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1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative research )
การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิจัยที่แสวงหาความจริงในสภาพที่เปนอยู โดยธรรมชาติ ( Naturalistic
inquiry ) ซึ ่ งเป น การสอบสวน มองภาพรวมทุ ก มิ ติ ( Holistic perspective ) ดว ยตัว ผูว ิจ ั ย เอง เพื่ อ หา
ความสัมพันธของปรากฏการณที่สนใจกับสภาพแวดลอมนั้น โดยใหความสำคัญกับขอมูลที่เปนความรูสึกนึกคิด
คุณคาของมนุษย และความหมายที่มนุษยใหตอสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัว เนนการวิเคราะหขอมูลโดยการ
ตีความสรางขอมูลสรุปแบบอุปนัย ( Inductive analysis ) ซึ่งไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้
William Wiersama (1995) ไดใหความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพไววา เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณทางสังคมจะตองมองเปนภาพองครวม (holistically) และจะมีลักษณะสลับซับซอน (complex
phenomena) เราไมสามารถจะแยกเปนสวนๆ ได
สุภางค จันทวานิช (2548) การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การแสวงหาความรูโดยการพิจารณาปรากฏการณ
สังคม จากสภาพแวดลอมตามความเปนจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวดลอม
วิธีการนี้จะสนใจขอมูลดานความรูสึกนึกคิด ความหมาย คานิยมหรืออุดมการณของบุคคลนอกเหนือไปจาก
ขอมูลเชิงปริมาณ มักใชเวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการเปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูล และเนนการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุป
แบบอุปนัย
ศุภกิจ วงควิพัฒนนุกิจ (2550) กลาววา การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่มุงทำความเขาใจ
ตี ความและให ความหมายแก ป รากฏการณทางสังคมที่เกี่ย วของกับ ความรูส ึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ
พฤติกรรมและวัฒนธรรมของมนุษยโดยมีวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ วิธีในทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน การ
สัมภาษณ การสังเกต นักวิจัยอาจแฝงตัวเองเขาไปคลุกคลีอยูกับประชากรในชุมชนหรือทองถิ่นที่ตองการศึกษา
เพื่อใหไดขอมูล ไมเนนการเก็บและวิเคราะหขอมูลที่เปนตัวเลข แตใหความสำคัญกับการตีความและสังเคราะห
ขอคนพบบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่เก็บได แลวนำเสนอขอคนพบในรูปแบบการบรรยายหรืออาจสราง
ออกมาเปนทฤษฎีที่ใชอธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษยหรือปรากฏการณทางสังคมไดหรือชวยสราง
สมมติฐานเพื่อใชประโยชนในการวิจัยตอไป
นิศา ชูโต (2551) กลาววา วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนกระบวนการคนหาความจริงในสภาพที่เปนอยู
โดยธรรมชาติ เปนการสืบคนโดยมองภาพรวมอยางรอบดานทุ กแงทุ กมุม ดวยนักวิจัยเอง โดยใชวิธีการ
วิเคราะหขอมูล ตีความหมายแบบอุปนัยหรืออุปมาน (Inductive Analysis) เพื่อใหเขาใจมิติความเปนจริงของ
บุคคลในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
สรุป การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง กระบวนการคนหาความจริงมุงทำความเขาใจตีความและให
ความหมายแก ปรากฏการณ ทางสั งคมที่ เ กี่ยวของกับ ความรูส ึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ พฤติกรรมและ
วัฒนธรรมของมนุษยโดยมีวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ วิธีในทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น
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เพื่อเขาใจบริบทของสังคมอันเปนแนวคิดพื้นฐานที่เห็นไดชัดเจนในงานวิจัย ซึ่งตองการศึกษาชุมชน
หรือสังคมอยางรอบดานทุกแงทุกมุมในการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูล จะมีการเก็บขอมูลทางดานสภาพแวดลอม
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ พิธีกรรม ฯลฯ
1. มีความตองการขอมูลที่รอบดาน (Holistic) แตปรากฏการณทางสังคมบางประการไมสามารถ
อธิบายดวยเหตุผลธรรมดาทั ่ว ไปได นักวิจัยจึงพยายามทำความเข าใจเกี ่ยวกั บ ขนบธรรมเนีย มประเพณี
วัฒนธรรม เพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณในสังคม
2. มีวัตถุประสงคที่จะอธิบายปรากฏการณทางสังคม (Contextual) การศึกษาระบบความคิดนี้มา
สามารถศึกษาไดจากการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว หรือโดยการใชแบบสอบถาม เพราะผูวิจัยตองซักถามผูตอบ
อยางละเอียดถี่ถวน ใหเขาใจจริงๆ วาการสื่อความหมายระหวางผูถามกับผูตอบตรงกัน ขอมูลที่ไดจะตองเปน
ขอมูลที่สะทอนความคิดของผูตอบโดยตรง
3. ตองการเขาใจระบบความคิด ระบบความเชื่อ และตรรกะของผูที่อยูในชุมชน หรือสังคม
4. ศึกษาความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม และปรากฏการณในสังคม การศึกษาเครือญาติ หรือ
ระบบความสัมพันธอื่นๆ ชวยอธิบายปรากฏการณบางอยางไดดี ความสัมพันธเชิงเครือญาติชวยอธิบายถึง
สาเหตุของปรากฏการณ งานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมจะชวยใหการ
วิเคราะหมีความลึกซึ้งมากขึ้น เปนอีกลักษณะซึ่งจำเปนตองใชวิธีการวิจัยเพื่อใหสามารถคนพบคำตอบเกี่ยวกับ
สาเหตุความเปนมา และความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในลักษณะที่ชี้ใหเห็นความสัมพันธซึ่งกันและ
กั น ขั ้ น ตอนของการเกี ่ ย วข อ ง ช ว งเวลาของการเกี ่ ย วข อ งจะเกิ ด เป น กระบวนการศึ ก ษา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง เปนตัวอยางที่ชัดเจนวาการศึกษาเชิงมนุษยวิทยาจะชวยใหคำตอบในการอธิบายปรากฏการณ
5. การศึกษากระบวนการติดตามระยะยาว เจาะลึก การเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการจากแหลงขอมูล
บุคคลที่เลือกสรรแลววาเปนผูที่รูเรื ่องนั้น ๆดี (Key informant) วิธีการเก็บขอมูลโดยการสั มภาษณ แบบ
เจาะลึก ถามเฉพาะคนในเรื่องที่คนอื่นไมรู ถือไดวาเปนเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีลักษณะเดน
2. หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ
เวียรสมา (Wiersma, 1991) ไดกลาววา การวิจัยเชิงคุณภาพควรมีหลักการพื้นฐานอยู 5 ประการ
ดังนี้
1. เปนการศึกษาปรากฏการณในภาพรวม ไมแยกสวนหรือบางองคประกอบมาทำการศึกษา
2. นักวิจัยตองเขาไปสังเกตสิ่งที่จะศึกษาอยางเปนธรรมชาติ ไมมีการจัดกระท าใหมเพื่อศึกษา
3. การรับรูความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปนไปอยางจริงที่สุดคือ การวัด สิ่งที่ตองการในการ วิจัย
4. ขอตกลงเบื้องตนใดๆ สามารถลมลางหรือเปลี่ยนแปลงไดโดยขอตกลงใหมหรือขอสรุปที่คนพบใหม
5. ปรากฏการณ คือรูปแบบโครงสรางที่มีความยืดหยุนในการทำนาย ไมเฉพาะตายตัว
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3. จะเลือกใชวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อไร
นักวิจัยจะเลือกใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาคำตอบหรือไมนั้น มีแนวทางในการพิจารณาการเลือกใช
จากจุดมุงหมายดังนี้
1. เพื่อการบรรยาย (description) เพื่อแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติบางอยางของสถานการณของสถานที่
กระบวนการของความสัมพันธของระบบหรือของบุคคล
2. เพื่อการแปลความหมาย (interpretation) เพื่อใหผูวิจัยสามารถพัฒนาองคความรูในมิติตอไปนี้
2.1 ไดเขาใจอยางลึกซึ้ง (insight) ในธรรมชาติของปรากฏการณเฉพาะอยาง
2.2 พัฒนาแนวคิดใหมหรือทัศนะเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณที่ศึกษา และ/ หรือ
2.3 คนหาปญหาที่ปรากฏอยูในปรากฏการณที่ศึกษา
3. เพื่อการพิสูจนตรวจสอบ (verification) จะทำใหผูวิจัยทดสอบความตรง (Validity) บางประการ
ของขอตกลงเบื้ องต น (assumption) ของคําอาง (claims) ของทฤษฎี (theories) หรือของการอ างอิง ได
(generalization) ในบริบทที่เปนจริง
4. เพื ่ อการประเมิ น (evaluation) การวิจ ัย เชิงคุณภาพจะชวยให ผูวิจัย ใช วิธ ีการในการประเมิน
ความมีประสิทธิผลของนโยบายการปฏิบัติหรือนวัตกรรมได
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ตัวนักวิจัยเอง เปนเครื่องมือที่สำคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการพูดคุย โดยการสัมภาษณ
