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วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)

อาจารย ดร.กุหลาบ ปุริสาร*

บทนํา

 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research Methodology) เปนการศึกษาเชิงปรัชญา 

ปรากฏการณนิยม (Phenomenalism) และอัตนิยม 

(Subjectivism) ขอมูลที่ไดจะเปนภาพรวม (Wholistic) 

ผูวิจัยจะไดคนพบขอมูลที่ซอนอยู ซึ่งบางครั้งขอมูลเชิง

ปริมาณหรือตัวเลข ก็ไมสามารถอธิบายไดชัดเจน จาก
ประสบการณการสอนระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการ

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควา

อิสระ การเขาอบรมสัมมนาการทําวิจัยเชิงคุณภาพท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบันระดับชาติอืน่ นอกจาก

นั้นผู เรียบเรียงยังไดทําวิจัยและการทําวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาการบริหารการ

ศึกษา และสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะทางสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ตามประสบการณแลว เปนความประทับ

ใจและไดซึมซับรับแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ

จากคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เชน รองศาสตราจารย ดร.วัลลภา อารีรตัน

รองศาสตราจารย ดร.กิ่งฟา สินธุวงศ รศ.ดร.วิโรจน 

สารรัตนะ ดร.ถวิล ลดาวัลยและ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์

เปนตน จึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยผูประสิทธิ์

ประสาทวิชามา ณ ทีน่ี ้ทกุขัน้ตอนการทําวจิยัเชิงคณุภาพ

ตองทาํดวยสมองและสองมอืของตนเอง ดงันัน้จงึถอืไดวา

ผูวิจัยเปนเครื่องมือวิจัยที่สําคัญที่สุด จากประสบการณ
ตรงไดทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม รุน พ.6 (พ.ศ. 2538 )เรื่อง “การปฏิบัติ

การตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ ปการศึกษา 

2537” และตอมา ในป 2547 ทําดุษฎีนิพนธ เรื่อง “การ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา: 

พหุกรณีศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ซึ่งเปนโครงการเรียนรวมกับ Washington State Uni-

versity และไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย หลังจากนั้นในชวงระหวางป พ.ศ.2547-2557 

ไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพติดตอกันหลายเร่ือง อาทิเชน

เรือ่งภาวะผูนาํเชิงศรัทธาบารมี กรณีศกึษา ศ.ดร.นายแพทย
กระแส ชนะวงศ และเรื่อง“ผลลัพธการจัดงานสัมมนา

พระธรรมวินัย ” ครั้งที่ 18: กรณีศึกษาวัดสวางโพธิ์ชัย 

จ .มหาสารคาม และเร่ือง ผลลัพธและผลกระทบ

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เปนตน 

นอกจากนั้นเปนวิทยากรและเปนอาจารยสอนวิจัย

เชิงคุณภาพ ระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบันทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมถึงเปนผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบ

นักศึกษาที่ทําวิจัยเชิงคุณภาพ และเปนผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตลอดระยะกวา 10 ปจนถึงปจจุบัน (2557) 

 จากที่กลาวมาผูเขียนไดพยายามศึกษาคนควา

อยางลุมลกึจากเอกสารตาํรา เกีย่วกับการวิจยัเชงิคณุภาพ 

และการศกึษา ผลงานวจิยัทัง้ในและตางประเทศอยูเสมอ 

ทําใหมีความเช่ือม่ันวาการวิจัยเชิงคุณภาพ ไมยากเกิน

กวาทีเ่ราจะทําได วตัถปุระสงคในการนําเสนอบทความน้ี 
เพื่อเปนแรงบันดาลใจ และเปนกําลังใจใหนักวิจัยเชิง

คุณภาพมือใหม ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจต้ังใจจะทํา
วิจัยเชิงคุณภาพไดมีความม่ันใจ จึงจะสามารถทําวิจัย

ไดอยางมีคุณภาพและประสบความสําเร็จอยางแนนอน 

ดงันัน้นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรอืนกัการ
ศึกษาทางดานศึกษาศาสตร มนษุยศาสตร สังคมศาสตร

หรือศาสตรอื่นๆหากไดศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีใน

* อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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เรื่องระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อยางพินิจพิเคราะห 

กจ็ะเห็นแนวทางในการทาํวจิยัเชงิคณุภาพ ทัง้นีโ้ดยผูวจิยั

หรือนักศึกษาจะตองพยายามศึกษาองคความรูเกี่ยวกับ

การวิจัยเชิงคุณภาพอยางชัดเจนทุกขั้นตอน กอนจึงจะ

สามารถเกิดความกระจางและประสบความสําเร็จในการ

ทําวิจัยในคร้ังตอไป สําหรับบทความ เรื่อง “วิธีวิทยาการ

วิจัยเชิงคุณภาพ” ในท่ีนี้ ขอนําเสนอตามลําดับหัวขอ 

ตอไปนี้

 1. ความหมายและแนวคิดการวิจยัเชิงคณุภาพ

 2. การวางแผนการทําวิจัยเชิงคุณภาพ

 3. จะเลือกใชวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อไร

 4. นักวิจัยเชิงคุณภาพ ทําอะไรบาง

 5. ความแตกตางระหวางกระบวนทัศนเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ

 6. การวจิัยแบบกรณีศึกษา

 สําหรับรายละเอียดมี ดังตอไปน้ี 

1.  ความหมายและแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ

  ความหมาย แนวคิดในระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ นักวิจัยหลายทานไดเสนอไวดังนี้

  สภุางค จนัทวานิช(2543). ไดใหความหมาย

ของการวิจัยเชิงคุณภาพไววา

  “การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การศึกษา

ปรากฏการณทางสังคมตามความเปนจริงในทุกมิติ 

เปนการแสวงหาความรูโดยเนนความสําคัญของขอมูล

ดานความรูสึกนึกคิด คานิยม อุดมการณ ของบุคคลที่

เก่ียวของกบัปรากฏการณนัน้ๆ โดยมชีวงระยะเวลา และ

ใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบการตีความสรางขอสรุป แบบ
อุปนัยเปนหลัก”

  Patton(1990). ไดเสนอแนวคิดไวอยาง

นาสนใจวา 
  “การวิจัยเชิงคุณภาพจะตองใชวิธีรวบรวม

ขอมูล (Data collection) โดยการใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึกและปลายเปด (in – depth, open-ended in-

terviewed) การสังเกตโดยตรง(direct observation)

และการศึกษาจากเอกสารตางๆ (written documents) 

ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจะเกี่ยวกับ

ประสบการณ (experience) แนวคิด (opinions) ความ

รูสึก (feelings) และความรูตางๆ (knowledge) สวน

ขอมูลจากการสังเกตจะเกี่ยวกับกิจกรรม (activities) 

การปฏิบัติ (actions) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

(interpersonal interactions) และกระบวนการทาง

องคกร (organizational processes) ซึง่ลวนแตเปนมวล

ประสบการณของมนษุยทัง้สิน้ สวนการวเิคราะหเอกสาร 

สวนใหญจะไดขอมูลมาจากการรายงาน (reports) หรือ

บนัทกึตางๆ (diaries) และจากการตอบคําถามปลายเปด 

(open – ended written responses)”

  William Wiersama (1995).ไดเสนอ

ประเด็นสําคัญเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพไววา

  “เปนการศึกษาเกี่ยวกับ ประสบการณทาง

สงัคมจะตองมองเปนภาพองครวม (holistically) และจะ

มีลักษณะสลับซับซอน (complex phenomena) เราไม

สามารถจะแยกเปนสวนๆได”

  สรุปลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการ

วิจัยปรากฏการณเกี่ยวกับสังคมและมนุษยในสังคม ซึ่ง

มีลักษณะซับซอน เหมาะท่ีจะใชในงานดานสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร ขอมูลที่ไดเปนความรูสึกนึกคิด คา

นิยม อุดมการณของบุคคล ผูวิจัยจะตองทําความเขาใจ

กับระบบความหมายในสังคมน้ันๆ และเนนเรื่องการ

วเิคราะหขอมลู ตคีวามหมายแบบอปุนยั(induction)เพ่ือ

ใหเขาใจมิติความเปนจริงของบุคคล ในบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมในขณะนั้น และการวิจัยเชิงคุณภาพเปน

กระบวนการหาความรูที่มีพื้นฐานทางดานญาณวิทยา 

แตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณอยางชัดเจน 

2.  การวางแผนทําการวิจัยเชิงคุณภาพ

 ผูวจิยัจาํเปนตองวางแผนทาํการวจิยัเชิงคณุภาพ

ใหกระจาง เปนขั้นเปนตอนและเปนระบบสามารถตอบ

ประเด็นคําถามตอไปนี้ได (Leedy&Ormrod, 2001) 
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 2.1 จุดมุงหมายของการวิจัยคืออะไร

