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วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)
อาจารย ดร.กุหลาบ ปุริสาร*
บทนํา
วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research Methodology) เปนการศึกษาเชิงปรัชญา
ปรากฏการณนิยม (Phenomenalism) และอัตนิยม
(Subjectivism) ขอมูลที่ไดจะเปนภาพรวม (Wholistic)
ผูวิจัยจะไดคนพบขอมูลที่ซอนอยู ซึ่งบางครั้งขอมูลเชิง
ปริมาณหรือตัวเลข ก็ไมสามารถอธิบายไดชัดเจน จาก
ประสบการณการสอนระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควา
อิสระ การเขาอบรมสัมมนาการทําวิจัยเชิงคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบันระดับชาติอนื่ นอกจาก
นั้ น ผู เรี ย บเรี ย งยั ง ได ทํ า วิ จั ย และการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาการบริหารการ
ศึกษา และสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ตามประสบการณแลว เปนความประทับ
ใจและไดซึมซับรับแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
จากคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เชน รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา อารีรตั น
รองศาสตราจารย ดร.กิ่งฟา สินธุวงศ รศ.ดร.วิโรจน
สารรัตนะ ดร.ถวิล ลดาวัลยและ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
เปนตน จึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยผูประสิทธิ์
ประสาทวิชามา ณ ทีน่ ี้ ทุกขัน้ ตอนการทําวิจยั เชิงคุณภาพ
ตองทําดวยสมองและสองมือของตนเอง ดังนัน้ จึงถือไดวา
ผูวิจัยเปนเครื่องมือวิจัยที่สําคัญที่สุด จากประสบการณ
ตรงไดทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รุน พ.6 (พ.ศ. 2538 )เรื่อง “การปฏิบัติ
การตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา :
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ ปการศึกษา
2537” และตอมา ในป 2547 ทําดุษฎีนิพนธ เรื่อง “การ
* อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา:
พหุกรณีศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งเปนโครงการเรียนรวมกับ Washington State University และไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย หลังจากนั้นในชวงระหวางป พ.ศ.2547-2557
ไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพติดตอกันหลายเรื่อง อาทิเชน
เรือ่ งภาวะผูน าํ เชิงศรัทธาบารมี กรณีศกึ ษา ศ.ดร.นายแพทย
กระแส ชนะวงศ และเรื่อง“ผลลัพธการจัดงานสัมมนา
พระธรรมวินัย ” ครั้งที่ 18: กรณีศึกษาวัดสวางโพธิ์ชัย
จ.มหาสารคาม และเรื่ อ ง ผลลั พ ธ แ ละผลกระทบ
การจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย เป น ต น
นอกจากนั้ น เป น วิ ท ยากรและเป น อาจารย ส อนวิ จั ย
เชิงคุณภาพ ระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบันทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถึ ง เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรรมการสอบ
นั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ และเป น ผู เชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ตลอดระยะกวา 10 ปจนถึงปจจุบัน (2557)
จากที่กลาวมาผูเขียนไดพยายามศึกษาคนควา
อยางลุม ลึกจากเอกสารตํารา เกีย่ วกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
และการศึกษา ผลงานวิจยั ทัง้ ในและตางประเทศอยูเ สมอ
ทําใหมีความเชื่อมั่นวาการวิจัยเชิงคุณภาพ ไมยากเกิน
กวาทีเ่ ราจะทําได วัตถุประสงคในการนําเสนอบทความนี้
เพื่อเปนแรงบันดาลใจ และเปนกําลังใจใหนักวิจัยเชิง
คุณภาพมือใหม ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจตั้งใจจะทํา
วิจัยเชิงคุณภาพไดมีความมั่นใจ จึงจะสามารถทําวิจัย
ไดอยางมีคุณภาพและประสบความสําเร็จอยางแนนอน
ดังนัน้ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือนักการ
ศึกษาทางดานศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
หรือศาสตรอื่นๆหากไดศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีใน
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เรื่องระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อยางพินิจพิเคราะห
ก็จะเห็นแนวทางในการทําวิจยั เชิงคุณภาพ ทัง้ นีโ้ ดยผูว จิ ยั
หรือนักศึกษาจะตองพยายามศึกษาองคความรูเกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพอยางชัดเจนทุกขั้นตอน กอนจึงจะ
สามารถเกิดความกระจางและประสบความสําเร็จในการ
ทําวิจัยในครั้งตอไป สําหรับบทความ เรื่อง “วิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ” ในที่นี้ ขอนําเสนอตามลําดับหัวขอ
ตอไปนี้
1. ความหมายและแนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. การวางแผนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
3. จะเลือกใชวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อไร
4. นักวิจัยเชิงคุณภาพ ทําอะไรบาง
5. ความแตกต า งระหว า งกระบวนทั ศ น เชิ ง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
6. การวิจัยแบบกรณีศึกษา
สําหรับรายละเอียดมี ดังตอไปนี้
1. ความหมายและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ
ความหมาย แนวคิดในระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ นักวิจัยหลายทานไดเสนอไวดังนี้
สุภางค จันทวานิช(2543). ไดใหความหมาย
ของการวิจัยเชิงคุณภาพไววา
“การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ การศึ ก ษา
ปรากฏการณ ท างสั ง คมตามความเป น จริ ง ในทุ ก มิ ติ
เปนการแสวงหาความรูโดยเนนความสําคัญของขอมูล
ดานความรูสึกนึกคิด คานิยม อุดมการณ ของบุคคลที่
เกีย่ วของกับปรากฏการณนนั้ ๆ โดยมีชว งระยะเวลา และ
ใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบการตีความสรางขอสรุป แบบ
อุปนัยเปนหลัก”
Patton(1990). ไดเสนอแนวคิดไวอยาง
นาสนใจวา
“การวิจัยเชิงคุณภาพจะตองใชวิธีรวบรวม
ขอมูล (Data collection) โดยการใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึกและปลายเปด (in – depth, open-ended interviewed) การสังเกตโดยตรง(direct observation)

