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คำำ�นำำ�

 ก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พได้รับีก�รนำ�ไปใช้ำในก�รดำ�เนินวิจััยอย��งหล�กหล�ย ก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พได้รับีก�รนำ�ไปใช้ำในก�รดำ�เนินวิจััยอย��งหล�กหล�ย

ที�เป็นเชำ�นนี� เพร�ะกระบีวนก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พเข้�ถึงกลุ�มผ้่ให้ข้อม่ลม�กกว�� ที�เป็นเชำ�นนี� เพร�ะกระบีวนก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พเข้�ถึงกลุ�มผ้่ให้ข้อม่ลม�กกว�� 

ซึ�งนักวิจััยที�ใช้ำกระบีวนก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะต้ิองเข้�ไปสัู่มพันธ์ีอย��งใกล้ชิำดกับี ซึ�งนักวิจััยที�ใช้ำกระบีวนก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะต้ิองเข้�ไปสัู่มพันธ์ีอย��งใกล้ชิำดกับี 

กลุ�มผ้่ให้ข้อม่ลเพื�อให้ได้ข้อม่ลที�เป็นจัริงติ�มสู่ภ�พก�รณ ์แล้วจึังนำ�ม�ถ��ยทอดใหแ้ก�กลุ�มผ้่ให้ข้อม่ลเพื�อให้ได้ข้อม่ลที�เป็นจัริงติ�มสู่ภ�พก�รณ ์แล้วจึังนำ�ม�ถ��ยทอดใหแ้ก�

ผ้่ที�หยิบียกง�นวิจััยขึ�นม�อ��น ซึ�งกระบีวนก�รเหล��นี�จัะต้ิองได้รับีก�รฝึกฝนม�เป็นผ้่ที�หยิบียกง�นวิจััยขึ�นม�อ��น ซึ�งกระบีวนก�รเหล��นี�จัะต้ิองได้รับีก�รฝึกฝนม�เป็น

อย��งดี ห�กผ้่ที�ไม�มีประสู่บีก�รณ์ในเรื�องดังกล��ว นับีว��เป็นเรื�องที�ย�กยิ�ง ดังนั�น อย��งดี ห�กผ้่ที�ไม�มีประสู่บีก�รณ์ในเรื�องดังกล��ว นับีว��เป็นเรื�องที�ย�กยิ�ง ดังนั�น 

ในก�รห�ท�งลัดสู่ำ�หรับีผ้่ที�มีประสู่บีก�รณ์น้อยหรือไม�มีประสู่บีก�รณ์ก็คุวรที�จัะศึกษ์�ในก�รห�ท�งลัดสู่ำ�หรับีผ้่ที�มีประสู่บีก�รณ์น้อยหรือไม�มีประสู่บีก�รณ์ก็คุวรที�จัะศึกษ์�

จั�กประสู่บีก�รณ์ของนักวิจััยท��นอื�น ๆ ซึ�งจัะต้ิองเลือกให้สู่อดคุล้องกับีบีริบีทที�ตินจั�กประสู่บีก�รณ์ของนักวิจััยท��นอื�น ๆ ซึ�งจัะต้ิองเลือกให้สู่อดคุล้องกับีบีริบีทที�ติน

จัะศึกษ์�จัะศึกษ์�

 หนังสืู่อระเบีียบีวิธีีวิจััยเชิำงคุุณภ�พ จั�กแนวคิุด ทฤษ์ฎีี สู่่�ก�รปฏิบัีติิ  หนังสืู่อระเบีียบีวิธีีวิจััยเชิำงคุุณภ�พ จั�กแนวคิุด ทฤษ์ฎีี สู่่�ก�รปฏิบัีติิ 

เล�มนี�ได้เรียบีเรียบีขึ�นจั�กก�รศึกษ์�ติำ�ร� เอกสู่�ร และง�นวิจััยติ��ง ๆ ทั�งจั�ก เล�มนี�ได้เรียบีเรียบีขึ�นจั�กก�รศึกษ์�ติำ�ร� เอกสู่�ร และง�นวิจััยติ��ง ๆ ทั�งจั�ก 

ติ��งประเทศ ในประเทศ จั�กง�นวิจััยของนักวิจััยท��นอื�น และง�นวิจััยที�ผ้่เขียนได้ติ��งประเทศ ในประเทศ จั�กง�นวิจััยของนักวิจััยท��นอื�น และง�นวิจััยที�ผ้่เขียนได้

ทำ�ก�รวิจััยด้วยตินเอง โดยเริ�มตัิ�งแติ�ภ�คุทฤษ์ฎีี จันถึงก�รปฏิบัีติิและตัิวอย��งของ ทำ�ก�รวิจััยด้วยตินเอง โดยเริ�มตัิ�งแติ�ภ�คุทฤษ์ฎีี จันถึงก�รปฏิบัีติิและตัิวอย��งของ 

ง�นวิจััยที�สู่อดคุล้องกับีทฤษ์ฎีีนั�น ๆ ทั�งนี�เพื�อให้ผ้่ที�อ��นหนังสืู่ออย่�ในขณะนี�ได้ ง�นวิจััยที�สู่อดคุล้องกับีทฤษ์ฎีีนั�น ๆ ทั�งนี�เพื�อให้ผ้่ที�อ��นหนังสืู่ออย่�ในขณะนี�ได้ 

มองเห็นภ�พรวมของแนวคิุดทฤษ์ฎีี และง�นวิจััยที�จัะออกม� นอกจั�กนี�ผ้่อ��น มองเห็นภ�พรวมของแนวคิุดทฤษ์ฎีี และง�นวิจััยที�จัะออกม� นอกจั�กนี�ผ้่อ��น 

ยังสู่�ม�รถพลิกแพลงแนวคิุด ทฤษ์ฎีี แนวปฏิบัีติิ ไปใช้ำในง�นวิจััยของตินได้ เพื�อให้ยังสู่�ม�รถพลิกแพลงแนวคิุด ทฤษ์ฎีี แนวปฏิบัีติิ ไปใช้ำในง�นวิจััยของตินได้ เพื�อให้

เกิดก�รสู่ร้�งสู่รรคุ์ในวิธีีดำ�เนินก�รวิจััยให้ม�กยิ�งขึ�น ได้ข้อม่ลที�เป็นจัริงติ�ม เกิดก�รสู่ร้�งสู่รรคุ์ในวิธีีดำ�เนินก�รวิจััยให้ม�กยิ�งขึ�น ได้ข้อม่ลที�เป็นจัริงติ�ม 

สู่ภ�พก�รณ์ม�กที�สุู่ดสู่ภ�พก�รณ์ม�กที�สุู่ด

 ผ้่เขียนหวังเป็นอย��งยิ�งว��หนังสืู่อเล�มนี�จัะก�อให้เกิดประโยชำน์แก�ผ้่ที�  ผ้่เขียนหวังเป็นอย��งยิ�งว��หนังสืู่อเล�มนี�จัะก�อให้เกิดประโยชำน์แก�ผ้่ที� 

เริ�มต้ินศึกษ์� จันผ้่ที�ทำ�ก�รศึกษ์�วิจััยโดยใช้ำระเบีียบีวิธีีวิจััยเชิำงคุุณภ�พเปน็ จันสู่�ม�รถเริ�มต้ินศึกษ์� จันผ้่ที�ทำ�ก�รศึกษ์�วิจััยโดยใช้ำระเบีียบีวิธีีวิจััยเชิำงคุุณภ�พเปน็ จันสู่�ม�รถ

ทำ�ก�รวิจััยได้สู่ำ�เร็จัลุล�วงทำ�ก�รวิจััยได้สู่ำ�เร็จัลุล�วง

ชำำ�น�ญ ป�ณ�วงษ์์ชำำ�น�ญ ป�ณ�วงษ์์
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บีทที� 1

ระเบีียบีวิธีีวิจััยเชิำงคุุณภ�พ

            คุวิามหมาย คุวิามหมาย   คุวิามสำาคัุญขีองระเบีียบีวิิธีีวิิจััยคุวิามสำาคัุญขีองระเบีียบีวิิธีีวิิจััย

 เมื�อกล��วถึงคุว�มหม�ยของคุำ�ว��ระเบีียบีวิธีีวิจััยนั�นจัำ�เป็นจัะต้ิองศึกษ์� เมื�อกล��วถึงคุว�มหม�ยของคุำ�ว��ระเบีียบีวิธีีวิจััยนั�นจัำ�เป็นจัะต้ิองศึกษ์�

จั�กคุว�มหม�ยของผ้่ร้่อื�น ๆ ดังติ�อไปนี�จั�กคุว�มหม�ยของผ้่ร้่อื�น ๆ ดังติ�อไปนี�

 นงลักษ์ณ์ วิรัชำชัำย (2560, ออนไลน์) กล��วว�� คุำ�ว��วิธีีวิทย�ติรงกับีศัพท์ นงลักษ์ณ์ วิรัชำชัำย (2560, ออนไลน์) กล��วว�� คุำ�ว��วิธีีวิทย�ติรงกับีศัพท์

ภ�ษ์� อังกฤษ์ว�� methodology (meta + hodos = way) +logie ติ�มร�กศัพท์ภ�ษ์� อังกฤษ์ว�� methodology (meta + hodos = way) +logie ติ�มร�กศัพท์

วิธีีวิทย� หม�ยถึง วิทย�ก�รหรือก�รศึกษ์�ที�มีระบีบีเกี�ยวกับีวิธีีก�รหรือเทคุนิคุวิธีี  วิธีีวิทย� หม�ยถึง วิทย�ก�รหรือก�รศึกษ์�ที�มีระบีบีเกี�ยวกับีวิธีีก�รหรือเทคุนิคุวิธีี  

คุำ�ว�� คุำ�ว�� “วิธีวิทยาการวิจัย”“วิธีวิทยาการวิจัย” จึังมีคุว�มหม�ยคุรอบีคุลุมระเบีียบีวิธีีดำ�เนินก�รทุก  จึังมีคุว�มหม�ยคุรอบีคุลุมระเบีียบีวิธีีดำ�เนินก�รทุก 

ขั�นติอนในก�รวิจััย ได้แก� ก�รกำ�หนดปัญห�วิจััย ก�รศึกษ์�เอกสู่�รและร�ยง�นที� ขั�นติอนในก�รวิจััย ได้แก� ก�รกำ�หนดปัญห�วิจััย ก�รศึกษ์�เอกสู่�รและร�ยง�นที� 

เกี�ยวข้องกับีก�รวิจััย ก�รกำ�หนดสู่มมติิฐ�นก�รวิจััย ก�รกำ�หนดกลุ�มประชำ�กรและเกี�ยวข้องกับีก�รวิจััย ก�รกำ�หนดสู่มมติิฐ�นก�รวิจััย ก�รกำ�หนดกลุ�มประชำ�กรและ

