงบรรยาย เป็นการพรรณนาด้วยประโยคข้อความต่อเนื่องเพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ชุดคือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ กับตัวแปรตามหรือตัวแปรผลแต่ในการวิจัยบาง
ประเภทเช่นการวิจัยเชิงส ารวจไม่มีการก าหนดว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามการบรรยายจึง
เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาชุดนั้น 
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2. การน าเสนอแผนภาพเป็นการน าเสนอด้วยแผนภาพจากการกลั่นกรองความเข้าใจของผู้วิจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาของผู้วิจัยได้อย่างชัดเจนซึ่งผู้อ่ืนที่อ่านเรื่องนี้เพียงแต่เห็น
แผนภาพแล้วเข้าใจผู้วิจัยควรน าเสนอเฉพาะตัวแปรหลักไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดของตัวแปรในแผนภาพ 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1  
 

 
 

จากแผนภาพที่ 1 ตัวแปรความรู้ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลเพื่อน แต่ละตัวมีผลต่อการ
ติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นโดยตรง  

 
แผนภาพที่ 2  
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จากแผนภาพที่ 2 ตัวแปรอิทธิพลของเพ่ือนมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อไปยังการติดเชื้อเอดส์ของ
เด็กวัยรุ่น ส่วนตัวแปรความรู้และฐานะทางบ้านมีผลต่อค่านิยม และส่งผลต่อการติดเชื้อเอดส์ของวัยรุ่น ใน
ขณะเดียวกันตัวแปรความรู้ ฐานะทางบ้านก็มีผลโดยตรงต่อการติดเชื้อเอดส์ของวัยรุ่น  สุวิมล ว่องวาณิช 
(2551, หน้า 12) ได้น าเสนอตัวอย่างการก าหนดกรอบความคิดของการวิจัยว่า ต้องมีการบรรยายข้อความ
ก่อนน าเสนอแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัย ในค าอธิบายดังกล่าวต้องมีการอ้างอิง
ที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงให้เห็นตัวแปรที่ศึกษา โดยปกติจะก าหนดตัวแปรตาม
ไว้ทางขวามือ ตัวแปรที่ส่งผลหรือตัวแปรที่อธิบายความสัมพันธ์ (ตัวแปรอิสระ) จะอยู่ทางซ้ายมือ 
ตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของครู ที่จะสามารถเป็นนักวิชาการด้านการวิจัย
และประเมิน สรุปได้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  2 ส่วน คือ วัฒนธรรมการวิจัยและประเมิน
สมรรถภาพการวิจัยและการประเมิน ตามกรอบความคิดของการวิจัยในแผนภาพ 3 นอกจากนี้ผลการวิจัย
ของสุวิมล ว่องวาณิช, อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ และอวยพร เรืองตระกูล (2543) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล
หลายตัว เช่น อายุ ระดับการศึกษา สังกัด มีผลต่อทักษะการประเมิน ในแผนภาพ 3 จึงก าหนดกรอบ
ความคิดของการวิจัยว่าความเป็นครูมืออาชีพของครู น่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่
เป็นภูมิหลังของครู (อายุ สังกัด ระดับการศึกษาที่สอน ขนาดโรงเรียน เพศ สถานภาพ) ปัจจัยส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับเฉพาะกับการวิจัยและประเมิน ได้แก่ ความรู้สึกต่อการวิจัยและประเมินของครู และระดับของการ
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและประเมินด้วยวิธีการต่างๆ และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ระดับของความเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา
(knowledge-based)  
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แผนภาพที่ 3 กรอบความคิดของการวิจัย  

 
 
 
 
 

3. การน าเสนอแบบจ าลองคณิตศาสตร์ เป็นการน าเสนอด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุดได้ชัดเจน และช่วยให้สามารถเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม วิธีนี้นิยมใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดด้วยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ เช่น  

