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การวิจัยเชิงคุณภาพในมติิสังคมวัฒนธรรมสุขภาพ 
สรุป จากการบรรยาย ของ นพ.โกมาตร จงึเสถียรทรัพย  

ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 
ความหมาย ของ “การวิจัย” 
 ถาหากต้ังคําถามวา การที่ชาวบานจะตัดสินใจออกไปหากบหาเขียดที่ไหน ชาวบานตอง

ใชการวิจัยหรือไม? หรือการจะหาเสนทางลัดที่จะขับรถยนตจากบานไปที่ทํางานเปนการวิจัย

หรือไม? หรือการเปรียบเทียบราคาและปริมาณสินคาเพื่อเลือกซื้อสินคาที่ราคาถูกกวาเปนการวิจัย

ไหม? เปนตน 

 หากกลาวกันในความหมายกวางๆ แลว กิจกรรมที่เปนไปเพื่อการแสวงหาความรู ความ

เขาใจ หรือเปนการหาคําตอบก็อาจถือไดวาเปนการวิจัยได การสะสมประสบการณจากการลอง

ผิดลองถูก และจากคําบอกเลาของเพื่อนบานจนรูวาที่ไหนมีกบเขียดชุกชุม หรือการเปดแผนที่ดู

เสนทางจราจรพรอมกับฟงรายการวิทยุจราจรเพื่อใหรูวาควรหลีกเล่ียงเสนทางใดที่มีการจราจร

ติดขัด หรือการกดเคร่ืองคิดเลขคํานวณราคาสินคาเปรียบเทียบกัน ก็อาจถือเปนการวิจัยใน

ชีวิตประจําวันทั้งส้ิน แตความแตกตางสําคัญที่สุดก็คือ การวิจัยตองไมใชการตอบคําถามแบบ

สะเปะสะปะ หรือการหาคําตอบเทานั้น แตการวิจัยเปนส่ิงที่มากกวาการตอบคําถาม อาจเปน

ความรูใหมที่ยังไมมีใครทราบมากอน ซึ่งความรูนั้นผูอ่ืนทําการวิจัย แตไมแนใจวาใชไดกับงานวิจัย

ของผูที่ศึกษาหรือไม ผูที่ศึกษาจึงนํามาประยุกตใชกับการศึกษาของตน อยางนี้ถือวาเปนความรู

ใหม เพราะฉะนั้น การวิจัยนอกจากจะเปนการหาคําตอบ ยังเปนเร่ืองของความรูใหม อีกทั้ง

กระบวนการแสวงหาคําตอบก็อาจมีไดหลากหลาย ไมจํากัดอยูเฉพาะวิธีการทางวิทยาศาสตร 

(scientific method) สรุปวา การวิจัยคือการแสวงหาความรูใหมอยางเปนระบบ (systematic 

inquiry for new knowledge)  

 กลับมาที่ตัวอยาง การจะตัดสินใจไปหากบหาเขียดของชาวบานวาถือเปนการวิจัยหรือไม 

หากยึดตามความหมายขางตน เราก็อาจถือวาเปนการวิจัยแบบหนึ่ง เพราะตองการแสวงหา

คําตอบ มีการเก็บขอมูล จนนําไปสูขอสรุปของความรูบางอยาง เพียงแตเปนการวิจัยที่อาจจะขาด

ความเปนระบบ ซึ่งจะทําใหไดขอสรุปที่ชา กวาจะรูวาตองไปหากบหาเขียดที่ไหน เนื่องจากความรู

ที่ไดมาตองผานการทดลอง ลองผิดลองถูก (trial and error) หลายๆ คร้ัง โดยใชเวลานาน กวาจะ

ไดความรูชุดนั้น แตการวิจัยที่มีความเปนระบบมีเคร่ืองมือ เชน การใชระบบแผนที่ (mapping) จะ

ทําใหทราบขอมูลทั้งพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว ส่ิงเหลานี้คือความเปนระบบของการวิจัยที่ทําใหการ