ก�รเลอืกกลุ�มตัิวอย��ง ก�รสู่ร�้งเคุรื�องมือวิจััย ก�รรวบีรวม ก�รนำ�เสู่นอ ก�รวเิคุร�ะห์ก�รเลอืกกลุ�มตัิวอย��ง ก�รสู่ร�้งเคุรื�องมือวิจััย ก�รรวบีรวม ก�รนำ�เสู่นอ ก�รวเิคุร�ะห์

และก�รแปลคุว�มหม�ยผลก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลซึ�งรวมอย่�ในวิธีีวิทย�ท�งสู่ถิติิ  และก�รแปลคุว�มหม�ยผลก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลซึ�งรวมอย่�ในวิธีีวิทย�ท�งสู่ถิติิ  

ติลอดจันเทคุนิคุวิธีีก�รวัดและก�รประเมินผลติลอดจันเทคุนิคุวิธีีก�รวัดและก�รประเมินผล
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2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

บทท่� 01

 ในขณะที� รัตินะ บัีวสู่นธ์ี (2551, น. 8) ได้อธิีบี�ยว��ระเบีียบีวิธีีวิจััย  

หม�ยถึง โลกทัศน์ (World view) หรือบี�งทีก็เรียกว�� กระบีวนทัศน์ (Paradigm) 

ทฤษ์ฎีี หลักก�ร และก�รดำ�เนินง�นที�คุรอบีคุลุมทุกขั�นติอนตัิ�งแติ�ก�รกำ�หนด 

กรอบีปัญห�ก�รวิจััยจันกระทั�งก�รนำ�ผลก�รวิจััยไปเผยแพร�และใช้ำประโยชำน์  

สู่ำ�หรับีพจัน�นุกรมศัพท์ศึกษ์�ศ�สู่ติร์ ฉบัีบีร�ชำบัีณฑิติยสู่ถ�น (2555, น. 548)  

ได้ใช้ำคุำ�ว�� วิธีีวิทย�ก�รวิจััย (research methodology) ซึ�งให้คุว�มหม�ยว��  

ศ�สู่ติร์ว��ด้วยวิธีีก�รวิจััย (research methods) ซึ�งใช้ำในก�รศึกษ์� คุ้นคุว้� แสู่วงห�

คุว�มร้่คุว�มจัริงและก�รประดิษ์ฐ์นวัติกรรมในด้�นติ��ง ๆ  ระเบีียบีวิธีีวิจััยแบี�งได้หล�ย

ประเภทขึ�นอย่�กับีเกณฑ์ที�ใช้ำในก�รแบี�ง เชำ�น ถ้�ใช้ำก�รคุวบีคุุมติัวแปรเป็นก�รแบี�ง

ประเภทสู่�ม�รถจัำ�แนกวิธีีวิจััยเป็นวิธีีทดลอง (experimental methods) และ 

วิธีีไม�ทดลอง (non-experimental methods) ถ้�ใช้ำลักษ์ณะข้อม่ลและก�รออกแบีบี

วิจััยเป็นเกณฑ์แบี�งประเภท สู่�ม�รถจัำ�แนกระเบีียบีวิธีีวิจััยเป็นระเบีียบีวิธีีเชิำงปริม�ณ

(quantitative methods) ระเบีียบีวิธีีเชิำงคุุณภ�พ (qualitative methods) และ

ระเบีียบีวิธีีเชิำงผสู่ม (mix methods)

 ดังนั�นอ�จัสู่รุปได้ว�� ระเบีียบีวิธีีวิจััยนั�นหม�ยถึง กระบีวนก�รที�นักวิจััยใช้ำ

ในก�รดำ�เนินก�รวิจััยตัิ�งแติ�ต้ินจันเสู่ร็จัสิู่�นกระบีวนก�รวิจััยในคุรั�งนั�น ๆ ซึ�งจัะเริ�ม

ตัิ�งแติ�ก�รกำ�หนดปัญห� ก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รศึกษ์�เอกสู่�ร ก�รกำ�หนดกรอบี

แนวคิุดในก�รวิจััย ก�รกำ�หนดวัติถุประสู่งค์ุและสู่มมติิฐ�น  ก�รกำ�หนดกลุ�มเป้�หม�ย

ก�รกำ�หนดเคุรื�องมือที�ใช้ำ ก�รเก็บีและรวบีรวมข้อม่ล ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ล ก�รสู่รุป

ผลก�รวิจััย ติลอดจันก�รเผยแพร�ผลก�รวิจััยนั�น ๆ  

       คุวิามหมาย คุวิามสำาคัุญขีองระเบีียบีวิิธีีวิิจััยเชิิงคุุณภาพ

 จั�กคุว�มหม�ยของคุำ�ว��วิจััยที�เร�ได้รับีร้่ม�แล้ว ติ�อไปผ้่เขียนจัะนำ�เสู่นอ

ถึงคุว�มหม�ยของคุำ�ว��ระเบีียบีวิธีีวิจััยเชิำงคุุณภ�พ ซึ�งได้มีนักวิชำ�ก�รหล�ยท��นได้ให้

คุว�มหม�ยไว้เบืี�องต้ินดังนี�  



 ชืำ�อเรื�องของง�นวจัิัยจัะบีอกคุว�มเปน็ตัิวตินของง�นวจัิัยเล�มนั�นว��ง�นเล�ม

นั�นมีลักษ์ณะเป็นอย��งไร ทำ�ก�รศึกษ์�อะไร กับีใคุร ซึ�งห�กผ้่อ��นคุุ้นชิำนกับีง�นวิจััย

เชิำงปริม�ณแล้วจัะพบีว��ในก�รตัิ�งชืำ�อเรื�องของง�นวิจััยเชิำงปริม�ณนั�นจัะมีร่ปแบีบี 

(pattern) คุ�อนข้�งติ�ยตัิว โดยปกติิในชืำ�อเรื�องนั�นมักจัะตัิ�งโดยอ�ศัยคุำ�ถ�ม 3 ข้อ 

เป็นเบืี�องต้ิน ได้แก� ทำ�อะไร ทำ�กับีใคุร และทำ�อย��งไร ซึ�งห�กอธิีบี�ยโดยใช้ำศัพท์ใน

เชิำงวิจััยแล้วจัะพบีว��

 ทำาอะไร   หม�ยถึง นักวิจััยต้ิองก�รศึกษ์�ตัิวแปรอะไร

 ทำากับใคร  หม�ยถึง นักวิจััยต้ิองก�รศึกษ์�กับีกลุ�มเป้�หม�ยใด

 ทำาอย่างไร หม�ยถึง นักวิจััยต้ิองก�รศึกษ์�ในลักษ์ณะใด
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20 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

บทท่� 02

 เชำ�นตัิวอย��งชืำ�อเรื�องง�นวิจััยเชิำงปริม�ณ 

“ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเส่ียงอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: 

การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล” 

 (ดุจัเดือน พันธุีมน�วิน, 2558) จั�กชืำ�อเรื�องนี�พบีว�� นักวิจััยต้ิองก�รศึกษ์�

ว��มีสิู่�งใดบ้ี�ง (ตัิวแปรต้ิน) ที�เป็นสู่�เหตุิของพฤติิกรรมเสีู่�ยงอย��งมีสู่ติิ (ตัิวแปรติ�ม) 

ทำ�ก�รเก็บีรวบีรวมข้อม่ลกับีนักเรียนระดับีมัธียมศึกษ์� (กลุ�มเป้�หม�ย) โดยก�รใช้ำ

วิธีีก�รวิเคุร�ะห์เสู้่นท�งอิทธิีพล (ลักษ์ณะง�นวิจััยเชิำงสู่�เหตุิ) หรือ

“ผลการใช้กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับอินโฟกราฟิก 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการเปล่ียนแปลงของโลก 

สำาหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีท่ี 6” 

 (ป�ณิสู่ร� ศิล�พล และกอบีสุู่ข คุงมนัสู่, 2559) ตัิวแปรต้ิน คืุอ  

ก�รจััดก�รเรียนร้่โดยใช้ำกระบีวนก�รเรียนแบีบีสืู่บีเสู่�ะห�คุว�มร้่ร�วมกับีอินโฟักร�ฟิัก

ตัิวแปรติ�ม คืุอ คุว�มสู่�ม�รถในก�รคิุดวิเคุร�ะห์ กลุ�มเป้�หม�ย คืุอ นักเรียนชัำ�น

ประถมศึกษ์�ปีที� 6 โดยเป็นง�นวิจััยเชิำงทดลอง

 จั�กตัิวอย��งง�นวิจััยเชิำงปริม�ณทั�งสู่องที�กล��วม�ข้�งต้ินนั�นจัะพบีว��  

ชืำ�อเรื�องของง�นวจัิัยเชิำงปริม�ณนั�นจัะมลัีกษ์ณะที�เป็นร่ปแบีบีติ�ยตัิว สู่�ม�รถมองเหน็

ถึงกระบีวนก�รดำ�เนินก�รวิจััยได้อย��งไม�ย�กนัก อ��นชืำ�อเรื�องแล้วสู่�ม�รถบีอกได้ว�� 

ทำ�อะไร ทำ�กับีใคุร และทำ�อย��งไร ซึ�งต้ิองนับีว��เป็นจุัดเด�นของง�นวิจััยเชิำงปริม�ณ 

แติ�เมื�อสิู่�งใด ๆ มีลักษ์ณะที�ติ�ยตัิวคุงเดิม นั�นก็สู่ะท้อนคุว�มจัำ�เจัออกม�ได้เชำ�นกัน 

คุว�มน��สู่นใจัเริ�มลดน้อยลง เป็นอะไรที�ซำ�� ๆ  ไม�มีอะไรเติะติ�หรือดึงด่ดให้ผ้่อ��นหยบิี

ง�นวิจััยชิำ�นนั�นขึ�นม�เพื�อทำ�ก�รศึกษ์�ติ�อ



 เมื�อนักวิจััยได้กำ�หนดประเดน็ปัญห�เปน็ที�เรียบีร้อยแลว้ว�� ต้ิองก�รศกึษ์�

ปร�กฏก�รณ์ใด อ�จัเริ�มด้วยประเด็นกว้�ง ๆ ห�กแติ�ต้ิองเป็นเรื�องที�อย�กร้่ เพร�ะ

คุว�มอย�กร้่จัะนำ�ไปสู่่�ก�รแสู่วงห�คุำ�ติอบีและสู่นุกกับีก�รวิจััย ซึ�งอ�จัจัะเป็นปัญห�

