
ชำนาญ ปาณาวงษ์ 

Naresuan University Publishing House
www.nupress.grad.nu.ac.th

ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ 

จากแนวคิด 
ทฤษฎี 

สู่การปฏิบัติ 

 

NARESUAN UNIVERSITY PUBLISHING H
OU

SE

สำ
นัก

พิมพ
มหาวิทยาลัยนเรศวรตัว
อย่
าง



 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาต ิ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

ช�ำนำญ ปำณำวงษ.์ 

                  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ : จำกแนวคิดทฤษฎีสู่กำรปฎิบัติ.-- พิษณุโลก : ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2562.

 200 หน้ำ. 

                  1. วิจัยเชิงคุณภำพ. 2. วิจัย. I. ชื่อเรื่อง 

001.4 

ISBN 978-616-426-149-5 

ISBN (e-book) 978-616-426-150-1 

สพน. 63 

รำคำ 250 บำท   

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562  จ�ำนวนพิมพ์  300 เล่ม

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ห้ำมกำรลอกเลียนไม่วำ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้  

ไม่ว่ำในรูปแบบใด ๆ นอกจำกจะได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เท่ำนั้น 

 

ผู้จัดพิมพ ์ ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

 

มีวางจำาหน่ายที ่ 1. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำคำรวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอยจุฬำลงกรณ์ 64 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่  

  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  สาขา ศำลำพระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

   สยำมสแควร์ อำคำรวิทยกิตติ์  กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 

   มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 

   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ โทร. 044-216131-2 

   มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 

   โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกลำ้ (รร.จปร.) จังหวัดนครนำยก โทร. 037-393-023, 037-393-036 

   จัตุรัสจำมจุรี กรุงเทพฯ โทร. 0-2160-5301 

   มหำวิทยำลัยพะเยำ โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 

   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน โทร. 044-922662-3 

   สำขำย่อยคณะครุศำสตร์จุฬำฯ โทร. 0-2218-3979 

   สำขำหัวหมำก โทร. 02-374-1378

 2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำคำรวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 50 ถนนงำมวงศ์วำน   

  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 

 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ถนนพระจันทร์  

  แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 

  สาขา ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5394-4990-1 

   ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดสงขลำ โทร. 0-7428-2980, 0-74282981 

   ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จังหวัดยะลำ โทร. 0-7329-9980

 

กองบรรณาธิการ  กองบรรณำธิกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ออกแบบปก  สรญำ แสงเย็นพันธ์

ออกแบบรูปเล่ม  สัญญำ จันทำ 

พิมพ์ที่   ร้ำนพิษณุโลกดอทคอม 999/2-3 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-303132

ส�ำนักพิมพ์นี้เป็นสมำชิกสมำคมผู้จัดพิมพ ์
และผู้จ�ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย

http://www.thaibooksociety.com

nu_publishing

กรณีต้องกำรสั่งซื้อหนังสือปริมำณมำก หรือเข้ำชั้นเรียนติดต่อได้ที ่
ฝ่ำยจัดจ�ำหน่ำยส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร 

พิมพ์บน

กระดำษถนอมสำยตำกรีนรี้ด 
กระดำษคุณภำพ เพื่อผลงำนคุณภำพ

ตัว
อย่
าง



ค�ำน�ำ

 กำรวิจัยเชิงคุณภำพได้รับกำรน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินวิจัยอย่ำงหลำกหลำย ที่เป็นเช่นนี้ 

เพรำะกระบวนกำรวิจัยเชิงคุณภำพเข้ำถึงกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลมำกกว่ำ ซึ่งนักวิจัยที่ใช้กระบวนกำรวิจัย 

เชิงคุณภำพนั้นจะต้องเข้ำไปสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับกลุ ่มผู ้ให ้ข ้อมูลเพื่อให้ได ้ข ้อมูลที่ เป ็นจริง 

ตำมสภำพกำรณ์ แล้วจึงน�ำมำถ่ำยทอดให้แก่ผู ้ที่หยิบยกงำนวิจัยขึ้นมำอ่ำน ซึ่งกระบวนกำรเหล่ำนี ้

จะต้องได้รับกำรฝึกฝนมำเป็นอย่ำงดี หำกผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์ในเรื่องดังกล่ำว นับว่ำเป็นเรื่องที่ยำกยิ่ง  

ดังนั้นในกำรหำทำงลัดส�ำหรับผู ้ที่มีประสบกำรณ์น ้อยหรือไม่มีประสบกำรณ์ก็ควรที่จะศึกษำ 

จำกประสบกำรณ์ของนักวิจัยท่ำนอื่น ๆ ซึ่งจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับบริบทที่ตนจะศึกษำ

 หนังสือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ จำกแนวคิด ทฤษฎี สู่กำรปฏิบัติเล่มนี้ได้เรียบเรียบข้ึน 

จำกกำรศึกษำต�ำรำ เอกสำร และงำนวิจัยต่ำง ๆ ทั้งจำกตำ่งประเทศ ในประเทศ จำกงำนวิจัยของนักวิจัย

ท่ำนอื่น และงำนวิจัยที่ผู ้เขียนได้ท�ำกำรวิจัยด้วยตนเอง โดยเร่ิมตั้งแต่ภำคทฤษฎี จนถึงกำรปฏิบัติ 

และตัวอย่ำงของงำนวิจัยที่สอดคล้องกับทฤษฎีนั้น ๆ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ที่อ่ำนหนังสืออยู่ในขณะนี้ได้มองเห็น

ภำพรวมของแนวคดิทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีจ่ะออกมำ นอกจำกนีผู้อ่้ำนยงัสำมำรถพลกิแพลงแนวคดิ ทฤษฎี   

แนวปฏิบตั ิไปใช้ในงำนวจิยัของตนได้ เพือ่ให้เกดิกำรสร้ำงสรรค์ในวธิดี�ำเนนิกำรวจิยัให้มำกยิง่ขึน้ ได้ข้อมลู

ที่เป็นจริงตำมสภำพกำรณ์มำกที่สุด

 ผู ้ เขียนหวังเป ็นอย ่ำงยิ่งว ่ำหนังสือเล ่มน้ีจะก ่อให ้เกิดประโยชน์แก ่ ผู ้ ท่ี เ ร่ิมต ้นศึกษำ  

จนผู้ที่ท�ำกำรศึกษำวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพเป็น จนสำมำรถท�ำกำรวิจัยได้ส�ำเร็จลุล่วง
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บทที่ 1

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ

เกริ่นน�ำ

 เม่ือเอ่ยค�ำว่ำวิจัย หลำยคนคงนึกกริ่งเกรงในใจว่ำเป็นเรื่องยำก เป็นเรื่องที่ไม่อยำกเข้ำไป 

ข้องแวะด้วยประกำรใด ๆ ท้ังปวง กระนั้นก็ตำมทีในฐำนะที่เรำ ๆ ท่ำน ๆ อยู่ในแวดวงวิชำกำรแล้ว   

จะปฏิเสธวิจัยไปไม่ได้เลย ดังนั้นจึงควรหันมำท�ำควำมเข้ำใจเพื่อให้คลำยควำมกังวลดังกลำ่ว

 

 ควำมหมำย ควำมส�ำคัญของระเบียบวิธีวิจัย

 เม่ือกล่ำวถึงควำมหมำยของค�ำว่ำระเบียบวิธีวิจัยนั้นจ�ำเป็นจะต้องศึกษำจำกควำมหมำย 

ของผู้รู้อื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2560 : ออนไลน์) กล่ำวว่ำ ค�ำว่ำวิธีวิทยำตรงกับศัพท์ภำษำ อังกฤษว่ำ  

methodology (meta + hodos = way) +logie ตำมรำกศัพท์วิธีวิทยำ หมำยถึง วิทยำกำร 

หรอืกำรศกึษำทีม่รีะบบเกีย่วกบัวธิกีำรหรือเทคนคิวธิ ีค�ำว่ำ “วธิวีทิยำกำรวจัิย” จึงมคีวำมหมำยครอบคลุม

ระเบียบวิธีด�ำเนินกำรทุกขั้นตอนในกำรวิจัย ได้แก่ กำรก�ำหนดปัญหำวิจัย  กำรศึกษำเอกสำรและรำยงำน

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรวิจยั กำรก�ำหนดสมมตฐิำนกำรวจิยั กำรก�ำหนดกลุม่ประชำกรและกำรเลอืกกลุม่ตวัอย่ำง 

กำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย กำรรวบรวม กำรน�ำเสนอ กำรวิเครำะห์และกำรแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์

ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในวิธีวิทยำทำงสถิติ ตลอดจนเทคนิควิธีกำรวัดและกำรประเมินผล

chapter

01
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ

ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ จ า ก แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี สู่ ก า ร ป ฎิ บั ติ
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บทที่ 01 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ในขณะที่รัตนะ บัวสนธ์ (2551 : น.8) ได้อธิบำยว่ำระเบียบวิธีวิจัย หมำยถึง โลกทัศน์  

(World view) หรือบำงทีก็เรียกว่ำ กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทฤษฎี หลักกำร และกำรด�ำเนินงำน 

ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรก�ำหนดกรอบปัญหำกำรวิจัยจนกระทั่งกำรน�ำผลกำรวิจัยไปเผยแพร่ 

และใช้ประโยชน์ ส�ำหรับพจนำนุกรมศัพท์ศึกษำศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2555 : น.548)  

ได้ใช้ค�ำว่ำวิธีวิทยำกำรวิจัย (research methodology) ซ่ึงให้ควำมหมำยว่ำ ศำสตร์ว่ำด้วยวิธีกำรวิจัย 

(research methods) ซึ่งใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้ควำมจริงและกำรประดิษฐ์นวัตกรรม 

ในด้ำนต่ำง ๆ ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งได้หลำยประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแบ่ง เช่น ถ้ำใช้กำรควบคุม

ตัวแปรเป็นกำรแบ่งประเภทสำมำรถจ�ำแนกวิธีวิจัยเป็นวิธีทดลอง (experimental methods) และวิธี 

ไม่ทดลอง (non-experimental methods) ถ้ำใช้ลักษณะข้อมูลและกำรออกแบบวิจัยเป็นเกณฑ์ 

แบ่งประเภท สำมำรถจ�ำแนกระเบียบวิธวีจัิยเป็นระเบยีบวธิเีชงิปรมิำณ (quantitative methods) ระเบยีบ

วิธีเชิงคุณภำพ (qualitative methods) และระเบียบวิธีเชิงผสม (mix methods)

 ดังนั้นอำจสรุปได้ว่ำ ระเบียบวิธีวิจัยนั้นหมำยถึง กระบวนกำรที่นักวิจัยใช้ในกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนกำรวิจัยในครั้งนั้น ๆ   ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กำรก�ำหนดปัญหำ กำรก�ำหนดแนวทำง

ในกำรศึกษำเอกสำร กำรก�ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐำน   

กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย กำรก�ำหนดเครื่องมือที่ใช้ กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

กำรสรุปผลกำรวิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลกำรวิจัยนั้น ๆ  

ความหมาย ความสำาคัญ ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

 จำกควำมหมำยของค�ำว่ำวิจัยที่เรำได้รับรู ้มำแล้ว ต่อไปผู้เขียนจะน�ำเสนอถึงควำมหมำย 