  - สภาพปจจุบนัของความรูในสวนท่ีเก่ียวกับ

คําถามการวิจัย คืออะไร

  - อะไรคือความสําคัญของการวิจัยครั้งนี้

 2.2 จุดเนนและแบบแผนเฉพาะการวิจัยนี้คือ

อะไร

  - จะเนนที่รายบุคคล กลุม วัฒนธรรม 

ประสบการณ กระบวนการ หรือเนื้อหา

  - แบบแผนจะเปน case study, ethnogra-

phy, phenomenological study, grounded theory 

study, content analysis, historical study,หรือการ

ผสมกันของแบบแผนเหลานี้สองแบบแผนหรือมากกวา

 2.3 ขอมูลที่ตองการไดมอีะไรบาง

  -  จะเขาถึงที่ที่วิจัยไดอยางไร

  -  ตองใชเวลานานเทาใด

  -  ใชทรัพยากรอะไรและหามาไดอยางไร

  -  จะมอีปุสรรคในการรวบรวมขอมลูหรอืไม

 2.4 จะรวบรวมขอมูลอยางไร

  - ผูรวมวิจัยหรือวัตถุ ที่จะเปนตัวอยางการ

วิจัยจะมาไดอยางไร

  - บทบาทของทานในฐานะผูวจิยัเปนอยางไร

  - จะทําใหมั่นใจในการรักษาความลับหรือ

ความไววางใจของผูรวมวิจัยอยางไร

  - มีกระบวนการในการวิจัยอยางไร

 2.5 วิเคราะหขอมูลกันอยางไร

  - หนวยการวิเคราะหคอือะไร(คน เหตกุารณ

เรื่องราว หรืออื่นๆ)
  - วิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคืออะไร

  - จะทําใหเกิดความม่ันใจในผลการวิจัยได

อยางไร

 2.6 ผลการวิจัยจะเผยแพรอยางไร

 สรุป การทําวิจัยเชิงคุณภาพ จะตองมีการ
วางแผนอยางละเอียด ทั้งนี้จะตองสามารถตอบคําถาม

ประเด็นขางตนใหไดโดยเฉพาะจุดมุงหมายการวิจัยการ

รวบรวมและการวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน
ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยตอไป

3.  จะเลือกใชวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อไร 

  การวจิยัเชงิคณุภาพจะตอบสนองตอจดุมุงหมาย

ขางลางน้ี หนึง่จดุมุงหมายหรือมากกวา(Leed&Ormrod,

2001) 

 3.1 เพ่ือการบรรยาย (description) เพื่อแสดง

ใหเหน็ถงึธรรมชาตบิางอยางของสถานการณของสถานที ่

กระบวนการของความสัมพนัธ ของระบบ หรอืของบุคคล

 3.2 เพื่อการแปลความหมาย (interpretation) 

เพื่อใหผูวิจัย สามารถพัฒนาองคความรูในมิติ ตอไปนี้

  3.2.1 ไดเขาใจอยางลึกซึ้ง (insight) ใน

ธรรมชาติของปรากฏการณเฉพาะอยาง

  3.2.2 พัฒนาแนวคิดใหมหรือทัศนะเชิง

ทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณที่ศึกษา และ/ หรือ

  3.2.3 ค น ห า ป ญ ห า ท่ี ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น

ปรากฏการณที่ศึกษา

 3.3 เพื่อการพิสูจนตรวจสอบ (verifi cation) จะ

ทาํใหผูวจิยัทดสอบความตรง (Validity) บางประการของ

ขอตกลงเบื้องตน (assumption) ของคําอาง (claims) 

ของทฤษฎี (theories) หรือของการอางอิงได (generali-

zation) ในบริบทที่เปนจริง

 3.4 เพื่อการประเมิน (evaluation) การวิจัยเชิง

คุณภาพจะชวยใหผูวิจัยใชวิธีการในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของนโยบาย การปฏิบัติ หรือนวัตกรรมได

 สรุป การเลือกใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จะตองมี
ความสอดคลองกบัวตัถปุระสงค หรอืจดุมุงหมายของการ

วิจัย ซึ่งการตอบสนองอาจจะเพ่ือเปนการบรรยาย การ

แปลความหมายเพ่ือการตรวจสอบ หรือเพื่อการประเมิน

ความสําเร็จของนโยบาย หรือ โครงการ/กิจกรรมตางๆ

4. นักวิจัยเชิงคุณภาพ ทําอะไรบาง
 จากประสบการณการทําวิจัยเชิงคุณภาพ และ

การศึกษาตําราหลายเลมและงานวิจัย เชิงคุณภาพท่ี

หลากหลาย สามารถสรุปไดวา นกัวจิยัเชิงคณุภาพจะตอง

ทําอะไรบาง งานวิจัยของเขาจึงจะประสบความสําเร็จ 

สิ่งที่ตองทํา มีดังตอไปนี้
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  1. จะเปนผูสงัเกตการณ สถานการณ ปรากฏการณตางๆ

นบัจากเหตกุารณปกตธิรรมดา จนถงึปรากฏการณพเิศษ

 2. สามารถวิเคราะหมมุมอง หรอืปรากฏการณ

ของบุคคลอยางสายตาของคนที่เขาใจ (Etic views )และ

ในขณะเดียวกันตองมีระยะหาง ในการวิเคราะหของ

มุมมองของคนภายนอก (Etic views) ดวยความสมดุล

 3. ใหความสนใจและปฏิสัมพันธกับกลุม 

เปาหมายท่ีศึกษา เพื่อจะไดเขาใจถึงชีวิตประจําวัน ชีวิต

ทางสังคม และชีวิตดานอื่นๆของกรณีศึกษา หรือกลุม

เปาหมาย เหลาน้ัน

 4.  จําเปนตองมีเทคนิคและทักษะทางสังคม 

และมีความยืดหยุน ไปตามสถานการณที่เกี่ยวของ

 5.  การวิเคราะหขอมูล จะอยูในรูปของการ

พรรณนา มีการอภิปรายอยางครอบคลุม ลึกซึ้ง โดยการ

สรางเปน แผนผงั แผนภาพ หรอื ภาพประกอบ เพือ่ความ

สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 6.  วิเคราะหปรากฏการณตางๆ แบบองครวม 

จากเทคนคิวิธกีารเกบ็ขอมลูเชิงคณุภาพอยางหลากหลาย

รอบดาน

 7. เขาใจบริบททางสังคมของบุคคล โดยการ
พฒันาดวยความเหน็อกเหน็ใจ (empty) และบันทึกเรือ่งราว 

ดวยความกระตือรือรน

 8.  สนใจการตั้งขอสังเกต ประเด็นหลักและ

ประเด็นยอยๆ ที่อาจจะปรากฏเห็นอยางชัดเจนหรือไม 

เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ใหไดขอมูลอิ่มตัว

 9. ไมเขาไปแทรกแซงรบกวน กระบวนการทาง

สังคมเหลาน้ัน พึงใชวิธีการสังเกตอยางตอเนื่อง 

 10. สามารถเผชิญกับความตึงเครียด หรือ

ความกดดัน ตลอดจนความไมแนนอนของบุคคลและ

สถานการณตางๆ เชน ความขัดแยงทางจริยธรรม และ

ประเด็นความคลุมครือ เปนตน 

5. ความแตกตางระหวางกระบวนทัศนเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ
 Lincoln และ Guba (1994) ไดนําเสนอความ

แตกตางระหวางกระบวนทัศนเชิงปริมาณกับกระบวน

ทัศนเชิงคุณภาพ และสรางสรรคคานิยมในมิติตางๆ มา

แสดงไว ดังตารางขางลางนี้

มิติ กระบวนการทัศนเชิงปริมาณ กระบวนการทัศนเชิงคุณภาพ

1. เปาหมายของ
 การแสวงหาความรู

การทาํนาย การควบคมุศกึษาหากฎความสมัพนัธเชิงระบบ โดย
อาศัยวิธีการทางสถิติ

ความเขาใจ (understanding)
การกอรูปใหม (reconstruction)

2. ลักษณะของความรู กฎหรือความจริงที่ไดจากสมมุติฐานที่ไดตรวจสอบแลวจาก

ทฤษฎีนั้นๆ 

การตระหนักรู (insights) ในเชิงโครงสรางหรือความเปน

มาของปรากฏการณ, ความรูทีถ่กูกอรปูใหมและจะเปลีย่น
ไปเรื่อยๆ

3. วิธีการสั่งสมองความรู การประติดประตอเพ่ิมเขาไปในความรูเดมิ,การอางองิ (gener-

alization) ผลการวจิยัสามารถนาํไปสรปุอางองิ สูประชากรทีม่ี

ลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง หรือเงื่อนไขที่ศึกษา

ความรูถกูทบทวนและเปล่ียนแปลงแบบวิภาษวิธ ี(dialectical),

ความลุมลึก (sophistication) ในการกอรูปความรูใหม 

4. เกณฑในการกําหนด

 คุณภาพของความรู

ความเครงครัด (rigorous), ความเที่ยง, ความตรง, ความเปน

ปรนัย ความชัดเจนของเครื่องมือ เมื่อใชเก็บขอมูล จะทําใหได

ขอมูลถูกตอง คงเสนคงวา ชัดเจน 

ความเปนท่ีวางใจได(trustworthiness) ความเปนของแท 

(authenticity)

5. จรรยาบรรณที่เนน
  จากภายนอก(extrinsic)

เชน กฎ, คณะกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ สิ่งบงบอกคุณภาพ
งานวิจัยตองถูกตองนาเช่ือถือ สามารถนําไปใชสรุปอางอิงสู