คุว�มเป็นไปได้หรือแนวคิุดที�สู่นใจั จั�กนั�นจึังลงมือเขียนปัญห�และคุว�มเป็นม� 

เพื�อให้ผ้่อ��นง�นวิจััยเห็นพ้องต้ิองกันกับีผ้่วิจััยว�� สิู่�งที�ผ้่วิจััยกระทำ�อย่�นี�มีเหตุิผล  

คุว�มสู่ำ�คัุญจัำ�เป็นจัริง ๆ ที�จัะต้ิองศึกษ์�เรื�องนี� โดยในบีทนี�จัะกล��วถึงก�รเขียน 

คุว�มเป็นม�และปัญห�ก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พติ�มลำ�ดับี

      การเขีียนคุวิามเป็็นมา

 ในก�รเขียนคุว�มเป็นม�และคุว�มสู่ำ�คัุญของปัญห� ภ่มิหลัง สุู่ดแท้แติ�

หน�วยง�น หรือสู่ถ�บัีนแติ�ละแห�งจัะกำ�หนด ซึ�งก็ให้คุว�มหม�ยเดียวกัน คืุอ ก�รแสู่ดง

ให้เห็นว��ทำ�ไมผ้่วิจััยจึังสู่นใจัที�จัะศึกษ์�ปัญห�นี� สู่อดคุล้องกับีจิัติร�ภ� กุณฑลบุีติร 

(2560, ออนไลน์) ได้กล��วว�� ก�รเขียนคุว�มสู่ำ�คัุญและคุว�มเป็นม�ของก�รวิจััย 

chapter

03
การเขีียนคุวิามเป็็นมา

และปั็ญหาการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
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เป็นก�รเขียนเพื�อติอบีคุำ�ถ�มว��เหตุิใดจึังต้ิองวิจััยเรื�องนี� ข้อคุ้นพบีจั�กก�รวิจััยจัะ 

นำ�ม�ใช้ำประโยชำน์อย��งไร มีคุว�มคุุ้มคุ��หรือไม�ในก�รวิจััยเรื�องดังกล��ว นิยมเขียน 

เป็นคุว�มเรียงที�เน้นคุว�มเป็นเหตุิเป็นผล มีคุว�มสัู่มพันธ์ีเชืำ�อมโยงของเนื�อห�สู่�ระ 

โดยให้มีคุว�มกระชำับีเข้�ใจัง��ย ก�รเขียนนำ�เข้�สู่่�ปัญห�วิจััยคุวรเป็นเรื�องที�ใกล้ตัิว

ปัญห� โดยเขียนให้ข้อม่ลที�ชัำดเจันว�� ณ เวล�ปัจัจุับัีนยังไม�มีหลักฐ�นง�นวิจััยในอดีติ

ที�สู่�ม�รถติอบีปัญห�ดังกล��วได้ และปัญห�ดังกล��วสู่มคุวรได้รับีก�รแก้ไขด้วย 

ก�รห�คุำ�ติอบี โดยกระบีวนก�รวิจััย ในก�รเขียนคุว�มเป็นม�ของปัญห�ในง�นวิจััย

เชิำงคุุณภ�พนั�นก็มีจุัดเริ�มต้ินไม�ติ��งจั�กง�นวจัิัยเชิำงปริม�ณซึ�งง�นวิจััยทั�งสู่องลักษ์ณะ

นี�ก็จัะแสู่ดงให้เห็นถึงคุว�มสู่ำ�คัุญของปัญห�ด้วยกันทั�งคุ่�

 โดยทั�วไปแล้วก�รเขียนสู่�วนนี�จัะมีหลักก�รเขียนโดยใช้ำก�รเชืำ�อมโยงให้

เหตุิผลแบีบีสู่�มเหลี�ยมหัวกลับีดังนี� 

ความทั่วไป

กว้าง/ทั่วไป

ลึก/สรุป

ความเกี่ยวข้อง

ความเฉพาะ

ส่วนที่

สรุปเป็นปัญหา/
คำถามการวิจัย

ส่วนที่

01

ส่วนที่

02

ส่วนที่

03

04

ภาพท่ี 1 ก�รเขียนคุว�มเป็นม�ของปัญห�



 จั�กบีทที�ผ��นม� เมื�อผ้่วิจััยได้ลำ�ดับีคุว�มเป็นม�และคุว�มสู่ำ�คัุญของ

ปัญห�รวมถึงก�รตัิ�งคุำ�ถ�มก�รวิจััยได้แล้ว ในบีทนี�จัะกล��วถึงก�รกำ�หนดวัติถุประสู่งค์ุ

ของก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พ พร้อมกับีตัิวอย��งของก�รกำ�หนดวัติถุประสู่งค์ุของก�รวิจััย

       การกำาหนดวัิตถุุป็ระสงค์ุการวิิจััย

 ก�อนที�ผ้่เขียนจัะแนะนำ�ก�รกำ�หนดวัติถุประสู่งค์ุรวมไปถึงวิธีีก�รเขียนนั�น

ผ้่เขียนใคุร�ขออธิีบี�ยถึงคุำ�ว��วัติถุประสู่งค์ุพอเป็นสัู่งเขปดังนี�

 ติ�มพจัน�นุกรมศัพท์ศึกษ์�ศ�สู่ติร์ ฉบัีบีร�ชำบัีณฑิติยสู่ถ�น (2555, 

น. 379) ได้กล��วว�� วัติถุประสู่งค์ุ ติรงกับีภ�ษ์�อังกฤษ์ว�� Objective ซึ�งให้คุว�มหม�ย

ไว้ 3 ลักษ์ณะดังนี�

 ลักษ์ณะที� 1 ในก�รเรียนก�รสู่อน หม�ยถึง ข้อคุว�มที�แสู่ดงเจัติจัำ�นง 

ของผ้่สู่อนและผ้่เรียนซึ�งต้ิองก�รให้ผ้่เรียนบีรรลุผลสู่ำ�เร็จั เชำ�น คุว�มร้่ คุว�มคิุด  

คุว�มสู่�ม�รถและคุว�มด ีหรืออย��งใดอย��งหนึ�งซึ�งต้ิองสู่�ม�รถวดัและประเมนิผลได้

สู่�วนในระดับีก�รว�งแผนก�รสู่อนใช้ำคุำ�ว�� จุัดประสู่งค์ุ

chapter
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การวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
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 ลักษ์ณะที� 2 ในก�รบีริห�ร หม�ยถึง เจัติจัำ�นงหรือข้อคุว�มที�ระบุีผลสู่ำ�เร็จั

ของนโยบี�ย ม�ติรก�ร แผน โคุรงก�ร ก�รปฏิบัีติิง�นทั�งในเชิำงปริม�ณและคุุณภ�พ  

มีลักษ์ณะสู่ำ�คัุญ คืุอ วัติถุประสู่งค์ุนั�นสู่�ม�รถปฏิบัีติิได้ วัดและประเมินได้ เพื�อนำ�ไป

สู่่�ก�รพัฒน�ติ�อไป

 ลักษ์ณะที� 3 ในก�รวิจััย หม�ยถึง ข้อคุว�มที�ต้ิองก�รจัะห�คุำ�ติอบีและ

สู่�ม�รถทดสู่อบีหรือพิสู่่จัน์ได้  

 เมื�อนำ�วัติถุประสู่งค์ุม�รวมกับีคุำ�ว��ก�รวิจััยจัะได้ว�� วัติถุประสู่งค์ุก�รวิจััย

หม�ยถึง ก�รที� ผ้่ วิจััยต้ิองก�รให้ผลของก�รวิจััยนั�นบีรรลุติ�มที�ตัิ�งไว้ดังเชำ�น  

สิู่น พันธ์ุีพินิจั (2551, น. 73) ได้กล��วว�� วัติถุประสู่งคุ์ก�รวิจััยเป็นเสู่มือนเข็มทิศ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจััย ชำ�วยให้เร�ทร�บีว��จัะคุ้นห�คุำ�ติอบีอะไรจั�กข้อคุำ�ถ�มบี้�ง  

ก�รกำ�หนดวัติถุประสู่งค์ุก�รวิจััยก็เป็นก�รจัำ�แนกประเด็นก�รวิจััยหรือตัิวแปร 

ออกม�ให้เห็นเป็นข้อย�อยที�ชัำดเจัน มีคุว�มเป็นวัติถุวิสัู่ย และสู่�ม�รถดำ�เนินก�รวิจััย

อย��งเป็นร่ปธีรรมซึ�งเร�จัะมักจัะคุุ้นชิำนกับีวัติถุประสู่งค์ุก�รวิจััยเชิำงปริม�ณกันม�เป็น

อย��งดีแล้ว กล��วคืุอ วัติถุประสู่งค์ุของก�รวิจััยเชิำงปริม�ณนั�นโดยทั�วไปสู่�วนใหญ�จัะ

มุ�งวิเคุร�ะห์ห�คุว�มสัู่มพันธ์ีระหว��งตัิวแปร โดยเฉพ�ะ ตัิวแปรอิสู่ระ กับีตัิวแปรติ�ม

ในขณะที�ก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�น อ�รีย์วรรณ อ�วมติ�นี (2549, น. 22) ได้กล��วว�� 

วัติถุประสู่งค์ุสู่ำ�หรับีง�นวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะให้คุว�มสู่ำ�คัุญแก�องค์ุประกอบีสู่�วนที�

เป็นน�มธีรรมของมนุษ์ย ์กล��วคืุอ คุว�มร้่สึู่กนึกคิุดและคุว�มสัู่มพันธ์ีของสิู่�งเหล��นั�น

กับีสู่ภ�พแวดล้อมในปร�กฏก�รณ์นั�น ๆ ดังนั�นวัติถุประสู่งค์ุก�รวิจััยจึังมุ�งไปที� 

ก�รทำ�คุว�มเข้�ใจัคุว�มหม�ยและกระบีวนก�ร ไม�ใชำ�ก�รห�คุว�มถ่กต้ิองของสิู่�งที�

ปร�กฏอย่�ดังเชำ�นวิธีีก�รของก�รวิจััยเชิำงปริม�ณ

 ดังนั�นผ้่เขียนจึังขอสู่รุปติ�มที�กล��วอ้�งข้�งต้ินว�� วัติถุประสู่งค์ุก�รวิจััยนั�น

หม�ยถึงจุัดหม�ยปล�ยท�งของง�นวิจััยที�ต้ิองก�รให้บีรรลุหรือไปถึงนั�นเอง

 