สังเกต และปฏิบัติตนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครอบคลุม และเชื่อถือได ซึ่งนักวิจัยจะอาศัยแนวคำถามที่ไดรางไว
คราวๆ เปนแนวทางในการคนหาคำตอบตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว
5. เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่จะทำใหผลการวิจัยออกมาเปนที่ยอมรับคือ การเก็บรวบรวมขอมูล
ซึ่งมีวิธีหลักอยู 3 วิธี คือ การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ การเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากจะใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณแลว ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่ประยุกตมา
จากวิธีสังเกตและสัมภาษณ เชน เทคนิค Life History Collection และเทคนิค Focus Group Discussions
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
เปนการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มทำการวิจัย โดยนักวิจัยจะตองศึกษาผลงานที่เกี่ยวของอยาง
ละเอียด เพื่อนำมาประกอบการวิจัย การศึกษาเอกสารจะชวยในการกำหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา
กำหนดแนวคิดนำ รวมทั้งนำมาใชในการวิเคราะห ถาไมทำการศึกษาจากเอกสาร
2. การสังเกต (Observation)
เปนเทคนิคที่มีประโยชนมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกต มี 2 แบบคือ
1) การสังเกตแบบไมไดมีสวนรวม (Non-participant observation)
2) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation)
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3. การสัมภาษณ (Interview) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเปนการสัมภาษณชนิดเจาะลึก (Indept
Interview) แบบไมเปนทางการ หรือการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ในการ
สัมภาษณนั้น ควรสัมภาษณจากผูใหขอมูลสำคัญ (key informant) ซึ่งเปนผูที่รูเรื่องที่จะศึกษาดี
4. การทำบันทึกประวัติชีวิตบุคคล (Life History Collection) เปนเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยเชิงคุณภาพที่พัฒนามาจากการสัมภาษณ การทำ Life History Collection แตกตางจากการทำ
อั ต ชี ว ประวั ต ิ ที ่ จ ะเล า ไปอย า งอิ ส ระตามเวลา ตามลำดับ เหตุการณ แตจ ะมีป ระเด็น ที่น าสนใจในแตล ะ
กรณีศึกษา ที่ศึกษาแลวเราก็เขาไปสัมภาษณพูดคุยในเรื่องตาง ๆ เขาไปศึกษาหลาย ๆ กรณีศึกษา ยิ่งมากยิ่งดี
ถาเวลานอยจะศึกษาโดยเลือกจากผูใหขอมูลสำคัญ (key informant) ซึ่งจะมีกี่คนก็ได การใหเขาเลานั้นใน
รอบแรกจะใหเขาเลาใหฟง นักวิจัยจะฟงอยางเดียว เมื่อผานไปประมาณครึ่งชั่วโมงจึงคอยตะลอมเขาเรื่อง
และประเด็นที่ตองการ (โดยสัมภาษณและใชวิธีบันทึกเสียงไว) แลวเอาสิ่งที่บันทึกไวทั้งหมด มาสรุปเปน
ประเด็นที่สำคัญ บรรยากาศของการใชเทคนิคนี้ตองไมเปนทางการมากที่สุดเปนธรรมชาติมากที่สุด
5. การสนทนากลุม (Focus Group Discussions) เปนเทคนิคซึ่งประยุกตมาจากการสัมภาษณแบบ
กลุม (Focus Group Interview) ที่นิยมนำมาใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ มักเปนการสัมภาษณในประเด็น
เกี่ยวพันกับขอเท็จจริงหรือเรื่องทั่วๆ ไป จุดประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการอภิปรายขนาดของกลุมมักจะมี
ประมาณ 6-12 คน เพราะถากลุมเล็กเกินไป จะไมสามารถกระตุนใหเกิดการอภิปราย แตถากลุมใหญเกินไปก็
อาจจะกระทำไดไมทั่วถึง ประเด็นที่อภิปรายจึงมักมีจำนวนไมมากเกินไป ผูดำเนินการ (Moderator) จะมี
บทบาทสำคัญในการกระตุนใหคนในกลุมพูดในประเด็นที่กำหนด ขอสำคัญคือ กลุมที่เราเลือกทำ Focus
Group Discussions ควรทราบเรื่องนั้นจริงๆ สถานภาพของสมาชิกในกลุมนาจะใกลเคียงกัน ผูดำเนินการควร
ปลอยใหกลุมสรุปประเด็นออกมา
6. การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
การเลื อกกลุ  มตั ว อย า ง (Selection Sampling) มีกลวิธ ีห ลายประการซึ่งขึ้น อยูกับวัตถุป ระสงค
จุดสนใจของการศึกษา และการตัดสินใจของผูวิจัยวาการเลือกกลุมตัวอยางประเภทใดจะกอใหเกิดความเขาใจ
ไดอยางชัดเจนที่สุด และไดขอมูลมากที่สุด รวมทั้งขอมูลที่ไดมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากที่สุด ไดแก
1) การเลือกกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน (Typical cases sampling)
2) การเลือกกลุมตัวอยางที่หลากหลาย (Maximum variation sampling)
3) การเลือกกลุมตัวอยางที่ชัดเจน (Extremely cases sampling)
4) การเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball sampling)
5) การเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะที่ใหประเด็นสำคัญ (Key informant sampling)
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7. กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีคลายคลึงกับการวิจัยเชิงปริมาณ หรือวิจัยทั่วๆไป ซึ่งจะประกอบไป
ดวย
1. ปญหาการวิจัย
2. การวางแผนการวิจัย
3. สมมุติฐานการวิจัย
4. รูปแบบการวิจัย
5. เครื่องมือ
6. การเก็บขอมูล
7.การวิเคราะหขอมูล
8. การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ
9. สรุปผลขอมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวกับองคความรูปจจุบัน ขยายความรู องคความรูใหม
8. ขอดีและขอดอยของการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ขอดีของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีดังนี้
1.1 ชวยใหเขาใจปรากฏการณสังคมอยางลึกซึ้ง และไดพบขอเท็จจริงใหมๆ
1.2 ใชในการทำวิจัยที่ใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
1.3 ใชในการบันทึกกระบวนการ (Process evaluation)
1.4 ใชในการทำวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับนามธรรม และใชการวิจัยและพัฒนา
1.5 เหมาะสำหรับการวิจัยในสังคมที่มีผูไมรูหนังสือ หรือสื่อสารกันคนละภาษา
1.6 ใชผลการวิจัยประกอบการตัดสินใจและวางแผนไดดี
2. ขอดอยของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีดังนี้
2.1 ไมเหมาะสมกับการศึกษาในกลุมตัวอยางขนาดใหญ
2.2 มีความยืดหยุนในการดำเนินการวิจัย หากนักวิจัยไมมีประสบการณเพีย งพอ อาจมี
ปญหาในเรื่องความนาเชื่อถือ (Reliability) ของการใชเครื่องมือ และความถูกตองตรงประเด็นของการศึกษา
(Validity)
2.3 การเลือกตัวอยางในการศึกษาแบบเจาะจงทำใหมีขอจำกัดในการนำผลการศึกษาไปใชใน
วงกวาง (Generalization)
2.4 เป น การวิ จ ั ย ที ่ มี ก ระบวนการดำเนิ น การที ่จ ะเปน อัตวิส ัย (อัตวิส ัย (subjectivity))
หมายถึง มุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับความรูสึก ความเชื่อ หรือความ
ตองการ อาจหมายถึงแนวความคิดสวนบุคคลที่ไมสามารถพิสูจนได ซึ่งตรงขามกับความรูและความเชื่อที่มี
พื้นฐานอยูบนขอเท็จจริง ในที่นี้หมายถึง ความรูสึก ความเชื่อ หรือความตองการของผูใหขอมูลในการวิจัย)
2.5 ไมเหมาะสำหรับใชทดสอบสมมติฐาน หรือทดสอบแนวทฤษฏี
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9. ความนาเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Trustworthiness)
เนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพเปนการศึกษาถึงปรากฎการณ ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด และสิ่งที่
เกิดขึ้นในขณะทำการวิจัย ดังนั้น ความนาเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Trustworthiness) จึงตองมีเกณฑ
ที่เหมาะสมสำหรั บยื นยัน ความถู กต องและนาเชื่อถื อของผลการวิจ ัย ซึ่งไดมีนักวิช าการหลายทานได ให
ความเห็นไวดังนี้
กู บ า และลิ น คอน (Guba & Lincoln, 1989 cited in Yanwaree, 2002) ได ร ะบุ เ กณฑ ใ นการ
พิจารณาความนาเชื่อถือ (Trustworthiness) ของงานวิจัยเชิงคุณภาพไว 4 ประเด็น ดังนี้
1. ความเชื่อถือได (Credibility) หมายถึง ความสอดคลองของขอมูล และการตีความของผูวิจัยกับ
ความเป น จริงของผู  ให ข อมู ล และนั กวิ จั ย ซึ่งแซนเดลโลวสกี (Sandelowski, 1986 cited in Yanwaree,
2002) ไดเสนอแนะแนวทางใหนักวิจัยดำเนินการเพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของงานวิจัย ดังนี้
1.1 อยูในสนามเปนชวงระยะนาน (Prolonged Engagement) นานจนผูวิจัยสามารถสราง
สัมพันธภาพ (Rapport) กับผูใหขอมูลจนแนใจวาจะไดความจริงจากผูใหขอมูล รวมทั้งทำใหนักวิจัยสามารถ