และการศึกษาจากเอกสารตางๆ (written documents)
ทั้ ง นี้ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก จะเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ (experience) แนวคิด (opinions) ความ
รูสึก (feelings) และความรูตางๆ (knowledge) สวน
ขอมูลจากการสังเกตจะเกี่ยวกับกิจกรรม (activities)
การปฏิบัติ (actions) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
(interpersonal interactions) และกระบวนการทาง
องคกร (organizational processes) ซึง่ ลวนแตเปนมวล
ประสบการณของมนุษยทงั้ สิน้ สวนการวิเคราะหเอกสาร
สวนใหญจะไดขอมูลมาจากการรายงาน (reports) หรือ
บันทึกตางๆ (diaries) และจากการตอบคําถามปลายเปด
(open – ended written responses)”
William Wiersama (1995).ไดเสนอ
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพไววา
“เปนการศึกษาเกี่ยวกับ ประสบการณทาง
สังคมจะตองมองเปนภาพองครวม (holistically) และจะ
มีลักษณะสลับซับซอน (complex phenomena) เราไม
สามารถจะแยกเปนสวนๆได”
สรุปลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการ
วิจัยปรากฏการณเกี่ยวกับสังคมและมนุษยในสังคม ซึ่ง
มีลักษณะซับซอน เหมาะที่จะใชในงานดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ขอมูลที่ไดเปนความรูสึกนึกคิด คา
นิยม อุดมการณของบุคคล ผูวิจัยจะตองทําความเขาใจ
กับระบบความหมายในสังคมนั้นๆ และเนนเรื่องการ
วิเคราะหขอ มูล ตีความหมายแบบอุปนัย(induction)เพือ่
ใหเขาใจมิติความเปนจริงของบุคคล ในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมในขณะนั้น และการวิจัยเชิงคุณภาพเปน
กระบวนการหาความรูที่มีพื้นฐานทางดานญาณวิทยา
แตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณอยางชัดเจน
2. การวางแผนทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูว จิ ยั จําเปนตองวางแผนทําการวิจยั เชิงคุณภาพ
ใหกระจาง เปนขั้นเปนตอนและเปนระบบสามารถตอบ
ประเด็นคําถามตอไปนี้ได (Leedy&Ormrod, 2001)
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2.1 จุดมุงหมายของการวิจัยคืออะไร
- สภาพปจจุบนั ของความรูใ นสวนทีเ่ กีย่ วกับ
คําถามการวิจัย คืออะไร
- อะไรคือความสําคัญของการวิจัยครั้งนี้
2.2 จุดเนนและแบบแผนเฉพาะการวิจัยนี้คือ
อะไร
- จะเน น ที่ ร ายบุ ค คล กลุ ม วั ฒ นธรรม
ประสบการณ กระบวนการ หรือเนื้อหา
- แบบแผนจะเปน case study, ethnography, phenomenological study, grounded theory
study, content analysis, historical study,หรือการ
ผสมกันของแบบแผนเหลานี้สองแบบแผนหรือมากกวา
2.3 ขอมูลที่ตองการไดมอี ะไรบาง
- จะเขาถึงที่ที่วิจัยไดอยางไร
- ตองใชเวลานานเทาใด
- ใชทรัพยากรอะไรและหามาไดอยางไร
- จะมีอปุ สรรคในการรวบรวมขอมูลหรือไม
2.4 จะรวบรวมขอมูลอยางไร
- ผูรวมวิจัยหรือวัตถุ ที่จะเปนตัวอยางการ
วิจัยจะมาไดอยางไร
- บทบาทของทานในฐานะผูว จิ ยั เปนอยางไร
- จะทําใหมั่นใจในการรักษาความลับหรือ
ความไววางใจของผูรวมวิจัยอยางไร
- มีกระบวนการในการวิจัยอยางไร
2.5 วิเคราะหขอมูลกันอยางไร
- หนวยการวิเคราะหคอื อะไร(คน เหตุการณ
เรื่องราว หรืออื่นๆ)
- วิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคืออะไร
- จะทําใหเกิดความมั่นใจในผลการวิจัยได
อยางไร
2.6 ผลการวิจัยจะเผยแพรอยางไร
สรุ ป การทํ า วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ จะต อ งมี ก าร
วางแผนอยางละเอียด ทั้งนี้จะตองสามารถตอบคําถาม
ประเด็นขางตนใหไดโดยเฉพาะจุดมุงหมายการวิจัยการ
รวบรวมและการวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน
ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยตอไป
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3. จะเลือกใชวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อไร
การวิจยั เชิงคุณภาพจะตอบสนองตอจุดมุง หมาย
ขางลางนี้ หนึง่ จุดมุง หมายหรือมากกวา(Leed&Ormrod,
2001)
3.1 เพื่อการบรรยาย (description) เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงธรรมชาติบางอยางของสถานการณของสถานที่
กระบวนการของความสัมพันธ ของระบบ หรือของบุคคล
3.2 เพื่อการแปลความหมาย (interpretation)
เพื่อใหผูวิจัย สามารถพัฒนาองคความรูในมิติ ตอไปนี้
3.2.1 ได เข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง (insight) ใน
ธรรมชาติของปรากฏการณเฉพาะอยาง
3.2.2 พั ฒ นาแนวคิ ด ใหม ห รื อ ทั ศ นะเชิ ง
ทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณที่ศึกษา และ/ หรือ
3.2.3 ค น ห า ป ญ ห า ที่ ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น
ปรากฏการณที่ศึกษา
3.3 เพื่อการพิสูจนตรวจสอบ (verification) จะ
ทําใหผวู จิ ยั ทดสอบความตรง (Validity) บางประการของ
ขอตกลงเบื้องตน (assumption) ของคําอาง (claims)
ของทฤษฎี (theories) หรือของการอางอิงได (generalization) ในบริบทที่เปนจริง
3.4 เพื่อการประเมิน (evaluation) การวิจัยเชิง
คุณภาพจะชวยใหผูวิจัยใชวิธีการในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของนโยบาย การปฏิบัติ หรือนวัตกรรมได
สรุป การเลือกใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จะตองมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือจุดมุง หมายของการ
วิจัย ซึ่งการตอบสนองอาจจะเพื่อเปนการบรรยาย การ
แปลความหมายเพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อการประเมิน
ความสําเร็จของนโยบาย หรือ โครงการ/กิจกรรมตางๆ
4. นักวิจัยเชิงคุณภาพ ทําอะไรบาง
จากประสบการณการทําวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การศึกษาตําราหลายเลมและงานวิจัย เชิงคุณภาพที่
หลากหลาย สามารถสรุปไดวา นักวิจยั เชิงคุณภาพจะตอง
ทําอะไรบาง งานวิจัยของเขาจึงจะประสบความสําเร็จ
สิ่งที่ตองทํา มีดังตอไปนี้
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1. จะเปนผูส งั เกตการณ สถานการณ ปรากฏการณตา งๆ
นับจากเหตุการณปกติธรรมดา จนถึงปรากฏการณพเิ ศษ
2. สามารถวิเคราะหมมุ มอง หรือปรากฏการณ
ของบุคคลอยางสายตาของคนที่เขาใจ (Etic views )และ
ในขณะเดียวกันตองมีระยะหาง ในการวิเคราะหของ
มุมมองของคนภายนอก (Etic views) ดวยความสมดุล
3. ให ค วามสนใจและปฏิ สั ม พั น ธ กั บ กลุ ม
เปาหมายที่ศึกษา เพื่อจะไดเขาใจถึงชีวิตประจําวัน ชีวิต
ทางสังคม และชีวิตดานอื่นๆของกรณีศึกษา หรือกลุม
เปาหมาย เหลานั้น
4. จําเปนตองมีเทคนิคและทักษะทางสังคม
และมีความยืดหยุน ไปตามสถานการณที่เกี่ยวของ
5. การวิเคราะหขอมูล จะอยูในรูปของการ
พรรณนา มีการอภิปรายอยางครอบคลุม ลึกซึ้ง โดยการ
สรางเปน แผนผัง แผนภาพ หรือ ภาพประกอบ เพือ่ ความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
6. วิเคราะหปรากฏการณตางๆ แบบองครวม
จากเทคนิควิธกี ารเก็บขอมูลเชิงคุณภาพอยางหลากหลาย
รอบดาน
มิติ

7. เขาใจบริบททางสังคมของบุคคล โดยการ
พัฒนาดวยความเห็นอกเห็นใจ (empty) และบันทึกเรือ่ งราว
ดวยความกระตือรือรน
8. สนใจการตั้งขอสังเกต ประเด็นหลักและ
ประเด็นยอยๆ ที่อาจจะปรากฏเห็นอยางชัดเจนหรือไม
เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ใหไดขอมูลอิ่มตัว
9. ไมเขาไปแทรกแซงรบกวน กระบวนการทาง
สังคมเหลานั้น พึงใชวิธีการสังเกตอยางตอเนื่อง
10. สามารถเผชิ ญ กั บ ความตึ ง เครี ย ด หรื อ
ความกดดัน ตลอดจนความไมแนนอนของบุคคลและ
สถานการณตางๆ เชน ความขัดแยงทางจริยธรรม และ
ประเด็นความคลุมครือ เปนตน
5. ความแตกตางระหวางกระบวนทัศนเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
Lincoln และ Guba (1994) ไดนําเสนอความ
แตกตางระหวางกระบวนทัศนเชิงปริมาณกับกระบวน
ทัศนเชิงคุณภาพ และสรางสรรคคานิยมในมิติตางๆ มา
แสดงไว ดังตารางขางลางนี้

กระบวนการทัศนเชิงปริมาณ

กระบวนการทัศนเชิงคุณภาพ

1. เปาหมายของ
การแสวงหาความรู

การทํานาย การควบคุมศึกษาหากฎความสัมพันธเชิงระบบ โดย ความเขาใจ (understanding)
อาศัยวิธีการทางสถิติ
การกอรูปใหม (reconstruction)

2. ลักษณะของความรู

กฎหรือความจริงที่ไดจากสมมุติฐานที่ไดตรวจสอบแลวจาก การตระหนักรู (insights) ในเชิงโครงสรางหรือความเปน
ทฤษฎีนั้นๆ
มาของปรากฏการณ, ความรูท ถี่ กู กอรูปใหมและจะเปลีย่ น
ไปเรื่อยๆ

3. วิธีการสั่งสมองความรู

การประติดประตอเพิม่ เขาไปในความรูเ ดิม,การอางอิง (gener- ความรูถ กู ทบทวนและเปลีย่ นแปลงแบบวิภาษวิธี (dialectical),
alization) ผลการวิจยั สามารถนําไปสรุปอางอิง สูป ระชากรทีม่ ี ความลุม ลึก (sophistication) ในการกอรูปความรูใหม
ลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง หรือเงื่อนไขที่ศึกษา

4. เกณฑในการกําหนด
คุณภาพของความรู

ความเครงครัด (rigorous), ความเที่ยง, ความตรง, ความเปน ความเปนที่วางใจได(trustworthiness) ความเปนของแท
ปรนัย ความชัดเจนของเครื่องมือ เมื่อใชเก็บขอมูล จะทําใหได (authenticity)
ขอมูลถูกตอง คงเสนคงวา ชัดเจน

5. จรรยาบรรณที่เนน
จากภายนอก(extrinsic)

เชน กฎ, คณะกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ สิ่งบงบอกคุณภาพ จากภายใน(intrinsic) คือตัวผูวิจัยเองเชิงคุณภาพ
งานวิจัยตองถูกตองนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชสรุปอางอิงสู
ประชากรได

6. วิธีการวิจัย

เนนการตรวจสอบเปนวิธีนิรนัย(deduction method)

เนนการตีความเปนวิธีอุปนัย(induction method )สรุป
หาความจริงจากขอมูลยอยมาสรุปเปนลักษณะ รวมกับ
การศึกษา ชวยอธิบายปรากฏการณตางๆ