 จั�กบีทที�ผ��นม� ผ้่เขียนได้เสู่นอให้เห็นว��วัติถุประสู่งค์ุของก�รวิจััยนั�น

เป็นสู่�วนที�สู่ำ�คัุญ เพื�อบีอกให้ทร�บีว��ผ้่วิจััยต้ิองก�รทำ�อะไร ซึ�งจัะต้ิองเขียนให้

สู่อดคุล้องกับีคุำ�ถ�มก�รวิจััย และเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รวิจััย เมื�อม�ถึงบีทนี�

จัะกล��วถึงก�รกำ�หนดขอบีเขติของก�รวิจััยว�� ในก�รดำ�เนินก�รวิจััยนั�นนักวิจััย 

คุวรจัะกำ�หนดขอบีเขติในด้�นใดบ้ี�ง และคุวรทำ�อย��งไร มีข้อพึงระวังอย��งไรบ้ี�ง 

ดังร�ยละเอียดติ�อไปนี�

     การกำาหนดขีอบีเขีตขีองการวิิจััย

 ในก�รดำ�เนินก�รวิจััยนั�น จัำ�เป็นจัะต้ิองกำ�หนดขอบีเขติของก�รวิจััยไว้ 

เพื�อให้ผ้่ทำ�วิจััยได้ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ิสิู่�งที�ตินได้ว�งกรอบีไว้ มิเชำ�นนั�นแล้วนักวิจััยจัะไม�มี

ทิศท�งในก�รดำ�เนินง�น ทำ�ให้เกิดอ�ก�รสู่ะเปะสู่ะปะ ทำ�ไปเรื�อย ซึ�งสิู่�งที�นักวิจััยต้ิอง

กำ�หนดไว้ในขอบีเขติ ได้แก� ขอบีเขติด้�นเนื�อห�หรือประเด็นที�ศึกษ์� ขอบีเขติ 

ด้�นระเบีียบีวิธีีวิจััย ขอบีเขติด้�นพื�นที� และ/หรือขอบีเขติด้�นระยะเวล�เชำ�นเดียวกับี

ทิวัติถ์ มณีโชำติิ (2560, ออนไลน์) ซึ�งได้กล��วว��ขอบีเขติก�รวิจััย หม�ยถึง ก�รจัำ�กัด
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หรือกำ�หนดขอบีเขติให้แก�ก�รวิจััยไม�คุวรนำ�ไปปนกับีข้อจัำ�กัดของก�รวิจััยซึ�งมัก 

จัะกล��วถึงในติอนท้�ย ก�รกำ�หนดขอบีเขติก�รวิจััยนั�น อ�จักำ�หนดได้หล�ยอย��ง  

เชำ�น

  1. ขอบีเขติที�เกี�ยวกับีเนื�อห�ที�ศึกษ์�

  2. ขอบีเขติที�เกี�ยวกับีกลุ�มตัิวอย��ง

  3. ขอบีเขติที�เกี�ยวกับีเวล�

  4. ขอบีเขติที�เกี�ยวกับีวิธีีก�รรวบีรวมข้อม่ล

  5. ขอบีเขติที�เกี�ยวกับีตัิวแปรที�ต้ิองศึกษ์�

          ก�รเขียนขอบีเขติของก�รวิจััย จัะต้ิองระบุีให้ชัำดเจัน และถ้�เป็นไปได้คุวร

ให้เหตุิผลไว้ด้วยว��ทำ�ไมจึังกำ�หนดขอบีเขติไว้เชำ�นนั�น 

 ขอบเขตด้านเนื�อหาหรือประเด็นท่ีศึกษา

 สู่ำ�หรับีขอบีเขติด้�นเนื�อห� หรือบี�อยคุรั�งในง�นวิจััยเชิำงคุุณภ�พมัก 

เรียกว�� ประเดน็ที�ศึกษ์�ทั�งนี�ขึ�นอย่�กับีคุว�มคุุ้นชิำนของแติ�ละหน�วยง�น เหติทีุ�เร�ต้ิอง

กำ�หนดขอบีเขติด้�นเนื�อห�หรือประเด็นที�ศึกษ์�นั�น เพื�อเอ�ไว้เป็นท�งเดินสู่ำ�หรับี 

นักวิจััย ว��ต้ิองศึกษ์�เรื�องอะไร มีวงจัำ�กัดกว้�งม�กน้อยเพียงใด ซึ�งประเด็นเหล��นี� 

นักวิจััยจัำ�เป็นต้ิองกำ�หนดให้รอบีด้�นเพื�อให้สู่�ม�รถติอบีคุำ�ถ�มก�รวิจััยที�ตินเอง

สู่นใจัได้อย��งคุรบีถ้วน

 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย สถานท่ีหรือสนามการวิจัย

 ในง�นวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะเรียกว��สู่น�มก�รวิจััย เพร�ะจุัดที�นักวิจััย

ต้ิองลงไปเก็บีข้อม่ลนั�นจัะกำ�หนดเป็นภ�พกว้�ง ๆ มีอ�ณ�บีริเวณที�กำ�หนดไว้  

โดยง�นวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะทำ�ก�รศึกษ์�ปร�กกฎีก�รณ์ติ��ง ๆ ที�เกิดขึ�น ศึกษ์� 

คุว�มเปน็พลวัติของปร�กฏก�รณม์�กกว��ก�รไปจัับีตัิวบุีคุคุลม�นั�งกรอกแบีบีสู่อบีถ�ม

ดังที�เห็นกันเจันติ�ในลักษ์ณะของง�นวิจััยเชิำงปริม�ณ ดังนั�นนักวิจััยต้ิองกำ�หนด 

สู่น�มก�รวิจััยให้ชัำดว��จัะเข้�ไปศึกษ์� ณ แหล�งใด เพื�อเป็นก�รกำ�หนดขอบีเขติใน

ก�รนำ�เสู่นอผลว��ข้อคุ้นพบีที�เกิดขึ�นนี� เกิดในสู่น�มแห�งนี�เท��นั�น



 

 “ก�รทบีทวนไม�ใชำ�แคุ�ก�รรวบีรวม แติ�ติ้องประเมินด้วย” (โกม�ติร  

จึังเสู่ถียรทรัพย,์ 2553, น. 38) ผ้่เขียนมีคุว�มเห็นด้วยเป็นอย��งยิ�งกับีวลีดังกล��ว ทั�งนี�

เพร�ะก�รศึกษ์�ทฤษ์ฏี แนวคิุด เอกสู่�ร วรรณกรรม และง�นวิจััยที�เกี�ยวข้องนั�น  

นักวิจััยต้ิองใช้ำวิจั�รณญ�ณที�คุ�อนข้�งสู่่งในก�รเลือกเอกสู่�รติ��ง ๆ ม�ศึกษ์� และ

ทำ�ก�รประเมินว��เอกสู่�รที�หยิบีม�นั�นมีคุว�มน��เชืำ�อถือ และเกี�ยวข้องกับีง�นวิจััย 

ของตินม�กน้อยเพียงใด มิใชำ�เป็นเพียงแคุ�ก�รรวบีรวมง�นที�เกี�ยวข้องแล้วนำ�ม� 

จััดพิมพ์ลงในเล�มร�ยง�นวิจััยเท��นั�น

      คุวิามหมายและคุวิามสำาคัุญขีองการที่บีที่วินวิรรณกรรม

 ใคุรจัะทำ�วิจััยเรื�องใด ต้ิองไปศึกษ์�วรรณกรรมหรือทบีทวนวรรณกรรม 

ให้ม�ก ๆ (สิู่น พันธ์ีพินิจั, 2551, น. 71) ทั�งนี�เพร�ะวรรณกรรมนั�น เป็นปัจัจััยป้อนสู่่�

กระบีวนก�รวิจััยที�สู่ำ�คัุญ เพร�ะก�รศึกษ์�วรรณกรรมนั�นจัะเป็นประโยชำน์อย��งม�ก

ติ�อก�รสู่ร้�งแนวคิุด ทฤษ์ฎีี และข้อม่ลเชิำงประจัักษ์์สู่ำ�หรับีก�รกำ�หนดเรื�องวิจััย  

อีกทั�งยังเป็นกรอบีสู่ำ�หรับีกำ�หนดสิู่�งที�จัะศึกษ์�และเป็นเสู่มือนเกณฑ์ฐ�น เพื�อเอ�ไว้
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เปรียบีเทียบีกับีผลก�รวิจััย (Punch, 1998, p. 44; Creswell, 1994, p. 21) ทั�งนี� 

นักวิจััยคุวรศึกษ์�วรรณกรรมก�อนที�จัะกำ�หนดแนวคิุด วัติถุประสู่งค์ุ หรือขอบีเขติ 

ของก�รวิจััย จันกระทั�งรวมไปถึงนิย�มศัพท์ในง�นวิจััยเสีู่ยด้วยซำ��ไป  

 ก�รศึกษ์�วรรณกรรมที�เกี�ยวข้องนั�นจัะชำ�วยให้นักวิจััยสู่�ม�รถว�งแผน

ดำ�เนินง�นวิจััยให้เป็นไปอย��งมีประสิู่ทธิีผลและประสู่ิทธิีภ�พ ภ�ยใติ้ข้อจัำ�กัด 

ท�งด้�นเวล� งบีประม�ณและสิู่�งอื�น ๆ  ที�มีอย่� นั�นคืุอ นักวิจััยสู่�ม�รถดำ�เนินง�นวิจััย

ให้เป็นไปติ�มจุัดมุ�งหม�ยที�กำ�หนดไว้ โดยใช้ำเวล�และงบีประม�ณน้อย รวมทั�งเป็นไป

อย��งถ่กต้ิองและเหม�ะสู่มติ�มคุุณภ�พและม�ติรฐ�นท�งวิชำ�ก�รด้วย นักวิจััยจึัง 

ไม�คุวรมองข้�มคุว�มสู่ำ�คัุญของก�รทำ�วิจััยในขั�นติอนนี�  

 ในก�รรวบีรวมวรรณกรรมนั�นมิใชำ�เพียงก�รนำ�เอกสู่�รที�นักวิจััยอ��นเจัอ

แล้วนำ�ม�ติ�อ ๆ กันเป็นชัำ�น ๆ ดังที�มักชำอบีกล��วกันว�� วรรณกรรมตัิดแปะ ซึ�งก�ร 

กระทำ�เชำ�นนั�นจัะก�อให้เกิดประโยชำน์น้อยม�กติ�อคุว�มร้่ที�ผ้่อ��นรวมถึงนักวิจััยที�จัะ 

ได้รับีนักวิจััยมือใหม�หล�ยคุนอ�จัจัะยังเข้�ใจัคุล�ดเคุลื�อนเกี�ยวกับีก�รศึกษ์�เอกสู่�ร 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้องผิดพล�ดอย่�บ้ี�ง หล�ยคุนยังเข้�ใจัว��ในก�รศึกษ์�เอกสู่�ร