แสวงหาความรูมีประสิทธิภาพอยางมาก 



 2

 การวิจัยที่มีความเปนระบบนั้นจึงจําเปนตองเร่ิมตนจากการคิดโครงรางงานวิจัย 

(research proposal) ตองพิจารณาวาระบบการเขาไปหาความรูมีความเปนระบบขนาดไหน 

สามารถตอบคําถามการวิจัยไดหรือไม เร่ิมตนวา สนใจเร่ืองอะไร แงมุมไหน โจทยเปนอยางไร 

ธรรมชาติของคําตอบเปนอยางไร มีกระบวนการหาขอมูลกี่กระบวนการ วิธีการที่จะไดมามี

ปรากฏการณ (evidence) ที่สําคัญที่สุดในการตอบคําถามเปนอยางไร เพราะฉะนั้น กระบวนการ

ทุกข้ันตอนตองมีความตอเนื่องเปนทอดๆ ไมใชวาตองการทําวิจัยสักเร่ือง เร่ิมตนดวยการทํา

แบบสอบถามทันที อยางนี้ถือวาไมเปนระบบ ขามข้ันตอนการทําวิจัย เพราะแบบสอบถามในการ

วิจัยมีสถานะเปนแคเคร่ืองมือหนึ่งในหลายๆ เคร่ืองมือ ซึ่งนักวิจัยใชเก็บขอมูล เชน การสัมภาษณ

เชิงลึก การสัมภาษณกลุม การสังเกต การเก็บขอมูลจากเอกสาร ฯลฯ เพื่อชวยรวบรวมขอมูล ซึ่ง

จะนําไปสูการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามหรือโจทยวิจัยตอไป 

เพราะฉะน้ัน ในการทําวิจัยตัวโครงรางงานวิจัย (proposal) ตองมีความเปนระบบมาก 

ชัดเจน เปนข้ันเปนตอน จากนั้นลงมือปฏิบัติ   จึงจะเปนการวิจัย ไมเชนนั้นจะกลายเปนการวิจัย

แบบขาดๆ วิ่นๆ ไมมีความครบถวน  
 
โครงรางงานวิจัย 
 การวิจัยไมวาจะเปนการวิจัยประเภทใด ตองมีตัวโครงรางวิจัยที่ชัดเจนผานการคิด การ

ทบทวน อยางเปนระบบมาระดับหนึ่ง เพราะโครงรางวิจัยจะเปนเหมือนเข็มทิศคอยกําหนดทิศทาง

และวิธีการทําวิจัย ที่สําคัญ พึงระลึกไวเสมอวา การทําวิจัยเชิงคุณภาพ โครงรางวิจัยเปนเพียงแค

โครงความคิดคราวๆ พรอมที่จะถูกร้ือใหม คิดใหม ปรับแกใหมใหประเด็นวิจัยคมชัดอยูตลอดเวลา 

เมื่อนักวิจัยเชิงคุณภาพไปพบเจอปรากฎการณหรือขอมูลที่นาสนใจจากภาคสนาม หรือเมื่อได

ทฤษฎีใหม กรอบความคิดใหมที่ใชตีความขอมูลแตกตางจากเดิม โครงรางวิจัยประกอบดวย 

1. ความสําคัญของปญหา จุดมุงหมายของโครงการ หลักการและเหตุผลของการวิจัย 

ตองสามารถรวมเอาประเด็นตอไปนี้เขาไวดวยกัน คือ ประเด็นปญหาที่จําเปนตองทํา

วิจัย ทฤษฎี และระเบียบวิธีการวิจัย 

2. วัตถุประสงค คําถามวิจัย 

3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งก็คือสภาพของความรูในปจจุบันของเร่ืองที่จะ
วิจัย เปนการสรุปงานวิจัยที่ผานมาเพื่อสรางคําถามใหกับงานวิจัยที่กําลังจะทํา และ

สรางความชอบธรรมใหกับความจําเปนที่จะตองทําวิจัย 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย  ทั้งในแงของวิธีการวิจัย การเขาถึงขอมูล และวิธีการในการ

วิเคราะห 

5. ตารางการดําเนินงาน 



 3

6. งบประมาณ  

7. บรรณานุกรม 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การเรียนรูเร่ืองการวิจัยเชิงคุณภาพ เราควรทําความเขาใจธรรมชาติของการวิจัยเชิง

ปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนกอน เพราะการวิจัยทั้งสองแบบมอง