Y = f (P, Q, R, S)  
Y = การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่น  
P = ความรู้เรื่องเอดส์  
Q = ค่านิยม  
R = ฐานะทางบ้าน  
S = อิทธิพลของเพ่ือน  
จากฟังชั่นที่ก าหนด หมายความว่า การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นขึ้นอยู่กับ หรือมีความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ ค่านิยม ฐานะทางบ้าน และอิทธิพลของเพ่ือน  
4. การน าเสนอแบบผสม เป็นการน าเสนอผสมกันทั้ง 3 แบบ หรือผสมกัน 2 แบบที่กล่าวมาข้างต้น

งานวิจัยบางประเภทไม่จ าเป็นต้องน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย  ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม งานวิจัยประเภทนี้ต้องการจัดกลุ่มหรือจัดโครงสร้างของตัวแปร เช่น งานวิจัยที่ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factors analysis) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น การน าเสนอกรอบ
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แนวคิดในการวิจัยต้องยึดหลักว่า “น าเสนอแต่น้อยเรียบง่ายและไม่รกรุงรัง” ดังนั้นผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องบอก
รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด เพราะจะต้องน าเสนอในหัวข้อต่อไปอยู่แล้ว  

 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R  
 การเลือกกรอบแนวคิด มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล 
การออกแบบวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย การสร้างกรอบ
แนวคิด เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่างานวิจัยนั้นมีแนวคิดที่ส าคัญอะไรบ้าง มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้วิจัยต้องน าข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริงๆ สิ่งส าคัญ คือ ผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาความรู้ในทฤษฎีนั้นๆ ให้
มากพอ ท าความเข้าใจทั้งความหมาย แนวคิดที่ส าคัญของสมมติฐานจนสามารถเชื่อมโยงในเชิงเหตุผลให้
เห็นเป็นกรอบได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงของแนวคิดนี้บางที่เรียกว่ารูปแบบ หรือตัวแบบ (model)  
การสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ที่อ่านงานวิจัย ดังนี้  

1. สามารถเข้าใจแนวคิดส าคัญที่แสดงถึงแก่นของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น  
2. เป็นตัวชี้น าท าให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่างานวิจัยเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
3. สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถตอบค าถามที่ศึกษาได้  
4. เป็นแนวทางในการก าหนดความหมายตัวแปร การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัย  
5. สามารถเชื่อมโยงไปสู่การก าหนดกรอบทิศทางการท าวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะ

วิเคราะห์ข้อมูล  
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ประกอบการบรรยายในงาน Thailand Research Expo 2008 วันที่ 16 กันยายน 2551 ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร.โดย ส่วนส่งเส
รอมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการ
หลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษาจากข้อมูลจ านวนหนึ่ง ซึ่ง
มักไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ถือว่าสถิติเป็นวิธีการวิเคราะห์หลัก แต่จะถือเป็นข้อมูล
เสริมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิเคราะห์ข้อมูลนับเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง และควรมีความ
รอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎีอย่างกว้างขวาง มีความเป็นสหวิทยากรอยู่ในตัวเอง มีความสามารถทางภาษา
สามารถเชื่อมโยงข้อความและสร้างข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิดและตีความหมายของข้อมูลได้หลาย ๆ แบบ 
(เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555) 
 ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องใช้เฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น แต่
อาจใช้กับการวิจัยเชิงปริมาณท่ีผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การ
สัมภาษณ์ การสังเกต จดบันทึก มาท าการวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความหมายและตอบค าถาม
หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย (ศรีเพ็ญ ตันติเวสส,  2561) 
  