ขจัดอคติและตรวจสอบความเขาใจในประเด็นสำคัญๆ ใหถูกตอง
การที ่ น ั กวิ จ ั ย จะได มี โ อกาสใกลชิดกับ กลุมตัวอยางเปน ชว งระยะนาน (Prolonged
Engagement) เปนการที่นักวิจัยใชเวลาที่ยาวนาน ทุงเทเวลาใหใกลชิด ทำใหตรวจสอบไดวาขอมูลที่ไดนั้นมี
ความผิดพลาดบิดเบือนมากนอยเพียงใด ไมวาจะเกิดจากตัวตนของนักวิจัย หรือเกิดจากผูใหขอมูล และเปน
การสรางความไววางใจใหกับผูใหขอมูล เพื่อผลในการสรางความเชื่อถือของขอมูลในระดั บสูง (Guba &
Lincoln, 1985 อางถึงใน กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2550)
1.2 สังเกตอยางจริงจัง และตอเนื่องยาวนาน (Persistent Observation) (Guba & Lincoln,
1985 อางถึงใน กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2550) เพื่อเขาใจคุณลักษณะสำคัญๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเขาใจสิ่งที่
ผิดปกติพรอมทั้งเขาใจความหมายนั้นๆ
1.3 ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ไดแก การศึกษาจากแหลงที่มาตางๆ ของขอมูล
หลายแหลง การใชมุมมองทางทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีตรวจสอบซึ่งกันและกัน และถายทอด เลา ตรวจสอบ
ระหวางเพื่อนรวมวิจัย และผูเกี่ยวของทุกขั้นตอนของการวิจัย
2. การถ า ยโอนผลการวิ จ ั ย (Transferability) แซนเดลโลวสกี (Sandelowski, 1986 cited in
Yanwaree, 2002) ไดกลาวถึงการถายโอนผลการวิจัย วาเปนความสามารถอางผลการวิจัยไปยังสภาพการณ
ในบริบทที่คลายคลึงกัน โดยไดเสนอใหใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive selection) การหาขอสนเทศ
ในทุกๆ ดานอยางครบถวน หาขอมูลของแนวคิดในสมมุติฐานที่สรางขึ้น เพื่อสรางแนวทางอันอาจทำใหเกิด
การถายโอนผลวิจัยไปสูบริบทอื่นๆ ที่คลายคลึงกันได
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3. การพึ่งพากับเกณฑอื่น (Dependability) หมายถึงการที่ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิด
หรื อกรอบทฤษฎี ที ่ มี อยู  (Yanwaree, 2002) ซึ่งอาจทำไดโ ดยการใชว ิธ ีอื่น ๆ เขารว มกัน หลายวิธ ีในการ
ตรวจสอบความตรงของขอมูลของแนวคิดทฤษฎี การใชนักวิจัยหลายคนรวมสังเกตสิ่งเดียวกัน ฯลฯ เพื่อดูวา
ผลลัพธที่เกิดจะไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนกันหรือขัดแยงกัน (Graneheim, 2004) หรืออาจใชวิธีการ
วิเคราะหทบทวนแบบแผนที่แตกตางออกไป (Negative Case Analysis) (Guba & Lincoln, 1985 อางถึงใน
กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2550)
4. การยืนยันผล (Comfirmability) หมายถึง ความสามารถในการยืนยันผลอันเกิดจากขอมูล กูบา
(Guba, 1981 cited in Yanwaree, 2002) ไดเสนอแนะใหใชวิธีการสะทอนคิด (Reflection) ในทุกขั้นตอน
ของการวิจัยโดยอาจสะทอนคิดรวมกับทีมวิจัย (Member Checking) เพื่อใหการมองปญหาของผูวิจัยมีความ
ชัดเจน หรืออาจทดสอบผลการศึกษาที่ไดและการตีความขอมูลดวยการใหผูใหขอมูลไดตรวจสอบ (Guba &
Lincoln, 1985 อางถึงใน กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2550)
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2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสนทนากลุม
1. ความหมายการสนทนากลุม
การสนทนากลุม (Focus group Discussion) เปนการรวบรวมขอมูลการวิจัยจากการสนทนากับผูให
ขอมูลสำคัญ (key informants) เปนกลุมผูรวมสนทนากลุมจะไดมาจากการคัดเลือกตามเกณฑที่นักวิจั ย
กำหนด ซึ่งเปนผูที่สามารถใหคำตอบตรงประเด็นและสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดมากที่สุด โดยมี
ผูดำเนินการสนทนา (moderator) เปนผูถามคำถามตามประเด็นการวิจัยใหกลุมตอบ ซึ่งทำใหคนในกลุมจะได
ยินคำตอบของคนอื่นๆ และจะใหคำตอบเพิ่มเติม ที่อาจเปนคำตอบที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได (เก็จกนก
เอื้อวงศและพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556)
2. ลักษณะสำคัญการสนทนากลุม
Morgan (1998, pp.33-35) ไดกลาวถึงลักษณะของการสนทนากลุม และกลุมที่ไมถูกจัดไววาเปนการ
สนทนากลุม ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงลักษณะของการสนทนา กลุมไดชัดเจนขึ้น ดังนี้
1. การสนทนากลุมเปนวิธีการในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ กลุมที่มีการพบปะกันเพื่อวัตถุประสงค
อื่นๆ จะไมใชการสนทนากลุม
2. ในการสนทนากลุม การอภิปรายภายในกลุมจะทำใหไดขอมูล ดังนั้น กลุมประเภทอื่นๆ มารวมกลุม
กัน เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยไมใชการอภิปรายจึงไมใชการสนทนากลุม เชน
Nominal groups หรือ Delphi groups เปนตน
3. การสนทนากลุมตองเปนการดำเนินการที่มีการวางแผนอยางรอบคอบที่จะเชิญผูเกี่ยวของหรือผูให
ขอมูลที่เหมาะสม และเตรียมคำถามในการสนทนาเพื่อใหไดคำตอบในการวิจัย โดยจะตองมีผูดำเนินการที่
รับผิดชอบในการดูแลใหกลุมไดสนทนาตรงประเด็นที่กำหนดไว
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3. วัตถุประสงคของการสนทนากลุม
วัตถุประสงคของการสนทนากลุม มีหลายประการ ไดแก
1. เพื่อใหไดขอมูลเบื้องลึกที่หลากหลายและแตกตางของกลุมคนที่มีลักษณะ คลายคลึงกัน
2. เพื่อใหไดขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุมที่แตกตางกัน
3. เพื่อใชในงานวิจัยที่ตองการความรวดเร็ว เพราะสามารถทำไดงายถามีวิธีการ บริหารจัดการอยาง
ถูกตอง
4. เพื่อใหทราบถึงทัศนคติของผูรวมสนทนาในหัวขอที่กำหนด รวมถึงวิธีการคิด และการเรียนรูใน
สถานการณนั้นๆ
5. เพื่อใชหาขอมูลสำหรับการสรางสมมติฐานใหมๆ
6. เพื่อใชสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติ และคุณลักษณะตางๆ ของกลุมเปาหมาย
7. เพื่อทดสอบแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือ บริการที่เกิดขึ้นใหมในชุมชน
8. เพื่อประเมินผลโครงการ หรือ บริการดานธุรกิจ
9. เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดคำถามในการสรางแบบสอบถาม
10. เพื่อคนหาคำตอบที่ยังคลุมเครือ/ไมแนชัด เพื่อชวยทำใหงานวิจัยเชิงสำรวจมีความสมบูรณขึ้น
4. วิธีการสนทนากลุม
การสนทนากลุมที่รูจักกันแพรหลายแบงออกเปน 2 วิธี คือ
1. การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interviews) มีลักษณะคลายการสัมภาษณเชิงลึก
ที่ตองมีการซักถามเจาะจงเฉพาะเรื่อง
2. การสนทนากลุมตามธรรมชาติ (Group Discussion) เปนการสนทนากลุมที่เกิดขึ้นไดโดยทั่วๆ ไป
ในการทำงานภาคสนาม เชน สนทนาใตตนไม หรือ สภากาแฟ เปนการสนทนาที่ไมมีโครงสรางทั้ งในแง
ประเด็นการสนทนาและผูเขารวมสนทนา
5. สิ่งที่สำคัญในการจัดสนทนากลุม
1. บุคคลากรที่เกี่ยวของ (Personnel)
– ผูดำเนินการสนทนา (Moderator / Facilitator)
– ผูจดบันทึกการสนทนา (Notetaker/ Recorder)
– ผูชวยทั่วไป (Assistant/ Caretaker)
2. แนวทางในการสนทนากลุม (Group Discussion Guide)
3. อุปกรณสนาม (Field Instruments)
4. แบบฟอรมคัดเลือกกลุมผูรวมสนทนา (Screening Form)
5. สิ่งเสริมสรางบรรยากาศ (Refreshment & Snack)
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6. ของสมนาคุณแกผูที่รวมสนทนา (Remuneration)
7. สถานที่และระยะเวลา (Location and Time)
6. คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ของบุคคลากรที่เกี่ยวของ
1. ผูดำเนินการสนทนา (Moderator/Facilitator) ถือเปนบุคคลสำคัญที่ทำใหการสนทนาบรรลุ
เปาหมาย จึงตองมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1 รูถึงความตองการ หรือเปาหมายของโครงการเปนอยางดี
1.2 มีบุคลิกภาพดี
1.3 มีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ออนโยน มีอารมณขัน
1.4 สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
1.5 สามารถพูด หรือ ใชภาษาทองถิ่นเพื่อการสื่อสารไดดี
นอกจากนี้ ผูดำเนินการสนทนาควรบทบาทหนาทีด่ ังนี้
1) สรางบรรยากาศอยางเปนกันเองตั้งแตเริ่มตนสนทนาจนกระทั่งเสร็จสิ้นการสนทนา
2) ควรชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุมกอนดำเนินการ
3) ขอความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นและยินยอมใหมีการบันทึกขอมูล
4) ควบคุมประเด็น จังหวะของการสนทนา และ เวลา
5) ทำตัวเสมือนเปนผูเรียนรู (เปนผูฟงที่ดี ไมแสดงความคิดตน) ใหผูสนทนาไดแสดงความคิด
อยางเสรี
6) ยืดหยุน เปดใจ อดทนตอการรบกวน/ไมรวมมือ