ของค�ำวำ่ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ  ซึ่งได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยไว้เบื้องต้นดังนี้ 

 สุภำงค์ จันทวำนิช (2556 : น.13) กล่ำวว่ำ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ คือ กำรแสวงหำควำมรู้ 

โดยกำรพิจำรณำปรำกฏกำรณ์สังคมจำกสภำพแวดล้อมตำมควำมเป็นจริงในทุกมิติ เพ่ือหำควำมสัมพันธ์

ของปรำกฏกำรณ์กับสภำพแวดล้อมนั้น  วิธีกำรนี้จะสนใจข้อมูลดำ้นควำมรู้สึกนึกคิด  ควำมหมำย ค่ำนิยม

หรอือดุมกำรณ์ของบุคคลนอกเหนอืไปจำกข้อมลูเชงิปรมิำณ มกัใช้เวลำนำนในกำรศกึษำตดิตำมระยะยำว   

ใช้กำรสงัเกตแบบมส่ีวนร่วมและกำรสมัภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำรเป็นวธิกีำรหลกัในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  

และเน้นกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรตีควำมสร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย 
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3ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ในขณะที่ชำย โพธิสิตำ (2550 : น.28) สรุปไว้ว่ำ กำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นกำรวิจัยที่ท�ำใน

สถำนกำรณ์ทีเ่ป็นธรรมชำต ิ ใช้วธีิกำรศกึษำและเครือ่งมอืในกำรเกบ็ข้อมลูทีห่ลำกหลำย แต่เครือ่งมอืส�ำคญั

ในกำรเก็บข้อมูล คือ ตัวนักวิจัยเอง กำรวิจัยแบบนี้มีกำรออกแบบท่ียืดหยุ่น นักวิจัยเชิงคุณภำพด�ำเนิน 

กำรศึกษำและท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยหลักตรรกะแบบอุปนัย คือ ไม่ด่วนตั้งสมมติฐำนก่อนที่จะได้เริ่ม

ลงมือเก็บข้อมูลในภำคสนำมแล้ว สมมติฐำนที่ตั้งไว้เช่นนั้น สำมำรถปรับได้เมื่อข้อมูลชี้ว่ำมีควำมจ�ำเป็น 

ต้องปรบัเพือ่ควำมเหมำะสมโดยนยันี ้กำรวเิครำะห์กบักำรเกบ็ข้อมลู เป็นกระบวนกำรทีส่ำมำรถด�ำเนนิไป

พร้อมกันได้ในสนำม กำรวเิครำะห์เริม่จำกกำรพนิจิพเิครำะห์ข้อมลูเชงิประจกัษ์อย่ำงละเอยีด  จนมองเหน็

มโนทัศน์หรือแนวคิดที่มีควำมหมำยจำกข้อมูล และเห็นควำมเชื่อมโยงของมโนทัศน์เหล่ำนั้นจนนักวิจัย

สำมำรถสรุปเป็นค�ำอธิบำย แนวคิด หรือทฤษฎีเบื้องต้นได้ กำรวิจัยเชิงคุณภำพมุ ่งกำรตีควำม   

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของพฤติกรรม หรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ในทัศนะของผู้ท่ีถูกศึกษำ  

โดยมีจุดยืนอยู่บนบริเวณของปรำกฏกำรณ์หรือของคนผู้ที่ถูกศึกษำเหล่ำนั้น

 หลังจำกนั้นรัตนะ  บัวสนธ์ (2551 : น.20) ได้ให้ควำมหมำยในลักษณะเดียวกันดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพมีสภำพกำรณ์ทำงธรรมชำติเป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงและตัว 

นักวิจัยคือเครื่องมือที่ส�ำคัญของกำรวิจัย 

 ประเด็นที่ 2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นกำรพรรณนำหรือบรรยำยแล้วใช้กำรสรุปแบบอุปนัย

 ประเด็นที่ 3 กำรวิจัยเชิงคุณภำพมุ่งให้ควำมสนใจกับกระบวนกำรของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมำกกว่ำ 

ที่จะมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับผลผลิตหรือผลลัพธ์อย่ำงงำ่ย ๆ ของสิ่งนั้น 

 ประเด็นที่ 4 กำรวิจัยเชิงคุณภำพค�ำนึงถึงควำมเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย

 ประเด็นที่ 5 กำรวิจัยเชิงคุณภำพมุ่งศึกษำปรำกฏกำรณ์เป็นองค์รวมและให้ควำมสนใจใน  

“ควำมหมำย” ของปรำกฏกำรณ์ 

 นอกจำกนี้ Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell (2016 : p.15) ได้ให้ควำมหมำย

ไว้ในท�ำนองเดียวกันว่ำ กำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นกำรศึกษำสภำพกำรณ์โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนกำร  

กำรท�ำควำมเข้ำใจ และกำรให้ควำมหมำยของปรำกฏกำรณ์นั้น ๆ ซึ่งตัวผู้วิจัยจะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ 

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้กำรสรุปอุปนัย และกำรบรรยำย

 สรุปได้ว่ำ กำรวิจัยเชิงคุณภำพนั้น หมำยถึง กระบวนกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ควำมจริง 

ของปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ เพื่อหำควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ที่เป็นอยู่ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องไป 

ท�ำกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์นัน้อย่ำงละเอยีดลกึซึง้ โดยมุง่ให้ควำมส�ำคญักบักระบวนกำร ด้วยตวัของผูว้จิยัเอง  
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กำรก�ำหนดชื่อเรื่องที่เหมำะสมกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 ช่ือเร่ืองของงำนวิจัยจะบอกควำมเป็นตัวตนของงำนวิจัยเล่มนั้นว่ำงำนเล่มนั้นมีลักษณะ 

เป็นอย่ำงไร ท�ำกำรศึกษำอะไร กับใคร ซึ่งหำกผู้อ่ำนคุ ้นชินกับงำนวิจัยเชิงปริมำณแล้วจะพบว่ำ 

ในกำรตัง้ชือ่เรือ่งของงำนวจิยัเชงิปรมิำณนัน้จะมรีปูแบบ (pattern) ค่อนข้ำงตำยตัว โดยปกติในชือ่เร่ืองนัน้

มักจะตั้งโดยอำศัยค�ำถำม 3 ข้อ เป็นเบื้องต้น ได้แก่ ท�ำอะไร ท�ำกับใคร และท�ำอย่ำงไร ซึ่งหำกอธิบำย 

โดยใช้ศัพท์ในเชิงวิจัยแล้วจะพบว่ำ

 ท�ำอะไร    หมำยถึง  นักวิจัยต้องกำรศึกษำตัวแปรอะไร

 ท�ำกับใคร   หมำยถึง  นักวิจัยต้องกำรศึกษำกับกลุ่มเป้ำหมำยใด

 ท�ำอย่ำงไร   หมำยถึง  นักวิจัยต้องกำรศึกษำในลักษณะใด

 เช่นตัวอย่ำงชื่อเรื่องงำนวิจัยเชิงปริมำณ 

 “ปัจจัยเชิงสำเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงอย่ำงมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ : กำรวิเครำะห์

เส้นทำงอิทธิพล” (ดุจเดือน พันธุมนำวิน, 2558) จำกชื่อเร่ืองนี้จะพบว่ำ นักวิจัยต้องกำรศึกษำว่ำ 

มสีิง่ใดบ้ำง (ตวัแปรต้น) ทีเ่ป็นสำเหตขุองพฤตกิรรมเสีย่งอย่ำงมสีต ิ(ตวัแปรตำม) ท�ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลู 

กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ (กลุ่มเป้ำหมำย) โดยกำรใช้วิธีกำรวิเครำะห์เส้นทำงอิทธิพล (ลักษณะ 

งำนวิจัยเชิงสำเหตุ) หรือ

chapter

02
กำรก�ำหนดชื่อเรื่องที่เหมำะสม 

กับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ จ า ก แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี สู่ ก า ร ป ฎิ บั ติ
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16 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 “ผลกำรใช้กระบวนกำรเรยีนแบบสบืเสำะหำควำมรูร่้วมกับอนิโฟกรำฟิกเพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถ

ในกำรคดิวเิครำะห์ เร่ืองกำรเปลีย่นแปลงของโลก ส�ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6” (ปำณสิรำ ศลิำพล 

และกอบสขุ คงมนัส, 2559) ตวัแปรต้น คอื กำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนกำรเรยีนแบบสบืเสำะหำควำมรู้ร่วม

กับอินโฟกรำฟิก ตัวแปรตำม คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 6 โดยเป็นงำนวิจัยเชิงทดลอง

 จำกตัวอย่ำงงำนวิจัยเชิงปริมำณทั้งสองที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้นจะพบว่ำ ชื่อเรื่องของงำนวิจัย 

เชิงปริมำณนั้นจะมีลักษณะท่ีเป็นรูปแบบตำยตัว สำมำรถมองเห็นถึงกระบวนกำรด�ำเนินกำรวิจัยได้อย่ำง

ไม่ยำกนัก อำ่นชื่อเรื่องแล้วสำมำรถบอกได้ว่ำ ท�ำอะไร ท�ำกับใคร และท�ำอยำ่งไร ซึ่งต้องนับว่ำเป็นจุดเด่น

ของงำนวจิยัเชงิปรมิำณ แต่เมือ่สิง่ใด ๆ  มลีกัษณะทีต่ำยตัวคงเดิม นัน่กส็ะท้อนควำมจ�ำเจออกมำได้เช่นกนั 

ควำมน่ำสนใจเริม่ลดน้อยลง เป็นอะไรทีซ่�ำ้ ๆ  ไม่มอีะไรเตะตำหรือดึงดูดให้ผู้อ่ำนหยบิงำนวจัิยชิน้นัน้ขึน้มำ

เพื่อท�ำกำรศึกษำต่อ

 กำรก�ำหนดปัญหำ

 ส�ำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพนั้นมักจะมีกำรตั้งชื่อให้มีควำมโดดเด่น เมื่อมีผู ้ใดพบเห็น 

มักจะหันมองพร้อมกับเอ้ือมมือคว้ำงำนน้ันข้ึนมำอ่ำน หมำยจะต้องรู้ให้ได้ว่ำจำกชื่อเรื่องนั้นสำมำรถไข 

สิ่งที่น�ำเสนอได้จริงหรือไม่อย่ำงไร

 กำรตั้งชื่อเรื่องนั้นจ�ำเป็นจะต้องเกิดจำกปัญหำที่นักวิจัยสนใจใคร่รู ้ ซึ่งต้องเริ่มจำกปัญหำ 

กำรวจิยันัน่เอง ลกัษณะของปัญหำในวิจัยเชงิคณุภำพนัน้จะมุง่อธบิำยปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจ 

หรือสรำ้งเป็นทฤษฎีจำกพื้นที่ ดังนั้นในกำรก�ำหนดปัญหำวิจัย ผู้วิจัยจึงจ�ำเป็นที่จะต้องค�ำถึงนึงสิ่งต่อไปนี้

  1. ปัญหำนั้นต้องมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ หมำยควำมว่ำ ในกำรด�ำเนินกำรวิจัยนั้น  