วรรณกรรมนั�นต้ิองให้มีจัำ�นวนม�ก ๆ เข้�ไว้ก�อนโดยไม�คุำ�นึงว�� เอกสู่�รเหล��นั�นจัะ

เชืำ�อมโยงกันหรือไม�เพียงแคุ�นำ�ม�เรียงติ�อ ๆ กันเป็นพอ  

    ป็ระโยชิน์ขีองการที่บีที่วินวิรรณกรรม

 ในก�รทบีทวนวรรณกรรมนั�นจัะชำ�วยให้นักวิจััยได้รับีประโยชำน์ติ��ง ๆ  

ดังที�นักวิชำ�ก�รได้ให้ข้อคิุดดังนี�

 ล้วน สู่�ยยศ และอังคุณ� สู่�ยยศ (2538, น. 34-35) ได้กล��วว�� ประโยชำน์

ของก�รศึกษ์�วรรณกรรมมีดังนี�

 1. เพื�อคุ้นห�คุว�มจัริง เป็นคุว�มจัริงระดับีสู่่งที�ผ��นก�รพิสู่่จัน์แล้วว��เป็น

อย��งไร



 ก�รดำ�เนินก�รวิจััยนั�นเป็นกระบีวนก�รที�ติ�อเนื�องโดยมีจุัดเริ�มต้ินกระทั�ง

ถึงจุัดสิู่�นสุู่ด ซึ�งในจุัดเริ�มต้ินของก�รวิจััยนั�นจัะเริ�มที�ก�รกำ�หนดปัญห� ก�รกำ�หนด

ขอบีเขติ เก็บีรวบีรวมข้อม่ล วิเคุร�ะห์ข้อม่ล และก�รสู่รุปผลก�รวิจััย ซึ�งเนื�อห� 

ในบีทนี�จัะกล��วถึงขั�นติอนก�รวิจััยโดยเริ�มที�ก�รออกแบีบีก�รวิจััย ก�รเลือก 

กลุ�มเป้�หม�ย และก�รทำ�ง�นภ�คุสู่น�มติ�มลำ�ดับี

     การออกแบีบีการวิิจััย

 คุว�มหม�ยของก�รออกแบีบีก�รวิจััย

 ชำ�ย โพธิีสิู่ติ� (2550, น. 107) ได้กล��วว�� ก�รออกแบีบีก�รวิจััยเชิำง

คุุณภ�พ คืุอ แผนที�ท�งคุว�มคิุดของนักวิจััยที�จัะบีอกว��ในก�รทำ�วิจััยเพื�อบีรรลุถึง 

คุำ�ติอบีที�เข�สู่นใจันั�น เข�จัะต้ิองทำ�อะไรบ้ี�ง  จัะทำ�อย��งไร  จัะทำ�อะไรก�อน 

อะไรหลัง และจัะเกี�ยวข้องกับีใคุรบ้ี�ง แผนที�ท�งคุว�มคิุดนี�เหมือนกับีแผนที�ของ 

นักเดินท�งติรงที�มันทำ�หน้�ที�ให้แนวท�งในก�รทำ�วิจััยเพื�อไปให้ถึงคุำ�ติอบีที�ต้ิองก�ร
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เท��นั�น นักวิจััยอ�จัจัะปรับีเปลี�ยนกลยทุธ์ีในก�รทำ�ง�นใหต้ิ��งออกไปจั�กที�ออกแบีบี

ไว้แติ�แรกก็ได้ ถ้�เห็นว��มีเหตุิผลอันสู่มคุวร คุุณสู่มบีัติิอีกอย��งหนึ�งของแผนที�ท�ง 

คุว�มคิุดสู่ำ�หรับีก�รทำ�วิจััย คืุอ แติ�ละขั�นติอนแติ�ละองค์ุประกอบีใน “แผนที�ก�รวิจััย” 

นี�ติ��งก็มีปฏิสัู่มพันธ์ีติ�อกัน ชำนิดที�เมื�อมีก�รปรับีเปลี�ยนในองค์ุประกอบีอันหนึ�งก็จัะมี

ผลกระทบีติ�อองค์ุประกอบีที�เหลืออื�น ๆ ไม�โดยติรงก็โดยอ้อม

 ในขณะที� บุีญมี พันธ์ุีไทย (2553, น. 48) ได้กล��วว�� ก�รออกแบีบีก�ร

วิจััยนั�น หม�ยถึง ก�รกำ�หนดแนวท�งหรือแผนก�รดำ�เนินง�นในก�รทำ�วิจััยเพื�อให้

ได้ม�ซึ�งคุำ�ติอบีหรือผลก�รวิจััยที�เชืำ�อถือได้ โดยมีก�รระบีุร�ยละเอียดของขั�นติอน 

ติ��ง ๆ ในก�รทำ�วิจััยว�� ในแติ�ละขั�นติอนผ้่วิจััยจัะต้ิองทำ�อะไรบ้ี�งและทำ�อย��งไร  

เมื�อออกแบีบีก�รวิจััยเสู่ร็จัแล้วก็จัะได้แบีบีวิจััย ซึ�งเปรียบีเสู่มือนก�รสู่ร้�งบ้ี�นเสู่ร็จั

แล้วก็จัะได้แปลนบ้ี�น

 ทำ�นองเดียวกับี ผ�องพรรณ ติรัยมงคุลก่ล (2555) ได้ให้คุว�มหม�ย 

เป็นสู่องท�งซึ�งมีลักษ์ณะที�สู่อดคุล้องกันโดยในคุว�มหม�ยแรกกล��วว�� แบีบีก�รวจัิัย

เป็นร่ปแบีบีเฉพ�ะของก�รวิจััยเพื�อติอบีสู่นองจุัดมุ�งหม�ยก�รวิจััยหนึ�ง ๆ เชำ�น  

ก�รทดลองแบีบีติ��ง ๆ  ก�รวิจััยเชิำงสู่หสัู่มพันธ์ี เป็นต้ิน และในอีกคุว�มหม�ยหนึ�ง คืุอ

ก�รว�งโคุรงสู่ร้�ง/กรอบีก�รวิจััยคุรอบีคุลุมตัิ�งแติ�ก�รกำ�หนดปัญห�วิจััย ก�รว�ง 

กรอบีตัิวแปร ก�รเก็บีข้อม่ล ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ล  และก�รสู่รุปผล (ก�รทำ�พิมพ์เขียว

ก�รวิจััย)

 เดอร์ ว�อุสู่ (De Vaus, 2006, ออนไลน์) กล��วว�� ก�รออกแบีบีก�ร 

วิจััยนั�น หม�ยถึง กลยุทธ์ีหรือแผนก�รทั�งหมดที�นักวิจััยเลือกใช้ำเพื�อดำ�เนินก�รวิจััย 

ซึ�งแผนก�รนี�จัะกล��วถึงตัิ�งแติ�ก�รเก็บีรวบีรวมข้อม่ล ก�รวัดและก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ล 

 ไวร์สู่ม� (Wiersma, 2000, p.104) กล��วว�� ก�รออกแบีบีก�รวิจััย  

เป็นกลยุทธ์ีที�ต้ิองใช้ำวิจั�รณญ�ณในก�รวิจััย เพื�อให้ก�รวิจััยมีคุว�มสู่อดคุล้อง ดังนั�น

ก�รออกแบีบีก�รวิจััยจึังไม�ใชำ�ก�รเลือกแบีบีก�รวิจััยให้เหม�ะสู่มเท��นั�น



 แม้ว��ตัิวผ้่วิจััยจัะเปน็เคุรื�องมือหลักของก�รเกบ็ีรวบีรวมขอ้ม่ลในก�รวจัิัย

เชิำงคุุณภ�พ ห�กแติ�นกัวิจััยเมื�อลงไปทำ�ก�รเกบ็ีข้อม่ลโดยที�ไม�มีก�รเติรยีมคุว�มพรอ้ม

หรือวัสู่ดุอุปกรณ์ เคุรื�องชำ�วยติ��ง ๆ ย�อมได้ข้อม่ลที�ไม�คุรบีถ้วนหรือได้ข้อม่ลที�ไม�ดีพอ

ดังนั�นเมื�อนักวิจััยจัะลงไปในสู่น�มเพื�อทำ�ก�รเก็บีรวบีรวมข้อม่ลนั�นจัำ�เป็นจัะต้ิองมี

อุปกรณ์หรือเคุรื�องมือที�ใช้ำสู่ำ�หรับีชำ�วยในก�รเก็บีรวบีรวมข้อม่ลเพื�อให้สู่ะดวกสู่ำ�หรับี

นักวิจััยและเก็บีข้อม่ลได้คุรบีถ้วนติ�มประเด็นที�ต้ิองก�ร

 สู่ำ�หรับีเคุรื�องมือหรือวิธีีก�รที�นิยมใช้ำเป็นหลักในก�รเก็บีรวบีรวมข้อม่ล

ในง�นวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�น ได้แก� ก�รสัู่งเกติ ก�รสัู่มภ�ษ์ณ์ และก�รสู่นทน�กลุ�ม  

ซึ�งในบีทนี�จัะกล��วถึงประเภท และวิธีีก�รสู่ร้�งเคุรื�องมือแติ�ละชำนิด

     การสังเกต

 ก�รสัู่งเกติในก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นผ้่วิจััยอ�จัใช้ำแบีบีสัู่งเกติเป็นตัิวชำ�วย

ในก�รสัู่งเกติเหตุิก�รณ์เรื�องร�วติ��ง ๆ  ทั�งนี�แบีบีสัู่งเกติเป็นเคุรื�องมือชำนิดหนึ�งที�ใช้ำใน
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ก�รเก็บีรวบีรวมขอ้ม่ลโดยผ้่วิจััยต้ิองมีคุว�มร้่ คุว�มเข้�ใจั และคุว�มชำำ�น�ญในก�รใช้ำ

เพร�ะผ้่ใช้ำจัะต้ิองดำ�เนินก�รสัู่งเกติสิู่�งติ��ง ๆ ประเด็นติ��ง ๆ ติ�มแบีบีสัู่งเกติที� 

กำ�หนดไว้ ดังนั�นข้อม่ลที�ได้จึังขึ�นอย่�กับีตัิวผ้่สัู่งเกติเป็นหลัก ซึ�งก�รสู่ังเกตินั�นก็คืุอ 

ก�รศึกษ์�เพื�อทำ�คุว�มเข้�ใจัเกี�ยวกับีบุีคุคุล โดยใช้ำประสู่�ทสัู่มผัสู่ของผ้่สัู่งเกติเฝ้�ด่