ความรู ความจริง ต้ังอยูบนรากฐานทางปรัชญาที่แตกตางกัน ธรรมชาติของการเรียนรูที่ไม

เหมือนกัน ไมใชวาการวิจัยแบบหนึ่งดีกวาอีกแบบหนึ่ง แตทั้งสองแบบกลับเสริมกันโดยแยกไมขาด

จากกัน การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นแตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณ ในแงที่วาเปนการแสวงหาความ

จริงในพฤติกรรมของบุคคล  โดยเฉพาะในสวนที่เปนนามธรรมซ่ึงไมสามารถศึกษา หรือวัดออกมา

ไดในรูปของตัวเลขเชิงปริมาณได เชน ความรูสึกนึกคิด การใหความหมาย คานิยม ประสบการณ

ในการดําเนินชีวิต ตลอดจนอุดมการณตางๆ ความแตกตางดังกลาวนําไปสูความแตกตางกันใน

เร่ืองของเคร่ืองมือ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  รวมทั้งวิธีการวิเคราะหขอมูล 

 
ตารางเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพกบัการวิจัยเชงิ

ปริมาณ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

คําถาม อะไร/เทาไหร ทําไม/อยางไร 

วิธีวิเคราะห อนุมาน อุปมาน 

ตัวอยาง  คําถาม มีขอมูลดี 

เครื่องมือ เคร่ืองวัด ตัวนักวิจัย 

ขอมูล ตัวเลข เร่ืองราว 

จุดเดน พิสูจนทฤษฎี สรางทฤษฎี 

 

จากตารางจะเห็นไดวาการวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพนั้นมีความแตกตางกัน ทั้งวิธีคิด 

วิธีการต้ังคําถาม และวิธีวิเคราะหขอมูล ตลอดจนสไตลการเขียนรายงาน  เชน การวิจยัเชงิปริมาณ

คําถามจะเนนความถ่ีและการกระจาย ถาเปนเชิงคุณภาพมักจะตองอธิบายดวยการสาธยาย

เร่ืองราว หรือวิธีการวิเคราะหการวิจัยเชิงปริมาณเนนการอนุมานสวนการวิจัยเชิงคุณภาพจะเนน

การอุปมาน  
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ลักษณะเดนของวิธีการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ   
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนกระบวนการแสวงหาความรู โดยมีพื้นฐานของวิธีคิดอยูวา 

ความรูนั้นมีหลากหลายมิติ (multiple epistemology) และมีความเปนจริงอยูหลายชุดในชีวิต

มนุษย ซึ่งสามารถนิยามวาเปนความรูได ไมไดจํากัดอยูเฉพาะความจริงที่สามารถวัดออกมาไดใน

เชิงปริมาณตัวเลขเทานั้น การวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงโดยไมถูกควบคุม

จากนักวิจัย เปดกวางสําหรับทุกอยางที่อาจเกิดข้ึนไดขณะเก็บขอมูล เปนการคนหาประเภท 

รูปแบบ มิติ และความสัมพันธของสวนตางๆ ที่ประกอบกันภายในปรากฏการณที่ศึกษา โดย

นักวิจัยเขาไปสัมผัสแบบมีสวนรวมโดยตรงกับประชากรหรือปรากฏการณที่ศึกษานั้นๆ   
1.  เนนความครอบคลุมอยางเปนองครวมของขอมูล (holistic nature of  the data) 

นักวิจัยเชิงคุณภาพเช่ือในทฤษฎีที่วาการกระทําของบุคคลหรือปรากฏการณทางสังคมตางๆ  มิได

เกิดข้ึนอยางโดดๆ แตมีความสัมพันธไมโดยตรงก็โดยออมกับบริบทตางๆ ในสังคม ดังนั้น การจะ

ตีความหมายหรือทําความเขาใจการกระทําและปรากฏการณแตละอยางใหลึกซ้ึงนั้น นักวิจัย

จําเปนจะตองเขาใจบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของดวย ตัวอยางเชน การจะเขาใจวาทําไมหมูบานแหง

หนึ่งถึงสามารถร้ือฟน ปรับ และประยุกตทุนทางสังคมมาชวยในการขับเคลื่อนงานพัฒนาไดนั้น 