ประชากรได 

จากภายใน(intrinsic) คือตัวผูวิจัยเองเชิงคุณภาพ

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 และการเคล่ือนตัวของกระบวนการทัศน เพ่ือ

การแสวงหาความรู เราจะพบวา แนวคิดทฤษฎีใหมๆ 

ในทางสังคมศาสตร ไดเคล่ือนมาในทางเชิงคุณภาพเปน

จํานวนไมนอย แนวคิดท่ีเกิดข้ึนในระยะคร่ึงหลังของ

ศตวรรษที่ 21 เชนทฤษฏีวิพากษ (Critical theory)

ปรากฏการณวทิยาในเชงิศาสตรแหงการตคีวาม (Herme-

neutics phenomenology) ปฏิฐานขอมูลนิยมยุคหลัง 

(Post positivism)และกระบวนทรรศนการกําหนดสราง 

(Constructivism)ลวนเปนเร่ืองของความจริงทางสังคมท่ี

ยดืหยุน หลากหลายเปลีย่นแปลงไดไมจรีงั เกดิขึน้ใหมได 

และเปนอัตนัย(Subjective) การทําความเขาใจวิธีการ

เชงิคณุภาพและวธิวีเิคราะหขอมลูในการวจิยัเชิงคณุภาพ 

จงึมปีระโยชนมากในการศกึษาและการนาํแนวคดิทฤษฎี

เหลานี้มาใช

 จุดเดนของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ความรูอัน

อุดมที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In -depth 

interview) การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ(Focus 

group ) การวิจยัมาจากการวิเคราะหอยางเจาะลึก ความ

ยดืหยุน และการสงัเกตการณทางสงัคมอยางหลากหลาย 

โดยท่ีการวิจัยเชิงปริมาณไมสามารถกระทําได 

 ในลําดับตอไป จะขอยกตัวอยางการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบกรณีศึกษา (A case Study) เพื่อเปน

แนวทางในการวิจัยเชิงคุณภาพอีกรูปแบบหนึ่ง เปน
กระบวนการข้ันตอนที่นาสนใจ ที่นักวิจัยเชิงคุณภาพ

ควรไดศึกษา ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

6. การวิจัยแบบกรณีศึกษา( A Case Study)

 A Case Study มีจุดมุงหมายเพ่ือทําความเขาใจ

ในคนๆหนึ่ง หรือสถานการณๆหนึ่ง (หรืออาจจะจํานวน
เล็กนอย) ในแนวลึก ภายใตสภาพที่เปนธรรมชาติของ

ผูที่ถูกศึกษาน้ัน (in natural setting) ใชวิธีการสังเกต 

การสัมภาษณ เอกสารบันทึก และหรืออุปกรณในการ
บนัทกึภาพและเสียง วเิคราะหขอมลูโดยการจัดทําใหเปน

ประเภท (Categorization) และการแปลความขอมูลใน

ลักษณะท่ีเปน commom themes แลวสังเคราะหให

เปนภาพโดยรวม (overall portrait) ของกรณีที่ศึกษา 

(Leedy&Ormrod,2001)

 การวิจัยแบบกรณีศึกษา เปนการศึกษาเชิง

คุณภาพรูปแบบหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

กระบวนการของพฤติกรรม ประสบการณและความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น คนหาและสรางสมมุติฐานความ

สัมพันธระหวางตัวแปรบางตัว และแยกเอาตัวแปรที่ไม

เกี่ยวของกับขบวนการ การเกิดพฤติกรรม ที่ตองศึกษา

บุคคลน้ันออก ทั้งนี้เพ่ือใหไดขอคนพบท่ีแทจริง เทคนิค

วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นสามารถทําไดหลายวิธี

ดวยกัน ไดแก การศึกษาเอกสารสวนบุคคล การเจาะลึก

ในแงมุมตางๆ ของสิ่งที่ศึกษา การสัมภาษณเกี่ยวกับ

เหตุการณหรือประสบการณของบุคคล การเลาสูกันฟง

ถึงประสบการณการเก็บรวบรวมประวัติบุคคล และการ

สังเกต ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการวิจัยแบบกรณีศึกษา

จึงมีความหลากหลายและลึกซึ้งกวาการมุงศึกษาวิจัย

แบบอืน่ๆ ทีม่กีารศกึษาเฉพาะขอบเขตทีไ่ดกาํหนดไวลวง

หนาแลวเทาน้ัน (เบญจา ยอดดําเนิน – แอ็ตติกจ และ

คณะ,2533) แตอยางไรกต็าม ชาย โพสติา(2552) ไดระบุ

วา หวัใจการศกึษาเฉพาะกรณอียูทีก่ารศกึษาใหไดทัง้แบบ

กวางและแบบลึก ในทางปฏิบัติก็คือ สามารถใชขอมูล

หลายชนิด จากหลายแหง ซึ่งสอดคลองกับYin (1993) 

ที่สนับสนุนการใชทั้งวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในที่

นีจ้ะนาํเสนอขัน้ตอนรายละเอยีดในการทาํวจิยัแบบกรณี

ศึกษา เพื่อใหนักวิจัยใชเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป

ขั้นตอนในการวิจัยแบบกรณีศึกษา 

 ทศินา แขมณ ีและคณะ, (2544) ไดเสนอแนวทาง

ในการทําวิจัยแบบกรณีศึกษา ไวตามลําดับดังนี้
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการการวิจัย

 สิ่งสําคัญที่ผูวิจัยตองทําในการวางแผนการวิจัย 

คือ การกําหนดประเด็นปญหาหรือหัวขอวิจัย ซึ่งเปนจุด
เริ่มตนของการวิจัย ผูวิจัยจะตองหาเหตุผลสนับสนุนการ

เลือกหัวขอวิจัยจากนั้นผูวิจัยจําเปนตองสรางแนวหรือ
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กรอบสาํหรบังานวจิยันัน้ๆ ดวย โดยกาํหนดวตัถปุระสงค

กรอบแนวคิด สมมุติฐานและการวางแผนการวิเคราะห

ขอมูล เพื่อใหการวิจัยมีดังนี้ (เบญจา ยอดดําเนิน – 

แอ็ตติกจ และคณะ, 2533)

 1. การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย

  การกําหนดวัตถุประสงค ขึ้นอยูกับปญหา

การวจัิย โดยทัว่ไปแลววตัถปุระสงคสามารถแบงออกเปน 

2 ลักษณะคือ

  วตัถปุระสงคเฉพาะหนา เปนวตัถปุระสงคที่

เก่ียวของโดยตรงกบัสภาพปญหาหรอืขอทีก่าํลังศกึษา จะ

ทาํอะไร (what) ใครเปนผูนาํ(who) ทาํอยางไร(how) ทาํ

กบัใคร(whom) ทาํทีไ่หน (where) และทาํเมือ่ใด(when)

วตัถปุระสงคทายสุด หรือทีเ่รยีกวาเปาหมายของการวิจยั 

ซึ่งอาจจะไมเกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ทําการวิจัย

โดยตรง แตเปนไปในลักษณะของคาดหวัง หรอืประโยชน

ที่คาดหวังจะไดรับการวิจัยทางออม

 2. การกําหนดกรอบแนวความคิด 

  การประมวลความคิดรวบยอดของการวิจัย

วา งานวิจยัทีท่าํอยูนี ้มตีวัแปรอะไรบางท่ีเก่ียวของ ความ

สมัพนัธระหวางตวัแปรตางๆ ทีต่องการศึกษาเปนอยางไร 

กรอบแนวคิดจะไดมาจากทฤษฎีหรืองานวิจัยตางๆ ที่

เก่ียวของกรอบแนวคิดนี้นอกจากจะทําใหงานวิจัยเปน

ไปทางที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยแลวยังเปน

แนวทางในการเกบ็รวบรวมขอมลูและการวเิคราะหขอมลู

อีกดวย

 3. การกําหนดสมมุติฐาน

  การกาํหนดสมมตุฐิานเปนการคาดเดาคาํตอบ

ของปญหาลวงหนา ลักษณะของการคาดเดาจะอาศัย

เหตุผลจากทฤษฎ ีความคดิและประสบการณหรอืเอกสาร

งานวิจยัทีเ่ก่ียวของตางๆ การกําหนดสมมุตฐิานการวิจยัมี
ประโยชนในการชวยจํากัดขอบเขตการวิจัยและการเก็บ