พฤติิกรรมติ��ง ๆ ที�บุีคุคุลนั�นแสู่ดงออกม�ในลักษ์ณะที�เป็นจัริง ติ�มธีรรมชำ�ติิ  

โดยมีวัติถุประสู่งค์ุที�แน�นอนในก�รด่ และไม�มีก�รคุวบีคุุมสู่ถ�นก�รณ์ที�ทำ�ก�รศึกษ์�

ซึ�งก�รสัู่งเกตินั�นอ�จัมีหล�ยลักษ์ณะ

 ประเภทของก�รสัู่งเกติ

 1.  ก�รสู่ังเกติแบีบีมีสู่�วนร�วม (Participation Observation) เป็นก�ร

สัู่งเกติที�ผ้่สัู่งเกติเข้�ไปมีสู่�วนร�วมอย่�ในเหตุิก�รณ์ที�สัู่งเกติ หรือผ้่สัู่งเกติได้เข้�ไปเป็น

สู่ม�ชิำกคุนหนึ�งของกลุ�มผ้่ถ่กสัู่งเกติหรือกลุ�มตัิวอย��งที�ใช้ำในก�รวิจััย เชำ�น ก�รสัู่งเกติ

ก�รร�วมชุำมนุมของผ้่ประท้วง ผ้่สัู่งเกติจัะเข้�ไปร�วมชุำมนุมประท้วงกับีผ้่ถ่กสัู่งเกติด้วย

และจัะคุ�อย ๆ ใช้ำเทคุนิคุก�รสัู่มภ�ษ์ณ์แบีบีไม�เป็นท�งก�รประกอบีก�รเก็บีข้อม่ล 

จั�กผ้่ร�วมชุำมนุม  หรือก�รสัู่งเกติพฤติิกรรมก�รดำ�เนินชีำวิติของพนักง�นอ�บีอบีนวด 

ผ้่สัู่งเกติจัะต้ิองเข้�ไปมีสู่�วนร�วมในกิจักรรมอ�บีอบีนวด อ�จัเป็นไปในฐ�นะพนักง�น 

หรือผ้่ใช้ำบีริก�รก็แล้วแติ�เทคุนิคุของผ้่สัู่งเกติ ก�รสัู่งเกติแบีบีมีสู่�วนร�วมนี�จัะทำ�ให้ได้

ข้อม่ลที�ติรงกับีสู่ภ�พคุว�มเป็นจัริงม�ก เพร�ะผ้่ถ่กสัู่งเกติจัะแสู่ดงพฤติิกรรมติ��ง ๆ 

อย��งเป็นธีรรมชำ�ติิ ไม�ร้่สึู่กถึงก�รเป็นผ้่ถ่กจ้ัองเฝ้�มอง

 2.  ก�รสัู่งเกติแบีบีไม�มีสู่�วนร�วม (Non-participation Observation) 

เป็นก�รสัู่งเกติที�ผ้่สัู่งเกติไม�ได้เข้�ไปมสีู่�วนร�วมอย่�ในเหตุิก�รณ์ที�สัู่งเกติ หรอืไม�ได้เข้�ไป

เป็นสู่ม�ชิำกคุนหนึ�งของกลุ�มผ้่ถ่กสัู่งเกติ  เชำ�น ก�รสัู่งเกติพฤติิกรรมก�รสู่อนของ 

นิสิู่ติฝึกสู่อน ผ้่สัู่งเกติจัะไม�เข้�ไปยุ�งหรือเข้�ไปนั�งเรียนกับีนักเรียน ผ้่สัู่งเกติอ�จันั�ง

สัู่งเกติอย่�ภ�ยนอกห้องเรียนใช้ำทักษ์ะก�รฟััง หรือชำำ�เลืองแลมองพฤติิกรรมของนิสิู่ติ

ฝึกสู่อนกับีนักเรียน ก�รสู่ังเกติแบีบีนี�อ�จัทำ�ให้ผ้่ถ่กสัู่งเกติหรือกลุ�มตัิวอย��งร้่ติัวว��



 หลังจั�กที�ผ้่วิจััยได้ดำ�เนินก�รสู่ร้�งเคุรื�องมือเพื�อเป็นตัิวชำ�วยในก�รเก็บี

รวบีรวมข้อม่ลแล้ว จั�กนั�นนักวิจััยก็ต้ิองนำ�เคุรื�องมือวิจััยที�สู่ร้�งขึ�นไปทำ�ก�รเก็บี

รวบีรวมข้อม่ล ซึ�งข้อม่ลแติ�ละชำนิด แติ�ละประเภทล้วนมีเทคุนิคุ วิธีีก�ร คุว�มย�กง��ย

ในก�รเก็บีที�แติกติ��งกัน ซึ�งในบีทนี�ผ้่เขียนจัะได้นำ�เสู่นอวิธีีก�รเก็บีข้อม่ลติ�มลักษ์ณะ

ของเคุรื�องมือในแติ�ละประเภทที�สืู่บีเนื�องม�จั�กบีทที�ผ��นม� และยกติวัอย��งของขอ้ม่ล

ในแติ�ละประเภทเพื�อให้เห็นภ�พได้ชัำดเจันม�กยิ�งขึ�น

    การบัีนทึี่กภาคุสนาม

 “ บัีนทึกภ�คุสู่น�ม” (อ�นันท์ ก�ญจันพันธ์ุี, 2557) ในท�งม�นุษ์ยวิทย�

ถือเป็นง�นที�มีคุว�มสู่ำ�คัุญ ในคุว�มเป็นจัริง ก�รบัีนทึกเรื�องร�วติ��ง ๆ  ไม�ได้เป็นเรื�อง

เฉพ�ะนักม�นุษ์ยวิทย�เท��นั�น แติ�เป็นเรื�องของใคุรก็ติ�มที�สู่นใจัและต้ิองก�รที�จัะ

เข้�ใจัคุนอื�น ในปี คุ.ศ. 1296-1297 นักเดินท�งชำ�วจีัน ชืำ�อ Chou Ta Kuan  

ได้บัีกทึกก�รเดินท�งไปนคุรวัดในหนังสืู่อชืำ�อ “Reporting Angkor” โดยเป็นมุมมอง

ของคุนในยุคุนั�น ง�นดังกล��วมีก�รแปลหล�ยภ�ษ์�  
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   ผ้่เขียนต้ินฉบัีบี  Chou Ta Kuan        หนังสืู่อที�ถ่กแปลโดย Robert Philpotts 

   

ภาพท่ี 10 บัีนทึกภ�คุสู่น�มของ Chou Ta Kuan

ท่ีมา: https://www.bookdepository.com/Reporting-Angkor-Robert-Phil 

        potts/9780946623914

 ในปี พ.ศ. 2486 นักวิชำ�ก�รไทยก็มีก�รบัีนทึกเชำ�นเดียวกัน มีง�นบัีนทึก

ซึ�งแปลกเปน็อย��งยิ�ง คืุอ เรื�อง “ผีในล้�นน�ไทย” เปน็บัีนทึกที�เขียนโดย เจ้ั�แกว้มงคุล

ผ้่เป็นล่กหล�นเจ้ั�เมืองน��น  ติ�อม�เป็นปลัดจัังหวดัเชีำยงร�ย และไดเ้ห็นพิธีีไหว้ผีเมือง

ซึ�งเป็นชำ�วงเวล�ก�อนที�หัวเมืองเหนือจัะถ่กรวบีเป็นสู่�วนหนึ�งของสู่ย�ม  

 ในง�นของบีญุชำ�วย ศรสีู่วัสู่ด์ิ ที�เป็นก�รบีนัทึกวัฒนธีรรมติ�มแนวชำ�ติิพันธ์ุี

วรรณ� ซึ�งเป็นต้ินแบีบีของง�นม�นุษ์ยวิทย�ในภ�ยหลัง บุีญชำ�วย ศรีสู่วัสู่ด์ิ ได้เดิน 

ท�งไปยังประเทศเพื�อนบ้ี�น เพื�อพบีปะชำ�วพม�� ไทใหญ� จีัน โดยเฉพ�ะไทลื�อ  

ได้บัีนทึกเป็นหนังสืู่อเรื�องคุนไทยในประเทศจัีนชืำ�อว�� “ลื�อ คุนไทยในประเทศจัีน” 

(2498) เป็นบัีนทึกที�เป็นง�นเขียนและมีภ�พถ��ยที�ทำ�ให้เห็นภ�พของผ้่คุน บัีนทึกนี�



 ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะมีลักษ์ณะเฉพ�ะตัิวที�แติกติ��งจั�ก

ก�รวิจััยเชิำงปริม�ณอย่�บ้ี�ง  ซึ�งกระบีวนก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะเริ�ม

กระทำ�ตัิ�งแติ�ก�รลงมือเก็บีข้อม่ล หรือเริ�มลงเข้�สู่่�สู่น�ม ทั�งนี�จัะกระทำ�ไปพร้อม ๆ  กัน

ติลอดระยะเวล�ก�รเก็บีข้อม่ล เรื�อยไปจันกระทั�งหลังจั�กเสู่ร็จัสิู่�นก�รเก็บีข้อม่ลก็ยัง

กระทำ�ติ�อไป ซึ�งลักษ์ณะก�รกระทำ�ดังนี�จึังเป็นจุัดที�ติ��งจั�กก�รวิจััยเชิำงปริม�ณดังที�

กล��วผ��นม�ข้�งต้ิน สู่ำ�หรับีในบีทนี�ผ้่เขียนได้กล��วถึงกระบีวนก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ล

ตัิ�งแติ�เริ�มเข้�สู่่�สู่น�ม ก�รติรวจัสู่อบีข้อม่ล ก�รใช้ำทฤษ์ฎีีชำ�วยในก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ล 

จัวบีจันกระทั�งก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลเสู่ร็จัสิู่�น

 

     เง่�อนไขีการวิิเคุราะห์ข้ีอมูล  

 มีคุว�มจัำ�เป็นอย��งยิ�งที�นักวิจััยเชิำงคุุณภ�พจัะต้ิองเข้�ใจัในธีรรมชำ�ติิของ

ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลเชิำงคุุณภ�พ ซึ�งห�กใช้ำแนวคิุดของก�รวิจััยเชิำงปริม�ณม�วิเคุร�ะห์

แล้วจัะทำ�ให้ผลก�รวิเคุร�ะห์นั�นข�ดติกพกพร�อง ได้ข้อสู่รุปที�ไม�คุรบีถ้วนหรืออ�จั 

สู่รุปเป็นคุนละเรื�องละร�วกันไป ซึ�งเงื�อนไขหรือธีรรมชำ�ติิของก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ล 
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เชิำงคุุณภ�พนั�นเป็นเรื�องที�ละเอียดและซับีซ้อน ดัง สุู่ภ�งค์ุ จัันทว�นิชำ (2559, น. 11)  