ผู้วิจัยต้องค�ำนึงถึงกำรด�ำเนินงำนคำดว่ำจะส�ำเร็จ เหมำะสม สอดคล้องกับทรัพยำกรที่นักวิจัยมีอยู่  

ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนบุคคล ซึ่งหมำยรวมตั้งแต่ตัวผู ้วิจัยไปจนถึงทีมของผู้วิจัยว่ำมีควำมพร้อมดีหรือไม่  

ด้ำนกำรเงิน ในกำรด�ำเนนิกำรวจิยัเชงิคณุภำพนัน้ นกัวจิยัต้องลงไปฝังตวัในสนำมเป็นระยะเวลำนำนผูว้จิยั

จ�ำเป็นต้องกินต้องใช้ซ่ึงอำจต้องใช้เงินในจ�ำนวนทีส่งูพอสมควร ด้ำนวสัดอุปุกรณ์ ส�ำหรบัด้ำนนีอ้ำจไม่ค่อย

มีปัญหำมำกนักเพรำะงำนวิจัยเชิงคุณภำพไม่ค่อยได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับเก็บข้อมูล มักจะใช้ตัวผู้วิจัย 

เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แต่กระนั้นก็ดี นักวิจัยก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยไม่ว ่ำ 

จะเป็นกล้องถ่ำยภำพ หรือเครื่องบันทึกเสียง ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนนี้นักวิจัยต้องค�ำนึงถึงเป็นอย่ำงมำก
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บทที่ 3 

กำรเขียนควำมเป็นมำและปัญหำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 เมื่อนักวิจัยได้ก�ำหนดประเด็นปัญหำเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ำ ต้องกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ใด  

อำจเริ่มด้วยประเด็นกว้ำง ๆ หำกแต่ต้องเป็นเรื่องท่ีอยำกรู้ เพรำะควำมอยำกรู้จะน�ำไปสู่กำรแสวงหำ 

ค�ำตอบและสนกุกบักำรวจิยั ซึง่อำจจะเป็นปัญหำ  ควำมเป็นไปได้หรือแนวคดิท่ีสนใจ จำกนัน้จึงลงมอืเขียน

ปัญหำและควำมเป็นมำเพื่อให้ผู้อ่ำนงำนวิจัยเห็นพ้องต้องกันกับผู้วิจัยว่ำ สิ่งท่ีผู้วิจัยกระท�ำอยู่นี้มีเหตุผล 

ควำมส�ำคัญจ�ำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องศึกษำเรื่องนี้ โดยในบทนี้จะกล่ำวถึงกำรเขียนควำมเป็นมำและปัญหำ

กำรวิจัยเชิงคุณภำพตำมล�ำดับ

 กำรเขียนควำมเป็นมำ

 ในกำรเขียนควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ ภูมิหลัง สุดแท้แต่หน่วยงำน หรือสถำบัน

แต่ละแห่งจะก�ำหนด ซึ่งก็ให้ควำมหมำยเดียวกัน คือ กำรแสดงให้เห็นว่ำท�ำไมผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษำ 

ปัญหำนี้ สอดคล้องกับจิตรำภำ  กุณฑลบุตร (2560 : ออนไลน์) ได้กล่ำวว่ำ กำรเขียนควำมส�ำคัญ 

และควำมเป็นมำของกำรวิจัย เป็นกำรเขียนเพื่อตอบค�ำถำมว่ำเหตุใดจึงต้องวิจัยเรื่องนี้ ข้อค้นพบ 

จำกกำรวิจัยจะน�ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงไร มีควำมคุ้มค่ำหรือไม่ในกำรวิจัยเรื่องดังกล่ำว นิยมเขียน 

เป็นควำมเรียงที่เน้นควำมเป็นเหตุเป็นผล มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหำสำระ โดยให้มีควำมกระชับ

เข้ำใจง่ำย กำรเขียนน�ำเข้ำสู่ปัญหำวิจัยควรเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวปัญหำ โดยเขียนให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่ำ ณ  

เวลำปัจจุบนัยงัไม่มหีลกัฐำนงำนวจิยัในอดตีทีส่ำมำรถตอบปัญหำดงักล่ำวได้ และปัญหำดงักล่ำวสมควรได้
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บทที่ 03 การเขียนความเป็นมาและปัญหาการวิจัยเชิงคุณภาพ

24 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

รับกำรแก้ไขด้วยกำรหำค�ำตอบ โดยกระบวนกำรวิจัย ในกำรเขียนควำมเป็นมำของปัญหำในงำนวิจัย 

เชิงคุณภำพน้ันกม็จีดุเริม่ต้นไม่ต่ำงจำกงำนวจิยัเชงิปรมิำณซึง่งำนวจิยัทัง้สองลกัษณะนีก้จ็ะแสดงให้เหน็ถึง

ควำมส�ำคัญของปัญหำด้วยกันทั้งคู่

 โดยทั่วไปแล้วกำรเขียนส่วนนี้จะมีหลักกำรเขียนโดยใช้กำรเชื่อมโยงให้เหตุผลแบบสำมเหลี่ยม

หัวกลับดังนี ้

กวาง/ทั่วไป
สวนที่ 1 ความทั่วไป

สวนที่ 2 ความเกี่ยวของ

สวนที่ 3 ความเฉพาะ

สวนที่ 4

สรุปเปนปญหา/

คำถามการวิจัย

ลึก/สรุป

ภาพที่ 1 กำรเขียนควำมเป็นมำของปัญหำ

  จำกภำพอธิบำยได้ว่ำในกำรเขียนควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำน้ัน ให้ผู้วิจัย 

เริ่มเขียนจำกสิ่งท่ีกว้ำงมุ่งหำสิ่งที่แคบ กล่ำวคือ ในย่อหน้ำแรกนั้นให้กล่ำวถึงควำมส�ำคัญโดยทั่วไปของ 

สิ่งที่งำนวิจัยนั้นส่งผลกระทบในลักษณะปลำยทำง ว่ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงไร จำกนั้นจึงโยงเข้ำสู่งำนวิจัย 

ที่ท�ำว่ำมีลักษณะเกี่ยวข้องโยงใยอย่ำงไรกับส่ิงท่ีผู้วิจัยกล่ำวอ้ำงในย่อหน้ำแรก เมื่อได้เห็นควำมส�ำคัญ 

ของสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงน�ำเข้ำสู่ลักษณะงำนวิจัยที่ผู้วิจัยจะท�ำ ให้มีลักษณะเฉพำะเจำะจงว่ำต้องท�ำ 

ต้องศึกษำเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง สุดท้ำยให้สรุปปัญหำและขมวดปมให้เห็นว่ำเร่ืองนี้น่ำสนใจและต้องลงมือ 

ท�ำโดยทันทีทันใด 
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การก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 04

31ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

บทที่ 4 

กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 จำกบทท่ีผ่ำนมำ เม่ือผูว้จิยัได้ล�ำดบัควำมเป็นมำและควำมส�ำคญัของปัญหำรวมถึงกำรต้ังค�ำถำม

กำรวิจัยได้แล้ว ในบทนี้จะกล่ำวถึงกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ พร้อมกับตัวอย่ำง 

ของกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย

 ก่อนท่ีผูเ้ขยีนจะแนะน�ำกำรก�ำหนดวัตถปุระสงค์รวมไปถึงวธิกีำรเขยีนนัน้ ผูเ้ขยีนใคร่ขออธบิำยถงึ

ค�ำวำ่วัตถุประสงค์พอเป็นสังเขปดังนี้

 ตำมพจนำนุกรมศัพท์ศึกษำศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2555 : น.379) ได้กล่ำวว่ำ 

วัตถุประสงค์ ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ objective ซึ่งให้ควำมหมำยไว้ 3 ลักษณะดังนี้

 ลักษณะท่ี 1 ในกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง ข้อควำมที่แสดงเจตจ�ำนงของผู้สอนและผู้เรียน 

ซ่ึงต้องกำรให้ผู้เรียนบรรลุผลส�ำเร็จ เช่น ควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถและควำมดี หรืออย่ำงใด 

อย่ำงหนึ่งซึ่งต้องสำมำรถวัดและประเมินผลได้ ส่วนในระดับกำรวำงแผนกำรสอนใช้ค�ำว่ำ จุดประสงค์

 ลักษณะที่ 2 ในกำรบริหำร หมำยถึง เจตจ�ำนงหรือข้อควำมที่ระบุผลส�ำเร็จของนโยบำย  

มำตรกำร แผน โครงกำร กำรปฏบิตังิำนทัง้ในเชงิปรมิำณและคณุภำพ  มีลกัษณะส�ำคัญ คอื วตัถปุระสงค์นัน้

สำมำรถปฏิบัติได้ วัดและประเมินได้ เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำต่อไป
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บทที่ 04 การก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพ

32 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ลักษณะที่ 3 ในกำรวิจัย หมำยถึง ข้อควำมที่ต้องกำรจะหำค�ำตอบและสำมำรถทดสอบ 

หรือพิสูจน์ได้  

 เมื่อน�ำวัตถุประสงค์มำรวมกับค�ำว่ำกำรวิจัยจะได้ว่ำ วัตถุประสงค์กำรวิจัย หมำยถึง กำรที่ผู้วิจัย

ต้องกำรให้ผลของกำรวิจัยน้ันบรรลตุำมท่ีตัง้ไว้ดงัเช่น สนิ พนัธุพ์นิิจ (2551 : น.73) ได้กล่ำวว่ำ  วตัถปุระสงค์

กำรวิจยัเปน็เสมอืนเขม็ทศิกำรด�ำเนินกำรวิจัย ช่วยใหเ้รำทรำบวำ่จะค้นหำค�ำตอบอะไรจำกข้อค�ำถำมบ้ำง 

กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัยก็เป็นกำรจ�ำแนกประเด็นกำรวิจัยหรือตัวแปรออกมำให้เห็นเป็นข้อย่อย 

ที่ชัดเจน มีควำมเป็นวัตถุวิสัย และสำมำรถด�ำเนินกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมซึ่งเรำจะมักจะคุ้นชิน 

กบัวตัถปุระสงค์กำรวจัิยเชงิปรมิำณกนัมำเป็นอย่ำงดแีล้ว กล่ำวคอื วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัเชิงปรมิำณนัน้

โดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะมุง่วเิครำะห์หำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปร โดยเฉพำะ ตัวแปรอสิระ กบัตวัแปรตำม 

ในขณะที่กำรวิจัยเชิงคุณภำพนั้น อำรีย์วรรณ อ่วมตำนี (2549 : น.22) ได้กล่ำวว่ำ วัตถุประสงค์ส�ำหรับ 

งำนวิจัยเชิงคุณภำพนั้นจะให้ควำมส�ำคัญแก่องค์ประกอบส่วนที่เป็นนำมธรรมของมนุษย์ กล่ำวคือ 

ควำมรู ้สึกนึกคิดและควำมสัมพันธ์ของสิ่งเหล่ำนั้นกับสภำพแวดล้อมในปรำกฏกำรณ์นั้น ๆ ดังนั้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัยจึงมุ่งไปที่กำรท�ำควำมเข้ำใจควำมหมำยและกระบวนกำร ไม่ใช่กำรหำควำมถูกต้อง