รวบรวมขอมูล ชวยช้ีแนะแนวทางการวิจัยวาจะใชอะไร

เปนตวัอยาง จะเก็บขอมลูอยางไร ใชเคร่ืองมือใด ตลอดจน

เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูล นอกจากน้ีสมมุติฐานยัง

ชวยอธิบายปญหาการวิจัยใหชัดเจนและเปนแนวทาง

ใหการแปลผลและหาขอสรปุของการวจิยัไดถกูตองยิง่ขึน้ 

สมมตุฐิานอาจไดมาจากกรอบแนวคิดในการวิจยั สาํหรับ

การวิจยักรณีศกึษา ซึง่เปนการวิจยัเชิงคณุภาพ ผูวจิยัอาจ

จะตั้งหรือไมตั้งสมมุติฐานการวิจัยไวกอนก็ได

 4. การวางแผนเพ่ือการวิเคราะหขอมูล

  การวางแผนในการวเิคราะหขอมลู เปนข้ันตอน

สําคัญหน่ึงของการวิจัย โดยผูวิจัยควรวางแผนวาจะ

วิเคราะหขอมูลที่ไดมาน้ันอยางไร จะจัดหมวดหมูหรือ

ลาํดับขอมูลอยางไร จงึจะทําใหการตีความ การสังเคราะห

เชื่อมโยงระหวางองคประกอบตางๆ ของเหตุการณ หรือ

ตวัแปรเปนไปอยางถกูตอง และมคีวามสอดคลองกนัตาม

หลักตรรกวิทยา

 ขั้นที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม

 การทบทวนวรรณกรรมมีวตัถปุระสงค เพือ่แสดง

ถึงประวัติและวิวัฒนาการของเรื่องที่กําลังทําวิจัย มีการ

กลาวถึงทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ งานวิจัยและสิ่งที่คนพบ

รวมทั้งขอจํากัดและขอบกพรองของทฤษฎีหรืองานวิจัย

ตางๆ ดวยทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับงานวิจัยที่จะทํา

ตอไป บททบทวนวรรณกรรม จงึเหมือนกับการเตรียมตวั

ใหผูวจิยัมคีวามรูเบือ้งตนในเร่ืองท่ีตนเองจะทําการศึกษา

อยางเพียงพอ ที่จะเปนพื้นฐานในการสรางกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ทั้งนี้เพราะกรอบแนวคิดก็คือ ขบวนการที่

แสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษาซึ่งได

มาจากทฤษฎี และงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ การทบทวน
งานวิจัยจะทําใหเรารูตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธ

กันอยางไร ตัวแปรใดมีความสําคัญ ตัวแปรใดมีขอเสีย 

หลักเกณฑของการทบทวนวรรณกรรม ควรพิจารณา
ดงัตอไปน้ี (เบญจา ยอดดําเนิน – แอต็ติกจ และคณะ, 2533) 

 1) ควรเลือกงานวิจัยที่เก่ียวของโดยตรงกับ
หัวขอที่กําลังศึกษา เนื่องจากทบทวนวรรณกรรมอื่นๆ 

นอกจากจะทาํใหเสยีเวลาแลว ยงัทําใหผูอานไขวเขว และ

คาดหวังวางานกําลังวิจัยนี้จะมีเรื่องนั้นๆ อยูดวย แตเม่ือ
หาไมพบก็จะผดิหวงัและเกิดความสงสยัในความสามารถ

ของผูวิจัย
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 2) วรรณกรรมท่ีทบทวน ควรจะตองมีความ

สัมพันธกับตัวแปรที่อยูในกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยกําหนด 

ทั้งน้ีเพราะการสรางความสัมพันธใดๆ ของตัวแปรยอม

จะตองมรีากฐานมาจากทฤษฎหีรอืสิง่ทีค่นพบมากอน ซึง่

อาจจะเปนโดยตรงหรือโดยออมก็ได

  3) ควรแสดงความคิด เห็นของผู วิ จั ยที่ มี

วรรณกรรมท่ีนํามาทบทวน โดยการอธิบาย ตีความ หรือ

สรุปความคดิรวบยอด เพือ่ใหผูอานไดทราบถงึจดุยนืของ

ผูวิจัยและทิศทางของการวิจัย

 ขั้นที่ 3 การเตรียมทํางานภาคสนาม

 ขัน้ตอนสําคญัของการเขาสนาม ม ี4 ขัน้ (สภุางค 

จันทวานิช, 2543) ไดแก

 1) ขั้นเลือกสนาม ผูวิจัยจะตองเลือกสนามท่ี

มีความเหมาะสม สนามที่เราเลือกจะตองมีปญหาที่เรา

ตองการศึกษามีความเปนไปไดในแงของขนาดสนามที่

จะเขาไปศึกษาคือ ตองไมใหญไป มีความซับซอนของ

ปรากฏการณในชุมชน และมีความสะดวกในแงที่ตั้งที่

สามารถเดินทางไปมาไดงาย นอกจากนั้นตองพิจารณา

ในเร่ืองของสถานท่ีตัง้ของโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย 

ที่ทําการไปรษณีย สถานีตํารวจ ฯลฯ ในกรณีที่ผูวิจัย

ประสบปญหาและตองการความชวยเหลือ
  ในการเตรียมตวัเขาสนาม ผูวจิยัตองพยายาม

เขาไปอยูในสนามอยางผสมกลมกลืนที่สุดและเตรียม
พรอมทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ผูวจิยัจะตองรูวา จะตองทาํอะไร 

อยางไร การเขากบัคนในสนามไดจะนาํไปสูความสมัพนัธ

ที่ดี และนําไปสูขอมูลที่ตองการ สิ่งที่ตองการเตรียมคือ

ภาษา ในกรณีที่ผูวิจัยไมไดใชภาษาเดียวกับท่ีใชในสนาม 

นอกจากน้ันยังมีเรื่องอื่นๆ เชน การแตงกาย การวางตัว 

ผูวิจัยควรแตงกายใหเหมือนคนในสังคมที่เราจะเขาไป

ศึกษา เพื่อใหคนในสังคมนั้นยอมรับ และควรวางตัวตาม

แบบแผนของคาดหวังของคนในสนามที่เขาไปศึกษา

 2) ขั้นแนะนําขั้นในการแนะนําตัว ผูวิจัยควร

ปฏิบัติดังนี้

  2.1 บอกกับคนในสนามวา เรามาทําอะไร

วิธีที่ดีที่สุดคือ การบอกความจริง

  2.2 บอกกบัคนในสนามทีเ่ราจะศกึษานัน้วา

เราจะทาํใหเขาเสยีเวลาหรอืไม เสยีเวลาเทาใด ตองใหสทิธิ

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 หลีกเลี่ยงการถามคําถามที่จะทําให

ผูตอบรูสกึอดึอดั และจาํเปนตองปกปองตวัเอง เชน เรือ่ง

หนี้สิน เรื่องนาอับอายของครอบครัว และชุมชน

  3.3 อยาทําตัวทัดเทียมผูนําชุมชน

   3.4 พยายามเขาไปมีสวนเ กี่ยวของใน

เหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิในชมุชนแตเกีย่วของอยางสงบและ
พรอมท่ีจะชวยเหลือ จะทําใหไดรบัการยอมรับจากชุมชน

มากข้ึน
  3.5 หาใครคนหนึ่งเปนผูเริ่มแนะนําเราให

รูจักกับชาวบาน
  3.6 เมื่อมีความรูสึกอึดอัด ใหเขาใจวาเปน

เร่ืองปกตธิรรมดา เพราะเรากําลงัเขามาอยูในสิง่แวดลอม

ใหม ความอึดอัดไมไดหมายถึงความลมเหลวในการสราง

ความสัมพันธ
  4) ขั้นเริ่มตน ในข้ันของการเร่ิมทํางานน้ี 

ประกอบดวย2 สวนใหญ คือ

  4.1 การทาํแผนที ่การทาํแผนทีม่ ี3 แบบ คอื
แผนท่ีทางกายภาพ เปนขอมูลบอกลักษณะทางกายภาพ

ของสนาม เชน ตัง้อยูทีไ่หน มทีางเขากีท่าง ทาํโดยการเดนิ
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สํารวจและกลับมาทําแผนท่ีอยางคราวๆ การทําแผนท่ี

อยางคราวๆ จะชวยใหนักวิจัยเห็นความสัมพันธทาง

กายภาพระหวางหนวยตางๆ ในชุมชน และเห็นขอบขาย

ของงานวิจัยในเชิงกายภาพไดโดยเร็ว แผนที่ทางสังคม

เปนการเกบ็ขอมลูเกีย่วกบัสถานะทางสงัคมของบคุคลใน

ชมุชน ไดแก ความเปนเครือญาติ ความสนิท ยศตําแหนง 

การมีกจิกรรมรวมกัน ซึง่จะทําใหผูวจิยัสามารถวิเคราะห

โครงสรางสงัคมได และชวยใหผูวจิยัสามารถทําตวัไดอยาง

ถูกตอง และแผนที่เวลา เปนการบันทึกขอมูลในแงของ

เวลาวาอะไรเกิดข้ึนเมื่อไหร ซึ่งเปนสิ่งที่เปนประโยชนแก

นักวจิยั เชน จะได ทราบวาควรไปหาชาวบานเวลาใด หรอื 

เก็บขอมูลในเวลาใด

  4.2 การเลือกกลุมตัวอยาง หรือผูใหขอมูล

สําคัญ (key informants) การเร่ิมตัดสินใจวาเราจะ

รวบรวมขอมูลอะไร ที่ไหน เลือกจะทําอะไรกอนดี เลือก

ดูหรือพูดคุยกับใครกอน ทั้งนี้โดยอาศัยขอมูลจากแผนท่ี

ที่ไดทําไวและปญหาของการวิจัยของเรา 

 ขั้นที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล

 ขอมูลของกรณีศึกษาไดมาจาก 6 แหลง (Mer-

riam, 1988) ดังนี้

 1. การศึกษาเอกสาร (documentation) 

  เอกสารทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูมีหลาย

ชนดิ เชน จดหมาย บนัทกึ ประกาศ รายงาน หนงัสอืพมิพ 

วารสาร ฯลฯ เอกสารสามารถนาํมาใชตรวจสอบตวัสะกด

ของหัวขอ / ช่ือองคกร สถานที ่ฯลฯ ทีไ่ปทาํการสมัภาษณ 

กอนศึกษาเอกสารดูจุดประสงคของเอกสารกอนเพ่ือให

แนใจวาจะไดขอมูลที่ตองการ

 2. บันทึกที่ทีอยูแลว (archival record)

  ขอมูลชนิดน้ีสวนใหญอยูในคอมพิวเตอร เชน 
รายชื่อลูกคา แผนภูมิขององคกร แผนที่ ลบประมาณ 

สมดุโทรศพัท ฯลฯ ขอมลูนีม้กัมจีดุประสงคเฉพาะสาํหรบั

ผูอานบางกลุมสามารถนํามาใชรวมกับแหลงขอมูลอื่นๆ

 3. การสัมภาษณ (interview)

  การสัมภาษณเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ทีส่าํคญัของการทํากรณีศกึษา การสัมภาษณมหีลายแบบ

ดังนี้

   3.1 การสัมภาษณแบบเปดกวาง (Open - 

ended) เปนวธิทีีใ่ชมากทีส่ดุ ผูสมัภาษณสามารถไดขอมลู 

ขอเทจ็จรงิและความคิดเหน็จากผูตอบ แนะนาํคําตอบมา

ทําการศึกษาคนควาตอ

  3.2 การสัมภาษณแบบมีจุดความสนใจ

เฉพาะ (focused interview) หรือการสัมภาษณเจาะ

ลกึ (in – depth interview) เปนเทคนิคการสัมภาษณใช

แนวคําถามซ่ึงมหีวัขอเร่ืองท่ีจะถามตามวัตถุประสงคของ

การวิจยั โดยผูวจิยัเปนผูกาํหนดประเด็นตางๆ ไวลวงหนา

วาตองซักถามในเร่ืองใดและจะตองพยายามซักถามใหได

ประเด็นท่ีกําหนดไว ผูวิจัยสามารถเจาะหาขอมูลเฉพาะ

เรื่องที่ศึกษาเพ่ือใหไดคําตอบใหมากกวาการสังเกตหรือ

การสํารวจ ในการสัมภาษณควรใชเคร่ืองบันทึกเสียงใน

การสัมภาษณ เพราะจะไดขอมูลท่ีแมนยํา

  3.3 การจัดกลุมสนทนา (focus group 

discussion) เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการ

สนทนาเปนกลุม และมีประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง

ในการสนทนาแตละคร้ังเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป จนถึง 10 ถึง 12 คน โดยมีขอ

สมมุติฐานวาการเรียนรูปฏิกิริยาโตตอบของคนสามารถ

ทําไดอยางละเอียดลึกซึ้ง โดยการกระตุนใหคนหันมา
สนใจในส่ิงเดียวกัน และมาแสดงความคิดเห็นรวมกันใน

ลักษณะของการรวมกลุมกัน

 4) การสังเกต (observation) 

  การสังเกตเปนการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ

ปรากฏข้ึนอยางเอาใจใส และกําหนดไวอยางมีระเบียบ
วิธี เพื่อวิเคราะหหรือหาความสัมพันธของสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

สิ่งอื่น การสังเกตมี 2 แบบ คือ 

   4.1 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non – 

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง

(direct observation) เปนการสังเกตที่ผูวิจัยจะเฝา
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สังเกตอยูวงนอก กระทําตนเปนบุคคลภายนอกโดยไม

เขารวมไปในกิจกรรมท่ีทําอยู การสังเกตอาจทําไดทั้ง

แบบเปนทางการและไมเปนทางการ การสังเกตแบบนี้

มักใชในกรณีที่ไมตองการใหผูถูกสังเกตถูกรบกวนจาก

ผูสังเกต เชน การสังเกตการเรียนการสอนในหองเรียน 

การดูแลรักษาผูปวย เปนตน ในการสังเกตเปนไปไดควร

มกีารบันทกึภาพขณะสังเกต การสังเกตท่ีนาเช่ือถอืควรมี

ผูสังเกตมากกวา 1 คน 

  4.2 การสงัเกตแบบมสีวนรวม (participant 

observation) เปนการสงัเกตชนดิทีผู่สงัเกตเขาไปใชชวีติ

รวมกับกลุมคนท่ีถูกศึกษา ผูสังเกตไมเปน participant 

observation แตมีการมอบหมายบทบาทตางๆ ใน

สถานการณที่ศึกษา ขอมูลที่ไดขึ้นอยูกับความสามารถ

ของผูสงัเกตในการเกบ็ขอมลูดวยวธิกีารทางวทิยาศาสตร 

แตปญหาที่มักเกิดขึ้น ก็คือ ผูสังเกตมักจะคลอยตาม

ปรากฏการณและเขาขางกลุมทีศ่กึษา ผูเกบ็ขอมลูในฐานะ

ของบุคคลท่ีอยูในกรณีศกึษา นอกจากน้ีอาจจัดการใหเกิด

เหตุการณอื่นๆ เชน เชิญบุคคลที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา

มาประชุม เปนตน

 5) ชิ้นงาน (physical artifacts) เปนผลงาน

ในลักษณะตางๆ ที่เห็นเปนรูปธรรม เชน เครื่องมือ ชิ้น

งาน หรือหลักฐานทางกายภาพท่ีสามารถเก็บรวบรวม

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) (Mer-

riam, 1988) มีหลัก 3 ประการดังนี้

   6.1 การใชแหลงขอมูลหลายแหลง (use 

multiple sources of evidence) 

   การใชแหลงขอมูลที่แตกตางกันหลาย

แหลงทําใหไดขอมูลที่กวางขึ้นทั้งในดานประวัติความ

เปนมา เจตคติ และพฤติกรรม ขอคนพบหรือขอสรุปจะ

แมนยํามากขึ้น แตการใชแหลงขอมูลหลายแหลงจะเสีย

คาใชจายมาก ผูเก็บขอมูลจําเปนตองรูเทคนิคตางๆ 

ในการเก็บขอมูล ซึ่งตองไดรับการฝกฝนและมีความ

เชี่ยวชาญมิฉะนั้นอาจเสียโอกาสในการไดขอมูลที่สําคัญ

  6.2 การสรางฐานขอมูลของกรณีศึกษา 

(create a case study database) 

   การสรางฐานขอมูลเปนเอกสาร มักมี 

2 สวน ไดแก ฐานขอมูล และรายงานของผูเก็บขอมูลใน

รูปแบบตางๆ เชน

   6.2.1 การบนัทกึ(case study notes) 

การบันทึกมีหลายรูปแบบ (forms) เปนขอมูลที่เกิดจาก

การวเิคราะหการสมัภาษณ การสงัเกต การศกึษาเอกสาร 

มกัเขียนเปนลายมือ ตวัพมิพ การพูดบนัทกึเทป แผนดสิก 

บนัทกึประจาํวนั หรอื index card เปนตน ขอความเหลานี้

ควรจัดเกบ็ใหสะดวกสําหรบัทกุคนทีจ่ะมาศึกษาภายหลัง

ควรจัดเปนหมวดหมู(major subjects) ตามโครงราง

การวจิัย 

   6.2.2 เอกสาร (case study docu-

ments) เอกสารท่ีเกี่ยวของกับกรณีศึกษา ควรไดรับ

การรวบรวมและจัดทําเปนบรรณานุกรม (annotated 

bibliography) ไวเพ่ือใหเอกสารพรอมท่ีจะใชในภายหลงั

และควรแยกเอกสารจากขอมูลการสัมภาษณ การสังเกต 
ฯลฯ 

   6.2.3 ฐานขอมูลประเภทตาราง 

(tabular materials) ฐานขอมลูอาจมขีอมลูทีเ่ปนตาราง 

ไมวาจะไดมาจากสนาม หรอืสรางโดยทมีวจิยั ควรจัดเกบ็

ไวใน “fi le” ของคอมพิวเตอร

   6.2.4 ฐานขอมูลอืน่ๆ เชน คาํบอกเลา

หลักฐานเอกสารที่เชื่อมโยงกับประเด็นตางๆ ในกรณี

ศึกษา เปนตน
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   6.3 รักษาหวงโซของหลักฐาน (Maintain a 

chain of evidence)

   หวงโซของหลักฐานชวยเพิ่มความนา

เชื่อถือใหกับกรณีศึกษา เปนหลักการเดียวกับที่ใชในการ

สบืสวนทางอาชญากรรม หลกัการน้ีตองใหผูอานภายนอก 

เปนผูติดตามหลักฐานต้ังแตคําถามแนวของการวิจัยไป

จนถึงขอสรุป ผูอานตองสามารถยอนรอยขอมูลไดทุก

ขั้นตอน อาจศึกษาจากขอสรุปไปยังคําถามวิจัย หรือจาก

คําถามวิจัยไปยังขอสรุป

 ขั้นที่ 5 การตรวจสอบขอมูล

 หลังจากท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว จะตองมี

การตรวจสอบขอมูลเพื่อใหขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห

มีความถูกตองและนาเชื่อถือ วิธีการตรวจสอบที่ใชใน

การทํากรณีศึกษา คือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา

(triangulation) (สุภางค จันทวานิช, 2543) ซึ่งมีวิธีการ

ดังนี้

 5.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data 

triangulation) คือการพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้น

ถูกตองหรือไม วิธีตรวจสอบคือ การสอบแหลงขอมูล 

แหลงทีม่าท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบไดแก แหลงเวลา 

แหลงสถานท่ี และแหลงบคุคล แหลงเวลาหมายถึง ถาขอมูล
ในชวงเวลาท่ีตางกันจะเหมือนกันหรือไม แหลงสถานท่ี