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1. การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis)  
 การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล คือ การจ าแนกข้อมูลเป็นชนิด (Typologles) ค าว่า 
“Typologles” หมายถึง ขั้นตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกรณีที่นักวิจัยท าการเก็บ
รวบรวม ข้อมูลแล้ว นักวิจัยจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบข้อมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ์ ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น ซึ่งการ
จ าแนกหรือการ จัดกลุ่มข้อมูลนี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท (รัตนะ บัวสนธ์, 2551) ได้แก่ 
   1.1 การจ าแนกข้อมูลในระดับจุลภาค  
  การจ าแนกข้อมูลระดับนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์ค าหลัก (Domain 
Analysis) กับการวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) การวิเคราะห์ค าหลัก หมายถึงการจ าแนก 
จัดกลุ่มค าชุดหนึ่งให้อยู่ภายใต้ค าอีกชุดหนึ่ง ซึ่งค าดังกล่าวนี้มีความหมายครอบคลุมค าชุดนั้น ๆ หรือ อาจ
กล่าว ได้ว่า การวิเคราะห์ค าหลัก เป็นการจัดกลุ่มค าชุดหนึ่งให้อยู่ร่วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ์
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บางอย่างของ ค าแต่ละค าที่น ามาใช้จัดกลุ่ม ทั้งนี้ลักษณะความสัมพันธ์บางอย่างที่ว่านี้เป็นความสัมพันธ์เชิง
วัฒนธรรมที่บุคคล แต่ละสังคมเป็นผู้จัดจ าแนก 
  1.2 การจ าแนกข้อมูลในระดับมหภาค 
  การจ าแนกข้อมูลในระดับมหภาค เป็นการจ าแนกข้อมูลตามเหตุการณ์ (Event) หรือ 
การวิเคราะห์เหตุการณ์ ตามเรื่องราว (Event Analysis) ที่ปรากฏ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภาค 
แบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎีและแบบไม่อิงทฤษฎี 
   1.2.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้น ๆ 
โดยการยึดแนวคิดหรือกรอบการจ าแนกเหตุการณ์โดยอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นกรอบการจ าแนก ซึ่ง
กรอบการจ าแนกเหตุการณ์ท่ีนิยมใช้หรือมีลักษณะกลาง ๆ ที่มักน ามาใช้ร่วมกันคือ การวิเคราะห์เหตุการณ์
ออกเป็น 6 ประเภท คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและท าไม 
   1.2.2 การวิเคราะห์ เหตุการณ์แบบไม่ อิงทฤษฎี  คือ การจ าแนกข้ อมูลใน
เหตุการณ์หนึ่ง ๆที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล ซึ่งอาจใช้สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดง่าย ๆ ตามประเภทที่ผู้วิจัยสังเกต เมื่อจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดแล้ว 
ผู้วิจัยจะพิจารณา ดูความสม่ าเสมอของการเกิดของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ นอกจากนี้แม้ว่าผู้วิจัยจะจ าแนกเองแต่ก็ต้องอาศัยมุมมองของบุคคลในสนามวิจัยเป็นพื้นฐาน
ในการจ าแนก 
 2. การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison)  
 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ คือ การใช้วิธีการเปรียบเทียบ โดยการน าข้อมูลมา
เทียบเป็นปรากฏการณ์ วิธีการนี้ สามารถท าได้โดยการที่ผู้วิจัยสังเกต หรือรวบรวมข้อมูลได้หลาย ๆ อย่าง
แล้วน ามาแยกตามชนิด น ามาเปรียบเทียบกันโดยท าตารางหาความสัมพันธ์จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นและ
สรุปผลออกมาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการนี้จะท าให้ได้ข้อสรุปที่มีความเป็นนามธรรมมากขึ้นและ
ครอบคลุมหรือสามารถใช้อ้างอิงเหตุการณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้โดยทั่ว ๆ ไปการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
เหตุการณ์มักจะกระท าภายหลังจากได้ท าการวิเคราะห์จ าแนกหรือจัดกลุ่มข้อมูลแล้ว หลังจากนั้นจึงน า
ข้อมูลไปใส่ในตารางท าการสรุปลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันของข้อมูลเหตุการณ์เหล่านั้น 
วิธีการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ย่อย ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 จัดชุดเหตุการณ์ใส่ตาราง ในขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลเหตุการณ์แต่ละ
เหตุการณ์ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จ าแนกไว้มาใส่ในตารางเพ่ือแยกประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละเหตุการณ์
โดยแยกประเด็นในแต่ละเหตุการณ์เป็น 6 ประเด็น คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและท าไม 
  ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบเหตุการณ์ หลังจากน าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ใส่ตาราง
แล้วด าเนินการเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ใหม่ ๆ กับเหตุการณ์เดิมซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นจาก
การแสดงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเดิมหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้รับการบันทึกลง
ตารางโดยการจ าแนกประเด็นต่าง ๆ เหมือนกันเพ่ือท าการเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเหตุการณ์ได้แล้ว ก็ด าเนินการสรุปสิ่งที่บันทึกได้ไว้ก่อน ซึ่งข้อสรุปเหล่านี้ก็คือข้อสรุปย่อย  
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  ขั้นตอนที่ 3 ประมวลข้อมูลเหตุการณ์แต่ละชุด แต่ละประเด็นของข้อมูลเหตุการณ์เข้า
ด้วยกันในขั้นตอนนี้เป็นการน าเหตุการณ์แต่ละชุดที่จัดลงตารางตามประเด็นต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันเพ่ือ
หาลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นก็เขียนสรุปบรรยายเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์แต่ละ
ชุดเข้าด้วยกันเป็นการสั่งสมข้อค้นพบ หรือข้อสรุปย่อย ๆ จากการเปรียบเทียบประเภทของข้อมูลและ
คุณลักษณะของประเภท 
ซึ่งกันและกัน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ผู้วิจัยก็จะเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ท าให้เกิดความสัมพันธ์และเกิด
เป็นแนวคิดย่อย ๆ ขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 4 ขยายวงของการเปรียบเทียบแล้วเลือกเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกุญแจส าคัญ 
ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดที่ได้จากการสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลในเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ 
3 มาพิจารณาเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่เมื่อขยายวงของการเปรียบเทียบออกไป คุณสมบัติที่ได้คล้ายคลึงและ
ที่แตกต่างกันของข้อมูลก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งท าให้ผู้วิจัยพบข้อสรุปได้ ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวจะมี
ลักษณะเป็นกรอบแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นฐานขั้นแรกของการน าไปสู่ทฤษฎีหรือข้อสรุปเชิงนามธรรมที่
ใหญ่ขึ้น 
 3. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) 
 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูลเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละ
ชุดแล้วน าคุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูล มาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและ
แตกต่างกันหลังจากนั้นจึงท าการสรุปบรรยายให้เห็นถึงความหมายของข้อมูลเหล่านั้น โดยการวิเคราะห์
ส่วนประกอบจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป แต่ไม่ควรมากเกินสิบชุด ถ้าหากข้อมูลมาก
เกินไปจะท าให้ยากแก่การลงสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติของส่วนประกอบข้อมูลนั้น นอกจากนั้นแล้วการลงสรุป
ข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบ ควรเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดและได้จากการเก็บ
รวบรวมด้วยการวิเคราะห์ที่เจาะลึก หรือเน้นจุดสนใจ ทั้งนี้เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาแยกส่วน 
ประกอบได้หลายส่วน ทั้งนี้การจะแยกส่วนประกอบของข้อมูลเพื่อพิจารณาคุณสมบัตินั้นจะแยกออกเป็นกี่
ส่วนนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้วิจัยว่าหากแยกแล้วจะท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบได้ชัดเจน
ขึ้นก็ควรแยกส่วนประกอบตามนั้น สรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 เลือกข้อมูล (ท่ีท าการวิเคราะห์จัดกลุ่มหรือ ก าหนดชื่อข้อมูลแล้ว) ที่จะน ามา
แยกส่วนประกอบเพ่ือหาคุณสมบัติที่ต้องการเปรียบเทียบ ซึ่งควรมีข้อมูลอย่างน้อยตั้งแต่สองชุดขึ้นไป แต่ก็
ไม่ควรมากเกินไปควรพิจารณาให้เหมาะสมสะดวกต่อการเปรียบเทียบ 
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์แยกส่วนประกอบข้อมูลแต่ชุด โดยพิจารณาว่าจะแยกส่วนประกอบ
ของข้อมูลเป็นกี่ส่วนจากคุณสมบัติใดบ้าง ส่วนประกอบที่จะแยกควรพิจารณาว่าถ้าแยกแล้วสามารถให้
คุณสมบัติที่จะน ามาเปรียบเทียบกันได้หรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ 3 จดรายชื่อข้อมูลและส่วนประกอบที่จะแยกข้อมูลชุดนั้น ๆ ไว้ ในกระดาษ
บันทึกเพ่ือป้องกันการลืม 
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  ขั้นตอนที่ 4 จัดท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบและ
ใส่คุณสมบัติข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบลงในตาราง ถ้าคุณสมบัติของข้อมูลและส่วนประกอบใด 
ขาดหายไปอาจต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
  ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดตามส่วนประกอบ โดยพิจารณา
ความเหมือนและความแตกต่างและสร้างข้อสรุปที่ได้จากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงให้เห็นคุณสมบัติ
ของข้อมูลตามส่วนประกอบนั้น ๆ 
 4. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) 
 การวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ 
ที่มองเห็นที่เก็บรวบรวมมาได้จากข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป เช่น การปฏิบัติงาน พฤติกรรมการสอน 
ตลอดจนการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ฯลฯ เมื่อผู้วิจัยได้เห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจึงลง
มือสรุปแต่หากข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบอ่ืน ๆ ก็ถือว่า ผลที่ได้เป็นสมมติฐาน หากได้รับการ
ยืนยันก็ถือว่าเป็นข้อสรุปซึ่งมีความเป็นนามธรรมในระดับต้น ๆ ซึ่งการวิเคราะห์สรุปอุปนัย จัดได้ว่าเป็น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องน ามาใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพทุกเรื่อง ทั้งนี้
เพราะการวิเคราะห์สรุปอุปนัย เป็นการพิจารณาลักษณะร่วมกันของข้อมูลรูปธรรมเพ่ือสรุปร่วมลักษณะ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักของค าว่า “อุปนัย” (induction) ซึ่งหมายรวมถึงการหาความจริงจาก
ข้อเท็จจริง (fact) ส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมแล้วสรุปความจริงชุดใหญ่ที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมครอบคลุมข้อเท็จจริงส่วนย่อยเหล่านั้น 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารนั้น สามารถท าได้โดยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีเชิง 
ปริมาณ คือ การท าให้ข้อมูลของเอกสารนั้น ได้แก่ ถ้อยค า ประโยค หรือใจความที่ปรากฏในเอกสารเป็น
จ านวนที่วัดได้แล้วแจงนับจ านวนของถ้อยค า ประโยค หรือใจความเหล่านั้น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ที่
รู้จักกันดีคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่ง โดยปกติการวิเคราะห์เนื้อหาจะท าตามเนื้อหาที่
ปรากฏ (Manifest content) ในเอกสาร มากกว่ากระท ากับเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ (Latent content) การวัด
ความถี่ของค าหรือข้อความในเอกสารก็หมายถึงค าหรือข้อความที่มีอยู่ ไม่ใช่ค าหรือข้อความที่ผู้วิจัยตีความ
ได้ การตีความจะกระท าในอีกขั้นตอนหนึ่งภายหลังเมื่อผู้วิจัยจะสรุปข้อมูล ส่วนวิธีการทางคุณภาพ คือ การ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) จากเอกสารดังกล่าวประกอบกับเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาจมีการ
แบ่งประเภทตามเนื้อหาของเอกสาร แล้วเปรียบเทียบเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารนั้นมิได้สนใจเพียงแค่ข้อความที่ปรากฏในเอกสาร หากทว่าพยายาม
ค้นหาและตีความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั้นอีกด้วย โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการ
อ่ืนหรือข้อมูลภูมิหลังสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ มาประกอบการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลในเอกสาร 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสาร เป็นการก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยคัดเลือก
เอกสารอะไร 
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ประเภทใด มาท าการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้น ส าหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อที่จะ
ท าการวิเคราะห์ ให้ชัดเจน โดยอาจใช้ช่วงระยะเวลาปีที่พิมพ์หรือบันทึก แหล่งเผยแพร่ และลักษณะการ
เผยแพร่เป็นต้น การก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสารที่ชัดเจนจะมีประโยชน์มากในกรณีที่มีบุคคลอ่ืนมาท า
การวิเคราะห์จะท าให้เลือกเอกสารได้ตรงกัน 
  ขั้นตอนที่ 2 วางเค้าโครงการวิเคราะห์เป็นการจัดระบบการจ าแนกค าหรือข้อความใน
เนื้อหาสาระของเอกสารซึ่งผู้วิเคราะห์ควรจัดระบบการจ าแนกให้ชัดเจนว่าจะจ าแนกโดยใช้ค าหรือข้อความ
ใดบ้างระบบการจ าแนกที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถที่จะน าเนื้อหาใดมาวิเคราะห์และจะตัด