ของสิ่งที่ปรำกฏอยู่ดังเช่นวิธีกำรของกำรวิจัยเชิงปริมำณ

 ดงันัน้ผูเ้ขยีนจงึขอสรปุตำมทีก่ล่ำวอ้ำงข้ำงต้นว่ำ วตัถปุระสงค์กำรวจัิยนัน้หมำยถงึจุดหมำยปลำย

ทำงของงำนวิจัยที่ต้องกำรให้บรรลุหรือไปถึงนั่นเอง 

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนั้นนับว่ำเป็นอีกส่วนส�ำคัญหนึ่งของงำนวิจัยถ้ำก�ำหนดวัตถุประสงค์

กำรวจัิยไม่ชัดเจนตรงกบัเรือ่งทีท่�ำวจิยั  กจ็ะท�ำให้ผลกำรวจิยัทีไ่ด้ไม่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรทีจ่ะศกึษำ

เร่ืองของปัญหำ สำเหตขุองปัญหำ และวธิกีำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ ในบำงคร้ังถ้ำพจิำรณำช่ือเรือ่ง

อย่ำงเดียว ไม่สำมำรถตอบข้อค�ำถำมได้ครบถ้วนตำมที่ต้องกำรได้ จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดวัตถุประสงค ์

เพือ่เป็นแนวทำงให้ผูท้�ำกำรวจิยัสำมำรถบอกรำยละเอยีดได้ว่ำต้องท�ำกำรศกึษำอะไรบ้ำง  เพือ่เป็นแนวทำง

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรเสนอผลกำรวิจัยได้อย่ำงชัดเจน ส�ำหรับหลักกำรเขียนวัตถุประสงค ์

ของกำรวิจัยนั้นโดยทั่วไปควรค�ำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้ (ช�ำนำญ ปำณำวงษ์, 2557 : น.41) 

  1. วัตถุประสงค์กำรวิจัยต้องสอดคล้องกับปัญหำวิจัยหรือค�ำถำมวิจัยที่กล่ำวไว้ก่อนแล้ว

  2. ก�ำหนดวตัถปุระสงค์ให้ครอบคลมุประเดน็และตวัแปรทีศ่กึษำ ไม่ควรแยกวัตถปุระสงค์ลง

รำยละเอียดของประเด็นย่อยมำกเกินไป 

  3. ก�ำหนดวัตถุประสงค์เรียงล�ำดับก่อนหลังตำมสภำพควำมเป็นจริง

  4. ระบุประเด็นให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือและแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ของตัวแปร
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การก�าหนดขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 05

39ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

บทที่ 5 

กำรก�ำหนดขอบเขตกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 จำกบทท่ีผ่ำนมำ ผู ้เขียนได้เสนอให้เห็นว่ำวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนั้นเป็นส่วนที่ส�ำคัญ  

เพือ่บอกให้ทรำบว่ำผูว้จิยัต้องกำรท�ำอะไร ซึง่จะต้องเขยีนให้สอดคล้องกับค�ำถำมกำรวจิยั และเป็นแนวทำง

ในกำรด�ำเนนิกำรวจัิย เมือ่มำถงึบทนีจ้ะกล่ำวถึงกำรก�ำหนดขอบเขตของกำรวจัิยว่ำ ในกำรด�ำเนนิกำรวจัิยน้ัน

นักวิจัยควรจะก�ำหนดขอบเขตในดำ้นใดบ้ำง และควรท�ำอย่ำงไร มีข้อพึงระวังอย่ำงไรบ้ำงดังรำยละเอียด

ต่อไปนี้

 กำรก�ำหนดขอบเขตของกำรวิจัย

 ในกำรด�ำเนินกำรวิจัยนั้น จ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยไว้ เพื่อให้ผู้ท�ำวิจัยได้ 

ด�ำเนินกำรภำยใต้สิ่งท่ีตนได้วำงกรอบไว้ มิเช่นนั้นแล้วนักวิจัยจะไม่มีทิศทำงในกำรด�ำเนินงำน ท�ำให้เกิด

อำกำรสะเปะสะปะ ท�ำไปเรื่อย ซึ่งสิ่งท่ีนักวิจัยต้องก�ำหนดไว้ในขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

หรือประเด็นที่ศึกษำ ขอบเขตด้ำนระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตด้ำนพื้นที่ และ/หรือขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

เช่นเดียวกับ ทิวัตถ์ มณีโชติ (2560 ออนไลน์) ซึ่งได้กล่ำวว่ำขอบเขตกำรวิจัย หมำยถึง กำรจ�ำกัด 

หรือก�ำหนดขอบเขตให้แก่กำรวิจัยไม่ควรน�ำไปปนกับข้อจ�ำกัดของกำรวิจัยซ่ึงมักจะกล่ำวถึงในตอนท้ำย   

กำรก�ำหนดขอบเขตกำรวิจัยนั้น อำจก�ำหนดได้หลำยอย่ำง  เช่น
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บทที่ 05 การก�าหนดขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ

40 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

  1. ขอบเขตที่เกี่ยวกับเนื้อหำที่ศึกษำ

  2. ขอบเขตที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่ำง

  3. ขอบเขตที่เกี่ยวกับเวลำ

  4. ขอบเขตที่เกี่ยวกับวิธีกำรรวบรวมข้อมูล

  5. ขอบเขตที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องศึกษำ

          กำรเขยีนขอบเขตของกำรวจิยั จะต้องระบใุห้ชดัเจน และถ้ำเป็นไปได้ควรให้เหตผุลไว้ด้วยว่ำท�ำไม

จึงก�ำหนดขอบเขตไว้เช่นนั้น 

 ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือประเด็นที่ศึกษา

 ส�ำหรบัขอบเขตด้ำนเนือ้หำ หรอืบ่อยคร้ังในงำนวจิยัเชิงคณุภำพมกัเรยีกว่ำ ประเด็นทีศ่กึษำทัง้นี้

ขึ้นอยู ่กับควำมคุ้นชินของแต่ละหน่วยงำน เหตุท่ีเรำต้องก�ำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำหรือประเด็น 

ที่ศึกษำนั้น เพื่อเอำไว้เป็นทำงเดินส�ำหรับนักวิจัย ว่ำต้องศึกษำเรื่องอะไร มีวงจ�ำกัดกว้ำงมำกน้อยเพียงใด 

ซึ่งประเด็นเหล่ำน้ีนักวิจัยจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้รอบด้ำนเพื่อให้สำมำรถตอบค�ำถำมกำรวิจัยที่ตนเองสนใจ

ได้อย่ำงครบถ้วน

 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย สถานที่หรือสนามการวิจัย

 ในงำนวิจัยเชิงคุณภำพนั้นจะเรียกว่ำสนำมกำรวิจัย เพรำะจุดที่นักวิจัยต้องลงไปเก็บข้อมูลนั้น 

จะก�ำหนดเป็นภำพกว้ำง ๆ มีอำณำบริเวณที่ก�ำหนดไว้ โดยงำนวิจัยเชิงคุณภำพนั้นจะท�ำกำรศึกษำ 

ปรำกกฎกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน ศึกษำควำมเป็นพลวัตของปรำกฏกำรณ์มำกกว่ำกำรไปจับตัวบุคคลมำ 

นั่งกรอกแบบสอบถำม ดังที่เห็นกันเจนตำในลักษณะของงำนวิจัยเชิงปริมำณ ดังนั้นนักวิจัยต้องก�ำหนด

สนำมกำรวิจัยให้ชัดว่ำจะเข้ำไปศึกษำ ณ แหล่งใด เพื่อเป็นกำรก�ำหนดขอบเขตในกำรน�ำเสนอผลว่ำ 

ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นนี้ เกิดในสนำมแห่งนี้เท่ำนั้น

 ขอบเขตด้านระยะเวลา

 กำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรวิจัยเชิงคุณภำพนั้น มักก�ำหนดให้ครบ 1 รอบปี  

เหตุเพรำะว่ำในกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพนั้นจะต้องกระท�ำให้ครบรอบปี เพ่ือที่นักวิจัยจะได้เห็นภำพ 

ของสนำมจนครบทุกช่วงเวลำ  ซึ่งกิจวัตรของสนำมกำรวิจัยนั้นจะวนรอบในรอบ 1 ปี แต่หำกเป็นกำรวิจัย

ทีเ่ร่งด่วนไม่สำมำรถรอระยะเวลำท่ีครบรอบ 1 ปีได้น้ัน สำมำรถกระท�ำได้เช่นกัน ซึง่ก็ต้องขึน้อยู่กบันกัวิจัยว่ำ

จะท�ำกำรศึกษำเรื่องใด ประเด็นใด หำกประเด็นนั้นมีวงรอบภำยใน 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน เช่น 
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การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 06

47ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

บทที่ 6 

กำรศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 

 “กำรทบทวนไม่ใช่แค่กำรรวบรวม แต่ต้องประเมนิด้วย” (โกมำตร จงึเสถยีรทรพัย์, 2553 : น.38)  

ผูเ้ขยีนมีควำมเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิง่กบัวลดีงักล่ำว ทัง้นีเ้พรำะกำรศกึษำทฤษฏ ีแนวคดิ เอกสำร วรรณกรรม 

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น นักวิจัยต้องใช้วิจำรณญำณที่ค่อนข้ำงสูงในกำรเลือกเอกสำรตำ่ง ๆ มำศึกษำ  

และท�ำกำรประเมนิว่ำเอกสำรทีห่ยบิมำนัน้มคีวำมน่ำเชือ่ถือ และเก่ียวข้องกบังำนวจิยัของตนมำกน้อยเพยีงใด  

มิใช่เป็นเพียงแค่กำรรวบรวมงำนที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำมำจัดพิมพ์ลงในเล่มรำยงำนวิจัยเท่ำนั้น

 ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของกำรทบทวนวรรณกรรม

 ใครจะท�ำวจิยัเรือ่งใด ต้องไปศกึษำวรรณกรรมหรือทบทวนวรรณกรรมให้มำก ๆ  (สิน พันธ์พินจิ, 

2551 : น.71) ทั้งนี้เพรำะวรรณกรรมนั้น เป็นปัจจัยป้อนสู่กระบวนกำรวิจัยที่ส�ำคัญ เพรำะกำรศึกษำ

วรรณกรรมน้ันจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ส�ำหรับ 

กำรก�ำหนดเรื่องวิจัย อีกทั้งยังเป็นกรอบส�ำหรับก�ำหนดสิ่งที่จะศึกษำและเป็นเสมือนเกณฑ์ฐำน เพื่อเอำไว้

เปรียบเทียบกับผลกำรวิจัย (Punch, 1998 : p.44, Creswell, 1994 : p.21) ท้ังนี้นักวิจัยควรศึกษำ

วรรณกรรมก่อนทีจ่ะก�ำหนดแนวคดิ วัตถปุระสงค์ หรอืขอบเขตของกำรวจิยั จนกระทัง่รวมไปถงึนยิำมศพัท์

ในงำนวิจัยเสียด้วยซ�้ำไป  
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บทที่ 06 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

48 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 กำรศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นจะช่วยให้นักวิจัยสำมำรถวำงแผนด�ำเนินงำนวิจัยให้เป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ภำยใต้ข้อจ�ำกัดทำงด้ำนเวลำ งบประมำณและส่ิงอื่น ๆ ที่มีอยู่  