ที่มา ปรับปรุงจากLincoln and Guba(1994)
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สรุป จากการเปรียบเทียบกระบวนการทัศนทั้ง
สองแบบ และการเคลื่อนตัวของกระบวนการทัศน เพื่อ
การแสวงหาความรู เราจะพบวา แนวคิดทฤษฎีใหมๆ
ในทางสังคมศาสตร ไดเคลื่อนมาในทางเชิงคุณภาพเปน
จํานวนไมนอย แนวคิดที่เกิดขึ้นในระยะครึ่งหลังของ
ศตวรรษที่ 21 เชนทฤษฏีวิพากษ (Critical theory)
ปรากฏการณวทิ ยาในเชิงศาสตรแหงการตีความ (Hermeneutics phenomenology) ปฏิฐานขอมูลนิยมยุคหลัง
(Post positivism)และกระบวนทรรศนการกําหนดสราง
(Constructivism)ลวนเปนเรือ่ งของความจริงทางสังคมที่
ยืดหยุน หลากหลายเปลีย่ นแปลงไดไมจรี งั เกิดขึน้ ใหมได
และเปนอัตนัย(Subjective) การทําความเขาใจวิธีการ
เชิงคุณภาพและวิธวี เิ คราะหขอ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ
จึงมีประโยชนมากในการศึกษาและการนําแนวคิดทฤษฎี
เหลานี้มาใช
จุดเดนของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ความรูอัน
อุดมที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In -depth
interview) การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ(Focus
group ) การวิจยั มาจากการวิเคราะหอยางเจาะลึก ความ
ยืดหยุน และการสังเกตการณทางสังคมอยางหลากหลาย
โดยที่การวิจัยเชิงปริมาณไมสามารถกระทําได
ในลําดับตอไป จะขอยกตัวอยางการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบกรณีศึกษา (A case Study) เพื่อเปน
แนวทางในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพอี ก รู ป แบบหนึ่ ง เป น
กระบวนการขั้นตอนที่นาสนใจ ที่นักวิจัยเชิงคุณภาพ
ควรไดศึกษา ดังรายละเอียด ตอไปนี้

ลักษณะที่เปน commom themes แลวสังเคราะหให
เปนภาพโดยรวม (overall portrait) ของกรณีที่ศึกษา
(Leedy&Ormrod,2001)
การวิ จั ย แบบกรณี ศึ ก ษา เป น การศึ ก ษาเชิ ง
คุ ณ ภาพรู ป แบบหนึ่ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการของพฤติกรรม ประสบการณและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คนหาและสรางสมมุติฐานความ
สัมพันธระหวางตัวแปรบางตัว และแยกเอาตัวแปรที่ไม
เกี่ยวของกับขบวนการ การเกิดพฤติกรรม ที่ตองศึกษา
บุคคลนั้นออก ทั้งนี้เพื่อใหไดขอคนพบที่แทจริง เทคนิค
วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นสามารถทําไดหลายวิธี
ดวยกัน ไดแก การศึกษาเอกสารสวนบุคคล การเจาะลึก
ในแงมุมตางๆ ของสิ่งที่ศึกษา การสัมภาษณเกี่ยวกับ
เหตุการณหรือประสบการณของบุคคล การเลาสูกันฟง
ถึงประสบการณการเก็บรวบรวมประวัติบุคคล และการ
สั ง เกต ดั ง นั้ น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย แบบกรณี ศึ ก ษา
จึงมีความหลากหลายและลึกซึ้งกวาการมุงศึกษาวิจัย
แบบอืน่ ๆ ทีม่ กี ารศึกษาเฉพาะขอบเขตทีไ่ ดกาํ หนดไวลว ง
หนาแลวเทานั้น (เบญจา ยอดดําเนิน – แอ็ตติกจ และ
คณะ,2533) แตอยางไรก็ตาม ชาย โพสิตา(2552) ไดระบุ
วา หัวใจการศึกษาเฉพาะกรณีอยูท กี่ ารศึกษาใหไดทงั้ แบบ
กวางและแบบลึก ในทางปฏิบัติก็คือ สามารถใชขอมูล
หลายชนิด จากหลายแหง ซึ่งสอดคลองกับYin (1993)
ที่สนับสนุนการใชทั้งวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในที่
นีจ้ ะนําเสนอขัน้ ตอนรายละเอียดในการทําวิจยั แบบกรณี
ศึกษา เพื่อใหนักวิจัยใชเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป

6. การวิจัยแบบกรณีศึกษา( A Case Study)
A Case Study มีจุดมุงหมายเพื่อทําความเขาใจ
ในคนๆหนึ่ง หรือสถานการณๆหนึ่ง (หรืออาจจะจํานวน
เล็กนอย) ในแนวลึก ภายใตสภาพที่เปนธรรมชาติของ
ผูที่ถูกศึกษานั้น (in natural setting) ใชวิธีการสังเกต
การสัมภาษณ เอกสารบันทึก และหรืออุปกรณในการ
บันทึกภาพและเสียง วิเคราะหขอ มูลโดยการจัดทําใหเปน
ประเภท (Categorization) และการแปลความขอมูลใน

ขั้นตอนในการวิจัยแบบกรณีศึกษา
ทิศนา แขมณี และคณะ, (2544) ไดเสนอแนวทาง
ในการทําวิจัยแบบกรณีศึกษา ไวตามลําดับดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนการการวิจัย
สิ่งสําคัญที่ผูวิจัยตองทําในการวางแผนการวิจัย
คือ การกําหนดประเด็นปญหาหรือหัวขอวิจัย ซึ่งเปนจุด
เริ่มตนของการวิจัย ผูวิจัยจะตองหาเหตุผลสนับสนุนการ
เลือกหัวขอวิจัยจากนั้นผูวิจัยจําเปนตองสรางแนวหรือ
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กรอบสําหรับงานวิจยั นัน้ ๆ ดวย โดยกําหนดวัตถุประสงค
กรอบแนวคิด สมมุติฐานและการวางแผนการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อใหการวิจัยมีดังนี้ (เบญจา ยอดดําเนิน –
แอ็ตติกจ และคณะ, 2533)
1. การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย
การกําหนดวัตถุประสงค ขึ้นอยูกับปญหา
การวิจยั โดยทัว่ ไปแลววัตถุประสงคสามารถแบงออกเปน
2 ลักษณะคือ
วัตถุประสงคเฉพาะหนา เปนวัตถุประสงคที่
เกีย่ วของโดยตรงกับสภาพปญหาหรือขอทีก่ าํ ลังศึกษา จะ
ทําอะไร (what) ใครเปนผูน าํ (who) ทําอยางไร(how) ทํา
กับใคร(whom) ทําทีไ่ หน (where) และทําเมือ่ ใด(when)
วัตถุประสงคทา ยสุด หรือทีเ่ รียกวาเปาหมายของการวิจยั
ซึ่งอาจจะไมเกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ทําการวิจัย
โดยตรง แตเปนไปในลักษณะของคาดหวัง หรือประโยชน
ที่คาดหวังจะไดรับการวิจัยทางออม
2. การกําหนดกรอบแนวความคิด
การประมวลความคิดรวบยอดของการวิจัย
วา งานวิจยั ทีท่ าํ อยูน ี้ มีตวั แปรอะไรบางทีเ่ กีย่ วของ ความ
สัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ทีต่ อ งการศึกษาเปนอยางไร
กรอบแนวคิดจะไดมาจากทฤษฎีหรืองานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกรอบแนวคิดนี้นอกจากจะทําใหงานวิจัยเปน
ไปทางที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยแลวยังเปน
แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
อีกดวย
3. การกําหนดสมมุติฐาน
การกําหนดสมมุตฐิ านเปนการคาดเดาคําตอบ
ของปญหาลวงหนา ลักษณะของการคาดเดาจะอาศัย
เหตุผลจากทฤษฎี ความคิดและประสบการณหรือเอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของตางๆ การกําหนดสมมุตฐิ านการวิจยั มี
ประโยชนในการชวยจํากัดขอบเขตการวิจัยและการเก็บ
รวบรวมขอมูล ชวยชี้แนะแนวทางการวิจัยวาจะใชอะไร
เปนตัวอยาง จะเก็บขอมูลอยางไร ใชเครือ่ งมือใด ตลอดจน
เลื อ กวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล นอกจากนี้ ส มมุ ติ ฐ านยั ง
ชวยอธิบายปญหาการวิจัยใหชัดเจนและเปนแนวทาง