เนื้อหาใดออกไป ทั้งนี้การก าหนดระบบการจ าแนกควรจ าแนกโดยการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ 
   1) การจ าแนกควรสอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงค์ของตัวแปรในการวิจัย 
   2) การจ าแนกควรมีความครอบคลุม ค าหรือข้อความที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นระบบ
ในการจ าแนกควรมีความครอบคลุมค าหรือข้อความอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารเพ่ือให้สามารถน ามาลงรหัส 
แจงนับได้ถูกต้องภายใต้ค าหลักในการจ าแนก 
   3) การจ าแนกควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เช่น การจ าแนกโดยใช้ฐานะทาง
เศรษฐกิจ อาชีพ เวลาและสถานภาพเป็นต้น ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการจ าแนกจะมีประโยชน์
ป้องกันการซ้ าซ้อนกันของค าหรือข้อความที่จะปรากฏเมื่อท าการแจงนับ 
   4) การจ าแนกควรมีระบบที่เด่นชัด ไม่ควรมีค าซ้ าซ้อนกันระหว่างข้อความที่จะ
น าไปแจงนับภายใต้ระบบการจ าแนกแต่ละครั้ง 
  ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม (Context) ของข้อมูลเอกสารเป็นการพิจารณา
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลเอกสารที่จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง 
มีความครอบคลุมมากที่สุด โดยลักษณะของข้อมูลที่จะพิจารณาได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูล ช่วงเวลาของ 
การบันทึกข้อมูล ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลที่ผู้บันทึกข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลถึง และแหล่งเผยแพร่ข้อมูล 
ลักษณะเหล่านี้ของข้อมูลจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลสามารถมาวิเคราะห์เชื่อมโยงอธิบายข้อมูลในเอกสารได้
ดีขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนับความถี่ของค าหรือข้อความที่จ าแนกไว้ภายใต้
ระบบการจ าแนกท่ีก าหนดไว้หลังจากนั้น ก็ท าการวิเคราะห์เชื่อมโยง สรุปบรรยายข้อมูลที่จ าแนกได้ อ้างอิง
ไปสู่ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนั้น ๆส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั่ว ๆ ไป เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา นับเป็นเทคนิคท่ีส าคัญเทคนิคหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปได้ 
(เอ้ือมพร หลินเจริญและคณะ, 2552)  
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้น าเสนอมาดังกล่าวนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งนอกจากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้วยังมีวิธี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการอ่ืน ๆ อีกหลายแบบ เช่น การวิเคราะห์สาเหตุและการเชื่อมโยง
ข้อมูลการสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยาเชื่อมโยงข้อมูล นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโปรแกรมที่สามารถ
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ใช้ได้กับข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นภาษาไทย เช่น โปรแกรม The Ethonograph, NVIVO และ ATLAS.Ti แต่
อย่างไรก็ตามการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถท าได้คือเพียงช่วยบันทึกข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล
การค้นหาค าหรือข้อความที่ปรากฏในบันทึกข้อมูล การหาความสัมพันธ์ระหว่างรหัสข้อมูล ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น สิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถท าได้ 
คือการก าหนดรหัสข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงและเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือให้ได้ข้อสรุปซึ่ง
ขั้นตอนเหล่านี้ยังต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ของนักวิจัย ตัวนักวิจัยจึงยังต้องเป็นผู้ตัดสินใจก าหนด
รหัสเองว่าจะก าหนดรหัสอะไร ส่วนการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล รวมจนถึงการเรียบเรียงถ้อยค า
เพ่ือบรรยายข้อสรุปต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค าตอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างแท้จริง 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

1. ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2. ผู้วิจัยจะได้ทราบถึงเทคนิควิธีการและขั้นตอนต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3. ผู้วิจัยสามารถน าเอาเทคนิคและวิธีการข้างต้นไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จริง 

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ 
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