นัน่คอื นกัวจิยัสำมำรถด�ำเนนิงำนวิจยัให้เป็นไปตำมจดุมุง่หมำยทีก่�ำหนดไว้ โดยใช้เวลำและงบประมำณน้อย   

รวมทัง้เป็นไปอย่ำงถกูต้องและเหมำะสมตำมคณุภำพและมำตรฐำนทำงวชิำกำรด้วย นกัวจิยัจงึไม่ควรมองข้ำม 

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำวิจัยในขั้นตอนนี้  

 ในกำรรวบรวมวรรณกรรมนั้นมิใช่เพียงกำรน�ำเอกสำรที่นักวิจัยอ่ำนเจอแล้วน�ำมำต่อ ๆ กัน 

เป็นชั้น ๆ ดังที่มักชอบกล่ำวกันว่ำ วรรณกรรมตัดแปะ ซ่ึงกำรกระท�ำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

น้อยมำกต่อควำมรู้ที่ผู้อ่ำนรวมถึงนักวิจัยที่จะได้รับนักวิจัยมือใหม่หลำยคนอำจจะยังเข้ำใจคลำดเคล่ือน

เก่ียวกบักำรศกึษำเอกสำร วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องผิดพลำดอยูบ้่ำง หลำยคนยงัเข้ำใจว่ำในกำรศกึษำเอกสำร

วรรณกรรมนั้นต้องให้มีจ�ำนวนมำก ๆ เข้ำไว้ก่อนโดยไม่ค�ำนึงว่ำ เอกสำรเหล่ำนั้นจะเชื่อมโยงกัน 

หรือไม่เพียงแค่น�ำมำเรียงต่อ ๆ กันเป็นพอ  

 ประโยชน์ของกำรทบทวนวรรณกรรม

 ในกำรทบทวนวรรณกรรมนั้นจะช่วยให้นักวิจัยได้รับประโยชน์ต่ำง ๆ ดังที่นักวิชำกำรได้ให ้

ข้อคิดดังนี้

 ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ (2538 : น.34-35) ได้กล่ำวว่ำ ประโยชน์ของกำรศึกษำ

วรรณกรรมมีดังนี้

 1. เพื่อค้นหำควำมจริง เป็นควำมจริงระดับสูงที่ผำ่นกำรพิสูจน์แล้ววำ่เป็นอย่ำงไร

 2. เพื่อช่วยในกำรนิยำมปัญหำ นิยำมเรื่องวิจัยให้กระจ่ำง มีทิศทำงที่ชัดเจน

 3. เพือ่เลอืกสรรปัญหำได้ถกูต้องท�ำให้ได้แนวคดิกำรจ�ำแนกลักษณะปัญหำ  สำมำรถเลือกปัญหำ

หรือเรื่องวิจัยได้ตรงจุดมำกขึ้น

 4. เพื่อหลีกเลี่ยงควำมซ�้ำซ้อน นักวิจัยจะทรำบว่ำในศำสตร์ของตนนั้นมีเร่ืองอะไรที่นักวิจัย 

คนอื่นท�ำไปแล้ว ท�ำเมื่อใด และได้ผลเป็นอย่ำงไร

 5. เพื่อทรำบเทคนิคกำรวิจัย กำรวิจัยแต่ละยุคมีกำรพัฒนำเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น เทคนิค

กำรสร้ำงเครื่องมือ กำรเลือกตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล   

กำรศึกษำวรรณกรรมจะท�ำให้นักวิจัยรับเทคนิคและเทคโนโลยีกำรวิจัยใหม่ ๆ ไปใช้
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บทที่ 7 

ขั้นตอนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 กำรด�ำเนินกำรวิจัยนั้นเป็นกระบวนกำรที่ต ่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด  

ซึ่งในจุดเริ่มต้นของกำรวิจัยนั้นจะเริ่มที่กำรก�ำหนดปัญหำ กำรก�ำหนดขอบเขต เก็บรวบรวมข้อมูล  

วเิครำะห์ข้อมูล และกำรสรปุผลกำรวจิยั ซึง่เนือ้หำในบทนีจ้ะกล่ำวถงึขัน้ตอนกำรวิจัยโดยเริม่ทีก่ำรออกแบบ

กำรวิจัย กำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และกำรท�ำงำนภำคสนำมตำมล�ำดับ

 กำรออกแบบกำรวิจัย

 ควำมหมำยของกำรออกแบบกำรวิจัย

 ชำย โพธสิติำ (2550 : น.107) ได้กล่ำวว่ำ กำรออกแบบกำรวจัิยเชงิคณุภำพ คอื แผนทีท่ำงควำมคดิ

ของนักวิจัยที่จะบอกว่ำในกำรท�ำวิจัยเพื่อบรรลุถึงค�ำตอบท่ีเขำสนใจนั้น เขำจะต้องท�ำอะไรบ้ำง   

จะท�ำอย่ำงไร  จะท�ำอะไรก่อนอะไรหลงั และจะเกีย่วข้องกบัใครบ้ำง แผนทีท่ำงควำมคดินีเ้หมอืนกับแผนที่

ของนักเดินทำงตรงท่ีมันท�ำหน้ำที่ให้แนวทำงในกำรท�ำวิจัยเพื่อไปให้ถึงค�ำตอบที่ต้องกำรเท่ำนั้น  

นักวิจัยอำจจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรท�ำงำนให้ต่ำงออกไปจำกที่ออกแบบไว้แต่แรกก็ได้ ถ้ำเห็นว่ำ 

มีเหตุผลอันสมควร คุณสมบัติอีกอย่ำงหนึ่งของแผนที่ทำงควำมคิดส�ำหรับกำรท�ำวิจัย คือ แต่ละข้ันตอน

แต่ละองค์ประกอบใน “แผนที่กำรวิจัย” นี้ต่ำงก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ชนิดที่เมื่อมีกำรปรับเปลี่ยนในองค์

ประกอบอันหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบที่เหลืออื่น ๆ ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม
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บทที่ 07 ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ

62 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ในขณะที่ บุญมี พันธุ์ไทย (2553 : น.48) ได้กล่ำวว่ำ กำรออกแบบกำรวิจัยนั้น หมำยถึง  

กำรก�ำหนดแนวทำงหรือแผนกำรด�ำเนนิงำนในกำรท�ำวจิยัเพือ่ให้ได้มำซึง่ค�ำตอบหรอืผลกำรวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได้  

โดยมีกำรระบุรำยละเอียดของขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรท�ำวิจัยว่ำ ในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยจะต้องท�ำอะไรบำ้ง

และท�ำอย่ำงไร เมื่อออกแบบกำรวิจัยเสร็จแล้วก็จะได้แบบวิจัย ซ่ึงเปรียบเสมือนกำรสร้ำงบ้ำนเสร็จแล้ว 

ก็จะได้แปลนบ้ำน

 ท�ำนองเดียวกับ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2555) ได้ให้ควำมหมำยเป็นสองทำงซึ่งมีลักษณะ 

ทีส่อดคล้องกนัโดยในควำมหมำยแรกกล่ำวว่ำ แบบกำรวจัิยเป็นรูปแบบเฉพำะของกำรวจัิยเพ่ือตอบสนอง

จุดมุ่งหมำยกำรวิจัยหนึ่ง ๆ เช่น กำรทดลองแบบต่ำง ๆ กำรวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เป็นต้น และในอีก 

ควำมหมำยหนึง่ คอื กำรวำงโครงสร้ำง/กรอบกำรวจัิยครอบคลมุตัง้แต่กำรก�ำหนดปัญหำวจิยั กำรวำงกรอบ

ตัวแปร  กำรเก็บข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  และกำรสรุปผล (กำรท�ำพิมพ์เขียวกำรวิจัย)

 เดอร์ วำอุส (De Vaus, 2006 : ออนไลน์) กล่ำวว่ำ กำรออกแบบกำรวิจัยนั้น หมำยถึง กลยุทธ์

หรือแผนกำรทั้งหมดที่นักวิจัยเลือกใช้เพื่อด�ำเนินกำรวิจัย ซ่ึงแผนกำรนี้จะกล่ำวถึงต้ังแต่กำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล กำรวัดและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ไวร์สมำ (Wiersma, 2000 : p.104) กล่ำวว่ำ กำรออกแบบกำรวิจัย เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้

วิจำรณญำณในกำรวิจัย เพื่อให้กำรวิจัยมีควำมสอดคล้อง ดังนั้นกำรออกแบบกำรวิจัยจึงไม่ใช่กำรเลือก

แบบกำรวิจัยให้เหมำะสมเท่ำนั้น

 ในขณะท่ี แมกเวลล์ (Maxwell, 2005 : pp.2-3) กล่ำวว่ำ กำรออกแบบกำรวจัิยนัน้เป็นกระบวนกำร 

ที่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอดของกำรวิจัยเรือ่งนั้น ๆ  ซึ่งกระบวนกำรวิจัยนั้นจะเริ่มต้นที่เป้ำหมำยปลำยทำง

ของกำรวิจัย กรอบแนวคิดกำรวิจัย ค�ำถำมกำรวิจัย เทคนิควิธีกำรที่ใช้ในกำรวิจัย เรื่อยไปจนถึงควำมตรง

หรือควำมเชื่อถือได้ของงำนวิจัยนั้น 

 เครสเวล (Cresswell, 2009 : p.14) กล่ำวว่ำ กำรออกแบบกำรวิจัย หมำยถึง แผนงำน 

หรอืโครงร่ำงในกำรท�ำวจิยั รวมไปถงึ กำรรวมแนวคดิของปรัชญำ กำรคดัเลือกกลยทุธ์ในกำรสืบเสำะข้อมลู  

(inquiry) และระเบียบวิธีวิจัยในแต่ละลักษณะงำนวิจัย (research methods)

 ดังนั้นกำรออกแบบกำรวิจัยจึงหมำยถึง แผนงำนหรือแนวทำงในกำรศึกษำกำรด�ำเนินกำรวิจัย

เพื่อให้ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรวิจัยตั้งแต่กระบวนกำรข้ันต้น ได้แก่ กำรก�ำหนดปัญหำ   

กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล จนกระทั่งกำรสรุปผลกำรวิจัย   

เป็นที่ทรำบกันดีอยู ่แล้วว ่ำกระบวนกำรวิจัยเชิงคุณภำพนั้นสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ยืดหยุ ่นได้  
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บทที่ 8 

กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 แม้ว่ำตัวผู ้วิจัยจะเป็นเครื่องมือหลักของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  

หำกแต่นกัวจัิยเมือ่ลงไปท�ำกำรเก็บข้อมลูโดยทีไ่ม่มกีำรเตรยีมควำมพร้อมหรอืวสัดอุปุกรณ์ เครือ่งช่วยต่ำง ๆ 

ย่อมได้ข้อมลูทีไ่ม่ครบถ้วนหรอืได้ข้อมลูทีไ่ม่ดพีอ  ดงันัน้เมือ่นกัวจิยัจะลงไปในสนำมเพือ่ท�ำกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลน้ันจ�ำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สะดวก

ส�ำหรับนักวิจัยและเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตำมประเด็นที่ต้องกำร