หมายถึง ถาขอมูลตางสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม
แหลงบุคคลหมายถึง ถาเปล่ียนบุคคลจะไดขอมูลที่

เหมือนกันหรือไม เชน การเปลี่ยนจากปจเจกบุคคลเปน

กลุมบุคคลหรือสังคม

 5.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูวจิยั (investiga-

tor triangulation) คือการตรวจสอบวา ผูวิจัยแตละคน

จะไดขอมลูตางกนัอยางไร โดยเปลีย่นตวัผูสงัเกตแทนทีจ่ะ
ใชตวัผูวจิยัคนเดยีวกนัสงัเกตโดยตลอด ในกรณทีีไ่มแนใจ

ในคณุภาพของผูรวบรวมขอมลูสนาม ควรเปลีย่นตวัผูวจิยั

ใหมีหลายคน 

 5.3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (theory 

triangulation) คือ การตรวจสอบวา ถาผูวิจัยใชแนวคิด

ทฤษฎทีีต่างไปจากเดมิจะทาํใหการตคีวามขอมลูแตกตาง

กันมากนอยเพียงใด

   การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม

ขอมูล (methodological triangulation) คือการใช

วิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเร่ือง

เดียวกัน เชน ใชวิธีสังเกต ควบคูกับการซักถามพรอมกัน

นั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย

 ขั้นที่ 6 การวิเคราะหขอมูล

 วิธีหลักที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการ

สรางขอสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือขอมูลจํานวน

หนึ่ง ผูวิเคราะหขอมูลจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการวิจัย 

ผูวิเคราะหควรมีความรอบรูในเรื่องแนวคิด ทฤษฎีอยาง

กวางขวาง มีความเปนสหวิทยาการอยูในตัวเอง เทคนิค

การวิเคราะหขอมูล(สุภางค จันทวานิช,2543) สวนแรก

คือ การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปในการวิจัย

เชิงคุณภาพ ซึ่งสวนใหญขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะเปน

ขอความบรรยาย(descriptive) ที่ไดจากการสังเกต 

สัมภาษณ และจดบันทึกไว สวนที่สองคือ การวิเคราะห

เนือ้หา(content analysis) ซึง่เปนการวิเคราะหขอมลูเชงิ

บรรยายเชนกัน แตกระทําโดยการพยายามจะทําขอมูล

นัน้ใหเปนจาํนวนทีน่บัได และมกักระทาํกบัขอมูลเอกสาร 

 6.1 การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป

  วิธีหลักท่ีใชในการวิเคราะหแบบนี้มี 3 ชนิด 

คือ การวิเคราะหแบบอุปนัย การจําแนกชนิดของขอมูล 

และการเปรียบเทียบขอมูล รายละเอียดของแตละวิธีมี

ดังนี้ (สุภางค จันทวานิช,2543) 
  6.1.1 การวิเคราะหแบบอปุนยั (analytic 

induction) คือวิธีตีความสรางขอสรุปจากรูปธรรมหรือ

ปรากฏการณที่มองเห็น เมื่อนักวิจัยไดเห็นรูปธรรมหรือ
เหตุการณตางๆ แลวลงมือสรางขอสรุปถาขอสรุปนั้น

ยังไมไดรับการตรวจสอบยืนยันก็ถือวาเปนสมมุติฐาน

ชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลวก็ถือวาเปนขอสรุป 

ซึ่งมีความเปนนามธรรมระดับตนๆ ขอสรุปที่สรางขึ้นใน

ตอนน้ีนั้นเรียกวาสมมุติฐานช่ัวคราว เม่ือสมมุติฐานน้ัน
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ถูกพิสูจนและตรวจสอบแลวจึงจะเปนขอสรุปจะเห็นได

วาการวิเคราะหขอมลูหวัใจสําคญัอยูทีก่ารสรางสมมตุฐิาน

  6.1.2 การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิด

ขอมูล (typological analysis) คือการจําแนกขอมูลเปน

ชนิดๆ การจําแนกแบงออกเปน 2 แบบดังนี้

 1. แบบใชทฤษฎี คอื การจําแนกชนิดในเหตุการณ

หนึง่ๆ โดยยึดแนวคดิทฤษฎเีปนกรอบในการจาํแนกชนดิ 

รายละเอียดของกรอบการจําแนกชนิดนี้มีดังนี้

  1) การกระทํ า  คือ  เหตุ การณหรื อ

สถานการณ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่ง ไมยาวนานหรือตอเนื่อง

  2)  กจิกรรม คอื เหตุการณหรอืสถานการณ 

หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะตอเน่ือง และมีความผูกพันกับบุคคลบางคน

หรือบางกลุม

  3)  ความหมาย คอื การท่ีบคุคลอธิบายหรือ

สื่อสารหรือใหความหมายเกี่ยวกับการกระทําและหรือ

กิจกรรม อาจเปนการใหความหมายในลักษณะเก่ียวกับ

โลกทัศน ความเชื่อ คํานิยม บรรทัดฐาน

  4) ความสมัพันธ คอื ความเกีย่วโยงระหวาง

บุคคลหลายๆคน ในสังคมที่ศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่ง อาจเปนรูปของการเขากันไดหรือความขัดแยงก็ได 
  5) การมีสวนรวมในกิจกรรม คือ การที่

บุคคลมีความผูกพัน และเขารวมกิจกรรม หรือมีการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น

  6) สภาพสังคม คอื สถานการณ หรอืสภาพ
การณที่การกระทําหรือกิจกรรมที่ทาํการศึกษาเกิดอยู

 2. แบบไมใชทฤษฎี คือ การจําแนกขอมูลท่ีจะ

วเิคราะหตามความเหมาะสมกบัขอมลู อาจใชสามญัสาํนกึ

หรือประสบการณของผูวิจัยก็ได ผูวิจัยจําแนกขอมูล
เปนชนิดงายๆ ตามประเภทท่ีสัมพันธกับแผนชีวิตท่ี

นักวิจัยสังเกตเห็น เชน แบงชนิดของเหตุการณ ระยะ

เวลาที่เหตุการณเกิด บุคคลที่เกี่ยวของ สภาพแวดลอม 

แลวพิจารณาความสัมพันธของชนิดตางๆ ที่แบงนี้ 

เมื่อไดจําแนกขอมูลเปนชนิดแลว นักวิจัยจะพิจารณาดู

ความสมํ่าเสมอ (regularities) ของการเกิดขอมูล

ชนิดตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของ

ปรากฏการณ

  6.1.3 การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ

ขอมูล (constant comparison) คอืการใชวธิกีารเปรยีบ

เทียบ โดยการนําขอมูลมาเปรียบเทียบเปนปรากฏการณ 

ขั้นตอนในการวิเคราะหแบบเปรียบเทียบ มี 4 ขั้นตอน

ดังนี้

 1. เปรยีบเทยีบเหตกุารณ(incidents) ประเภท

ตางๆ นักวิจัยจําแนกขอมูลหรือเหตุการณออกเปน

ประเภทตางๆ อาจจะใชรหัสประเภทเหตุการณที่เปน 

1,2,3…….ก็ได

 2. ประมวลประเภทของขอมูลและคณุลกัษณะ

 3. ขยายวงของการเปรียบเทียบแลวเลือกเฟน

เหตุการณที่เปนกุญแจสําคัญ

 4. สรางขอสรุป

 6.2 การวิเคราะหขอมูลเอกสาร: การวิเคราะห

เนื้อหา

  การวิเคราะหขอมูลเอกสารอาจทําไดโดย
วธิกีารเชิงปริมาณ และวธิกีารเชิงคุณภาพ วธิกีารเชิงปรมิาณ 

คอื การทาํใหไดขอมูลเอกสาร ไดแก ถอยคาํ ประโยคหรอื

ใจความในเอกสารเปนจาํนวนท่ีวดัได แลวแจงนับจํานวน
ของถอยคาํ ประโยค หรอืใจความเหลานัน้ สวนวิธกีารเชงิ

คณุภาพ คอื การตคีวามสรางขอสรปุแบบอปุนยั (induc-
tion) จากเอกสารดงักลาว ขัน้ตอนในการวเิคราะหเนือ้หา

มีดังตอไปนี้ (สุภางค จันทวานิช,2543)

  6.2.1 ตั้งเกณฑขึ้นสําหรับการคัดเลือก

เอกสาร และหัวขอที่ทําการวิเคราะห
  6.2.2 วางเคาโครงของขอมูล โดยทําราย

ชื่อคําหรือขอความในเอกสารที่จะถูกนํามาวิเคราะหแลว

แบงไวเปนประเภท (categories) การทําเชนนี้จะชวย
ใหการวิเคราะหมีความสมํ่าเสมอ ผูวิเคราะหสามารถ