7) ระมัดระวังน้ำเสียง ทาทีของตนเอง และควบคุมอารมณของตนเอง
8) กระตุนใหผูรวมสนทนาทุกคนมีสวนรวมในการสนทนา
9) สังเกตพฤติกรรมของผูรวมสนทนาตลอดเวลาการสนทนากลุม
10) ระมัดระวังความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในการสนทนา หากเกิดขึ้นควรหาทางหลีกเลี่ยง
2. ผูจดบันทึกการสนทนา (Notetaker/ Recorder) มีบทบาทดังนี้
2.1 วาดแผนผังการนั่งของผูรวมสนทนาทุกคน พรอมมีหมายเลขและชื่อกำกับไว เพื่อ
ประโยชนในการจดบันทึก และการสังเกตพฤติกรรม
2.2 จดบันทึกการสนทนา โดยการสังเกต และตั้งใจฟง พรอมบันทึกตามความเปนจริง
(ถอยคำ ปฏิกิริยาของผูรวมสนทนา)
2.3 ถอดเทปการสนทนาดวยตนเอง
2.4 ขอควรระวัง… ตองไมรวมสนทนาดวย***
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3. หนาที่ของผูชวยทั่วไป (Assistant/ Caretaker)
3.1 จัดเตรียมอุปกรณสนามใหพรอม
3.2 จัดสถานที่และความพรอมในการสนทนากลุม
3.3 คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียง ขณะที่ทำการสนทนา
3.4 อำนวยความสะดวกแกผูดำเนินการสนทนา และ ผูจดบันทึก
3.5 ดูแลบริการเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวแกผูรวมสนทนา
3.6 อำนวยความสะดวกทั่วๆ ไป
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3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. องคประกอบของแนวคำถาม/ประเด็นคำถามในการสนทนากลุม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการสนทนากลุม คือ แนวคำถาม/ประเด็นคำถามในการ
สนทนากลุม ซึ่งแนวคำถามหรือประเด็นคำถามในการสนทนากลุมเปนสิ่งสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จในการ
สนทนากลุม นักวิจัยจำเปนตองกำหนดแนวคำถาม/ประเด็นในการสนทนากลุมที่มีความเหมะสม สอดคลองกับ
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จ ั ย หรื อ คำตอบที ่ ผ ู  ว ิ จ ั ย ต อ งการ โดยแนวคำถาม/ประเด็ น ในการสนทนากลุ ม
ควรประกอบดวยคำถามใน 3 ลักษณะ คือ
1. คำถามนำ
2. คำถามหลักซึ่งเปนคำถามที่มุงตอบคำถามการวิจัย และ
3. คำถามเพื่อสรุป
คำถามทั้ง 3 ลักษณะนี้มีรายละเอียด ดังนี้
1. คำถามนำ เปนคำถามที่จะนำผูเขารวมสนทนากลุมเขาสูประเด็นการสนทนา เปนคำถามเปด
กวางๆ ที่จะชวยใหผูเขารวมสนทนารูสึกสบายๆ ในชวงเริ่มตนสนทนา โดยสวนใหญจะไปนำไปสูประเด็นการ
วิจัยที่ตองการคำตอบโดยตรง เชน อาจเกริ่นนำวา “วันนี้ เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ การดำเนินการตาม
โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนาการเด็กเล็กกันนะครับ พอกลาวถึงเรื่องนี้ทานคิดอยางไร” หรือ
“วันนี้เราจะคุยเรื่องการอาหารการกินกัน อาการที่ทานชอบกินมากที่สุดคืออะไร ทำไมถึงชอบ”
2. คำถามหลัก ตองเปนคำถามที่สอดคลองกับคำถามการวิจัย/วัตถุประสงคการวิจัย จะประกอบดวย
คำถามหลั ก (main questions) และคำถามรอง (sub questions) ซึ ่ ง เป น ข อ คำถามที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง
รายละเอียดที่ตองการขยายคำถามหลักเพื่อใหผูวิจัยไดเขาใจในประเด็นตางๆ ชัดเจนขึ้น รวมทั้งคำถามที่จะใช
เพื่อใหผูเขารวมสนทนาได ขยายความหรื อบอกเลาบางสิ่งบางอยางที่มักไมเปดเผยงายๆ เปนการ “ลวง
คำตอบ” เรี ย กว า เป น คำถามแบบตะล อ มกล อ มเกลา (probe questions) เช น “ท า นมี ว ิ ธ ี ค ิ ด ในเรื ่อง
.................... อยางไร” “ทานมีการเตรียมการอยางไรบาง” “สิ่งที่ไดดำเนินการมีสิ่งใดที่ถือวาเปนจุดแข็ง และ
สิ่งที่ใดที่เปนจุดออน” “หากจะตองปรับปรุงการดำเนินการ ทานคิดวาควรปรับปรุงในดานใดบาง” และ “ทาน
คิดวาควรหนวยงานใดเขามาสนับสนุนการดำเนินงานบาง และควรสนับสนุนอยางไร” โดยควรมีคำถามหลัก
(main questions) อยูระหวาง 6-10 ประเด็น สวนคำถามรองใหขึ้นอยูกับความครอบคลุมแตไมควรมาก
จนเกินไป
3. คำถามเพื่อการสรุป เปนคำถามที่ผูวิจัยใชเพื่อตรวจสอบวา มีประเด็นที่ผูรวมสนทนากลุมอาจยังไม
มีโอกาสไดกลาวถึง หรืออยากเติมเต็มขอมูลที่มีความสำคัญในการสนทนากลุม เชน “จากที่เราคุยกันมา มีทาน
ใดที่อยากเสนอประเด็นหรือมุมมองอื่นๆ อะไรอีกบางไหม” หรือ “มีใครอยากเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องใดอีกบาง
ไหม” หรือ “ในเรื่องขอเสนอเพื่อการปรับปรุงตามที่เราคุยกันมา มีใครอยากเสนอมุมมองเพิ่มเติมไหม”
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สำหรับการสรางแนวคำถามในการสนทนากลุมนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงเปนเรื่องแรก คือควรเปนคำถามที่
ตรงกับคำถามการวิจัยหรือสิ่งที่ตองการคำตอบหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย และควรเปนคำถามเปด
ที่งาย ตรงไปตรงมา เปนคำถามที่ใชในการถามสมาชิกทุกคน โดยสมาชิกทุกคนสามารถใหขอมูลและบอก
ความรูสึกได ไมใชเพื่อถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง และในแตละคำถามไมควรถามในหลายๆ
ประเด็น ควรถามเพียงประเด็นเดียว รวมทั้งไมเปนคำถามที่ตองการคำตอบเพียงวา “ใช” หรือ “ไมใช”
เทานั้น นอกจากนั้น ควรเปนคำถามที่ไมทำใหผูรวมสนทนาสับสน (การใชภาษที่เขาใจงาย) ตีความไดยาก
รวมทั้งควรเปนคำถามที่ไมทำใหผูรวมสนทนากลุมเกิดขอขัดแยงกัน
2. ลักษณะของแนวคำถามในการสนทนากลุม
1.แนวคำถาม/ประเด็นคำถามที่ใชในการสนทนากลุม จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
2.แนวคำถาม/ประเด็นคำถามจะมุงเปาไปที่การทำความเขาใจพฤติกรรม (Behavior) การรับรู
(Perception) และความรูสึก (Feeling) ของสิ่งที่ตองการวิจัย
3.ควรมีแนวคำถาม/ประเด็นคำถามหลักในการถามประมาณ 6 – 10 คำถาม ในแตละแนวคำถาม/
ประเด็นคำถามหลักควรมีแนวคำถาม/ประเด็นคำถามรอง 3-5 คำถาม
4.การสนทนากลุมจะเปนการสนทนาโดยมีจุดมุงหมายอยูแลว แตตองคอยๆ ตะลอมถามไปเรื่อยๆ ให
นึกถึงคำถาม 6 Question Words (ใคร / ทำอะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร / ทำไม / อยางไร) ใหถามความคิดเห็น
เหตุผล และมุมมอง
5.เปนคำถามปลายเปด เชน
“คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับเรื่องของ………..”
“คุณมีความคิดเห็นในเรื่อง................อยางไรบาง”
“คุณรูสึกอยางไรเกี่ยวกับ.................…”
“คุณไดขอมูลเกี่ยวกับ…มาอยางไร”
รู ป แบบของแนวคำถาม/ประเด็ นคำถามที่ ใชในการสนทนากลุ มที่ ใชโดยทั่ว ไปนั้น ควรมีร ูป แบบ
ดังตอไปนี้
1.มีลกั ษณะเปนเคาโครง(outline) หรือหัวขอการสนทนา
2.จะตองมีความยืดหยุนได (flexible) เปนเพียงแนวคำถามคราวๆ เพื่อเปนแนวในการสัมภาษณหรือ
การสนทนาใหครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย
3.ควรจะเรียงลำดับใหเนื้อหามีความตอเนื่อง
4.เนื้อหาของแนวคำถามในการวิจัยเรื่องเดียวกันแตใชกับกลุมเปาหมาย แตละกลุมอาจไมเหมือนกันก็
ได
5.ความยาวของแนวคำถามควรมีความยาวไมมากนัก คือประมาณ 1-3 หนากระดาษ
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เนื่องจากคำถามในแนวคำถาม/ประเด็นคำถามจะเปนเพียงเคาโครงของคำถาม เทานั้น ดังนั้นลักษณะ
ของคำถามทีใ่ ชในการสนทนากลุมควรเปน ดังนี้
1.เปนคำถามปลายเปด (open-ended questions) คือ เปนคำถามในลักษณะที่เปดโอกาสใหผู ให
ขอมูลตอบไดอยางเสรีตามความพอใจ
2.เปนคำถามทีไ่ มเปนการถามนําหรือเสนอแนะใหผูใหขอมูลตอบ ไปในแนวทางทีว่ างไว
3.เปนคำถามที่จะไมทำใหผูใหขอมูลเกิดความรูสึกไมอยากตอบ หรือจะทำใหผูใหขอมูลเกิดความเสื่อม
เสียหรืออับอาย
4.เปนคําถามที่เนนในเรื่องความ คิดเห็นหรือเหตุผล เปนการอธิบายที่มีรายละเอียดลุมลึก และมี
ความหมายมากกวาที่จะเนนในเรื่องปริมาณ
5.ไมควรถามคําถามที่เปนความรูทางวิชาการมากเกินไป เพราะถาผูใหขอมูลตอบไมไดจะรูสึกกลัวที่จะ
ตอบหรือพูดคุยตอไป
6.ควรใชคําถามที่มีลักษณะกระตุนใหไดแสดงความคิดเห็นอธิบายความใหกวางขวางขึ้น หากยังเงียบ
ควรถามคําถามอื่นๆตอไป
3. การหาคุณภาพแนวคำถาม/ประเด็นคำถาม
คุณภาพของเครื่องมือขึ้นอยูกับลักษณะสำคัญที่ตองพิจารณาไดแก ความเที่ยงตรง(Validity) ความ
เชื่อมั่น(Reliability) ความเปนปรนัย(Objectivity) อำนาจจำแนก(Discrimination)ปฏิบัติจริงได (Practical)
ยุติธรรม (Fairness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาเครื่องมือทุกชนิดหรือทุก
ชิ้นตองตรวจสอบคุณภาพทุกประเด็นขึ้นอยูกับชนิดหรือประเภทของเครื่องมือ หรือแลวแตความจำเปนที่ตอง