นักวิจัยจะตองรวบรวมขอมูลอยางละเอียด ไมเพียงแตเฉพาะขอมูลทุนทางสังคมที่ดํารงอยูภายใน

ชุมชนหมูบาน แตจะตองรวบรวมขอมูลในบริบทอ่ืนๆ อันเปนองคประกอบหลักของชุมชนหมูบาน

นั้นมาวิเคราะหดวย เชน โครงสรางความสัมพันธของคนในชุมชน ประวัติศาสตรชุมชน การจัด

องคกรทางสังคม ความเช่ือ จารีตทองถิ่น เปนตน ทั้งนี้เพราะเช่ือวาบริบทตางๆ เหลานี้  มี

ความสัมพันธกับการที่ชุมชนสามารถร้ือฟน ปรับ และประยุกตใชทุนทางสังคมไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

อีกทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ ตองการขอมูลที่มีความครอบคลุม หลากหลาย และเปนองครวม 

นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงจําเปนตองใชระยะเวลาการเก็บขอมูลอยางยาวนาน เพื่อใหเห็นบริบทอยาง

รอบดาน 

 2.  เนนการมองดวยทัศนะคนใน (emic view) การวิจัยเชิงคุณภาพมุงใหความสําคัญ

ตอความหมายดวยทัศนะของผูที่ถูกศึกษา หรือคนใน (emic view) ไมใชความหมายในทัศนะของ

นักวิจัย หรือคนนอก (etic view) นักวิจัยจึงตองหลีกเล่ียงการกระทําหรือวิธีการเก็บขอมูลซ่ึงจะทํา

ให “ความหมายของผูถูกวิจัย” ไขวเขวไป ดวยเหตุนี้การสรางเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามที่ให

คําตอบไวลวงหนาจึงไมคอยจําเปน และการที่จะเขาถึงผูถูกศึกษาอยางลึกซ้ึง จําเปนที่ผูศึกษากับ

ผูถูกศึกษาตองมีปฏิสัมพันธกัน ติดตอกันนานพอสมควร นานจนผูศึกษาไดรับความไววางใจจากผู

ถูกศึกษาใหไดรู ไดเห็นพฤติกรรม หรือปรากฏการณทางสังคมที่ดําเนินอยูตามธรรมชาติของมัน 

ไมใชเห็นแคเปลือกนอกของขอมูลแตขาดความลึกซึ้งในตัวขอมูล  
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3. เก็บขอมูลจากหลายจุด การวิจัยเชิงคุณภาพ ตองการขอมูลจากหลากหลาย

แหลงขอมูล ไมเฉพาะเจาะจงเก็บขอมูลจากคุมบานใด คุมบานหนึ่ง กลุมผูใหขอมูลกลุมหนึ่ง  กลุม

ใดเปนพิเศษ  การเก็บขอมูลจากหลากหลายแหลง หลากหลายวิธีไปพรอมกัน เชน  ขณะ

สัมภาษณเชิงลึกก็สังเกตรวมดวย  ออกสํารวจทําแผนที่เดินดินก็สังเกตและพูดคุยกับชาวบานไป

พรอมกัน  ขณะสังเกตพบอะไรนาสนใจก็รีบจดบันทึกทันที  จะชวยใหขอมูล  ขอเท็จจริง  ถูก

ตรวจสอบอยูตลอดเวลาวาขอมูลที่ไดมานั้น มีความแมนตรง (validity) ความนาเชื่อถือ 

(reliability) มากนอยเพียงใด กรณีที่คิดวาคําตอบหรือขอมูลนั้นไมนาเช่ือถือ นักวิจัยตองศึกษาหา

ขอมูลเพิ่มจากแหลงอ่ืนๆ ที่มีอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม วิธีการทดสอบนี้คือการตรวจสอบ

ขอมูลแบบ “สามเสา” (triangulation) หมายถึง มีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธีไปพรอมกันเพื่อ

ตรวจสอบขอมูลที่ได  

 
มารูจักรูปแบบคําถามวิจัย  

อาจกลาวไดวา คําถามวิจัยมีประมาณ 4 แบบ 

1. จํานวน การกระจาย ความถี่ 

2. โครงสราง กฏเกณฑ 

3. ความหมาย คุณคา  

4. ระบบวิธีคิด / การตัดสินใจ 

 เพื่อความเขาใจรูปแบบคําถามวิจัยที่แตกตางทั้ง 4 แบบ จะขอยกตัวอยางผานกรณีศึกษา 

ดังนี้ 

 สมมุติวามีชายคนหนึ่งไปยืนอยูริมบอน้ํา วันดีคืนดีสังเกตไปสังเกตมาก็เห็นวามี

ฟองอากาศผุดข้ึนมาบนผิวน้ํา แกก็นึกวาตองมีอะไรสักอยางอยูในบอน้ํานี้แน ก็รีบวิ่งไปควาสวิงมา

อันหนึ่งไปควานในบอน้ํา ควานไปควานมาก็ไดของมาจํานวนหนึ่ง มีทั้งปลา กระปอง ใบไม กิ่งไม 

ทั้งหมดนี้ก็เปนกระบวนการตอบคําถามของแก เพราะแกอยากรูวาอะไรทําใหเกิดฟองน้ําข้ึน 

 ถาจะเรียกกระบวนการนี้เปนกระบวนการวิจัยก็พอจะได เพราะวาที่เราเห็นอยูนี่มันก็คือ

ปรากฏการณ (เห็นฟองน้ํา) พอเห็นปรากฏการณก็มีความสงสัยข้ึนมาวามันเกิดอะไรข้ึน ก็ต้ังโจทย

คําถามไปไดตางๆ นานา เทาที่ภูมิความรูเดิมของเราจะมี จากนั้นก็ไปควาเอาสวิงมาตัก ซึ่งสวิงนี้ก็

เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือการวิจัย (Tool)  สวนที่เราตักไดมาก็คือขอคนพบ (Finding)  
แตการทําวิจัยดวยข้ันตอนแบบนี้ ดังที่ไดกลาวไปกอนหนาถือวาเปนการทําวิจัยที่ลัด

ข้ันตอน คือพอเห็นปรากฎการณก็รีบไปหาเคร่ืองมือทันที คลายกับพอนึกจะทําวิจัยก็นึกถึง

แบบสอบถามกอน เพราะเคร่ืองมือวิจัยทุกช้ินลวนแตมีสมมุติฐาน (Assumption) หรือฐานคิดของ
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จากตัวอยาง อาจสรุปสมมุติฐานของชายคนดังกลาวเกี่ยวกับปรากฎการณของฟองนํ้า ซึ่ง

เปนเหตุผลวาทําไมเขาเลือกใชสวิง ดังนี้ 

ประการที่  1 ส่ิงนี้ตองเปนของแข็ง เพราะหากไมคิดวาเปนของแข็ง คงไมวิ่งไปเอาสวิงมา

ตัก   

ประการที่  2 ของแข็งที่วาตองมีขนาดใหญกวารูของตาขายที่ไปตัก เพราะไมอยางนั้นจะ

รวงหลุด   

ประการที่ 3 ส่ิงนี้ตองไมวิ่งหนี หรือวิ่งหนีไดไมเร็ว สามารถดักจับได เพราะไมอยางนั้นจะ

ตักไมเจอ  หรือวาหลบหนีเขาไปในโพรงหรือรู   

จะเห็นความเชื่อมโยงกันของคําถามวิจัยกับเคร่ืองมือ ซึ่งเคร่ืองมือแตละชิ้นมีสมมติุฐานใน

การใชงานกํากับอยู ดังนั้น หากเราใชเคร่ืองมือไมสอดคลองกับคําถาม หรือไมตรงกับขอมูลที่

ตองการ และยึดเอาเคร่ืองมือเปนตัวต้ังจะทําใหพลาดขอมูลที่สําคัญไป ตลอดจนไมสามารถสราง

ขอสรุปใหกับการวิจัยได ดังนั้น การที่เราจะรูวาควรจะใชเคร่ืองมือชนิดใด ก็ตองผานการทบทวน