 ส�ำหรบัเครือ่งมอืหรอืวธิกีำรทีน่ยิมใช้เป็นหลักในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในงำนวจัิยเชงิคณุภำพนัน้ 

ได้แก่ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ และกำรสนทนำกลุ่ม ซ่ึงในบทนี้จะกล่ำวถึงประเภท และวิธีกำรสร้ำง 

เครื่องมือแต่ละชนิด

 กำรสังเกต

 กำรสงัเกตในกำรวจิยัเชงิคณุภำพนัน้ผูว้จัิยอำจใช้แบบสงัเกตเป็นตัวช่วยในกำรสังเกตเหตุกำรณ์

เรือ่งรำวต่ำง ๆ ทัง้น้ีแบบสงัเกตเป็นเครือ่งมอืชนิดหน่ึงทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยผูว้จิยัต้องมคีวำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และควำมช�ำนำญในกำรใช้เพรำะผู้ใช้จะต้องด�ำเนินกำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ ประเด็นต่ำง ๆ  

ตำมแบบสังเกตที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงขึ้นอยู่กับตัวผู้สังเกตเป็นหลัก ซึ่งกำรสังเกตนั้นก็คือ 

กำรศึกษำเพื่อท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับบุคคล โดยใช้ประสำทสัมผัสของผู้สังเกตเฝ้ำดูพฤติกรรมต่ำง ๆ  

ที่บุคคลนั้นแสดงออกมำในลักษณะที่เป็นจริง ตำมธรรมชำติ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนในกำรดู  

และไม่มีกำรควบคุมสถำนกำรณ์ที่ท�ำกำรศึกษำ ซึ่งกำรสังเกตนั้นอำจมีหลำยลักษณะ
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บทที่ 08 การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ

88 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ประเภทของกำรสังเกต

 1. กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) เป็นกำรสังเกตที่ผู้สังเกตเข้ำไป 

มีส่วนร่วมอยู ่ในเหตุกำรณ์ที่สังเกต หรือผู ้สังเกตได้เข้ำไปเป็นสมำชิกคนหน่ึงของกลุ ่มผู ้ถูกสังเกต 

หรือกลุ่มตัวอยำ่งที่ใช้ในกำรวิจัย เช่น กำรสังเกตกำรร่วมชุมนุมของผู้ประท้วง ผู้สังเกตจะเขำ้ไปร่วมชุมนุม

ประท้วงกับผู้ถูกสังเกตด้วย และจะค่อย ๆ ใช้เทคนิคกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำรประกอบกำร 

เก็บข้อมูลจำกผู้ร่วมชุมนุม  หรือกำรสังเกตพฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตของพนักงำนอำบอบนวด ผู้สังเกต 

จะต้องเข้ำไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมอำบอบนวด อำจเป็นไปในฐำนะพนกังำน หรือผู้ใช้บริกำรกแ็ล้วแต่เทคนคิ

ของผู ้สังเกต กำรสังเกตแบบมีส ่วนร ่วมนี้จะท�ำให ้ได ้ข ้อมูลที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงมำก  

เพรำะผู้ถูกสังเกตจะแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นธรรมชำติ ไม่รู้สึกถึงกำรเป็นผู้ถูกจ้องเฝ้ำมอง

 2. กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) เป็นกำรสังเกตที่ผู้สังเกต

ไม่ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมอยูใ่นเหตกุำรณ์ทีส่งัเกต หรอืไม่ได้เข้ำไปเป็นสมำชกิคนหนึง่ของกลุม่ผูถ้กูสงัเกต  เช่น 

กำรสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของนิสิตฝึกสอน ผู้สังเกตจะไม่เข้ำไปยุ่งหรือเข้ำไปนั่งเรียนกับนักเรียน  

ผู้สังเกตอำจน่ังสงัเกตอยูภ่ำยนอกห้องเรยีนใช้ทกัษะกำรฟัง หรอืช�ำเลอืงแลมองพฤตกิรรมของนสิติฝึกสอน

กับนักเรียน กำรสังเกตแบบนี้อำจท�ำให้ผู้ถูกสังเกตหรือกลุ่มตัวอย่ำงรู้ตัวว่ำก�ำลังถูกเฝ้ำมองถูกจับตำดูอยู่  

ซึ่งจะท�ำให้ผู้ถูกสังเกตแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ แบบไม่เป็นจริง บำงอย่ำงอำจแสร้งท�ำให้เกิดขึ้นได้ เช่น   

ยำมปกตินักเรียนจะตอบค�ำถำม ซักถำมนิสิตฝึกสอนอย่ำงเป็นธรรมชำติ แต่เมื่อมีนักเรียนเห็นว่ำ 

มีผู้มำสังเกตอยู่หน้ำห้องอำจคิดว่ำพฤติกรรมที่ตนเองท�ำจะท�ำให้นิสิตฝึกสอนถูกต�ำหนิที่นักเรียนซักถำม

ซอกแซก จึงพำกันนั่งนิ่งฟังครูกันอย่ำงเงียบกริบ ซึ่งหำกเป็นเช่นนี้นักวิจัยด่วนสรุปว่ำนิสิตไม่มีเทคนิค 

กำรสอนที่จะให้ผู้เรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนสอน ผลกำรวิจัยหรือกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลครั้งนั้นก็อำจผิดพลำดไปได้

 3. กำรสังเกตแบบมีโครงสร้ำง (Structured Observation) เป็นกำรสังเกตตำมรำยกำรต่ำง ๆ  

ที่ได้ก�ำหนดไว้ในแบบสังเกต ผู้สังเกตจะใช้ควำมรู้สึกนึกคิดของตนเองน้อยมำก จะมุ่งแต่กำรสังเกตตำม

ประเด็นที่ตนได้เตรียมไว้  วิธีกำรนี้จะสะดวกและง่ำยต่อผู้สังเกตมำก  แต่ก็อำจท�ำให้ขำดควำมลึกซ้ึง 

ในรำยละเอียดต่ำง ๆ ของข้อมูล  

 4. กำรสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำง (Non-structured Observation) เป็นกำรสังเกตที่ได้ก�ำหนด

แนวทำงไว้เพียงคร่ำว ๆ ผู้สังเกตต้องใช้ควำมรู้สึกนึกคิดของตนเองให้มำก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซ้ึง 

ตำมประเด็นที่ก�ำหนด  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 หลังจำกที่ผู ้วิจัยได้ด�ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือเพ่ือเป็นตัวช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  

จำกนั้นนักวิจัยก็ต้องน�ำเครื่องมือวิจัยที่สร้ำงขึ้นไปท�ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลแต่ละชนิด  

แต่ละประเภทล้วนมีเทคนิค วิธีกำร ควำมยำกง่ำยในกำรเก็บที่แตกต่ำงกัน ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนจะได้น�ำเสนอ

วธีิกำรเก็บข้อมูลตำมลกัษณะของเคร่ืองมอืในแต่ละประเภททีส่บืเนือ่งมำจำกบททีผ่่ำนมำ และยกตวัอย่ำง

ของข้อมูลในแต่ละประเภทเพื่อให้เห็นภำพได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

 กำรบันทึกภำคสนำม

 “บันทึกภำคสนำม” (อำนันท์ กำญจนพันธุ ์, 2557) ในทำงมำนุษยวิทยำถือเป็นงำน 

ที่มีควำมส�ำคัญ ในควำมเป็นจริง กำรบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพำะนักมำนุษยวิทยำเท่ำนั้น  

แต่เป็นเรื่องของใครก็ตำมที่สนใจและต้องกำรที่จะเข้ำใจคนอื่น ในปี ค.ศ. 1296-1297 นักเดินทำงชำวจีน  

ชื่อ Chou Ta Kuan ได้บักทึกกำรเดินทำงไปนครวัดในหนังสือชื่อ “Reporting Angkor” โดยเป็นมุมมอง

ของคนในยุคนั้น งำนดังกล่ำวมีกำรแปลหลำยภำษำ  
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                ผู้เขียนต้นฉบับ  Chou Ta Kuan           หนังสือที่ถูกแปลโดย Robert Philpotts    

ภำพที่ 10 บันทึกภำคสนำมของ Chou Ta Kuan

ทีม่า: https://www.bookdepository.com/Reporting-Angkor-Robert-Philpotts/9780946623914

 ในปี พ.ศ. 2486 นกัวชิำกำรไทยกม็กีำรบนัทกึเช่นเดยีวกนั มงีำนบนัทกึซึง่แปลกเป็นอย่ำงยิง่ คอื 

เรื่อง “ผีในลำ้นนำไทย” เป็นบันทึกที่เขียนโดย เจ้ำแก้วมงคล ผู้เป็นลูกหลำนเจ้ำเมืองน่ำน  ต่อมำเป็นปลัด

จังหวัดเชียงรำย และได้เห็นพิธีไหว้ผีเมือง ซึ่งเป็นช่วงเวลำก่อนท่ีหัวเมืองเหนือจะถูกรวบเป็นส่วนหนึ่ง 

ของสยำม  

 ในงำนของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์  ที่ เป ็นกำรบันทึกวัฒนธรรมตำมแนวชำติพันธุ ์วรรณำ  

ซึ่งเป็นต้นแบบของงำนมำนุษยวิทยำในภำยหลัง บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้เดินทำงไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน  

เพื่อพบปะชำวพม่ำ ไทใหญ่ จีน โดยเฉพำะไทลื้อ ได้บันทึกเป็นหนังสือเรื่องคนไทยในประเทศจีนชื่อว่ำ  

“ลื้อ คนไทยในประเทศจีน” (2498) เป็นบันทึกที่เป็นงำนเขียนและมีภำพถ่ำยที่ท�ำให้เห็นภำพของผู้คน 

บันทึกนี้ถือเป็นกำรบันทึกที่ส�ำคัญเพรำะในอดีตบันทึกทำงประวัติศำสตร์จะเป็นกำรบันทึกเร่ืองรำว 

ของผูม้อี�ำนำจ แต่บันทกึภำคสนำมของนกัมำนษุยวทิยำเป็นกำรบนัทกึเรือ่งรำวของคนธรรมดำสำมญัชน ว่ำ

มคีวำมเป็นอย่ำงกนัอย่ำงไร  บันทึกดงักล่ำวท�ำให้เรำเหน็ภำพได้ชดัเจนมำกยิง่ขึน้  ซ่ึงถอืเป็นคุณค่ำทีส่�ำคญั

ของบันทึกภำคสนำม  
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บทที่ 10 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิคุณภำพนัน้จะมลัีกษณะเฉพำะตัวท่ีแตกต่ำงจำกกำรวจัิยเชงิปริมำณอยู่บ้ำง  

ซ่ึงกระบวนกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิคุณภำพนัน้จะเร่ิมกระท�ำต้ังแต่กำรลงมอืเกบ็ข้อมลู หรือเร่ิมลงเข้ำสู่สนำม 

ทั้งนี้จะกระท�ำไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล เรื่อยไปจนกระทั่งหลังจำกเสร็จสิ้น 

กำรเกบ็ข้อมลูกย็งักระท�ำต่อไป ซึง่ลกัษณะกำรกระท�ำดงันีจ้งึเป็นจดุทีต่่ำงจำกกำรวจิยัเชงิปรมิำณดงัทีก่ล่ำว