ตดัสนิใจไดวาจะดึงคาํหรอืขอความใดออกมาจากเอกสาร

หรือตัวบท (text)และจะทิ้งคําหรือขอความใดออก

  6.2.3 ตองคํานึ งถึ งบริบทหรือสภาพ
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แวดลอมประกอบของขอมูลเอกสารที่นํามาวิเคราะห

ดวย เพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางลึกซึ้ง การบรรยาย

คุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาโดยไมโยงไมสูลักษณะของ

เอกสารของผูสงสารและผูรบัสารจะทําใหผลการวิเคราะห

ขอมลูมคีณุคานอย แตถาไดมกีารเปรียบเทยีบคุณลกัษณะ

เนื้อหาเขากับบริบทของเอกสารลักษณะดังกลาวเขากับ

กรอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่หมาะสม ทีผู่วจิยัเลอืกมาเปรยีบเทยีบ

จะทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความกวางขึ้น และนําไปสู

การอางใชกับขอมูลอื่นๆได

  6.2.4 โดยปกติการวิเคราะหเนื้อหาจะ

กระทาํกบัเนือ้หาตามทีป่รากฏในเอกสารมากกวากระทาํ

กับเนื้อหาท่ีซอนอยู ไมใชคําหรือขอความท่ีผูวิจัยตีความ

ได การตีความขอความจะกระทําในอีกขั้นตอนหนึ่งภาย

หลัง เมื่อผูวิจัยจะสรุปขอมูล การวัดความถี่ บางครั้งอาจ

มิไดแสดงถึงความสําคัญของคําหรือขอความนั้น ดังนั้น

ผูวจิยัจะดงึความสาํคญัของสาระจากตวับทโดยใชวธิสีรปุ

ใจความไดดีกวาการวัดความถ่ีของคํา

 ขั้นที่ 7 การเขียนรายงาน

 การเขียนรายงานเปนขั้นสุดทายในการดําเนิน

วจิยั เปนการเสนอผลงานท่ีไดจากการศึกษา คนควาและ

การวจิยัวาไดคนพบความจรงิหรอืไดคนพบความจรงิหรอื
ไดความรูใหมๆ  ประการใดบาง การเขยีนรายงานการวจิยั

นัน้จะตองรายงานไปตามความจริงและตามขอมลูทีไ่ดรบั 
และไดวเิคราะหแปลความหมายออกมาดวยความซือ่สตัย

และปราศจากอคติ ผูเขียนไมมสีทิธิท์ีเ่พ่ิมเติมความคิดเห็น

ของตนเองลงไปในเนื้อขอมูล ฉะนั้นการเสนอรายงานจะ

ตองใชความสุขุมรอบคอบและพินิจพิเคราะหเปนพิเศษ 

การเขียนรายงานใหมีประสิทธิภาพประกอบดวยข้ันตอน

เบื้องตน (สุภางค จันทวานิช,2543)
 7.1 การเขยีนเนือ้หาของรายงาน โดยในการเขยีน

รายงานจะตองมเีนือ้หาสาระครบถวน ตามเนือ้หาของการ

วิจัย ซึ่งจะตองครอบคลุมเรื่องปญหาของเร่ืองท่ีทําการ

ศึกษากระบวนการวิจัย เชน การออกแบบการวิจัย หรือ

วิธีการรวบรวมขอมูลเปนตน ผลที่ไดรับจากการวิจัยและ

ความหมายของผลการวิจัย

 7.2 การกําหนดประเภทของผูอาน ประเภทของ

ผูอานนีส้าํคญัมากในการชวยใหผูเขยีนกําหนดแนวทางใน

การส่ือได คือ ทราบวาจะใชถอยคําและภาษาประเภทใด 

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในรายละเอียด คอื

  7.2.1 การเสนอผลการวิจยัตอผูอานทีม่จีดุ

สนใจตอโครงการวิจัยแตกตางกัน เชน สนใจในขอคนพบ

ของการวิจัย สนใจวิธีการวิจัย ผูวิจัยควรเสนอรายงานที่

ใหขอมลูครบถวน เพ่ือวาผูอานจะไดสรปุและเลือกเอาไป

ใชประโยชนหรอืตัดสนิใจงานจากภาพการมองและความ

สนใจของตน 

   7.2.2 การเสนอผลงานวิจัยท่ียอนกลับไป

ยังผูที่ใหขอมูลในการวิจัย ในกรณีนี้ ผูวิจัยจะตองประสบ

ปญหากบัลกัษณะผูอานท่ีมคีวามแตกตางกนัในสนาม เชน 

เปนผูบริหาร ผูวางนโยบาย นักทฤษฎี และแมแตนักวิจัย

ดวยกัน นักวิจัยจึงตองวาดภาพเก่ียวกับการนําเสนอ

ผลการวิจัย วาจะเสนอใหใครเปนผูอาน ถาผูใหขอมูล

เปนชาวบาน การแลกเปล่ียนกันโดยการพูดคุยเปนวิธีที่

เหมาะสมและเปนประโยชนมากกวาส่ือสารดวยรายงาน

 7.3 การวางเคาโครงของรายงาน การทําเชน

นี้ชวยทําใหการเขียนงายขึ้น การวางเคาโครงกอนการ

เขยีนรายงานชวยทาํใหผูเขยีนบรรลเุรือ่งตางๆ ทีต่องการ

ตอบปญหาการวิจัยเอาไวครบถวน ชวยเปนกรอบไมให

มีการเขียนนอกขอบเขตวัตถุประสงคของการวิจัย และ

ทําใหสอดคลองกับกรอบการวิเคราะหที่ไดทําแลว ชวย

ทํารายงานทั้งฉบับเปนระบบสอดคลองและตอเนื่องกัน

ไปตลอดท้ังรายงาน ชวยทําใหการเขียนรายงานเปนไป
ไดรวดเร็ว และชวยทําใหผูเขียนสามารถทบทวนการ

วเิคราะหขอมลูท่ีนาํมาแลวครัง้หนึง่ และยงัชวยใหผูเขยีน

สามารถคาดประมาณความหนาของรายงานการศึกษาได
อีกดวย

 7.4 การเขียนรายงาน 

  รปูแบบการเขยีนรายงานกรณศีกึษา มอียาง
นอย 4 รูปแบบ คือ (Merriam,1988)

  7.4.1 แบบ “classic single - case 
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study” เปนการรายงานในลกัษณะบรรยายและวเิคราะห

กรณีศึกษา เปนรายกรณีโดยตารางกราฟฟค หรือภาพ

รวมประกอบการบรรยาย

   7.4.2 แบบ “multiple case version 

of classic single case” รูปแบบการรายงานนี้เปนการ

บรรยายกรณีศึกษาหลายๆกรณี โดยมีการนําเสนอชุด

คาํถามและคําตอบของขอมลูพ้ืนฐานของแตละกรณี แยก

เปนบทหรือตอน และมีบทหน่ึงหรือตอนหน่ึงทีค่รอบคลุม

การวิเคราะหผลการศึกษาขามรายกรณี

   7.4.3  แบบที่ครอบคลุมทั้ง 1 และ 2 

แตไมมกีารบรรยายแบบเดิม กลาวคือ แทนที่จะเปนการ

เขียนกรณีศึกษาแตละกรณี เนื้อหาของขอมูลพื้นฐานจะ

ถูกปรับใหสั้นใหอานไดงาย รูปแบบคําถามและคําตอบ

จะไมถกูเขยีนอยางชดัเจน ผูอานสามารถตรวจสอบคาํตอบ

ของคําถามเดียวกันหรือคําถามที่เกิดขึ้นในแตละกรณี

ศกึษาจากขอมลูพืน้ฐานได การใชรปูแบบนีจ้ะชวยอาํนวย

ความสะดวกในการวิเคราะหขามรายกรณีศึกษาตาม

ความสนใจของผูอาน

   7.4.4 แบบ “multiple case study” 

รูปแบบการรายงานน้ีจะไมมีการแยกเปนบทหรือตอนใน

การเสนอกรณีศึกษาเปนรายกรณี รายงานจะประกอบ

ดวยการวิเคราะหกรณีศึกษาขามกรณี ไมวาจะใชการ

พรรณนาลวนๆ หรือการครอบคลุมการอธิบายหัวขอ
รายงานแบบน้ี แตละบทหรือแตละตอนกลาวถึงประเดน็

ของกรณีศึกษารายกรณีจะกระจายไปอยูในแตละบท
 สรุป ในการเขียนรายงาน ผูเขียนรายงานควร

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้

 1)  ความถูกตอง รายงานท่ีดคีวรนําเสนอขอมูล

ที่ถูกตอง ไมมีอคติและไมบิดเบือนความจริง ผูเขียน

รายงานจะตองมีความรูเกี่ยวกับหัวขอที่เขียนเปนอยางดี 
เพ่ือที่จะทําใหรายงานถูกตองตรงกับความเปนจริงได