ใหการแปลผลและหาขอสรุปของการวิจยั ไดถกู ตองยิง่ ขึน้
สมมุตฐิ านอาจไดมาจากกรอบแนวคิดในการวิจยั สําหรับ
การวิจยั กรณีศกึ ษา ซึง่ เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว จิ ยั อาจ
จะตั้งหรือไมตั้งสมมุติฐานการวิจัยไวกอนก็ได
4. การวางแผนเพื่อการวิเคราะหขอมูล
การวางแผนในการวิเคราะหขอ มูล เปนขัน้ ตอน
สํ า คั ญ หนึ่ ง ของการวิ จั ย โดยผู วิ จั ย ควรวางแผนว า จะ
วิเคราะหขอมูลที่ไดมานั้นอยางไร จะจัดหมวดหมูหรือ
ลําดับขอมูลอยางไร จึงจะทําใหการตีความ การสังเคราะห
เชื่อมโยงระหวางองคประกอบตางๆ ของเหตุการณ หรือ
ตัวแปรเปนไปอยางถูกตอง และมีความสอดคลองกันตาม
หลักตรรกวิทยา
ขั้นที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมมีวตั ถุประสงค เพือ่ แสดง
ถึงประวัติและวิวัฒนาการของเรื่องที่กําลังทําวิจัย มีการ
กลาวถึงทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ งานวิจัยและสิ่งที่คนพบ
รวมทั้งขอจํากัดและขอบกพรองของทฤษฎีหรืองานวิจัย
ตางๆ ดวยทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับงานวิจัยที่จะทํา
ตอไป บททบทวนวรรณกรรม จึงเหมือนกับการเตรียมตัว
ใหผวู จิ ยั มีความรูเ บือ้ งตนในเรือ่ งทีต่ นเองจะทําการศึกษา
อยางเพียงพอ ที่จะเปนพื้นฐานในการสรางกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ทั้งนี้เพราะกรอบแนวคิดก็คือ ขบวนการที่
แสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษาซึ่งได
มาจากทฤษฎี และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ การทบทวน
งานวิจัยจะทําใหเรารูตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธ
กันอยางไร ตัวแปรใดมีความสําคัญ ตัวแปรใดมีขอเสีย
หลักเกณฑของการทบทวนวรรณกรรม ควรพิจารณา
ดังตอไปนี้ (เบญจา ยอดดําเนิน – แอ็ตติกจ และคณะ, 2533)
1) ควรเลื อ กงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ
หัวขอที่กําลังศึกษา เนื่องจากทบทวนวรรณกรรมอื่นๆ
นอกจากจะทําใหเสียเวลาแลว ยังทําใหผอู า นไขวเขว และ
คาดหวังวางานกําลังวิจัยนี้จะมีเรื่องนั้นๆ อยูดวย แตเมื่อ
หาไมพบก็จะผิดหวังและเกิดความสงสัยในความสามารถ
ของผูวิจัย
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2) วรรณกรรมที่ทบทวน ควรจะตองมีความ
สัมพันธกับตัวแปรที่อยูในกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยกําหนด
ทั้งนี้เพราะการสรางความสัมพันธใดๆ ของตัวแปรยอม
จะตองมีรากฐานมาจากทฤษฎีหรือสิง่ ทีค่ น พบมากอน ซึง่
อาจจะเปนโดยตรงหรือโดยออมก็ได
3) ควรแสดงความคิ ด เห็ น ของผู วิ จั ย ที่ มี
วรรณกรรมที่นํามาทบทวน โดยการอธิบาย ตีความ หรือ
สรุปความคิดรวบยอด เพือ่ ใหผอู า นไดทราบถึงจุดยืนของ
ผูวิจัยและทิศทางของการวิจัย
ขั้นที่ 3 การเตรียมทํางานภาคสนาม
ขัน้ ตอนสําคัญของการเขาสนาม มี 4 ขัน้ (สุภางค
จันทวานิช, 2543) ไดแก
1) ขั้นเลือกสนาม ผูวิจัยจะตองเลือกสนามที่
มีความเหมาะสม สนามที่เราเลือกจะตองมีปญหาที่เรา
ตองการศึกษามีความเปนไปไดในแงของขนาดสนามที่
จะเขาไปศึกษาคือ ตองไมใหญไป มีความซับซอนของ
ปรากฏการณในชุมชน และมีความสะดวกในแงที่ตั้งที่
สามารถเดินทางไปมาไดงาย นอกจากนั้นตองพิจารณา
ในเรือ่ งของสถานทีต่ งั้ ของโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย
ที่ทําการไปรษณีย สถานีตํารวจ ฯลฯ ในกรณีที่ผูวิจัย
ประสบปญหาและตองการความชวยเหลือ
ในการเตรียมตัวเขาสนาม ผูว จิ ยั ตองพยายาม
เขาไปอยูในสนามอยางผสมกลมกลืนที่สุดและเตรียม
พรอมทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ ผูว จิ ยั จะตองรูว า จะตองทําอะไร
อยางไร การเขากับคนในสนามไดจะนําไปสูค วามสัมพันธ
ที่ดี และนําไปสูขอมูลที่ตองการ สิ่งที่ตองการเตรียมคือ
ภาษา ในกรณีที่ผูวิจัยไมไดใชภาษาเดียวกับที่ใชในสนาม
นอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นๆ เชน การแตงกาย การวางตัว
ผูวิจัยควรแตงกายใหเหมือนคนในสังคมที่เราจะเขาไป
ศึกษา เพื่อใหคนในสังคมนั้นยอมรับ และควรวางตัวตาม
แบบแผนของคาดหวังของคนในสนามที่เขาไปศึกษา
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2) ขั้นแนะนําขั้นในการแนะนําตัว ผูวิจัยควร
ปฏิบัติดังนี้
2.1 บอกกับคนในสนามวา เรามาทําอะไร
วิธีที่ดีที่สุดคือ การบอกความจริง
2.2 บอกกับคนในสนามทีเ่ ราจะศึกษานัน้ วา
เราจะทําใหเขาเสียเวลาหรือไม เสียเวลาเทาใด ตองใหสทิ ธิ
ในการตัดสินใจวายอมใหทําวิจัยหรือไม
2.3 บอกวาจะเอาขอคนพบไปทําอะไร
2.4 บอกถึงสาเหตุที่ตองเลือกสนามนี้
2.5 บอกถึงผลที่เขาจะไดรับจากเรา
3) ขั้นสรางความสัมพันธ
เมื่อนักวิจัยเขาไปในสนามแลว เทคนิคที่จะ
ชวยใหผูวิจัยสรางความสัมพันธไดดี มีดังนี้
3.1 วางทาที่สงบเสงี่ยม สํารวม ไมทําตัว
ใหเดนจนผิดสังเกต เพื่อไมใหชาวบานรูสึกวาเราเปนคน
แปลกปลอมเขามา
3.2 หลี ก เลี่ ย งการถามคํ า ถามที่ จ ะทํ า ให
ผูต อบรูส กึ อึดอัด และจําเปนตองปกปองตัวเอง เชน เรือ่ ง
หนี้สิน เรื่องนาอับอายของครอบครัว และชุมชน
3.3 อยาทําตัวทัดเทียมผูนําชุมชน
3.4 พยายามเข า ไปมี ส ว นเกี่ ย วข อ งใน
เหตุการณตา งๆ ทีเ่ กิดในชุมชนแตเกีย่ วของอยางสงบและ
พรอมทีจ่ ะชวยเหลือ จะทําใหไดรบั การยอมรับจากชุมชน
มากขึ้น
3.5 หาใครคนหนึ่งเปนผูเริ่มแนะนําเราให
รูจักกับชาวบาน
3.6 เมื่อมีความรูสึกอึดอัด ใหเขาใจวาเปน
เรือ่ งปกติธรรมดา เพราะเรากําลังเขามาอยูใ นสิง่ แวดลอม
ใหม ความอึดอัดไมไดหมายถึงความลมเหลวในการสราง
ความสัมพันธ
4) ขั้ น เริ่ ม ต น ในขั้ น ของการเริ่ ม ทํ า งานนี้
ประกอบดวย2 สวนใหญ คือ
4.1 การทําแผนที่ การทําแผนทีม่ ี 3 แบบ คือ
แผนที่ทางกายภาพ เปนขอมูลบอกลักษณะทางกายภาพ
ของสนาม เชน ตัง้ อยูท ไี่ หน มีทางเขากีท่ าง ทําโดยการเดิน
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สํารวจและกลับมาทําแผนที่อยางคราวๆ การทําแผนที่
อยางคราวๆ จะชวยใหนักวิจัยเห็นความสัมพันธทาง
กายภาพระหวางหนวยตางๆ ในชุมชน และเห็นขอบขาย
ของงานวิจัยในเชิงกายภาพไดโดยเร็ว แผนที่ทางสังคม
เปนการเก็บขอมูลเกีย่ วกับสถานะทางสังคมของบุคคลใน
ชุมชน ไดแก ความเปนเครือญาติ ความสนิท ยศตําแหนง
การมีกจิ กรรมรวมกัน ซึง่ จะทําใหผวู จิ ยั สามารถวิเคราะห
โครงสรางสังคมได และชวยใหผวู จิ ยั สามารถทําตัวไดอยาง
ถูกตอง และแผนที่เวลา เปนการบันทึกขอมูลในแงของ
เวลาวาอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร ซึ่งเปนสิ่งที่เปนประโยชนแก
นักวิจยั เชน จะได ทราบวาควรไปหาชาวบานเวลาใด หรือ
เก็บขอมูลในเวลาใด
4.2 การเลือกกลุมตัวอยาง หรือผูใหขอมูล
สําคัญ (key informants) การเริ่มตัดสินใจวาเราจะ
รวบรวมขอมูลอะไร ที่ไหน เลือกจะทําอะไรกอนดี เลือก
ดูหรือพูดคุยกับใครกอน ทั้งนี้โดยอาศัยขอมูลจากแผนที่
ที่ไดทําไวและปญหาของการวิจัยของเรา
ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลของกรณีศึกษาไดมาจาก 6 แหลง (Merriam, 1988) ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร (documentation)
เอกสารทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลาย
ชนิด เชน จดหมาย บันทึก ประกาศ รายงาน หนังสือพิมพ
วารสาร ฯลฯ เอกสารสามารถนํามาใชตรวจสอบตัวสะกด
ของหัวขอ / ชือ่ องคกร สถานที่ ฯลฯ ทีไ่ ปทําการสัมภาษณ
กอนศึกษาเอกสารดูจุดประสงคของเอกสารกอนเพื่อให
แนใจวาจะไดขอมูลที่ตองการ
2. บันทึกที่ทีอยูแลว (archival record)
ขอมูลชนิดนีส้ ว นใหญอยูใ นคอมพิวเตอร เชน
รายชื่อลูกคา แผนภูมิขององคกร แผนที่ ลบประมาณ
สมุดโทรศัพท ฯลฯ ขอมูลนีม้ กั มีจดุ ประสงคเฉพาะสําหรับ
ผูอานบางกลุมสามารถนํามาใชรวมกับแหลงขอมูลอื่นๆ