ผ่ำนมำข้ำงต้น ส�ำหรับในบทนี้ผู ้เขียนได้กล่ำวถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลตั้งแต่เริ่มเข้ำสู ่สนำม  

กำรตรวจสอบข้อมูล กำรใช้ทฤษฎีช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล จวบจนกระทั่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น

 

 เงื่อนไขกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นักวิจัยเชิงคุณภำพจะต้องเข้ำใจในธรรมชำติของกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภำพ ซึ่งหำกใช้แนวคิดของกำรวิจัยเชิงปริมำณมำวิเครำะห์แล้วจะท�ำให้ผลกำรวิเครำะห์นั้น 

ขำดตกพกพร่อง ได้ข้อสรปุท่ีไม่ครบถ้วนหรอือำจสรุปเป็นคนละเร่ืองละรำวกนัไป  ซ่ึงเงือ่นไขหรือธรรมชำติ

ของกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิคณุภำพนัน้เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดและซับซ้อน ดงั สภุำงค์ จนัทวำนชิ (2559 : น.11) 

ได้กล่ำวว่ำ

 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพนั้นจะเริ่มกระท�ำไปพร้อม ๆ กับกำรเก็บรวบรวม
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ข้อมูล และกระท�ำต่อไปจนกระทั่งหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบำยโดยละเอียดได้ว่ำ   

ในกำรด�ำเนินกำรวจิยัเชงิคุณภำพนัน้มจีดุมุง่หมำยทีแ่ตกต่ำงไปจำกกำรวจิยัเชงิปรมิำณนัน่คอื กำรวจิยัเชงิ

ปริมำณน้ันจะเป็นกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีโดยละเอียดก่อนแล้วจึงนิรนัยแนวคิดทฤษฎีน้ันออกมำ 

เพื่อก�ำหนดเป็นสมมติฐำน จำกนั้นจึงออกไปเก็บข้อมูลเพ่ือยืนยันแนวคิดทฤษฎี ซ่ึงกระบวนกำรเหล่ำนี้ 

จะค่อนข้ำงตรงกนัข้ำมกบักระบวนกำรวจิยัเชงิคณุภำพ  กำรวจิยัเชงิคณุภำพนัน้จะมจีดุมุง่หมำยเพือ่อธบิำย

ปรำกฏกำรณ์ทีผู่ว้จิยัสนใจ  โดยจะต้องลงสนำมไปท�ำกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูให้รอบด้ำนแล้วจึงสร้ำงข้อสรุป

อุปนัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปส�ำหรับปรำกฏกำรณ์นั้น ๆ และกระท�ำกำรทดสอบข้อสรุปที่ผู้วิจัยสรำ้งขึ้นกระท�ำ

ไปเรือ่ย ๆ  จนข้อสรปุนัน้สรปุได้ครบถ้วน ถกูต้อง  ดงันัน้นักวจิยัเชิงคุณภำพจึงจะไม่ได้เริม่ต้นด้วยกำรเลอืก

กรอบแนวคดิทฤษฎีใดทฤษฎหีนึง่มำก�ำหนดเป็นแนวทำงกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์  ตลอดจนกำรตัง้สมมตฐิำน

ก็มิได้เคร่งครัดมำกนัก ซึ่งจำกเหตุข้ำงต้นจะท�ำให้เห็นว่ำนักวิจัยเชิงคุณภำพจะต้องด�ำเนินกำรวิเครำะห์

ข้อมูลตั้งแต่กระบวนกำรเข้ำสู่สนำม และกระท�ำเรื่อยไปจนกระทั่งหลังจำกออกสนำมมำแล้วนั่นเอง

 2. กำรวเิครำะห์ขอ้มูลต้องมีขอ้มูลจำกมุมมองของคนใน  ประเด็นนี้สำมำรถท�ำควำมเขำ้ใจไดว้่ำ  

นักวิจัยไม่ควรที่จะตัดสินหรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยควำมคิดหรือทฤษฎีของนักวิจัยเองซึ่งเรำ

เรียกว่ำ คนนอก (etic) ตรำบใดท่ีนักวิจัยยังไม่เข้ำใจปรำกฏกำรณ์หรือวิถีชีวิตของปรำกฏกำรณ์นั้น 

หรอืนกัวจิยัยงัไม่เป็นคนใน (emic) ซึง่หำกนกัวจิยัด่วนสรปุโดยกำรเป็นคนนอกจะท�ำให้ข้อสรปุนัน้ผดิพลำด  

ปรำกฏกำรณ์หรอืกลุม่เป้ำหมำยจะถกูมองโดยผ่ำนควำมคดิหรอืทฤษฎขีองนักวจัิยเอง มไิด้เป็นปรำกฏกำรณ์

หรอืข้อสรปุทีเ่กดิจำกกำรส่งผ่ำนของกลุม่เป้ำหมำยในสนำมกำรวจัิย ดังเช่น วถิชีวีติของคนถบีสำมล้อรับจ้ำง

ในจังหวัดแห่งหนึ่งทำงภำคเหนือตอนล่ำง เมื่อเรำมองที่ประเด็นว่ำท�ำไมคนถีบสำมล้อจะต้องมำ 

ยึดอำชีพนี้ หำกนักวิจัยมองจำกมุมมองคนนอกโดยใช้ควำมคิดของนักวิจัยตัดสินหรือเสนอข้อมูลเอง  

นักวิจัยอำจคิดว่ำคนถีบสำมล้อไม่รู้จะท�ำงำนอะไรจึงมำถีบสำมล้อ ซึ่งหำกนักวิจัยเสนอข้อมูลดังนี้แล้ว 

โดยไม่ได้เข้ำไปศึกษำปรำกฏกำรณ์อย่ำงรอบด้ำนจะท�ำให้กำรสรุปผลนั้นคลำดเคลื่อน หำกแต่เมื่อนักวิจัย

ได้ลงสนำมเข้ำไปคลกุคลกีบักลุม่ผูถ้บีสำมล้ออย่ำงดแีล้วจนกระท่ังเป็นคนในจะพบว่ำ ผูท้ีถ่บีสำมล้อรบัจ้ำง

จะมีสำเหตุของกำรเข้ำสู ่อำชีพที่ค ่อนข้ำงมีรูปแบบ และเหตุผลที่สนับสนุนรองรับซึ่งกันและกัน  

โดยบคุคลเหล่ำนีจ้ะมองว่ำ อำชพีสำมล้อเป็นอำชีพท่ีอสิระ สำมำรถก�ำหนดวนัและเวลำในกำรท�ำงำนได้เอง 

ท�ำมำกได้มำก ท�ำน้อยได้น้อย โดยเบ้ืองต้นแต่ละคนจะเช่ำสำมล้อก่อนแล้วพยำยำมเก็บหอมรอมริบ 

เพื่อซื้อจักรยำนสำมล้อเป็นของตนเอง เมื่อได้สำมล้อเป็นของตนเองแล้วก็ลงมือถีบรับจ้ำงไปเร่ือย ๆ  

ซึง่ขณะนีผู้ถ้บีสำมล้อมองว่ำ ไม่มต้ีนทนุในกำรด�ำเนินงำนแล้ว จะมกีแ็ต่แรงกำยเท่ำนัน้ และหำกมีเวลำเหลือ

ตัว
อย่
าง



บทที่ 11 

กำรน�ำเสนอผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

 

 อีกหนึง่บทบำทของนกัวจัิย หลงัจำกทีด่�ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู และท�ำกำรวเิครำะห์ข้อมลูแล้วน้ัน

คือ กำรสื่อสำรให้ผู้ที่อ่ำนงำนวิจัยที่นักวิจัยด�ำเนินกำรนั้นได้เข้ำใจให้ตรงกับควำมต้องกำรของนักวิจัย   

ซึง่หำกเป็นลกัษณะกำรน�ำเสนอด้วยวำจำมกีำรซกัถำมโต้ตอบระหว่ำงผูฟั้งและผูน้�ำเสนอ ควำมเข้ำใจทีต่รงกนั

ก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ำย แต่หำกเป็นกำรน�ำเสนอโดยผ่ำนรูปเล่มที่สมบูรณ์ของรำยงำนวิจัยหรือในลักษณะ

บทควำมทีต้่องย่นย่อรำยงำนฉบับนัน้มำให้เหลอืเพยีง 10 – 20 หน้ำ ซ่ึงเป็นกำรสือ่สำรทำงเดียวของผูเ้ขยีน

รำยงำนไปยังผู้อ่ำน ผู้อ่ำนย่อมแปลควำมโดยใช้สำมัญส�ำนึกของตนเองเป็นหลัก ดังนั้น ถ้ำผู้เขียนน�ำเสนอ

ผลไม่ชัดเจนอยำ่งเพียงพอแล้ว ควำมตั้งใจของผู้เขียนที่ตั้งใจน�ำเสนอในประเด็นตำ่ง ๆ อำจผิดเพี้ยนไปได้

 ส�ำหรับกำรเขียนรำยงำนฉบับเต็มหรือฉบับบทควำมนั้น รัตนะ บัวสนธ์ (2558) ได้กล่ำวว่ำ   

สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงนั้นจ�ำเป็นจะต้องตอบค�ำถำมส�ำคัญ ๆ กับตัวเองให้ได้ว่ำ 1) วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

คืออะไร ต้องกำรค�ำตอบทีม่จีดุเน้นในเรือ่งอะไร เช่น ระหว่ำงมุง่เน้นกำรเสนอภำพกำรมส่ีวนร่วมของชมุชน

ในกำรจัดกำรศึกษำว่ำชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงไรบ้ำง หรือมุ่งเน้น 

ที่กระบวนกำรชักชวนให้ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำว่ำต้องใช้วิธีกำรใดบ้ำง

ในกำรดงึชุมชนเข้ำมำทีโ่รงเรยีน 2) แหล่งเผยแพร่คอือะไร ระหว่ำงกำรตพีมิพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวชิำกำร

ซึ่งมีลักษณะเป็นบทควำม หรือเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรเพ่ือประกอบกำรส�ำเร็จกำรศึกษำซ่ึงมีรูปเล่ม 

ฉบับเต็ม (เช่น ปริญญำนิพนธ์ หรือวิทยำนิพนธ์) 3) กลุ่มผู้อ่ำนงำนวิจัยคือใคร ระหว่ำงนักวิชำกำร 

chapter

11
กำรน�ำเสนอผลกำรวิจัย

เชิงคุณภำพ
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ จ า ก แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี สู่ ก า ร ป ฎิ บั ติ
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บทที่ 11 การน�าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

152 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

ในกลุ่มสำขำวชิำชีพเดยีวกนั ผูบ้รหิำรองค์กร ผูป้ฏบิติังำน ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัเร่ืองทีท่�ำวจิยั สำธำรณะชนทัว่ไป 

หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประเด็นเหล่ำนี้จะช่วยให้นักวิจัยเลือกรูปแบบในกำรเขียนรำยงำนได้ตรง

ตำมควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น

 ส่วนประกอบของรำยงำนวิจัย

แม้ว่ำผู้วิจัยจะตัดสินใจเลือกได้แล้ววำ่ ต้องกำรเสนองำนวิจัยในประเด็นใด เลือกท่ีจะเผยแพร ่