ใชสำหรับการวิจัย ในการหาคุณภาพแนวคำถาม/ประเด็นคำถาม มักจะหาคุณภาพดังนี้
3.1 ความเที่ยงตรง (Validity) บางแหงเรียกวา ความตรง เปนลักษณะที่บงชี้วาเครื่องมือนี้สามารถ
วัดในสิ่งที่ประสงคจะวัดคือ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลหรือวัดคาตัวแปรไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
เชน ตาชั่ง หรือเครื่องชั่ง ความเที่ยงตรงมีหลายประเภทไดแก ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตาม
โครงสราง ความเที่ยงตรงตามสภาพและความเที่ยงตรงตามพยากรณ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ควร
ตรวจสอบความเที่ยงตรงแตไมจำเปนตองตรวจสอบความเที่ยงตรงครบทุกประเภท ซึ่งในแนวคำถาม/ประเด็น
คำถามในการสนทนากลุมมักจะใชความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในการตรวจสอบคุณภาพ
ดานความเที่ยงตรง (Validity)
3.2 ความเชื ่ อมั ่ น (Reliability) เมื่อวัดสิ่งเดีย วกัน คาของการวัดแตล ะครั้งควรคงที่ส ม่ำ เสมอ
เครื่องมือที่ดีตองวัดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวไดผลคงที่ คงเสนคงวา ในการสนทนากลุมมักใชวิธีการตรวจสอบสาม
เสา (Triangulation) เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่นของขอมูล และคำตอบที่จะได
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4. วิธีการตรวจสอบสามเสา คืออะไร
Triangulation หมายถึง การเปรียบเทียบขอคนพบ (Finding) ของปรากฏการณที่ทำการศึ กษา
(Phenomenon) จากแหลงและมุมมองที่แตกตางกัน นักวิจัยจำนวนมากคาดหมายวา Triangulation เปน
แนวทางการยืนยันความนาเชื่อถือ (Credibility, Validity) ของขอมูลหรือสิ่งที่คนพบ
ขอเท็จจริง คือ การตรวจสอบสามเสา (triangulation) เปนการใชระเบียบวิธีการวิจัยหลายอยางใน
การศึกษาปรากฏการณเดียวกัน ไมจำเปนตองมีสามขอ มีมากกวานี้ก็ได เชน ระเบียบวิธีวิจัย (research
method triangulation), ทฤษฎี (theoretical triangulation), ผูวิจัย (researcher triangulation), ขอมูล
(data triangulation)
การตรวจสอบสามเส า (triangulation) นำมาใชในการตรวจสอบคุ ณภาพงานวิ จ ัย ทั้ ง การวิ จั ย
เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) และการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) ในการศึ ก ษา
เชิงปริมาณ (Quantitative) เปนการตรวจสอบความถูกตอง (Validation) การศึกษาเชิงคุณภาพเปนการหา
คำตอบ เป น กลยุ ท ธการใช ว ิ ธ ี ก ารที ่ เ หมาะสมเพื ่ อ หาความน า เชื ่ อ ถื อ (Credibility) ของการวิ เ คราะห
เชิงคุณภาพ เปนวิธีการทางเลือกของเกณฑพิจารณาปกติ เชน ความเชื่อมั่น (Reliability) และความถูกตอง
(Validity)
การตรวจสอบสามเสา (triangulation) ในการศึกษาเชิงคุณภาพ เปนกระบวนการที่ถูกนำมาใชใน
การสังคมศาสตร ดวย การรวบรวมวิธีการใชผูสังเกต (observer) ทฤษฎี (theory) วิธีการ (methods) และ
ขอมูลเชิงประจักษ (empirical material) ที่ซ้ำซอนกัน นักวิจัยหวังวา จะขจัดจุดดอย หรือ ความลำเอียง
ภายในและปญหาที่เกิดจากการใชวิธีการอยางเดียวและการใชทฤษฎีเดียวในการศึกษา
รูปแบบของ Triangulation
รูปแบบของ Triangulation มี 7 รูปแบบไดแก
1. Data Triangulation การเปรียบเทียบและตรวจสอบความแนนอนของขอมูลโดยนำขอมูลที่ไดมา
เปรียบเทียบ
2. Multiple Investigator Triangulation การใชนักวิจัยหลายคนในสนามแทนการใชนักวิจัยเพียง
คนเดียว
3. Multiple Analyst Triangulation การใชผูวเิ คราะหขอมูลที่เก็บจากสนามมากกวา 2 คนขึ้นไป
4. Reviews Triangulation การใหบุคคลตาง ๆ ที่ไมใชนักวิจัยทำการทบทวนขอคนพบจากการ
วิเคราะห
5. Methods Triangulation การเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาจากการเก็บขอมูลหลายวิธีการ
6. Theory Triangulation การใชมุมมองของทฤษฎีตาง ๆ มาพิจารณาขอมูลชุดเดียวกัน
7. Interdisciplinary Triangulation การใชสหวิทยา การมารวมวาทกรรม อธิบายขอคนพบตางๆ
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4. ขั้นตอนการสนทนากลุม
1. องคประกอบของการสนทนากลุม
องคประกอบของการสนทนากลุมมีดังนี้
1. ประเด็น/แนวคำถามที่ตองการสนทนา ซึ่งจะทำใหสามารถรับทราบความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ
2. แนวคำถามที่จะตองกำหนดไวลวงหนา และจะตองมีการจัดเปนหมวดหมู และลำดับกอนหลัง เพื่อ
ปองกันความสับสนในการสนทนา
3. การคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม โดยจะคัดเลือกผูที่มีประสบการณตรง และมีภูมิหลังคลาย ๆ กัน
หรือใกลเคียงกัน เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกในกลุม
4. บุคลากรที่จะดำเนินการสนทนากลุม ประกอบดวย
4.1 พิธีกร ทำหนาที่ถามคำถาม และนำการพูดคุย รวมทั้งควบคุมการสนทนาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค กระตุนใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน
4.2 ผูจดบันทึกการสนทนา ซึ่งจะจดทั้งคำพูด อากัปกริยา ทาทาง อารมณ รวมทั้งการบันทึก
ผังการนั่งของสมาชิกผูเขารวมสนทนาดวย
4.3 ผูชวยดำเนินรายการ เปนผูคอยอำนวยความสะดวกใหแกกลุมผูสนทนาทุกดาน อาทิ
การบริการเครื่องดื่ม อาหารวาง รวมทั้งคอยควบคุมไมใหกลุมผูสนทนาไดรับการรบกวนจากภายนอก
5. อุปกรณที่ใชในการสนทนากลุม ประกอบดวย
5.1 เครื่องบันทึกเสียง โดยจะตองเตรียมสำรองแบตเตอรี่ใหเพียงพอ
5.2 สถานที่สำหรับการสนทนา ซึ่งจะตองเปนสถานที่ที่สมาชิกรูจัก มีความสะดวกสบาย
เงียบสงบไมพลุกพลานหรือมีเสียงรบกวน
5.3 ของที่ระลึก เพื่อตอบแทนสมาชิกที่เขารวมกลุมสนทนา ซึ่งจะแจกใหหลังเสร็จการ
สนทนาแลว
5.4 อาหารวาง น้ำดื่มระหวางการสนทนา รวมทั้งอุปกรณเสริมการพูดคุย อาทิ รูปภาพ
เอกสาร หนังสือ ฯลฯ
5.5 ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ไมควรเกินกวา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ
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2. ขั้นตอนการสนทนากลุม
ในการดำเนินการสนทนากลุม มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
1. เชิญสมาชิกเขาหองที่จัดเตรียมไว หากเปนหองที่ใหญ และสมาชิกนั่งหางกัน อาจตองมีระบบเสียง
เขามาชวยใหการสนทนาเปนไปอยางราบรื่นชัดเจน
2. ควรมีปายชื่อ (อาจเปนชื่อจริงหรือชื่อสมมุติก็ได) สำหรับสมาชิกทุกคน โดยวางปายชื่อไวดานหนา
เพื่อใหสามารถเรียกชื่อกันได
3. เริ่มตนดวยการแนะนำตนเองและทีมงาน โดยผูดำเนินการสนทนา (Moderator) จะตองชี้แจง
วัตถุประสงคของการสนทนากลุมในครั้งนั้นดวย พรอมทั้งขออนุญาตดวยวาจะมีการบันทึกเสียงไวดวย
4. สรางบรรยากาศ สรางความคุนเคย และเริ่มคำถามตามลำดับที่เตรียมไว
5. เปดโอกาสใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยพิธีกรตองคอยกระตุนใหสมาชิกไดแสดง
ความเห็นอยางทั่วถึง รวมทั้งคอยจำกัดเวลาสำหรับสมาชิกบางรายที่ใชเวลามากเกินไปในการแสดงความ
คิดเห็นหรือคอบครอบงำความคิดผูอื่น
6. เมื่อไดพูดคุยจนครบประเด็น และถึงเวลาที่ตองยุติ (ไมควรเกิน 2 ชั่วโมง) ผูดำเนินการสนทนา
กลาวยุติการสนทนา กลาวขอบคุณ และแจกของที่ระลึกแกผูเขารวมสนทนากลุม
3. คุณลักษณะสำคัญในการเปนผูดำเนินการสนทนากลุมที่มีประสิทธิภาพ
เก็จกนก เอื้อวงศ (2562) ไดกลาววา ประสิทธิภาพในการสนทนากลุมขึ้นอยูกับผูดำเนินการสนทนา
กลุมเปนปจจัยสำคัญ ผูดำเนินการสนทนากลุมควรมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้
1. ตองมีความคุนเคยกับเรื่องหรือประเด็นในการสนทนาโดยหากเปนนักวิจัยก็จะตองศึกษาคนควา
และมีความรูความเขาใจในประเด็นที่สนทนา แตหากไมใชนักวิจัยตองเปนบุคคลที่มีประสบการณและคุนเคย
กับประเด็น หรือทำความเขาใจประเด็นที่สนทนาเปนอยางดี
2. เปนบุคคลที่มีความสุภาพ จริงใจ ยืดหยุน มีความละเอียดออนตอบุคคลทั้งหญิงและชาย และ
คำนึงถึงความออนไหวทางวัฒนธรรม ซึ่งคุณลักษณะนี้มีสวนที่จะเสริมสรางบรรยากาศในการสนทนากลุม
เปนไปดวยดีมีความเปนกันเอง ไมทำใหเกิดความขัดแยงในกลุม
3. เป น บุ ค คลที ่ เ คารพและให เ กี ย รติ ผ ู  เ ข า ร ว มการสนทนา ไม แ สดงออกในลั กษณะการตั ด สิ น
การผู กขาด การพู ดเพี ย งคนเดี ย ว หรื อแสดงอาการดูถูกผูเ ขารว มการสนทนากลุ ม รวมถึ งการแสดงว า
ตัวผูดำเนินการสนทนามีความรู หรือรูมากกวาผูรวมสนทนา
4. เปนบุคคลที่เปนอิสระจากอคติทั้งหลาย ไมแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับเรื่องที่สมาชิกพูด