วรรณกรรม (review literature) มากอนอยางดี และคิดโจทยคําถามใหชัดเจนระดับหนึ่ง 

จากตัวอยางขอแจกแจงรายละเอียดรูปแบบคําถาม 4 แบบ ใหเห็นชัดข้ึน วาปรากฎการณ

เดียวกัน คือ ฟองอากาศผุดข้ึนสูผิวน้ํา สามารถต้ังคําถามวิจัยไดหลายลักษณะ ดังนี้ 

กรณี
ตัวอยาง 

จํานวน  ความถ่ี 
การกระจาย 

โครงสรางและ
กฏเกณฑ 

การใหความหมาย
และคุณคา 

ระบบวิธีคิด และการ
ตัดสินใจ 

ฟองอากาศ

ของบอน้ํา 

-ฟอ ง อ า ก า ศ ผุ ด

ออกมาจํานวนมาก

นอยขนาดไหน  

-ฟ อ ง อ า ก า ศ 

กระจายตัวอยางไร  

เ ต็ ม พื้ น ผิ ว ห รื อ

เฉพาะบางจุด 

 -ค ว า ม ถี่ ก า ร

ก ร ะ จ า ย ข อ ง

ฟองอากาศ เป น

อยางไร 

-ฟ อ ง อ า ก า ศ มี

ก ฎ เ ก ณ ฑ ก า ร

กระจายตัวแบบ

ใดบาง 

-ก า ร ผุ ด ข อ ง

ฟ อ ง อ า ก า ศ มี

โ ค ร ง ส ร า ง

ความสัมพันธกับ

ส่ิงอ่ืนๆ อะไรบาง 

 

-ฟ อ ง อ า ก า ศ มี

ความหมาย คุณคา

อย า ง ไ รบ า งกับ ตัว

ผู ช า ย ค น นี้  แ ล ะ

ชาวบาน 

-การใหความหมาย

แ ล ะ คุ ณ ค า ข อ ง

ฟองน้ํา เกี่ยวของกับ

แ ง มุ ม ท า ง สั ง ค ม

วัฒนธรรมอะไรบาง  

 

-ชายคนนี้และชาวบาน

มีระบบคิดใด  ในการ

ตัดสิน ประเมินคุณคา

ของฟองน้ํา  

-ร ะ บ บ วิ ธี คิ ด  ก า ร

ประเมินตัดสินดังกลาว

ต้ังอยูบนฐานความคิด 

ความเชื่อ ใด 
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จากตัวอยางเร่ืองฟองอากาศ ลองมาแจกแจงรูปแบบคําถามวิจัย 4 แบบ กับประเด็นวิจัย

ปญหาสุขภาพที่เจาหนาที่ทํางานคลุกคลีอยูในชีวิตประจําวัน นั่นคือโรคเบาหวาน และวัณโรค เรา

มาทดลองดูวาเร่ืองเหลานี้จะสามารถต้ังคําถามวิจัยไดอยางไรบาง 

 