3. การสัมภาษณ (interview)
การสัมภาษณเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ทีส่ าํ คัญของการทํากรณีศกึ ษา การสัมภาษณมหี ลายแบบ
ดังนี้
3.1 การสัมภาษณแบบเปดกวาง (Open ended) เปนวิธที ใี่ ชมากทีส่ ดุ ผูส มั ภาษณสามารถไดขอ มูล
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นจากผูต อบ แนะนําคําตอบมา
ทําการศึกษาคนควาตอ
3.2 การสั ม ภาษณ แ บบมี จุ ด ความสนใจ
เฉพาะ (focused interview) หรือการสัมภาษณเจาะ
ลึก (in – depth interview) เปนเทคนิคการสัมภาษณใช
แนวคําถามซึง่ มีหวั ขอเรือ่ งทีจ่ ะถามตามวัตถุประสงคของ
การวิจยั โดยผูว จิ ยั เปนผูก าํ หนดประเด็นตางๆ ไวลว งหนา
วาตองซักถามในเรือ่ งใดและจะตองพยายามซักถามใหได
ประเด็นที่กําหนดไว ผูวิจัยสามารถเจาะหาขอมูลเฉพาะ
เรื่องที่ศึกษาเพื่อใหไดคําตอบใหมากกวาการสังเกตหรือ
การสํารวจ ในการสัมภาษณควรใชเครื่องบันทึกเสียงใน
การสัมภาษณ เพราะจะไดขอมูลที่แมนยํา
3.3 การจั ด กลุ ม สนทนา (focus group
discussion) เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการ
สนทนาเปนกลุม และมีประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง
ในการสนทนาแตละครั้งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป จนถึง 10 ถึง 12 คน โดยมีขอ
สมมุติฐานวาการเรียนรูปฏิกิริยาโตตอบของคนสามารถ
ทําไดอยางละเอียดลึกซึ้ง โดยการกระตุนใหคนหันมา
สนใจในสิ่งเดียวกัน และมาแสดงความคิดเห็นรวมกันใน
ลักษณะของการรวมกลุมกัน
4) การสังเกต (observation)
การสั ง เกตเป น การเฝ า ดู สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ
ปรากฏขึ้นอยางเอาใจใส และกําหนดไวอยางมีระเบียบ
วิธี เพื่อวิเคราะหหรือหาความสัมพันธของสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งอื่น การสังเกตมี 2 แบบ คือ
4.1 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non –
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(direct observation) เปนการสังเกตที่ผูวิจัยจะเฝา
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สังเกตอยูวงนอก กระทําตนเปนบุคคลภายนอกโดยไม
เขารวมไปในกิจกรรมที่ทําอยู การสังเกตอาจทําไดทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ การสังเกตแบบนี้
มักใชในกรณีที่ไมตองการใหผูถูกสังเกตถูกรบกวนจาก
ผูสังเกต เชน การสังเกตการเรียนการสอนในหองเรียน
การดูแลรักษาผูปวย เปนตน ในการสังเกตเปนไปไดควร
มีการบันทึกภาพขณะสังเกต การสังเกตทีน่ า เชือ่ ถือควรมี
ผูสังเกตมากกวา 1 คน
4.2 การสังเกตแบบมีสว นรวม (participant
observation) เปนการสังเกตชนิดทีผ่ สู งั เกตเขาไปใชชวี ติ
รวมกับกลุมคนที่ถูกศึกษา ผูสังเกตไมเปน participant
observation แต มี ก ารมอบหมายบทบาทต า งๆ ใน
สถานการณที่ศึกษา ขอมูลที่ไดขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูส งั เกตในการเก็บขอมูลดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร
แตปญหาที่มักเกิดขึ้น ก็คือ ผูสังเกตมักจะคลอยตาม
ปรากฏการณและเขาขางกลุม ทีศ่ กึ ษา ผูเ ก็บขอมูลในฐานะ
ของบุคคลทีอ่ ยูใ นกรณีศกึ ษา นอกจากนีอ้ าจจัดการใหเกิด
เหตุการณอื่นๆ เชน เชิญบุคคลที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา
มาประชุม เปนตน
5) ชิ้นงาน (physical artifacts) เปนผลงาน
ในลักษณะตางๆ ที่เห็นเปนรูปธรรม เชน เครื่องมือ ชิ้น
งาน หรือหลักฐานทางกายภาพที่สามารถเก็บรวบรวม
หรือสังเกตขณะลงภาคสนามงานวิจัยทั่วไปใชวิธีนี้นอย
แตประโยชนที่ได คือการมองเห็นภาพรวมหรือสังเกต
ขณะลงภาคสนามงานวิจัยทั่วไปนี้นอย แตประโยชนที่ได
คือ การมองเห็นภาพรวม เชน การวิจัยกรณีศึกษา การ
ใช “Microcomputer” ในชั้นเรียน ซึ่งสามารถสังเกต
โดยตรง หรือดูจากชิ้นงาน (artifact) คือ “printout” ที่
ผูเรียนทําออกมา
ในกรณีศึกษาผูวิจัยไมจําเปนตองใชแหลง
ขอมูลทุกแหลงดังกลาว แตผูวิจัยควรไดรับการฝกให
คุนเคยกับการใชเครื่องมือแตละชนิดที่ตองใช
6) การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความ
ตรง (Validity) และความเที่ยงตรง (Reliability) (Merriam, 1988) มีหลัก 3 ประการดังนี้
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6.1 การใช แ หล ง ข อ มู ล หลายแหล ง (use
multiple sources of evidence)
การใชแหลงขอมูลที่แตกตางกันหลาย
แหลงทําใหไดขอมูลที่กวางขึ้นทั้งในดานประวัติความ
เปนมา เจตคติ และพฤติกรรม ขอคนพบหรือขอสรุปจะ
แมนยํามากขึ้น แตการใชแหลงขอมูลหลายแหลงจะเสีย
ค า ใช จ า ยมาก ผู เ ก็ บ ข อ มู ล จํ า เป น ต อ งรู เ ทคนิ ค ต า งๆ
ในการเก็ บ ข อ มู ล ซึ่ ง ต อ งได รั บ การฝ ก ฝนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญมิฉะนั้นอาจเสียโอกาสในการไดขอมูลที่สําคัญ
6.2 การสร า งฐานข อ มู ล ของกรณี ศึ ก ษา
(create a case study database)
การสรางฐานขอมูลเปนเอกสาร มักมี
2 สวน ไดแก ฐานขอมูล และรายงานของผูเก็บขอมูลใน
รูปแบบตางๆ เชน
6.2.1 การบันทึก(case study notes)
การบันทึกมีหลายรูปแบบ (forms) เปนขอมูลที่เกิดจาก
การวิเคราะหการสัมภาษณ การสังเกต การศึกษาเอกสาร
มักเขียนเปนลายมือ ตัวพิมพ การพูดบันทึกเทป แผนดิสก
บันทึกประจําวัน หรือ index card เปนตน ขอความเหลานี้
ควรจัดเก็บใหสะดวกสําหรับทุกคนทีจ่ ะมาศึกษาภายหลัง
ควรจัดเปนหมวดหมู(major subjects) ตามโครงราง
การวิจัย
6.2.2 เอกสาร (case study documents) เอกสารที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ควรไดรับ
การรวบรวมและจัดทําเปนบรรณานุกรม (annotated
bibliography) ไวเพือ่ ใหเอกสารพรอมทีจ่ ะใชในภายหลัง
และควรแยกเอกสารจากขอมูลการสัมภาษณ การสังเกต
ฯลฯ
6.2.3 ฐานข อ มู ล ประเภทตาราง
(tabular materials) ฐานขอมูลอาจมีขอ มูลทีเ่ ปนตาราง
ไมวา จะไดมาจากสนาม หรือสรางโดยทีมวิจยั ควรจัดเก็บ
ไวใน “file” ของคอมพิวเตอร
6.2.4 ฐานขอมูลอืน่ ๆ เชน คําบอกเลา
หลักฐานเอกสารที่เชื่อมโยงกับประเด็นตางๆ ในกรณี
ศึกษา เปนตน
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6.3 รักษาหวงโซของหลักฐาน (Maintain a
chain of evidence)
หวงโซของหลักฐานชวยเพิ่มความนา
เชื่อถือใหกับกรณีศึกษา เปนหลักการเดียวกับที่ใชในการ
สืบสวนทางอาชญากรรม หลักการนีต้ อ งใหผอู า นภายนอก
เปนผูติดตามหลักฐานตั้งแตคําถามแนวของการวิจัยไป
จนถึงขอสรุป ผูอานตองสามารถยอนรอยขอมูลไดทุก
ขั้นตอน อาจศึกษาจากขอสรุปไปยังคําถามวิจัย หรือจาก
คําถามวิจัยไปยังขอสรุป
ขั้นที่ 5 การตรวจสอบขอมูล
หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว จะตองมี
การตรวจสอบขอมูลเพื่อใหขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห
มีความถูกตองและนาเชื่อถือ วิธีการตรวจสอบที่ใชใน
การทํากรณีศึกษา คือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
(triangulation) (สุภางค จันทวานิช, 2543) ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้
5.1 การตรวจสอบสามเส า ด า นข อ มู ล (data
triangulation) คือการพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้น
ถูกตองหรือไม วิธีตรวจสอบคือ การสอบแหลงขอมูล
แหลงทีม่ าทีจ่ ะพิจารณาในการตรวจสอบไดแก แหลงเวลา
แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล แหลงเวลาหมายถึง ถาขอมูล
ในชวงเวลาที่ตางกันจะเหมือนกันหรือไม แหลงสถานที่
หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม
แหล ง บุ ค คลหมายถึ ง ถ า เปลี่ ย นบุ ค คลจะได ข อ มู ล ที่
เหมือนกันหรือไม เชน การเปลี่ยนจากปจเจกบุคคลเปน
กลุมบุคคลหรือสังคม
5.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูว จิ ยั (investigator triangulation) คือการตรวจสอบวา ผูวิจัยแตละคน
จะไดขอ มูลตางกันอยางไร โดยเปลีย่ นตัวผูส งั เกตแทนทีจ่ ะ
ใชตวั ผูว จิ ยั คนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีทไี่ มแนใจ
ในคุณภาพของผูร วบรวมขอมูลสนาม ควรเปลีย่ นตัวผูว จิ ยั
ใหมีหลายคน
5.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory
triangulation) คือ การตรวจสอบวา ถาผูวิจัยใชแนวคิด