และไมชี้นำความคิดของสมาชิกในกลุม
5. เปนผูเอื้ออำนวยในการนำกลุมในการสนทนา ตองการทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม สิ่งสำคัญ
คือตองรูวาจะมีวิธีจัดการในกลุมอยางไร หากมีคนที่เขามาครอบงำกลุม หรือมีความขัดแยงในกลุม
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6. เปนผูมีทักษะในการใชคำถามที่ควรเปนคำถามเปด มีความชัดเจน ตรงประเด็น รวมทั้งใชคำถามที่
สามารถจะซักไซไลเลียงขอมูลตางๆ หรือเปนคำถามตะลอมกลอมเกลาไดเปนอยางดี
7. มีความสามารถดานภาษาที่ใชในการสนทนากลุม เพราะการสนทนากลุมไมสามารถดำเนินการได
โดยผานลามหรือโดยบุคคลที่สาม ไมวาเขาจะมีทักษะหรือไมก็ตาม ดังนั้น ในกรณีที่มีการใชภาษาท องถิ่น
ผูดำเนินการควรมีความสามารถในการใชภาษาของทองถิ่นนั้นไดเปนอยางดี
8. เปดโอกาสใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผูดำเนินการสนทนาตองคอยกระตุนให
สมาชิกไดแสดงความเห็นอยางทั่วถึง รวมทั้งคอยจำกัดเวลาสำหรับสมาชิกบางรายที่ใชเวลามากเกินไปในการ
แสดงความคิดเห็นหรือครอบงำความคิดผูอื่น
4. ขอดีและขอจำกัดของการสนทนากลุม
4.1 ขอดีของการสนทนากลุม
4.1.1 ชวยใหเก็บขอมูลจากตัวอยางจำนวนหลายคนไดในระยะเวลาสั้น และสามารถเสนอผล
การศึกษาไดในเวลาอันจำกัด
4.1.2 มีโครงสรางที่ยืดหยุน และใชกับกลุมตัวอยางไดหลายแบบ
4.1.3 นั กวิ จ ั ย สามารถเลื อกใชไดตามตองการ สามารถใชเสริมกับ การวิจ ัย แบบอื่น ก็ได
4.1.4 ขอมูลที่ไดเ ปน การผานการถกเถีย งโต ตอบกัน เองของกลุ มสนทนา ทำใหมั่น ใจใน
ความถูกตองแมนยำ มีความนาเชื่อถือ และมีความหลากหลายของขอมูล
4.1.5 ขอมูลการสนทนากลุมแตละครั้งทำใหไดประเด็นคำถามใหมๆ หรือสมมติฐานใหมๆ
เพื่อการคนควาศึกษาตอ
4.1.6 ปฏิกิริยาของผูรวมวงสนทนาตอประเด็นที่สนทนา และตอกันและกัน ทำใหไดขอมูล
เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณคาตางๆ ของสังคมของผูเขารวมวงสนทนาที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกัน
4.1.7 บรรยากาศเปนกันเอง การมีปฏิสัมพันธตอกัน ชวยทำใหการสนทนาของกลุมเปนไป
อยางมีชีวิตชีวา ไมตึงเครียด
4.1.8 ผูวิจัยสามารถดำเนินการสนทนาตามไปดวย คอยควบคุมเกม และสรางบรรยากาศให
ราบรื่นไปตามที่ตั้งเปาหมายไว
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4.2 ขอจำกัดของการสนทนากลุม
4.2.1 ผูดำเนินการสนทนาที่ไม ไดร ับการฝ กฝนอยางถู กต อง จะทำใหการดำเนิน กลุ มไม
ราบรื่น
4.2.2 แนวทางการสนทนากลุมที่เรียบเรียงไมดี ไมมีลำดับ มีความซับซอน จะทำใหการ
สนทนาวกวน สับสน ในที่สุดผูรวมสนทนาก็จะไมอยากที่จะออกความคิดเห็น
4.2.3 ผูรวมวงสนทนาไมมีลักษณะรวมคลายกัน หรือวัฒนธรรมเดียวกัน และสามารถขมกัน
ได การสนทนาก็จะไมราบรื่น บรรยากาศกลุมเสีย หรือมีคนไมพูดมากขึ้น
4.2.4 ข อมู ล จากการสนทนากลุมไมส ามารถใหภาพพฤติกรรมจริง ซึ่งไดจ ากการสังเกต
เพราะสิ่งที่คิดหรือพูดออกมาอาจไมใชสิ่งที่ทำ
4.2.5 ขอมูลจากกลุมแตละกลุมไมสามารถเปนตัวแทนของสังคมหรือวัฒนธรรมที่ผู ร ว ม
สนทนาดำเนินชีวิตอยูได ใชอธิบายไดเฉพาะกับบริบทของกลุมนั้นๆ เทานั้น
4.2.6 ไมเหมาะที่จะใชในหัวขอสนทนาที่เปนเรื่องสวนตัวมากๆ
4.2.7 การสรางแนวคำถาม จะตองเรียบเรียงแนวคำถามใหดีไมวกวน โดยอาจจะเรียงลำดับ
ตามประเภทของประเด็นตามความยากงายหรือตามลำดับความตรงไปตรงมาและซับซอนของเหตุผลดังนั้นควร
จะตองมีการทดสอบ (Pretest)
4.2.8 การคัดเลือกสมาชิกผูเขารวมวงสนทนา จะตองไดตามหลักเกณฑที่กำหนดไว โดยตอง
มีลักษณะตางๆที่เหมือนกัน (Homogeneous) ไมขมซึ่งกันและกัน
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5. การวิเคราะหขอมูล
1. ความหมายของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และจุมพล หนิมพานิช (2538,464) ไดกลาววา การวิเคราะหขอมูล เชิ ง
คุณภาพโดยทั่วไป หมายถึง การสรุปเนื้อหาสาระของขอมูล และหาแบบแผนของความสัมพันธระหวางขอมูล
หรือตัวแปร หรือหมายถึงการสรุป พรรณนาและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล
ชยันต วรรธนะภูมิ (2536, 143) ไดใหความหมายวา การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง การ
นำเอาขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัยมาจัดกระทำใหเปนระบบและหาความหมาย แยกแยะ องคประกอบ
รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูลเพื่อใหสามารถ นำไปสูความเขาใจตอการดำรงอยูและการ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศึกษา
นอกจากนี้ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2544, 10) ไดใหความหมายวา การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
หมายถึง การแยกแยะ การตีความหมาย การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธเกี่ยวกับ ปรากฏการณ การหา
แบบแผนการอธิบายและการสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมหรือพฤติกรรมในสภาพสังคม หรือปรากฏการณทางสังคมที่
ศึกษา
จากความหมายดังกลาวขางตน จะเห็นวาการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยความหมาย
หลัก 2 ประการ คือ
1. การจำแนกและจัดระบบขอมูลเพื่อใหเขาใจถึงความหมายและความสัมพันธของปรากฎการณจาก
ทัศนะของผูถูกวิจัย (Native’ s Category) การวิเคราะหขอมูลในความหมายนี้ จึงเปนการจัดหมวดหมูของ
ขอมูล หาแบบแผน ความหมายและความสัมพันธของปรากฏการณภายใตบริบททางสังคม และวัฒนธรรมที่
ศึ ก ษา และทำความเข า ใจกั บ ความหลากหลายและความแตกต า งของข อ มู ล ที ่ เ ก็ บ รวบรวมมา
2. การหาความสัมพันธของขอมูล แยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธิบายสาเหตุความสัมพันธ รวมทั้งเปนการ
อธิบายการเกิดขึ้น การดำรงอยูและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศึกษา
2. ลักษณะของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
2.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ตองการที่จะอธิบายความสัมพันธของปรากฏการณเชนเดียวกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ แตเปนการอธิบายในมิติที่แตกตางกัน คือการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมุงเนนที่จ ะ
จำแนกให เ ห็ น ความหลากหลาย (Complexity) และความหมายของปรากฏการณ (Thick Description)
มากกว า ที ่ จ ะเสนอให เ ห็ น ถึ ง ความคล า ยคลึ ง กั น และความสั ม พั น ธ ท ี ่ ว ั ด ได ด  ว ยค า ทางสถิ ติ
2.2 การวิ เ คราะห ข  อ มู ล อาศั ย ข อ มู ล ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป น ภาพรวม (Holistic View) ซึ ่ ง หมายถึ ง
องคประกอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันที่มีอยูแลวตามสภาพที่เปนจริงเพื่อชวย
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ใหเกิดความหมายและความสัมพันธของปรากฏการณในดานตางๆไมใชเปนการเลือกวิเคราะหปรากฏการณ
อยางโดดๆหรือเปนสวนเปนเสี้ยวที่ขาดความเกี่ยวพันกับสวนอื่น ๆ (Holloway & Wheeler, 1996)
2.3 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะเริ่มกระทำพร อมๆกับ การเก็บรวบรวมขอมูล และกระทำ
พรอมๆกันไปตลอดระยะเวลาของการเก็ บรวบรวมข อมูล (ชาย โพธิสิตา, 2549) ทั้งนี้เพราะการวิจั ย เชิ ง
คุณภาพเปนกระบวนการแสวงหาความรูแบบอุปนัย (Inductive) คือเนนการออกไปสัมผัสกับปรากฏการณ
เปนรูปธรรมกอน แลวจึงสรางสมมติฐาน และตรวจสอบสมมติฐานนั้นเปนขั้นๆไป จนมั่นใจวาเปนขอคนพบที่
สามารถลงเปนขอสรุปได และการวิจัยเชิงคุณภาพยังเปนการศึกษาปรากฏการณจากหลายๆ มิติ (Multidimension) เพื่อใหเห็นภาพรวม (Holistic) ของปรากฏการณที่เกิดขึ้น การมองจากหลายมิติหรือหลายแงมุม
นี้ คือการใชแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายในการพิจารณาปรากฏการณ ดังนั้นระหวางเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปน
ชวงที่นักวิจัยไดสัมผัสกับรูปธรรมของปรากฏการณนั้น ก็จ ะนำแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายมาชวยในการ
วิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กันดวย
2.4 การวิจัยเชิงคุณภาพตองอาศัยขอมูลที่เปน "บริบท" ของปรากฏการณที่ใหความหมายและมีผลตอ
การดำรงอยูของปรากฏการณนั้น ๆ มาเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล (Holloway & Wheeler, 1996)