ได้กล��วว��

 1. ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลในก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะเริ�มกระทำ�ไปพร้อม ๆ

กับีก�รเก็บีรวบีรวมข้อม่ล และกระทำ�ติ�อไปจันกระทั�งหลังจั�กเสู่ร็จัสิู่�นก�รเก็บี

รวบีรวมข้อม่ล อธิีบี�ยโดยละเอียดได้ว�� ในก�รดำ�เนินก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นมี 

จุัดมุ�งหม�ยที�แติกติ��งไปจั�กก�รวิจััยเชิำงปริม�ณนั�นคืุอ ก�รวิจััยเชิำงปริม�ณนั�น 

จัะเป็นก�รศึกษ์�แนวคิุดทฤษ์ฎีีโดยละเอียดก�อนแล้วจึังนิรนัยแนวคิุดทฤษ์ฎีีนั�น 

ออกม�เพื�อกำ�หนดเป็นสู่มมติิฐ�น จั�กนั�นจึังออกไปเก็บีข้อม่ลเพื�อยืนยันแนวคิุด 

ทฤษ์ฎีี ซึ�งกระบีวนก�รเหล��นี� จัะคุ�อนข้�งติรงกันข้�มกับีกระบีวนก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พ

ก�รวิจััยเชิำงคุุณภ�พนั�นจัะมีจุัดมุ�งหม�ยเพื�ออธิีบี�ยปร�กฏก�รณ์ที�ผ้่วิจััยสู่นใจั  

โดยจัะติอ้งลงสู่น�มไปทำ�ก�รเกบ็ีรวบีรวมขอ้ม่ลใหร้อบีด�้นแลว้จึังสู่ร้�งขอ้สู่รุปอุปนัย

เพื�อให้ได้ข้อสู่รุปสู่ำ�หรับีปร�กฏก�รณ์นั�น ๆ และกระทำ�ก�รทดสู่อบีข้อสู่รุปที�ผ้่วิจััย

สู่ร้�งขึ�นกระทำ�ไปเรื�อย ๆ จันข้อสู่รุปนั�นสู่รุปได้คุรบีถ้วน ถ่กต้ิอง ดังนั�นนักวิจััยเชิำง

คุุณภ�พจึังจัะไม�ได้เริ�มต้ินด้วยก�รเลือกกรอบีแนวคุิดทฤษ์ฎีีใดทฤษ์ฎีีหนึ�งม�กำ�หนด

เป็นแนวท�งก�รศึกษ์�ปร�กฏก�รณ์  ติลอดจันก�รตัิ�งสู่มมติิฐ�นก็มิได้เคุร�งคุรัด 

ม�กนัก ซึ�งจั�กเหตุิข้�งต้ินจัะทำ�ให้เห็นว��นักวิจััยเชิำงคุุณภ�พจัะต้ิองดำ�เนิน 

ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลตัิ�งแติ�กระบีวนก�รเข้�สู่่�สู่น�ม และกระทำ�เรื�อยไปจันกระทั�งหลัง

จั�กออกสู่น�มม�แล้วนั�นเอง

 2. ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลต้ิองมีข้อม่ลจั�กมุมมองของคุนใน ประเด็นนี� 

สู่�ม�รถทำ�คุว�มเข้�ใจัได้ว�� นักวิจััยไม�คุวรที�จัะตัิดสิู่นหรืออธิีบี�ยปร�กฏก�รณต์ิ��ง ๆ

ด้วยคุว�มคิุดหรือทฤษ์ฎีีของนักวิจััยเองซึ�งเร�เรียกว�� คุนนอก (etic) ติร�บีใดที� 

นักวิจััยยังไม�เข้�ใจัปร�กฏก�รณ์หรือวิถีชีำวิติของปร�กฏก�รณ์นั�น หรือนักวิจััยยังไม�

เป็นคุนใน (emic) ซึ�งห�กนักวิจััยด�วนสู่รุปโดยก�รเป็นคุนนอกจัะทำ�ให้ข้อสู่รุปนั�น 

ผิดพล�ด ปร�กฏก�รณ์หรือกลุ�มเป้�หม�ยจัะถ่กมองโดยผ��นคุว�มคิุดหรือทฤษ์ฎีี 



 

 อีกหนึ�งบีทบี�ทของนักวิจััย หลังจั�กที�ดำ�เนินก�รเก็บีรวบีรวมข้อม่ล และ

ทำ�ก�รวิเคุร�ะห์ข้อม่ลแล้วนั�นคืุอ ก�รสืู่�อสู่�รให้ผ้่ที�อ��นง�นวิจััยที�นักวิจััยดำ�เนินก�ร

นั�นได้เข้�ใจัใหต้ิรงกับีคุว�มติอ้งก�รของนกัวิจััย  ซึ�งห�กเปน็ลักษ์ณะก�รนำ�เสู่นอดว้ย

ว�จั�มีก�รซักถ�มโต้ิติอบีระหว��งผ้่ฟัังและผ้่นำ�เสู่นอ คุว�มเข้�ใจัที�ติรงกันก็จัะเกิดขึ�น

ได้โดยง��ย แติ�ห�กเป็นก�รนำ�เสู่นอโดยผ��นร่ปเล�มที�สู่มบ่ีรณ์ของร�ยง�นวิจััยหรือ 

ในลักษ์ณะบีทคุว�มที�ต้ิองย�นย�อร�ยง�นฉบัีบีนั�นม�ให้เหลือเพียง 10 – 20 หน้�  

ซึ�งเป็นก�รสืู่�อสู่�รท�งเดียวของผ้่เขียนร�ยง�นไปยังผ้่อ��น ผ้่อ��นย�อมแปลคุว�มโดย

ใช้ำสู่�มัญสู่ำ�นึกของตินเองเป็นหลัก ดังนั�น ถ้�ผ้่เขียนนำ�เสู่นอผลไม�ชัำดเจันอย��งเพียง

พอแล้ว คุว�มตัิ�งใจัของผ้่เขียนที�ตัิ�งใจันำ�เสู่นอในประเด็นติ��ง ๆ อ�จัผิดเพี�ยนไปได้

 สู่ำ�หรับีก�รเขียนร�ยง�นฉบีับีเติ็มหรือฉบัีบีบีทคุว�มนั�น รัตินะ บัีวสู่นธี์ 

(2558) ได้กล��วว�� สิู่�งที�ต้ิองคุำ�นึงถึงนั�นจัำ�เป็นจัะต้ิองติอบีคุำ�ถ�มสู่ำ�คัุญ ๆ  กับีตัิวเอง

ให้ได้ว�� 1) วัติถุประสู่งค์ุของก�รวิจััยคืุออะไร ต้ิองก�รคุำ�ติอบีที�มีจุัดเน้นในเรื�องอะไร

เชำ�น ระหว��งมุ�งเน้นก�รเสู่นอภ�พก�รมีสู่�วนร�วมของชุำมชำนในก�รจััดก�รศึกษ์�ว��

ชุำมชำนเข้�ม�มีสู่�วนร�วมกับีโรงเรียนในก�รจััดก�รศึกษ์�อย��งไรบี้�ง หรือมุ�งเน้นที�

กระบีวนก�รชัำกชำวนให้ชุำมชำนได้เข้�ม�มีสู่�วนร�วมกับีโรงเรียนในก�รจััดก�รศึกษ์�ว��
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ต้ิองใช้ำวิธีีก�รใดบี้�งในก�รดึงชุำมชำนเข้�ม�ที�โรงเรียน 2) แหล�งเผยแพร�คุืออะไร  

ระหว��งก�รตีิพิมพ์เผยแพร�ในว�รสู่�รท�งวิชำ�ก�รซึ�งมีลักษ์ณะเป็นบีทคุว�ม หรือ 

เป็นเอกสู่�รท�งวิชำ�ก�รเพื�อประกอบีก�รสู่ำ�เร็จัก�รศึกษ์�ซึ�งมีร่ปเล�มฉบัีบีเต็ิม (เชำ�น 

ปริญญ�นิพนธ์ี หรือวิทย�นิพนธ์ี) 3) กลุ�มผ้่อ��นง�นวิจััยคืุอใคุร ระหว��งนักวิชำ�ก�ร 

ในกลุ�มสู่�ข�วิชำ�ชีำพเดียวกัน ผ้่บีริห�รองคุ์กร ผ้่ปฏิบัีติิง�น ผ้่มีสู่�วนเกี�ยวข้องกับี 

เรื�องที�ทำ�วิจััย สู่�ธี�รณะชำนทั�วไป หรืออ�จั�รย์ผ้่สู่อบีวิทย�นิพนธ์ี ประเด็นเหล��นี�จัะ

ชำ�วยให้นักวิจััยเลือกร่ปแบีบีในก�รเขียนร�ยง�นได้ติรงติ�มคุว�มต้ิองก�รม�กยิ�งขึ�น

      ส่วินป็ระกอบีขีองรายงานวิิจััย

 แม้ว��ผ้่วิจััยตัิดสิู่นใจัเลือกได้แล้วว�� ต้ิองก�รเสู่นอง�นวิจััยในประเด็นใด 

เลือกที�จัะเผยแพร�ในลักษ์ณะใด และกำ�หนดกลุ�มผ้่อ��นง�นวิจััยได้แล้วว��เป็นใคุร  

แติ�สุู่ดท้�ยติ�มแนวคุดิของนักวิชำ�ก�รหล�ย ๆ  ท��นติ��งเหน็ติรงกันว��สู่�วนประกอบีที�

สู่ำ�คัุญของก�รนำ�เสู่นอง�นวิจััยนั�นคุวรประกอบีด้วย สู่�วนเริ�มต้ิน สู่�วนกล�ง และ 

สู่�วนสุู่ดท้�ย (องอ�จั นัยพัฒน์, 2548; สิู่น พันธ์ุีพินิจั, 2551; รัตินะ บัีวสู่นธ์ี, 2558; 

ไพฑ่รย ์เวทก�ร, 2561) ซึ�งในแติ�ละสู่�วนนั�นจัะมีจุัดมุ�งหม�ยที�แติกติ��งกันไป กล��วคืุอ

สู่�วนเริ�มต้ินนั�นจัะเป็นก�รเขียนเพื�อบีอกให้ผ้่อ��นทร�บีว��นักวิจััยเป็นใคุร กำ�ลังจัะทำ�

อะไร ในขณะที�สู่�วนกล�งนั�น จัะบีอกเกี�ยวกับีกระบีวนก�รดำ�เนินง�นของนักวิจััยว��

ทำ�อะไรม�บ้ี�ง และได้ข้อคุ้นพบีอะไรบ้ี�ง และสู่ำ�หรับีสู่�วนสุู่ดท้�ยนั�นเป็นก�รสู่รุปให้

เห็นว��ทั�งหมดนั�นกล��วถึงอะไร รวมทั�งข้อเสู่นอแนะเกี�ยวกับีก�รนำ�ข้อคุ้นพบีจั�ก 

ก�รวิจััยไปใช้ำหรือทำ�วิจััยในแง�มุมอื�น ๆ ให้ลุ�มลึกติ�อไป

    การวิางแผนการเขีียนรายงานวิิจััย

 ในก�รเติรียมตัิวเขียนร�ยง�นวิจััยนั�น Alex (2016) ได้แนะนำ�เคุล็ดลับี  

8 ขั�นติอนของก�รเขียนร�ยง�นไว้ดังนี� 
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หนำังส่อแนำะนำำ�

	 “ส่ื่�อพิิมพ์ิเพ่ิ�อการศึึกษา”	มิใช่่เพีิยงแค่่หนัังส่ื่อหร่อเอกสื่ารทัั่�วไปเท่ั่านัั�นั

แต่่มีค่วามสื่ำาคั่ญอย่างยิ�งในัการถ่่ายทั่อดค่วามร้�ไปส่้ื่ผู้้�อ่านัโดยผู่้านัการรับร้�ทั่าง

สื่ายต่า	มีค่ำาถ่ามเกิดขึึ้�นัมากมายเกี�ยวกับส่ื่�อพิิมพ์ิเพ่ิ�อการศึึกษา	ถึ่งค่วามสื่ำาคั่ญขึ้อง

ส่ื่�อพิิมพ์ิเพ่ิ�อการศึึกษากระบวนัการพิิมพ์ิ	ออกแบบสื่ารอย่างไรให�อ่านัและเขึ้�าใจง่าย

ดึงด้ดค่วามสื่นัใจ	ตั่วอักษรค่วรใช่�แบบไหนัขึ้นัาดเท่ั่าไหร่	การจัดหนั�าพิิมพ์ิทั่ำาอย่างไร

กราฟและแผู้นัภู้มิ	 การเช่่�อมโยงขึ้�อค่วามในัร้ปแบบขึ้องขึ้�อค่วามหลายมิติ่และ 

ส่ื่�อหลายมิติ่	 ช่่วยส่ื่งเสื่ริมการรับร้�ได�อย่างไร	 มีกระบวนัการทั่ดสื่อบประสิื่ทั่ธิิภูาพิ 

ส่ื่�ออย่างไร	ทุั่กอย่างทีั่�เป็นัค่ำาถ่าม	คุ่ณหาค่ำาต่อบเหล่านัั�นัได�ในัหนัังส่ื่อเล่มนีั�	ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา
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	 การวิเค่ราะห์พิฤติ่กรรมการเรียนัการสื่อนั	 

จะมีคุ่ณค่่าต่่อค่ร้และนัักศึึกษาค่ร้ทีั่�ประสื่งค์่จะพัิฒนัา

ประสิื่ทั่ธิิภูาพิขึ้องการสื่อนัให�ดีขึึ้�นั	 หากค่ร้หร่อนัักศึึกษาค่ร้

นัำาวิธีิการนีั�มาใช่�กับการสื่อนัขึ้องต่นัเอง	 จะสื่ามารถ่ทั่ราบ

พิฤติ่กรรมและวเิค่ราะหพ์ิฤต่กิรรมการสื่อนัทีั่�ส่ื่งผู้ลต่่อการรบั

ร้�และเรียนัร้�ขึ้องผู้้�เรียนัได�	 การวิเค่ราะห์พิฤติ่กรรมการเรียนั

การสื่อนัจึงเปรียบเสื่ม่อนักระจกเงาสื่่องด้ต่นัเอง	 เพ่ิ�อใช่�

ปรับปรุงและพัิฒนัาการเรียนัการสื่อนั	 หนัังส่ื่อเล่มนีั�จะเป็นั

ประโยช่น์ัทัั่�งค่ร้และนัักศึึกษาค่ร้	 รวมทัั่�งผู้้�ทีั่�เกี�ยวขึ้�องในั 

การจัดประสื่บการณ์วิช่าชี่พิทั่างการศึึกษาในัเชิ่งประเมินัผู้ล

การฝึึกประสื่บการณ์วิช่าชี่พิค่ร้	 เป็นัเค่ร่�องม่อในัการวิจัยทีั่� 

ก่อให�เกิดระบบและแนัวค่วามคิ่ดใหม่ให�มีประสิื่ทั่ธิิภูาพิและ

การยอมรับทีั่�กว�างขึ้วางยิ�งขึึ้�นั

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

การเรียนการสอน
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	 ทัั่กษะในัศึต่วรรษทีั่�	21	มีค่วามซัับซั�อนัมาก

เกินักว่าทีั่�จะประเมินัได�ด�วยวิธีิการวัดแบบดั�งเดิมดังนัั�นั

การประเมินัการปฏิิบัติ่	(Performance	Assessment)	

จึงเป็นัทั่างเล่อกทีั่�เหมาะสื่มกับการประเมินัทัั่กษะขึ้อง

ผู้้�เรียนัในัยุค่ปัจจุบันั	 และเป็นัทัั่�งวิธีิการต่รวจสื่อบ 

การใช่�ค่วามคิ่ดและทัั่กษะในัระดับส้ื่งขึ้องผู้้�เรียนั	 

ทีั่�สื่อดค่ล�องกับการพัิฒนัาผู้้�เรียนัแบบองค์่รวม	หนัังส่ื่อ

เล่มนีั�นัำาเสื่นัอแนัวคิ่ดการประเมินัการปฏิิบัติ่	 และ 

วิธีิการออกแบบการประเมินัในัร้ปแบบต่่าง	 ๆ	 โดยมี

ขึ้อบข่ึ้ายขึ้องการเค่ล่�อนัไหวทั่างร่างกายทีั่�ใช่�ทัั่�งสื่มอง

และจิต่ใจ	 ซึั�งผู้้�เรียนัทั่ำางานัร่วมกันัและประยุกต์่ใช่�

แนัวคิ่ดและทัั่กษะในัการแก�ปัญหาทีั่�ซัับซั�อนั

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์์

การประเมินการปฏิบัติ
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	 การบริหารและการจัดการศึึกษาส่้ื่การ

พัิฒนัาทีั่�ยั�งย่นั	 เป็นัจุดเริ�มต่�นัและเป็นัรากฐานัสื่ำาคั่ญ 

ในัการพัิฒนัาประเทั่ศึช่าติ่	 อันัเกิดจากการหล่อหลอม

ให�รักในัการศึึกษา	 รักในัค่วามร้�	 รักช่าติ่	 รักศึาสื่นัา	 

และรักพิระมหากษัต่ริย์	 สื่ร�างวัฒนัธิรรมอันัดีงามในั 

ค่วามเป็นัประเทั่ศึไทั่ย	 ค่ร้และบุค่ลากรทั่างการศึึกษา

ทุั่กท่ั่านัต่�องศึึกษาและเรียนัร้�พิร�อมนัโยบายจากรัฐบาล

ส่้ื่การพัิฒนัาให�เกิดประสิื่ทั่ธิิผู้ลในัตั่วผู้้�เรียนัให�มากทีั่�สุื่ด

โดยยึดหลักการทั่ฤษฎีีส่้ื่แนัวทั่างในัการปฏิิบัติ่ทีั่�เป็นั 

ร้ปธิรรมสื่ามารถ่กระทั่ำาได�จริงเกิดผู้ลลัพิท์ั่ต่ามดัช่นีั 

ตั่วบ่งชี่�และส่ื่งถึ่งผู้ลกระทั่บต่ามมาต่รฐานัการศึึกษา 

ขึ้องช่าต่ิ 	 ทัั่� งนีั�ต่�องค่ำานึังถึ่งค่วามหลากหลายในั

วัฒนัธิรรมเชิ่งพ่ิ�นัทีั่�และบริบทั่ทีั่�มีค่วามแต่กต่่างทั่าง 

เช่่�อช่าติ่	 การกำาเนิัดและการเปลี�ยนัแปลงภูายใต่�

เศึรษฐกจิฐานัค่วามร้�	ส่้ื่การพิฒันัาทีั่�ยั�งยน่ัและค่วามเปน็ั

พิลเม่องทีั่�ดีต่่อการพัิฒนัาประเทั่ศึช่าติ่ส่ื่บไป

	 หนัังส่ื่อเทั่ค่นิัค่การสื่รุปค่วามเล่มนีั�มี

เน่ั�อหาค่รอบค่ลุมวิธีิการสื่รุปค่วามงานัเขีึ้ยนัประเภูทั่

ต่่าง	 ๆ	 ทีั่�พิบเห็นัได�จากส่ื่�อในัชี่วิต่ประจำาวันั	 อาทิั่	

สื่ารค่ดี	 บันัเทิั่งค่ดี	 บทั่วิเค่ราะห์	 บทั่วิจารณ์	 

บทั่สัื่มภูาษณ์	โดยนัำาวิธีิการจดบันัทึั่กแบบ	Cornell	

Notes	 ขึ้อง	 Dr.	 Walter	 Pauk	 มาประยุกต์่ใช่� 

ในัการเขีึ้ยนัเรียบเรียงเน่ั�อค่วามสื่รุป	 อีกทัั่�งยังมี 

การสื่รุปค่วามในัการเขีึ้ยนัผู้ลงานัวิจัยเพ่ิ�อให�ค่วามร้�

เบ่�องต่�นัเกี�ยวกับการเขีึ้ยนัผู้ลงานัวิจัยบางองค์่

ประกอบ	 และเพ่ิ�อป้องกันัการลักลอกและละเมิด

ลิขึ้สิื่ทั่ธิิ�ผู้ลงานัวรรณกรรมพิร�อมตั่วอย่างประกอบ

อย่างชั่ดเจนัในัแต่่ละบทั่	เพ่ิ�อให�ผู้้�อ่านัสื่ามารถ่ศึึกษา

เรียนัร้�ได�ด�วยต่นัเอง	 จึงเป็นัประโยช่น์ัต่่อนัักเรียนั	

นัักศึึกษา	ค่ร้	อาจารย์	นัักวิช่าการ	และผู้้�สื่นัใจในัทุั่ก

สื่าขึ้าอาชี่พิ

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย 

         ผศ. ดร.สุชาติ บางวิเศษ ผู้แต่ง: ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

การบริหารและการจัดการ

ศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เทคนิคการสรุปความ
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