ทฤษฎีทตี่ า งไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตาง
กันมากนอยเพียงใด
การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม
ขอมูล (methodological triangulation) คือการใช
วิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่อง
เดียวกัน เชน ใชวิธีสังเกต ควบคูกับการซักถามพรอมกัน
นั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย
ขั้นที่ 6 การวิเคราะหขอมูล
วิ ธี ห ลั ก ที่ ใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล เป น การ
สรางขอสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือขอมูลจํานวน
หนึ่ง ผูวิเคราะหขอมูลจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการวิจัย
ผูวิเคราะหควรมีความรอบรูในเรื่องแนวคิด ทฤษฎีอยาง
กวางขวาง มีความเปนสหวิทยาการอยูในตัวเอง เทคนิค
การวิเคราะหขอมูล(สุภางค จันทวานิช,2543) สวนแรก
คื อ การวิ เ คราะห ข อ มู ล แบบสร า งข อ สรุ ป ในการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ ซึ่งสวนใหญขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะเปน
ข อ ความบรรยาย(descriptive) ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกต
สัมภาษณ และจดบันทึกไว สวนที่สองคือ การวิเคราะห
เนือ้ หา(content analysis) ซึง่ เปนการวิเคราะหขอ มูลเชิง
บรรยายเชนกัน แตกระทําโดยการพยายามจะทําขอมูล
นัน้ ใหเปนจํานวนทีน่ บั ได และมักกระทํากับขอมูลเอกสาร
6.1 การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป
วิธีหลักที่ใชในการวิเคราะหแบบนี้มี 3 ชนิด
คือ การวิเคราะหแบบอุปนัย การจําแนกชนิดของขอมูล
และการเปรียบเทียบขอมูล รายละเอียดของแตละวิธีมี
ดังนี้ (สุภางค จันทวานิช,2543)
6.1.1 การวิเคราะหแบบอุปนัย (analytic
induction) คือวิธีตีความสรางขอสรุปจากรูปธรรมหรือ
ปรากฏการณที่มองเห็น เมื่อนักวิจัยไดเห็นรูปธรรมหรือ
เหตุการณตางๆ แลวลงมือสรางขอสรุปถาขอสรุปนั้น
ยังไมไดรับการตรวจสอบยืนยันก็ถือวาเปนสมมุติฐาน
ชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลวก็ถือวาเปนขอสรุป
ซึ่งมีความเปนนามธรรมระดับตนๆ ขอสรุปที่สรางขึ้นใน
ตอนนี้นั้นเรียกวาสมมุติฐานชั่วคราว เมื่อสมมุติฐานนั้น
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ถูกพิสูจนและตรวจสอบแลวจึงจะเปนขอสรุปจะเห็นได
วาการวิเคราะหขอ มูลหัวใจสําคัญอยูท กี่ ารสรางสมมุตฐิ าน
6.1.2 การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิด
ขอมูล (typological analysis) คือการจําแนกขอมูลเปน
ชนิดๆ การจําแนกแบงออกเปน 2 แบบดังนี้
1. แบบใชทฤษฎี คือ การจําแนกชนิดในเหตุการณ
หนึง่ ๆ โดยยึดแนวคิดทฤษฎีเปนกรอบในการจําแนกชนิด
รายละเอียดของกรอบการจําแนกชนิดนี้มีดังนี้
1) การกระทํ า คื อ เหตุ ก ารณ ห รื อ
สถานการณ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ไมยาวนานหรือตอเนื่อง
2) กิจกรรม คือ เหตุการณหรือสถานการณ
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะตอเนื่อง และมีความผูกพันกับบุคคลบางคน
หรือบางกลุม
3) ความหมาย คือ การทีบ่ คุ คลอธิบายหรือ
สื่อสารหรือใหความหมายเกี่ยวกับการกระทําและหรือ
กิจกรรม อาจเปนการใหความหมายในลักษณะเกี่ยวกับ
โลกทัศน ความเชื่อ คํานิยม บรรทัดฐาน
4) ความสัมพันธ คือ ความเกีย่ วโยงระหวาง
บุคคลหลายๆคน ในสังคมที่ศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง อาจเปนรูปของการเขากันไดหรือความขัดแยงก็ได
5) การมีสวนรวมในกิจกรรม คือ การที่
บุคคลมีความผูกพัน และเขารวมกิจกรรม หรือมีการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
6) สภาพสังคม คือ สถานการณ หรือสภาพ
การณที่การกระทําหรือกิจกรรมที่ทาํ การศึกษาเกิดอยู
2. แบบไมใชทฤษฎี คือ การจําแนกขอมูลที่จะ
วิเคราะหตามความเหมาะสมกับขอมูล อาจใชสามัญสํานึก
หรือประสบการณของผูวิจัยก็ได ผูวิจัยจําแนกขอมูล
เป น ชนิ ด ง า ยๆ ตามประเภทที่ สั ม พั น ธ กั บ แผนชี วิ ต ที่
นักวิจัยสังเกตเห็น เชน แบงชนิดของเหตุการณ ระยะ
เวลาที่เหตุการณเกิด บุคคลที่เกี่ยวของ สภาพแวดลอม
แล ว พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ข องชนิ ด ต า งๆ ที่ แ บ ง นี้
เมื่อไดจําแนกขอมูลเปนชนิดแลว นักวิจัยจะพิจารณาดู
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ความสมํ่ า เสมอ (regularities) ของการเกิ ด ข อ มู ล
ชนิ ด ต า งๆ ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานในการอธิ บ ายสาเหตุ ข อง
ปรากฏการณ
6.1.3 การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ
ขอมูล (constant comparison) คือการใชวธิ กี ารเปรียบ
เทียบ โดยการนําขอมูลมาเปรียบเทียบเปนปรากฏการณ
ขั้นตอนในการวิเคราะหแบบเปรียบเทียบ มี 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1. เปรียบเทียบเหตุการณ(incidents) ประเภท
ต า งๆ นั ก วิ จั ย จํ า แนกข อ มู ล หรื อ เหตุ ก ารณ อ อกเป น
ประเภทตางๆ อาจจะใชรหัสประเภทเหตุการณที่เปน
1,2,3…….ก็ได
2. ประมวลประเภทของขอมูลและคุณลักษณะ
3. ขยายวงของการเปรียบเทียบแลวเลือกเฟน
เหตุการณที่เปนกุญแจสําคัญ
4. สรางขอสรุป
6.2 การวิเคราะหขอมูลเอกสาร: การวิเคราะห
เนื้อหา
การวิเคราะหขอมูลเอกสารอาจทําไดโดย
วิธกี ารเชิงปริมาณ และวิธกี ารเชิงคุณภาพ วิธกี ารเชิงปริมาณ
คือ การทําใหไดขอ มูลเอกสาร ไดแก ถอยคํา ประโยคหรือ
ใจความในเอกสารเปนจํานวนทีว่ ดั ได แลวแจงนับจํานวน
ของถอยคํา ประโยค หรือใจความเหลานัน้ สวนวิธกี ารเชิง
คุณภาพ คือ การตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (induction) จากเอกสารดังกลาว ขัน้ ตอนในการวิเคราะหเนือ้ หา
มีดังตอไปนี้ (สุภางค จันทวานิช,2543)
6.2.1 ตั้ ง เกณฑ ขึ้ น สํ า หรั บ การคั ด เลื อ ก
เอกสาร และหัวขอที่ทําการวิเคราะห
6.2.2 วางเคาโครงของขอมูล โดยทําราย
ชื่อคําหรือขอความในเอกสารที่จะถูกนํามาวิเคราะหแลว
แบงไวเปนประเภท (categories) การทําเชนนี้จะชวย
ใหการวิเคราะหมีความสมํ่าเสมอ ผูวิเคราะหสามารถ
ตัดสินใจไดวา จะดึงคําหรือขอความใดออกมาจากเอกสาร
หรือตัวบท (text)และจะทิ้งคําหรือขอความใดออก
6.2.3 ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทหรื อ สภาพ
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แวดลอมประกอบของขอมูลเอกสารที่นํามาวิเคราะห
ดวย เพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางลึกซึ้ง การบรรยาย
คุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาโดยไมโยงไมสูลักษณะของ
เอกสารของผูส ง สารและผูร บั สารจะทําใหผลการวิเคราะห
ขอมูลมีคณ
ุ คานอย แตถา ไดมกี ารเปรียบเทียบคุณลักษณะ
เนื้อหาเขากับบริบทของเอกสารลักษณะดังกลาวเขากับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีทเี่ หมาะสม ทีผ่ วู จิ ยั เลือกมาเปรียบเทียบ
จะทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความกวางขึ้น และนําไปสู
การอางใชกับขอมูลอื่นๆได
6.2.4 โดยปกติ ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจะ
กระทํากับเนือ้ หาตามทีป่ รากฏในเอกสารมากกวากระทํา
กับเนื้อหาที่ซอนอยู ไมใชคําหรือขอความที่ผูวิจัยตีความ
ได การตีความขอความจะกระทําในอีกขั้นตอนหนึ่งภาย
หลัง เมื่อผูวิจัยจะสรุปขอมูล การวัดความถี่ บางครั้งอาจ
มิไดแสดงถึงความสําคัญของคําหรือขอความนั้น ดังนั้น
ผูว จิ ยั จะดึงความสําคัญของสาระจากตัวบทโดยใชวธิ สี รุป
ใจความไดดีกวาการวัดความถี่ของคํา
ขั้นที่ 7 การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเปนขั้นสุดทายในการดําเนิน
วิจยั เปนการเสนอผลงานทีไ่ ดจากการศึกษา คนควาและ
การวิจยั วาไดคน พบความจริงหรือไดคน พบความจริงหรือ
ไดความรูใ หมๆ ประการใดบาง การเขียนรายงานการวิจยั
นัน้ จะตองรายงานไปตามความจริงและตามขอมูลทีไ่ ดรบั
และไดวเิ คราะหแปลความหมายออกมาดวยความซือ่ สัตย
และปราศจากอคติ ผูเ ขียนไมมสี ทิ ธิท์ เี่ พิม่ เติมความคิดเห็น
ของตนเองลงไปในเนื้อขอมูล ฉะนั้นการเสนอรายงานจะ
ตองใชความสุขุมรอบคอบและพินิจพิเคราะหเปนพิเศษ
การเขียนรายงานใหมีประสิทธิภาพประกอบดวยขั้นตอน
เบื้องตน (สุภางค จันทวานิช,2543)
7.1 การเขียนเนือ้ หาของรายงาน โดยในการเขียน
รายงานจะตองมีเนือ้ หาสาระครบถวน ตามเนือ้ หาของการ
วิจัย ซึ่งจะตองครอบคลุมเรื่องปญหาของเรื่องที่ทําการ
ศึกษากระบวนการวิจัย เชน การออกแบบการวิจัย หรือ
วิธีการรวบรวมขอมูลเปนตน ผลที่ไดรับจากการวิจัยและ