นั้นคือ ปรากฏการณสังคมไมไดอยูโดด ๆ ดวยตัวของมันเอง แตเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขบางประการและมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับปรากฏการณอื่นๆในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ถาจะแยกปรากฏการณนั้นมาศึกษา
โดดๆ หรือเปนอิสระจากบริบทของมัน ก็จะทำใหขาดความเขาใจถึงความหมายและความสัมพันธ ตลอดจนทำ
ใหเปนการวิเคราะหปรากฏการณนั้นอยางขาดความหมายทางประวัติศาสตรของมันไปนั่นเอง (Beck, 1994)
2.5 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตองคำนึงถึงทัศนะคนใน (Insider View/Emic) ซึ่งหมายถึงผูที่ให
ขอมูลแกนักวิจัย และทัศนะคนนอก (Outsider View/Etic) ซึ่งหมายถึงมุมมองของผูวิจัย เพื่อใหไดขอสรุปจาก
การวิเคราะหขอมูลที่เปนขอสรุปของปรากฏการณจริงตามความคิดเห็นของผูที่อยูในปรากฏการณนั้นๆ จริงซึ่ง
ก็หมายถึงผูใหขอมูล (Informants) นั่นเอง (ศากุล ชางไม, 2546)
2.6 นักวิจัยเชิงคุณภาพตองคำนึงถึงขอมูล "หนาบาน" และขอมูล "หลังบาน" ปรากฏการณที่เรา
มองเห็นถื อเปน เพีย งข อมู ล "หนาบาน" ยังมีอีกสว นหนึ่ งที่ ซ อนอยูเบื้ องหลั ง และเปนสิ่ งที่ อธิบ ายความ
เคลื่อนไหว และทิศทางของปรากฏการณ "หนาบาน" หนาที่ของนักวิจัยในการวิเคราะหขอมูลก็คือ การคนหา
เบื้องหลังของปรากฏการณ "หนาบาน" อันนี้เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับปญหาใหชัดเจนขึ้นนั้นเอง (เบญจา
ยอดดำเนิน-แอตติกจ และคณะ, 2536)
2.7 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตองอาศัยสมมติฐานชั่วคราว นักวิจัยจะตองนำแนวคิดทฤษฎีที่
หลากหลายร ว มกั บจิ น ตนาการของนักวิ จั ย มาลองสรางเปน สมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis)
จำนวนมากและขณะที่เก็บรวบรวมขอมูล สมมติฐานชั่วคราวเหลานี้จะเปนสิ่งที่กอใหเกิดแงคิด และมีลักษณะ
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ยั ่ ว ยุ ใ ห ค ิ ด ต อ (Generative) ดั ง นั ้ น คนช า งสงสั ย จึ ง มี ค ุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที ่ จ ะเป น นั ก วิ จ ั ย เชิ ง คุ ณภาพ
(ชยันต วรรธนะภูต,ิ 2537; สุภางค จันทวานิช, 2540)
2.8 ผูวิจัยตองเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะต อง
กระทำไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล ตองระลึกอยูเสมอวาผูวิจัยคือเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และในขณะเดียวกันผูวิจัยก็คือผูที่ตองวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง กระบวนการ
ที่นักวิจัยเขาไปสัมผัสปรากฏการณดวยตนเอง การสรางสมมติฐานชั่วคราว จำเปนตองกระทำโดยนักวิจัยหลัก
ที่รูปญหาการวิจัยเปนอยางดี หรืออาจกลาวไดวาตองกระทำโดยผูที่รูคำถามการวิจัย และไดอานแนวคิดทฤษฎี
ตางๆที่เกี่ยวของกับคำถามการวิจัยมาแลวเปนอยางดี ซึ่งหากงานวิจัยที่ทำเปนหมูคณะ ผูรวมวิจัยจะตอง
ทำงานกันอยางใกลชิด มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นกันตลอดระยะของการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูล และถึงแมเปนงานวิจัยที่ทำตามลำพัง นักวิจัยก็ตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
ตลอดเวลาเชนกัน นั่นคือการวิเคราะหขอมูลคือการสรางบทสนทนาโตตอบ (Dialogue) ในสมองของนักวิจัย
กั บ เพื ่ อนร วมโครงการวิ จั ย หรื อกั บ นั กวิจ ัย คนอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความงอกเงยทางปญ ญาในการพิจ ารณา
ปรากฏการณตอไป
3. วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหขอมูลตองเริ่มกระทำพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล และตองดำเนินตอไปภายหลัง
การเก็บขอมูลสิ้นสุดลง ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพไมมีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่ตายตัวเปนตัวกำหนด
เปนการศึกษาปรากฏการณจากหลายมิติเพื่อใหเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น การมองจากหลายมิตินี่เอง เปน
การใชแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายในการพิจารณาปรากฏการณ โดยระหวางที่ผูวิจัยกำลังเก็บรวบรวมขอมูลอยู
อาจนำแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ไดทบทวนวรรณกรรมมาชวยในการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกัน การวิเคราะห
ขอมูลขณะเก็บรวบรวมขอมูลยังชวยในการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมที่ไมครบถวน ใหครบถวนพอที่จะตอบคำถาม
การวิจัยได (ศากุล ชางไม, 2546)
การวิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะวิธีการหลักที่ใชใน
การวิเคราะหนั้นเปนวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูลจำนวนหนึ่ง มักไมใชสถิติชวยในการวิเคราะห หรือถาใชสถิติ
ก็ไมไดใชเปนวิธีวิเคราะหหลัก แตใชเปนขอมูลเสริม ดังนั้นผูวิเคราะหขอมูลจึงมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการ
วิจัย ผูวิเคราะหขอมูลควรมีความรอบรูในเรื่องแนวคิดทฤษฎี มีความรูจริงดวยตัวเอง สามารถสรางขอสรุปผล
เปนกรอบแนวคิด (Appleton, 1995)
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วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสวนใหญขอมูลที่นำมาวิเคราะห
จะเปนขอความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดจากการสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึก
2. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนขอความบรรยายเหมือนกัน แตเปนการกระทำกับ
ขอมูลที่ไดจากเอกสาร จะกระทำโดยการพยายามทำใหขอมูลนั้นเปนจำนวนที่นับได มักใชในการวิเคราะห
ขอมูลเอกสารในการวิจัยเอกสาร
รายละเอียดมีดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป
การวิเคราะหขอมูลแบบนี้ มีอยูดวยกัน 3 ชนิด (Appleton, 1995) คือ
1.1 การวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสรางขอสรุปขอมูลจาก
สิ่งที่เปนรูปธรรม หรือปรากฎการณที่มองเห็น เชน พิธีกรรม การดำเนินชีวิต ความเปนอยู การทำงาน ฯลฯ
เมื่อผูวิจัยไดเห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณตาง ๆ แลวจึงลงมือสรุป แตหากขอสรุปนั้นยังไมไดรับการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ก็ถือวา ผลที่ไดเปนสมมติฐาน หากไดรับการยืนยันก็ถือวาเปนขอสรุปได
1.2 การวิเคราะหโดยการจำแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) คือ การจำแนกขอมูล
เปนชนิด (Typologies) ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนของเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (ชาย โพธิสิตา, 2549) แบง
ออกไดเปน 2 วิธี (Miles & Huberman, 1994)
1.2.1 แบบใชทฤษฎี คือ การแยกชนิดในเหตุการณนั้น ๆ โดยการยึดแนวคิดทฤษฎีเปน
กรอบ ซึ่งแบงเปน
1) การกระทำ (Acts) คือเหตุการณหรือสถานการณ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไมยาวนานหรือตอเนื่อง
2) กิจกรรม (Activities) คือเหตุการณหรือสถานการณ หรือขนบประเพณีที่เกิดขึ้น
ในลักษณะตอเนื่อง มีความผูกพันกับคนบางคนหรือบางกลุม
3) ความหมาย (Meaning) คือการที่บุคคลอธิบายหรือสื่อสาร หรือใหความหมาย
เกี่ยวกับการกระทำหรือกิจกรรม อาจเปนการใหความหมายในลักษณะเกี่ยวกับโลกทัศน ความเชื่อ คำนิยาม
บรรทัดฐาน
4) ความสัมพันธ (Relationship) คือ ความเกี่ยวโยงระหวางบุคคลหลาย ๆ คน ใน
สั ง คมที ่ ศ ึ ก ษาในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ ่ ง อาจจะเป น รู ป ของการเข า กั น ได หรื อ ความขั ด แย ง ก็ ไ ด
5) การมีสวนรวมในกิจกรรม (Participation) คือ การที่บุคคลมีความผูกพัน และ
เขารวมกิจกรรม หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณ
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6) สภาพหรือสถานการณ (Setting) คือ สภาพการณที่การกระทำหรือกิจ กรรม
เกิดขึ้นจริง ขณะที่ทำการศึกษา
1.2.2 แบบไมใชทฤษฎี คือการจำแนกขอมูลที่จะวิเคราะหตามความเหมาะสมกับขอมูล ซึ่ง
อาจใชสามัญสำนึก หรือประสบการณของผูวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะจำแนกขอมูลเปนชนิดงาย ๆ ตามประเภทที่ผูวิจัย
สังเกต เมื่อจำแนกขอมูลเปนชนิดแลว ผูวิจัยจะพิจารณาดูความสม่ำเสมอของการเกิดของขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะ
เปนพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ ในการจำแนกขอมูลเปนชนิดทั้งโดยใช หรือไมใชกรอบแนว
ทฤษฎีนี้ ผูวิจัยจะไดกำหนดหนวยวิเคราะหใหแกขอมูลดวย
1.3 การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) คือ การใชวิธีการ
เปรียบเทียบโดยการนำขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณ มีความเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถทำไดโดยการที่
ผู  ว ิ จ ั ย สั ง เกต หรื อ รวบรวมข อ มู ล ได ห ลาย ๆ อย า ง แล ว นำมาแยกตามชนิ ด นำมาเปรี ย บเที ย บกั น
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและมีการตรวจสอบขอมูลแลว จึงนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหขอมูล
โดยแบงเปน 2 ขั้นตอนใหญ คือ
ขั้นตอนที่ 1 การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาขอเท็จจริง
ขั้นตอนที่ 2 การใหคำอธิบายหรือใหความหมายแกพฤติกรรม
2. การวิเคราะหเนื้อหา
การวิ เ คราะห เนื้ อหา (Content Analysis) คื อ เทคนิคการวิจัยที่พยายามจะบรรยายเนื้อหาของ
ขอความหรือเอกสาร โดยมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ ใชวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบและเนนความ
เปนวัตถุวิสัย (Objectivity) และอิงกรอบทฤษฎี การบรรยายนี้จะเนนเนื้อหาตามที่ปรากฏ ไมเนนการตีความ
หรือการหาความหมายที่ซอนไวเบื้องหลัง ทั้งนี้ผูวิจัยตองไมมีอคติหรือใสความคิด ความรูสึกของตนเองเขาไป
ขั้นตอนในการวิเคราะหเนื้อหา
1. ผูวิจัยจะตองตั้งกฎเกณฑขึ้นสำหรับคัดเลือกเอกสาร และหัวขอที่จะทำการวิเคราะห
2. ผูวิจัยจะตองวางเคาโครงของขอมูล โดยการทำรายชื่อ หรือขอความที่จะถูกนำมาวิเคราะห แลว
แบงไวเปนประเภท (Categories)
3. ผูวิจัยจะตองคำนึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลอมประกอบของขอมูลเอกสารที่น ำมา
วิเคราะห เชน ใครเปนผูเขียน เขียนใหใครอาน ชวงเวลาที่เขียนเปนอยางไร เพื่อใหการวิเคราะหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาโดยไมโยงไปสูลักษณะของเอกสาร ผูสงสารและผูรับ
4. การวิเคราะหเนื้อหาจะทำตามเนื้อหาที่ปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารมากกวากระทำกับ
เนื้อหาที่ซอนอยู (Latent Content) การวัดความถี่ของคำหรือขอความในเอกสารเปนการวัดความถี่ของคำ
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หรือขอความที่ปรากฏอยู แตผูวิจัยไมตีความคำหรือขอความเหลานั้น การตีความจะทำเฉพาะตอนที่ส รุป
เทานั้น
5. การวัดความถี่ของการใช หรือการใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ แลวใหไดคำตอบที่มีความหมาย
สัญลักษณกับสิ่งที่ตองการคนหา ซึ่งวิธีการนี้อาจจะไดรับคำตอบที่ชัดเจนแตไรความหมาย
ในการวิเคราะหเนื้อหานั้น หัวใจสำคัญคือการวางระบบขอมูลโดยการจัดประเภทของคำ และขอความ
ที่จะวิเคราะห ซึ่งการจัดประเภท (Categories) นั้น ควรมีลักษณะดังนี้
1. ระบบจำแนกประเภทควรสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย
2. ระบบจำแนกประเภทควรมีครอบคลุม คือ สามารถรองรับคำ และขอความที่จะถูกแจงไดเปนอยาง
ดี มีการระบุรายละเอียด แนวคิด ตัวแปรใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทำได
3. ตองมีความเดนชัดในตัวเอง
4. ไมควรมีความซ้ำซอนเหลือมกัน
5. มีการใชหลักการเดียวกันในการจัดระบบตลอดงานวิจัย และวิเคราะห
4. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. การถอดเทปขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมอยางละเอียด ชนิดคำตอคำ (Transcribing Interview)
หามมีการขามประโยค ซึ่งบางประโยคที่ผูวิจัยตัดสินเองวา “ไมมีความสำคัญ” เพราะขอมูลบางอยางอาจ
นำมาใชในการตรวจสอบในภายหลังได
2. การจัดเตรียมขอมูล (Data Management) เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไมเนนการใชเครื่องมือ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล จึงตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ (Notetaking) ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการตางๆ โดยขอมูลที่จดบันทึกอาจจัดเตรียมเปนลักษณะแฟมตางๆ และนำขอมูลเหลานี้มาชวยในการ
วิเคราะหขอมูล
3. การใหรหัส (Coding) จัดหมวดหมูขอมูล (Categoring) หรือการทำดัชนีขอมูล (Indexing) เปน
การเลื อ กคำบางคำมาใช เ พื ่ อ จั ด หมวดหมู  ข  อ มู ล โดยดั ช นี ข  อ มู ล นี ้ อ าจเป น คำ (Words) เป น ประโยค
(Sentences) เปนแนวคิด (Concept) ก็ได
4. การทำข อ สรุ ป ชั ่ ว คราวและการตั ด ทอนข อ มูล (Memoing Data Reduction) การทำข อ สรุป
ชั่วคราว เปนการลองเขียนขอสรุปแตละเรื่อง การทำขอสรุปชั่วคราวจึงเปนการลดขนาดขอมูลและชวยกำจัด
ขอมูลที่ไมตองการออกไปได
5. การเสนอข อ มู ล เพื ่ อ การวิ เ คราะห แ ละการนำเสนอ (Displaying Data for Analysis and
Presentation) เปนการนำขอสรุปยอยๆมาเชื่อมโยงกัน เพื่อหาขอสรุปซึ่งจะตอบปญหาการวิจัย โดยอาจ
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จัดทำเปนแผนที่ (Map) แผนภูมิ (Charts) ตารางบรรจุเนื้อหา (Matrices) เครือขายของเหตุและผล (Causal
Network) การจัดแบงประเภทของคำ ความคิด ความเชื่อ (Taxonomies or Ethnoclassifications)
6. การประมวลและสรุปขอเท็จจริง (Drawing and Verifying Conclusions) ไดแก การคนหา แบบ
แผน การจัดกลุม การวิเคราะหปจจัย การระบุความสัมพันธของเหตุการณ การเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับสิ่งที่
คนพบ ความสำเร็จของการสรางบทสรุปขึ้นอยูกับความสมบูรณของขอมูลที่เปนขอสรุปยอย ประกอบกับความ
เป น สหวิ ทยาการในตั ว ผู  ว ิ จ ั ย นั ่ น คื อถ า ข อมูล เดิม ดี โอกาสที่จ ะไดบ ทสรุป ที่ ดี ก็ ม ีม าก และถาผูว ิ จ ั ย มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธไดดี มีความรูหลากหลายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ จะ
ทำใหบทสรุปนั้นมีความแหลมคมนาสนใจ
7. การพิสูจนบทสรุป เปนการโยงขอสรุปเชิงนามธรรมกลับไปสูรูปธรรมในเหตุการณใหมอีกครั้ง
เพื่อใหแนใจวาบทสรุปที่ทำไวนั้นเหมาะสมดีแลว มีความนาเชื่อถือ วิธีการที่นักวิจัยอาจนำมาใชยืนยันความ
ถูกตองของขอสรุป ไดแก การตรวจสอบความเปนตัวแทนของขอมูลวามาจากแหลงที่เปนตัวแทนจริงหรือไม
การตรวจสอบตัวนักวิจัยเองวามีอคติหรือไม การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา การประเมินคุณภาพของขอมูล
และอาจตรวจสอบบทสรุปที่ไดกับผูใหขอมูล เปนตน เมื่อแนใจวาบทสรุปที่ไดมีความเหมาะสม นาเชื่อถือ
จึงทำเปนรายงานเผยแพรตอไป
5. ขอเสนอแนะในการวิเคราะหขอมูล
1. อยาปลอยขอมูลทิ้งไว โดยมิไดวิเคราะหคางอยู
2. จัดทำระบบขอมูล เพื่อใหทบทวน และตรวจสอบได
3. สรางเรื่อง (Theme) และแยกประเภท (Catagories) ไปพรอมกับการตรวจสอบ
4. ทำดัชนี (Indexs) และรหัส (Code) ใหละเอียด และครอบคลุมทุกแงมุม และอยายอขอมูลจนทำ
ใหขาดสาระสำคัญไป
5. จัดแยกขอมูลออกเปน File
6. เวลาวิเคราะห ควรหยุดคิด และพิจารณาอยางละเอียด
7. ทุกครั้งที่ตัดสินใจวิเคราะหอยางไร ใหจดลงบันทึกวิธีการดวย
8. สนุกกับการวิเคราะห
9. อานงานของนักวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
10. ฝกใหมีความเห็นในสิ่งที่คนอื่นไมเห็น
11. ระลึกอยูเสมอวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาไดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นนักวิจัยจึงตองมองรอบ ๆ ตัว
12. สาเหตุที่ตรงไปตรงมามักจะไมใชสาเหตุที่แทจริง
13. จะตองไมสับสนระหวางความสัมพันธกับสาเหตุ สิ่งที่เปนความสัมพันธไมใชสาเหตุเสมอไป
14. ควรตรวจสอบผลการวิเคราะหที่ทำไปแลวกับขอมูลที่ไดเก็บรวมมาอีกวา ยังขาดประเด็นใดบาง
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สรุป การวิเคราะหเปนกระบวนการที่รวมถึงกิจกรรมหลายอยางที่มุงไปสูการทำความเขาใจ ขอมูลที่
ผูวิจัยไดมา ไดแกการตีความสรางขอสรุป การจำแนกชนิด และการเปรียบเทียบขอมูล การเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ
เพื่อหาคำอธิบาย และขอสรุปทั้งหมดเพื่อหาคำตอบภายใตกรอบความคิด หรือทฤษฎี เพื่อใหไดคำตอบที่
นาเชื่อถือ และแมนยำที่สุด

อบรมไปแลว ไมไดมีการลงมือทำเลย
ไมตางอะไรกับการเปลี่ยนที่กินขาว
ใจพเนจร.....
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