ในลักษณะใด และก�ำหนดกลุ่มผู้อ่ำนงำนวิจัยได้แล้วว่ำเป็นใคร แต่สุดท้ำยตำมแนวคิดของนักวิชำกำร 

หลำย ๆ ท่ำนต่ำงเห็นตรงกันว่ำส่วนประกอบที่ส�ำคัญของกำรน�ำเสนองำนวิจัยนั้นควรประกอบด้วย

ส่วนเริ่มต้น ส่วนกลำง และส่วนสุดท้ำย (องอำจ นัยพัฒน์, 2548; สิน พันธุ์พินิจ, 2551; รัตนะ บัวสนธ์,

2558; ไพฑรูย์ เวทกำร, 2561) ซึง่ในแต่ละส่วนนัน้จะมจุีดมุง่หมำยทีแ่ตกต่ำงกนัไป กล่ำวคอื ส่วนเริม่ต้นนัน้

จะเป็นกำรเขียนเพ่ือบอกให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำนักวิจัยเป็นใคร ก�ำลังจะท�ำอะไร ในขณะที่ส่วนกลำงนั้น

จะบอกเกี่ยวกับกระบวนกำรด�ำเนินงำนของนักวิจัยว่ำท�ำอะไรมำบ้ำง และได้ข้อค้นพบอะไรบ้ำง   

และส�ำหรับส่วนสุดท้ำยนั้นเป็นกำรสรุปให้เห็นว่ำท้ังหมดนั้นกล่ำวถึงอะไร รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

กำรน�ำข้อค้นพบจำกกำรวิจัยไปใช้หรือท�ำวิจัยในแง่มุมอื่น ๆ ให้ลุ่มลึกต่อไป

 กำรวำงแผนกำรเขียนรำยงำนวิจัย

ในกำรเตรียมตัวเขียนรำยงำนวิจัยนั้น Alex (2016) ได้แนะน�ำเคล็ดลับ 8 ขั้นตอนของกำรเขียน

รำยงำนไว้ดังนี้ 1) เลือกหัวเรื่อง 2) สืบค้นข้อมูล 3) ก�ำหนดแนวคิดหลักของงำนวิจัย 4) ก�ำหนดโครงรำ่ง

ของกำรเขียนงำนวิจัย 5) รวบรวมข้อมูลในงำนวิจัย 6) เขียนงำนร่ำงฉบับแรก 7) ปรับแก้งำนฉบับแรก  

8) เขียนงำนฉบับสมบูรณ์ ในขณะที่ Bogdan and Biken (1992) (อ้ำงอิงใน รัตนะ บัวสนธ์, 2555)

ได้เสนอแนะว่ำควรด�ำเนินกำรดังนี้ 

 1. หำสถำนที่ที่สงบสะดวก และหำช่วงเวลำที่ดีที่สุดในแต่ละวันส�ำหรับกำรเขียน

2. ก�ำหนดระยะเวลำในกำรเขียนแต่ละครั้งที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำเกินไป

3. จัดเตรยีมอปุกรณ์ในกำรเขยีนงำน ซ่ึงในปัจจุบนัอำจเป็นกำรเตรยีมส�ำหรับเร่ืองคอมพิวเตอร์

เพื่อท�ำกำรจัดพิมพ์ แต่หำกผู้เขียนบำงท่ำนไม่ถนัดท่ีจะคิดไปพิมพ์ไปก็สำมำรถใช้วิธีกำรคิดไปเขียนไป 

โดยต้องเตรียมอุปกรณ์ในกำรเขียนให้ครบครัน
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หนังสือแนะนำ�
กลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

	 “สขุภาพกบัการศกึษา”	เป็นของคูก่นั	บทบาทและ

หน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความส�าคัญอย่างมาก

ในการน�ากระบวนการ	 การพยาบาล	 มาใช้ในงานอนามัย

โรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย

	 แนวคิดงานอนามัยโรงเรียน	 โรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ	 พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน	 การตรวจ

สุขภาพในโรงเรียน	การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ

นกัเรยีน	อนามยัสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน	การสอนสขุศกึษาใน

โรงเรียน

	 กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน	

เนื้อหาท้ังหมดในหนังสือเล ่มน้ีมุ ่งเน ้นในการส่งเสริม 

ให้นกัเรยีนมสีขุภาพท่ีแขง็แรงซึง่จะส่งผลทีดี่ต่อการเรยีนของ

นักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อ

ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับ	เพชร	ต่อไป
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ผู้แต่ง: ผศ. ดร.สมศักดิ์ โทจำ�ป�

อน�มัยโรงเรียน

	 	สถติเิป็นเครือ่งมอืส�าคัญส�าหรบัการวจิยั	ในการพจิารณาเลือกเครือ่งมอืทางสถติสิ�าหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยนั้น	ผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักการ

เลือกใช้สถิติ	ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติตลอดจนประเภทของมาตรวัดตัวแปรที่ศึกษา	จะเห็นว่า

ข้อมูลเปรียบเสมือนวัตถุดิบในการผลิตงานวิจัย	 หากผู้วิจัยเข้าใจลักษณะวัตถุดิบก็จะสามารถ

เลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม	ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลงานวิจัยนั้นมีความถูกต้องและมีความน่า

เชื่อถือ	 กระบวนการแปลงวัตถุดิบที่ส�าคัญคือความรอบรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธี	 การจัดการข้อมูล	

และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	หนังสือนี้น�าเสนอสถิติประยุกต์พร้อมทั้งภาพ

ประกอบค�าอธิบายในทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิต	ิพร้อม

วธิกีารอ่านการแปลความหมาย	ผลการวเิคราะห์	และวธีิการน�าเสนอตารางผลการวเิคราะห์ข้อมลู

ไว้อย่างครบถ้วน
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สถิติประยุกต์สำ�หรับง�นวิจัยด้�นส�ธ�รณสุข

	 “เมือ่การบรูณาการการวิจยักบังานทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษาเป็นส่ิงส�าคัญ”	 การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย	

เทคนิควิธีการ	 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาด้วย

การน�าการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

จงึมคีวามส�าคญัด้วยเช่นกนั	หนงัสือเล่มนีจึ้งได้รวบรวมและเรยีบ

เรียงเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด	 ทฤษฎีและการวิจัยทางเทคโนโลยี

การศึกษาที่เป็นประโยชน์และส�าคัญกับการวิจัยทางเทคโนโลยี

การศกึษา	เพือ่ให้ผูอ่้านสามารถเรียนรูแ้ละน�าความรูจ้ากหนงัสอื

เล่มนีไ้ปใช้ประโยชน์	ส�าหรบัการท�าวจิยั	วทิยานพินธ์	และผลงาน

วิชาการต่าง	ๆ	ได้	
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วิจัยท�งเทคโนโลย ี
ก�รศึกษ�

ผู้แต่ง: รศ. ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
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	 “สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา”	 มิใช่เพียงแค่หนังสือหรือ

เอกสารทั่วไปเท่านั้น	 แต่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอด

ความรู้ไปสู่ผู้อ่านโดยผ่านการรับรู้ทางสายตา	 มีค�าถามเกิดขึ้น

มากมายเกี่ยวกับสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา	 ถึงความส�าคัญของส่ือ

พิมพ์เพื่อการศึกษากระบวนการพิมพ์	 ออกแบบสารอย่างไรให้

อ่านและเข้าใจง่าย	 ดึงดูดความสนใจ	 ตัวอักษรควรใช้แบบไหน

ขนาดเท่าไหร่	การจดัหน้าพมิพ์ท�าอย่างไร	กราฟและแผนภมู	ิการ

เชื่อมโยงข้อความในรูปแบบของข้อความหลายมิติและสื่อหลาย

มิติ	 ช่วยส่งเสริมการรับรู ้ได้อย่างไร	 มีกระบวนการทดสอบ

ประสิทธิภาพสื่ออย่างไร	 ทุกอย่างท่ีเป็นค�าถาม	 คุณหาค�าตอบ

เหล่านั้นได้ในหนังสือเล่มนี้

ปีพิมพ์	:	1/2561

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

สื่อพิมพ์เพื่อก�รศึกษ� 

Print media for education

290
บาท

	 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู ่มือแต่เป็นการบอกเล่า

ประสบการณ์	ในการขอต�าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์

มหาวิทยาลัย	 คนหน่ึง	 ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธีการปฏิบัต ิ

ที่ไม่ยาก	 ท�าได้จริง	 และประสบผลส�าเร็จจริงแนวทาง 

ที่น�าเสนอนี้จะถูกหรือผิดไม่มีใครอาจตัดสิน	แต่อย่างน้อย

ก็มีอาจารย์คนหนึ่งท�าได้จนเป็นผลส�าเร็จ	 จึงมาเขียน 

บอกกล่าวเล่าให้ฟัง	 “จุดหมายหนึ่งจะมีหนทางมากมาย 

ให้ไปถึง	 จงเลือกเดินในเส้นทางที่สั้นที่สุด	 เพราะเวลา 

มค่ีายิ่ง”

ปีพิมพ์	:	1/2561
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ผู้แต่ง: รศ. ดร.ดำ�รงพันธุ์ ทองวัฒน์

ผศ. รศ. ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก
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	 ต�าราพิชัยสงครามซุนวู	มีค�ากล่าวถึง	“รู้เขารู้เรา	ร้อยรบมิพ่าย”	ซึ่งเป็นกฎส�าคัญหนึ่ง

ในการศกึสงคราม	ท้ังยงัถกูน�าไปใช้พฒันาความคิด	หรอืก�าหนดกลยทุธ์ด้านต่างๆ	อย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน	 กรณีการศึกษาวิจัยชุมชนก็สามารถน�ามาปรับใช้ได้	 เพราะหากไม่รู้เขารู้เรา	 การเข้า

ชุมชนก็อาจเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น	ตัวอย่างเช่น	ขณะซักถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่า	“ประเพณีส�าคัญของ

คนถิ่นนี้มีขึ้นเดือนไหน”	ซึ่งเมื่อไหร่ที่ค�าตอบระบุเป็นเลขเดือน	ผู้สัมภาษณ์มักนึกถึงเดือนสากล	

ซึ่งอันที่จริงท่านหมายความถึงเดือนตามปฏิทินจันทรคติ

	 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้างต้น	หนังสือเล่มนี้จึงประมวล	10	เรื่อง	ควรรู้เขา	ก่อนเข้าชุมชน	

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนสิตินกัศกึษาทกุระดบั	รวมถงึนกัวจิยัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	ทีเ่กีย่วข้อง

กับการศึกษา	การวิจัย	หรือการพัฒนาชุมชน	 โดยทบทวนสาระความรู้ผ่านข้อมูลพื้นฐานระดับ

หมูบ้่าน	(กชช.	2ค)	ข้อมลูความจ�าเป็นพืน้ฐาน	(จปฐ.)	กลุ่มชาตพินัธุ์	พนัธุข้์าว	ประเพณ	ี12	เดอืน	

ทรัพยากรป่าไม้	ภัยธรรมชาต	ิกูเกิลแมพ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	และเครือข่ายทางสังคม
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