ความหมายของผลการวิจัย
7.2 การกําหนดประเภทของผูอ า น ประเภทของ
ผูอ า นนีส้ าํ คัญมากในการชวยใหผเู ขียนกําหนดแนวทางใน
การสื่อได คือ ทราบวาจะใชถอยคําและภาษาประเภทใด
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในรายละเอียด คือ
7.2.1 การเสนอผลการวิจยั ตอผูอ า นทีม่ จี ดุ
สนใจตอโครงการวิจัยแตกตางกัน เชน สนใจในขอคนพบ
ของการวิจัย สนใจวิธีการวิจัย ผูวิจัยควรเสนอรายงานที่
ใหขอ มูลครบถวน เพือ่ วาผูอ า นจะไดสรุปและเลือกเอาไป
ใชประโยชนหรือตัดสินใจงานจากภาพการมองและความ
สนใจของตน
7.2.2 การเสนอผลงานวิจัยที่ยอนกลับไป
ยังผูท่ใี หขอมูลในการวิจัย ในกรณีนี้ ผูวิจัยจะตองประสบ
ปญหากับลักษณะผูอ า นทีม่ คี วามแตกตางกันในสนาม เชน
เปนผูบริหาร ผูวางนโยบาย นักทฤษฎี และแมแตนักวิจัย
ดวยกัน นักวิจัยจึงตองวาดภาพเกี่ยวกับการนําเสนอ
ผลการวิจัย วาจะเสนอใหใครเปนผูอาน ถาผูใหขอมูล
เปนชาวบาน การแลกเปลี่ยนกันโดยการพูดคุยเปนวิธีที่
เหมาะสมและเปนประโยชนมากกวาสื่อสารดวยรายงาน
7.3 การวางเคาโครงของรายงาน การทําเชน
นี้ชวยทําใหการเขียนงายขึ้น การวางเคาโครงกอนการ
เขียนรายงานชวยทําใหผเู ขียนบรรลุเรือ่ งตางๆ ทีต่ อ งการ
ตอบปญหาการวิจัยเอาไวครบถวน ชวยเปนกรอบไมให
มีการเขียนนอกขอบเขตวัตถุประสงคของการวิจัย และ
ทําใหสอดคลองกับกรอบการวิเคราะหที่ไดทําแลว ชวย
ทํารายงานทั้งฉบับเปนระบบสอดคลองและตอเนื่องกัน
ไปตลอดทั้งรายงาน ชวยทําใหการเขียนรายงานเปนไป
ไดรวดเร็ว และชวยทําใหผูเขียนสามารถทบทวนการ
วิเคราะหขอ มูลทีน่ าํ มาแลวครัง้ หนึง่ และยังชวยใหผเู ขียน
สามารถคาดประมาณความหนาของรายงานการศึกษาได
อีกดวย
7.4 การเขียนรายงาน
รูปแบบการเขียนรายงานกรณีศกึ ษา มีอยาง
นอย 4 รูปแบบ คือ (Merriam,1988)
7.4.1 แบบ “classic single - case
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study” เปนการรายงานในลักษณะบรรยายและวิเคราะห
กรณีศึกษา เปนรายกรณีโดยตารางกราฟฟค หรือภาพ
รวมประกอบการบรรยาย
7.4.2 แบบ “multiple case version
of classic single case” รูปแบบการรายงานนี้เปนการ
บรรยายกรณีศึกษาหลายๆกรณี โดยมีการนําเสนอชุด
คําถามและคําตอบของขอมูลพืน้ ฐานของแตละกรณี แยก
เปนบทหรือตอน และมีบทหนึง่ หรือตอนหนึง่ ทีค่ รอบคลุม
การวิเคราะหผลการศึกษาขามรายกรณี
7.4.3 แบบที่ครอบคลุมทั้ง 1 และ 2
แตไมมกี ารบรรยายแบบเดิม กลาวคือ แทนที่จะเปนการ
เขียนกรณีศึกษาแตละกรณี เนื้อหาของขอมูลพื้นฐานจะ
ถูกปรับใหสั้นใหอานไดงาย รูปแบบคําถามและคําตอบ
จะไมถกู เขียนอยางชัดเจน ผูอ า นสามารถตรวจสอบคําตอบ
ของคําถามเดียวกันหรือคําถามที่เกิดขึ้นในแตละกรณี
ศึกษาจากขอมูลพืน้ ฐานได การใชรปู แบบนีจ้ ะชวยอํานวย
ความสะดวกในการวิเคราะหขามรายกรณีศึกษาตาม
ความสนใจของผูอาน
7.4.4 แบบ “multiple case study”
รูปแบบการรายงานนี้จะไมมีการแยกเปนบทหรือตอนใน
การเสนอกรณีศึกษาเปนรายกรณี รายงานจะประกอบ
ดวยการวิเคราะหกรณีศึกษาขามกรณี ไมวาจะใชการ
พรรณนาลวนๆ หรือการครอบคลุมการอธิบายหัวขอ
รายงานแบบนี้ แตละบทหรือแตละตอนกลาวถึงประเด็น
ของกรณีศึกษารายกรณีจะกระจายไปอยูในแตละบท
สรุป ในการเขียนรายงาน ผูเขียนรายงานควร
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) ความถูกตอง รายงานทีด่ คี วรนําเสนอขอมูล
ที่ถูกตอง ไมมีอคติและไมบิดเบือนความจริง ผูเขียน
รายงานจะตองมีความรูเกี่ยวกับหัวขอที่เขียนเปนอยางดี
เพื่อที่จะทําใหรายงานถูกตองตรงกับความเปนจริงได
2) ความรัดกุมการเขียนรายงานนั้นนอกจาก
จะตองมีความถูกตองแลวรายงานยังตองเขียนใหสั้นตรง
ประเด็น ตรวจทานอยางถี่ถวน เพื่อขจัดถอยคําฟุมเฟอย
วลีซํ้าๆ กันและคําที่ไมพึงประสงคออก เพราะคุณคา
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ของรายงานไมไดวัดโดยปริมาณ แตวัดจากเนื้อหาหรือ
คุณภาพ
3) ความชัดเจน โดยผูเขียนควรจะใชประโยชน
งายๆ ใชไวยากรณถกู ตองใชเครือ่ งหมายวรรคตอนถูกตอง
ไมควรใชถอ ยคําทีค่ ลุมเครือ ไมมคี วามหมาย หรือถอยคํา
ทีก่ าํ กวมสองนัย ใชหวั ขอยอยเพือ่ ปองกันการสับสน และ
ใชประโยคที่เหมาะสมเมื่อเริ่มยอหนาใหม
4) ความกลมกลื น และความต อ เนื่ อ ง โดยผู
เขียนจะตองเขียนใหเรื่องราวตางๆ กลมกลืนตอเนื่องกัน
เมื่ออานแลวผูอานไมรูสึกสะดุดหรือวาสวนที่อานอยูเปน
คนละเรือ่ งความกลมกลืนจะมีมากขึน้ เมือ่ เมือ่ ผูว จิ ยั เขียน
รางแลวไดตรวจทานแกไขเปนตอนๆไป และเมื่อเขียน
เสร็จแลวควรอานตลอดหมดทุกตอนพรอมกันอีก 2-3 ครัง้
เพื่อตรวจสอบดูใจความใหตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
5) การเนนความสําคัญ การนําเสนอขอมูลที่
เปนประเด็นหรือเปนหัวใจของการวิจัย โดยเนนใหขอมูล
ดังกลาวมีความเดนเปนพิเศษ การเนนจะกระทําโดย
การนําเสนอสวนนั้นโดยละเอียด วิเคราะหโดยละเอียด
และอภิปรายเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติผูวิจัยจะไมทําเชนนั้น
กับขอมูลทั้งหมดในการวิจัย แตจะเลือกทําเฉพาะขอมูล
ที่มีความสําคัญและเปนประเด็นปญหาหลักของการวิจัย
ทั้งนี้เพื่อใหผูอานมองเห็นวาขอมูลสวนใดที่มีความสําคัญ
และเห็นภาพรวมที่ชัดเจน
6) ภาษาที่ใชในรายงาน จะตองไมใชภาษาพูด
แตใชภาษาทางวิชาการหรือภาษาทางราชการ ใชภาษา
ที่กะทัดรัดและเขาใจไดงาย และควรหลีกเลี่ยงการใช
คําซํ้าๆ และอยูใกลกันเกินไปในรายงาน ซึ่งไดแก คําที่ใช
เชื่อมประโยค หากจําเปนก็ควรหาคําอื่นที่มีความหมาย
เชน เดียวกันมาใชสับเปลี่ยนแทนกัน เพื่อรักษาอัตถรส
ของเนื้อหารายงานไว
7.5 การนําเสนอขอมูล ขอมูลทีน่ าํ เสนอสามารถ
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลสวนที่เปนจํานวน
สถิตติ วั เลขและขอความบรรยาย ขอมูลทีเ่ ปนจํานวนสถิติ
ตัวเลขผูวิจัยควรนําเสนอในรูปของตารางแผนภูมิหรือ
แผนภาพตามแตความเหมาะสมและลักษณะของขอมูล