 2) ความรัดกุมการเขียนรายงานนั้นนอกจาก

จะตองมีความถูกตองแลวรายงานยังตองเขียนใหสั้นตรง

ประเด็น ตรวจทานอยางถี่ถวน เพื่อขจัดถอยคําฟุมเฟอย 

วลีซํ้าๆ กันและคําที่ไมพึงประสงคออก เพราะคุณคา

ของรายงานไมไดวัดโดยปริมาณ แตวัดจากเน้ือหาหรือ

คุณภาพ

 3) ความชัดเจน โดยผูเขียนควรจะใชประโยชน

งายๆ ใชไวยากรณถกูตองใชเคร่ืองหมายวรรคตอนถกูตอง 

ไมควรใชถอยคาํทีค่ลมุเครอื ไมมคีวามหมาย หรอืถอยคาํ

ทีก่าํกวมสองนัย ใชหวัขอยอยเพือ่ปองกนัการสบัสน และ

ใชประโยคที่เหมาะสมเม่ือเริ่มยอหนาใหม

 4)  ความกลมกลืนและความตอเนื่อง โดยผู

เขียนจะตองเขียนใหเรื่องราวตางๆ กลมกลืนตอเนื่องกัน

เมื่ออานแลวผูอานไมรูสึกสะดุดหรือวาสวนท่ีอานอยูเปน

คนละเร่ืองความกลมกลืนจะมมีากข้ึนเมือ่ เมือ่ผูวจิยัเขยีน

รางแลวไดตรวจทานแกไขเปนตอนๆไป และเมื่อเขียน

เสรจ็แลวควรอานตลอดหมดทุกตอนพรอมกนัอกี 2-3 ครัง้ 

เพื่อตรวจสอบดูใจความใหตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

 5) การเนนความสําคัญ การนําเสนอขอมูลที่

เปนประเด็นหรือเปนหัวใจของการวิจัย โดยเนนใหขอมูล

ดังกลาวมีความเดนเปนพิเศษ การเนนจะกระทําโดย

การนําเสนอสวนน้ันโดยละเอียด วิเคราะหโดยละเอียด

และอภิปรายเพ่ิมเติม ซึ่งโดยปกติผูวิจัยจะไมทําเชนนั้น

กับขอมูลท้ังหมดในการวิจัย แตจะเลือกทําเฉพาะขอมูล

ที่มีความสําคัญและเปนประเด็นปญหาหลักของการวิจัย 

ทั้งนี้เพ่ือใหผูอานมองเห็นวาขอมูลสวนใดที่มีความสําคัญ 

และเห็นภาพรวมท่ีชัดเจน

 6) ภาษาท่ีใชในรายงาน จะตองไมใชภาษาพูด

แตใชภาษาทางวิชาการหรือภาษาทางราชการ ใชภาษา

ที่กะทัดรัดและเขาใจไดงาย และควรหลีกเล่ียงการใช

คําซํ้าๆ และอยูใกลกันเกินไปในรายงาน ซึ่งไดแก คําที่ใช
เชื่อมประโยค หากจําเปนก็ควรหาคําอื่นท่ีมีความหมาย 

เชน เดียวกันมาใชสับเปล่ียนแทนกัน เพื่อรักษาอัตถรส

ของเนื้อหารายงานไว
 7.5 การนาํเสนอขอมลู ขอมลูท่ีนาํเสนอสามารถ

แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลสวนที่เปนจํานวน 

สถิตติวัเลขและขอความบรรยาย ขอมูลท่ีเปนจํานวนสถิติ
ตัวเลขผูวิจัยควรนําเสนอในรูปของตารางแผนภูมิหรือ

แผนภาพตามแตความเหมาะสมและลักษณะของขอมูล
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ตารางหรือแผนภูมิเหลานี้ ตองมีตัวเลขที่และช่ือกํากับ 

เพื่อใหทราบวาเปนขอมูลเกี่ยวกับอะไรและระบุที่มาของ

ขอมูลใหชัดเจน สวนขอมูลที่เปนขอความบรรยาย ผูวิจัย

ตองรูจักเลือกเสนอขอมูลที่เปนสาระสําคัญ ยอมตัดขอ

ความท่ีไมเก่ียวของหรือไมสําคัญทิ้งไป ขอมูลใดท่ีสําคัญ

แตเนื้อหาไมตอเนื่องกับเคาโครงที่วางไว ควรจัดไปไวใน

ภาคผนวก เพ่ือไมใหผูอานเขาใจผิด เน่ืองจากเน้ือหาท่ี

เบี่ยงเบนไปจากความหลักของขอมูล หากผูเขียนยังคง

เก็บขอมลูทัง้หมดไวโดยไมตดัท้ิง จะทาํใหรายงานการวจิยั

ไมมเีอกภาพ ผูอาน อานแลวจบัประเด็นไมได บางท่ีผูวจิยั

เองกห็ลงทางอยูในขอมลูจาํนวนมากนัน้เอง ไมสามารถหา

ประเด็นที่จะนําเสนอไมได

 นอกจากนั้น การนําเสนอขอมูลยังตองคํานึงถึง

ลําดับของขอมูล โดยปกตินักวิจัยควรนําเสนอขอความที่

เปนความบรรยายกอน จากนั้นจึงเสนอขอมูลที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธของเหตุการณตางๆ และในท่ีสุดก็นําเสนอ

ขอมลูทีเ่ปนคาํอธบิายเหตกุารณหรอืปรากฏการณวาเกดิ

ขึ้นเพราะอะไร

 จากประสบการณ การเขียนรายงานวิจัยเชิง

คุณภาพ นักวิจัยเชิงคุณภาพมือใหมมักจะพบปญหาการ

เรียบเรียงและการตีความหมาย โดยเฉพาะประเด็นการ

เขยีน ความแกรงและความนาเชือ่ถอืของงานวิจยัในเร่ือง
นั้นๆ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง นักวิจัยจําเปนตองเรียบเรียง

ใหผูอานไดเขาใจถึงกระบวนการวิจัยที่ไดดําเนินการมา
ตามลําดับอยางจ ริงจัง เพื่อสรางความแกรง (Rigor) และ

ความนาเช่ือถอื (Trustworthiness)ของการวจิยัLincoln 

&Guba(1985) ไดเสนอเกณฑความเชื่อถือได ของงาน

วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยคุณภาพตองเรียบเรียงโดยการ

พรรณนา ใหผูอานเขาใจ จากการวิเคราะหขอมูล การ

สมัภาษณ การสังเกตอยางอุตสาหะและตอเนือ่ง (Persist-
ent observation)การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangu-

lation) การยืดเวลาการมีสัมพันธภาพกับกลุมเปาหมาย 

(Prolonged engagement ) การตรวจสอบแบบอางองิที่

เชือ่ถอืได (Referential adequacy) ตลอดจนการยนืยนั

การควบคุมอคติลําเอียงของผูวิจัย (Conformability) 

เปนการตีความหรือแปลความหมาย เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความแกรงและความนาเชื่อถือของการวิจัย ซึ่งเปนการ

อธบิายถงึการดาํเนนิการอยางไร ควบคูกนัไปกบัการเขยีน

เรียบเรียงในเชิงการอธิบายวิเคราะหขอมูล นั้นเอง (กิติ

พฒัน นนทปทมะดลุ,2546) ดงันัน้นกัวจิยัเชงิคณุภาพ จงึ

ตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัว คือ เปนคนชางสังเกต เปน

นักวิเคราะห สังเคราะห เปนนักจดบันทึก สามารถจับ

ขอความสําคัญ จับประเด็น สามารถเช่ือมโยงแกนสาระ

สําคัญตางๆได และท่ีสําคัญ ควรเปนนักอาน ละนักเขียน

บนพื้นฐานของ จรรยาบรรณนักวิจัย จึงจะทําใหงานวิจัย

เชิงคุณภาพ มีความแกรงและนาเช่ือถือในที่สุด 

 บทสรุป  จากการท่ีผู เขียนไดพยายามนํา

เสนอแนวทางการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ตามลําดับของ

กระบวนการวิจยัเช่ือวา ผูทีม่คีวามมุงมัน่ท่ีจะทําวิจยั โดย

ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะพึงระลึกเสมอวา ผู

วิจัยเปนเครื่องมือที่ดีที่สุด ดังนั้นการวางแผนการวิจัย

หรอืรวบรวมขอมลู การวเิคราะหขอมูล จะตองดําเนนิการ

อยางเปนระบบ ตามกระบวนการวิจัย ที่ไดนําเสนอมา

โดยลําดับ และผูเขียนเองมีความเช่ือมั่นวา หากนักวิจัย

ไดศึกษาวิเคราะหอยางถองแท และปฏิบัติตามหลักการ

ทฤษฎีแนวคิดของ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งในที่นี้

ไดนํารูปแบบการวิจัยกรณีศึกษามาเปนตัวอยาง เพ่ือ

เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป นอกจากนั้นการ

ศึกษาปรากฏการณทางศาสตรการบริหารในยุคของ

การเปล่ียนแปลงมีความจําเปนและสําคัญตอการปฏิรูป
ระบบการจัดการ หรือสามารถใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทาง

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หรือ ศาสตรอื่นๆ ก็ได 

เชนเดียวกัน ดังนั้น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจึงนาจะ
สงผลเปนประโยชนคุณูปการตอวงการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการของสังคมและประเทศชาติเปนลําดับตอไป

อยางยั่งยืน
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