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

ตารางหรือแผนภูมิเหลานี้ ตองมีตัวเลขที่และชื่อกํากับ
เพื่อใหทราบวาเปนขอมูลเกี่ยวกับอะไรและระบุที่มาของ
ขอมูลใหชัดเจน สวนขอมูลที่เปนขอความบรรยาย ผูวิจัย
ตองรูจักเลือกเสนอขอมูลที่เปนสาระสําคัญ ยอมตัดขอ
ความที่ไมเกี่ยวของหรือไมสําคัญทิ้งไป ขอมูลใดที่สําคัญ
แตเนื้อหาไมตอเนื่องกับเคาโครงที่วางไว ควรจัดไปไวใน
ภาคผนวก เพื่อไมใหผูอานเขาใจผิด เนื่องจากเนื้อหาที่
เบี่ยงเบนไปจากความหลักของขอมูล หากผูเขียนยังคง
เก็บขอมูลทัง้ หมดไวโดยไมตดั ทิง้ จะทําใหรายงานการวิจยั
ไมมเี อกภาพ ผูอ า น อานแลวจับประเด็นไมได บางทีผ่ วู จิ ยั
เองก็หลงทางอยูใ นขอมูลจํานวนมากนัน้ เอง ไมสามารถหา
ประเด็นที่จะนําเสนอไมได
นอกจากนั้น การนําเสนอขอมูลยังตองคํานึงถึง
ลําดับของขอมูล โดยปกตินักวิจัยควรนําเสนอขอความที่
เปนความบรรยายกอน จากนั้นจึงเสนอขอมูลที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธของเหตุการณตางๆ และในที่สุดก็นําเสนอ
ขอมูลทีเ่ ปนคําอธิบายเหตุการณหรือปรากฏการณวา เกิด
ขึ้นเพราะอะไร
จากประสบการณ การเขี ย นรายงานวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ นักวิจัยเชิงคุณภาพมือใหมมักจะพบปญหาการ
เรียบเรียงและการตีความหมาย โดยเฉพาะประเด็นการ
เขียน ความแกรงและความนาเชือ่ ถือของงานวิจยั ในเรือ่ ง
นั้นๆ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง นักวิจัยจําเปนตองเรียบเรียง
ใหผูอานไดเขาใจถึงกระบวนการวิจัยที่ไดดําเนินการมา
ตามลําดับอยางจริงจัง เพื่อสรางความแกรง (Rigor) และ
ความนาเชือ่ ถือ (Trustworthiness)ของการวิจยั Lincoln
&Guba(1985) ไดเสนอเกณฑความเชื่อถือได ของงาน
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยคุณภาพตองเรียบเรียงโดยการ
พรรณนา ใหผูอานเขาใจ จากการวิเคราะหขอมูล การ
สัมภาษณ การสังเกตอยางอุตสาหะและตอเนือ่ ง (Persistent observation)การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) การยืดเวลาการมีสัมพันธภาพกับกลุมเปาหมาย
(Prolonged engagement ) การตรวจสอบแบบอางอิงที่

เชือ่ ถือได (Referential adequacy) ตลอดจนการยืนยัน
การควบคุมอคติลําเอียงของผูวิจัย (Conformability)
เปนการตีความหรือแปลความหมาย เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความแกรงและความนาเชื่อถือของการวิจัย ซึ่งเปนการ
อธิบายถึงการดําเนินการอยางไร ควบคูก นั ไปกับการเขียน
เรียบเรียงในเชิงการอธิบายวิเคราะหขอมูล นั้นเอง (กิติ
พัฒน นนทปทมะดุล,2546) ดังนัน้ นักวิจยั เชิงคุณภาพ จึง
ตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัว คือ เปนคนชางสังเกต เปน
นักวิเคราะห สังเคราะห เปนนักจดบันทึก สามารถจับ
ขอความสําคัญ จับประเด็น สามารถเชื่อมโยงแกนสาระ
สําคัญตางๆได และที่สําคัญ ควรเปนนักอาน ละนักเขียน
บนพื้นฐานของ จรรยาบรรณนักวิจัย จึงจะทําใหงานวิจัย
เชิงคุณภาพ มีความแกรงและนาเชื่อถือในที่สุด
บทสรุ ป จากการที่ ผู เ ขี ย นได พ ยายามนํ า
เสนอแนวทางการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ตามลําดับของ
กระบวนการวิจยั เชือ่ วา ผูท มี่ คี วามมุง มัน่ ทีจ่ ะทําวิจยั โดย
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะพึงระลึกเสมอวา ผู
วิจัยเปนเครื่องมือที่ดีที่สุด ดังนั้นการวางแผนการวิจัย
หรือรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล จะตองดําเนินการ
อยางเปนระบบ ตามกระบวนการวิจัย ที่ไดนําเสนอมา
โดยลําดับ และผูเขียนเองมีความเชื่อมั่นวา หากนักวิจัย
ไดศึกษาวิเคราะหอยางถองแท และปฏิบัติตามหลักการ
ทฤษฎี แ นวคิ ด ของ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพซึ่ ง ในที่ นี้
ไดนํารูปแบบการวิจัยกรณีศึกษามาเปนตัวอยาง เพื่อ
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป นอกจากนั้นการ
ศึ ก ษาปรากฏการณ ท างศาสตร ก ารบริ ห ารในยุ ค ของ
การเปลี่ยนแปลงมีความจําเปนและสําคัญตอการปฏิรูป
ระบบการจัดการ หรือสามารถใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หรือ ศาสตรอื่นๆ ก็ได
เชนเดียวกัน ดังนั้น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจึงนาจะ
สงผลเปนประโยชนคุณูปการตอวงการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการของสังคมและประเทศชาติเปนลําดับตอไป
อยางยั่งยืน
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