กรณี
ตัวอยาง 

จํานวน  ความถ่ี 
การกระจาย 

โครงสรางและ
กฏเกณฑ 

การใหความหมาย
และคุณคา 

ระบบวิธีคิด และการ
ตัดสินใจ 

เบาหวาน จํ า น ว น ผู ป ว ย

โ รค เบาหวานใน

พื้นที่มี เทาไร เปน

มากในกลุมคนอายุ 

อาชีพ พื้นที่ใด  

-ปจจัยที่ สัมพันธ

กั บ ก า ร เ กิ ด

โรคเบาหวาน เชน 

อายุ เพศ ประวัติ

คนในครอบครัว 

-พฤติกรรมเส่ียงที่

สั มพั น ธ กั บ ก า ร

เกิดโรคเบาหวาน

ในชุมชน เชน การ

อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย 

ระบบโภชนาการ 

กลุมคนอวน ฯลฯ 

-รูสึกอยางไรกับการ

ปวยเปนโรคเบาหวาน 

-ผู ป ว ย เ ข า ใ จ

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

โรคเบาหวานอยางไร 

-ทําไมทานถึงเลือกมา

รักษาที่นี่ 

-เ คย ใช ย าอะ ไ รบ า ง 

เพราะอะไร 

ผูปวยวัณโรค

ไมมาตามนัด 

-มีจํานวนผูปวยวัณ

โรคขาดนัดจํานวน

เทาไหร ในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ 

-จํานวนผูปวยวัณ

โรคท่ีขาดนัดแบง

ตามอายุ เพศ พื้นที่ 

-ปจจัยที่ สัมพันธ

กับการที่ผูปวยไม

มาตามนัด (กินยา

แลวอาการไมดีข้ึน 

/ ใบนัดหาย / เก็บ

เสมหะไมได / เห็น

วาอาการดีข้ึนแลว 

-ความรู สึกพึงพอใจ

กั บกา รมา รั กษาที่

สถานพยาบาลแหงนี้ 

-ผู ป วยอธิบายการ

ปวยเปนวัณโรคของ

เขาอยางไร 

-ผูปวยคิดอยางไรกับ

การขาดยาวัณโรค 

-เ จ า ห น า ที่

สถานพยาบาลคิด

อยางไรกับผูปวยวัณ

โรค 

-ผู ป ว ย วั ณ โ ร ค มี วิ ธี

ตัดสินใจในการมารับ

การรักษาอยางไร 
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คําถามวิจัยแตละแบบจะเปนตัวกําหนดทิศทางวาเราจะใชเคร่ืองมือ หรือวิธีการวิจัย

ลักษณะใดเพื่อใหไดคําตอบ เพราะฉะนั้นคําถามวิจัยแตละแบบก็ใชกฎระเบียบหรือระเบียบวิธีการ

วิจัย (methodology) แตกตางกันไป ดังตัวอยางปญหาโรคเบาหวาน ในตาราง 

 

กรณศีึกษา ลักษณะคําถามวิจยั วิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล 

โรคเบาหวาน 1. จํานวน/ ความถี/่ การ

กระจาย 

เก็บจากเอกสาร 

สังเกต 

ทะเบียนผูปวย/ 

รายงาน 

 2. โครงสราง/ กฏเกณฑ เอกสาร 

สัมภาษณ  

สังเกต 

รายงานวิจัย 

 3. ความหมาย/คุณคา สัมภาษณ  

สัมภาษณเจาะลึก 

ประวัติชีวิต 

ผูปวย/ ญาติ/ 

เจาหนาที ่

 4. ระบบวิธีคิด/ การ

ตัดสินใจ 

สัมภาษณ  

สัมภาษณเจาะลึก 

ประวัติชีวิต 

focus group 

ผูปวย/ ญาติ/ 

เจาหนาที ่

 
คําถามการวิจัยที่ดี 
 1. เปนคําถามวิจัยที่ใหม เปนคําถามที่ไมมีใครถามมากอนในโลกไดยิ่งดี ถามีคนเคยถาม

มาแลวก็อาจจะเปนการตอยอด  หรือวาเปนพื้นที่ศึกษา (area study) ใหม 

 2. คําถามที่ดีตองสัมพันธกับสถานการณจริง   

 3. ถาสัมพนัธกับนโยบาย  (policy implication) ไดยิ่งดี เปนคําถามที่เมื่อถามแลว    

สามารถนําไปสูการตัดสินใจ (decision making) ได การตัดสินใจนี่ไมไดหมายความวา  ตองเปน

ผูมีอํานาจเปนคนตัดสินใจ  เปนประชาชนตัดสินใจก็ได   

 4. หรืออาจจะทําวิจัยออกมาแลว มีการนาํไปสูการปฏิบัติ (practical implication) ไดใน

บางลักษณะ  คําตอบที่ไดตอบคําถามนัน้แลว  ทําใหเปล่ียน/ปรับวิธีการทํางานของเรา ทาํใหงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน   

5. ทันเวลา (Timely) คําถามควรจะเปนคําถามที่ทันเวลา  ไมใชเกิดเหตุการณจนลวงเลย

ไปแลว  คอยมาต้ังคําถามวาเปนอยางไร   
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6. ควรเปนคําถามช้ันเดียว ไมใชถามวาสรรพส่ิงในโลกนี้เกิดข้ึนไดอยางไร ถาถามแบบน้ี

เปนปญหาโลกแตก ตองตีความหลายช้ัน คําถามวิจัยที่ดีตองถามเปนปญหาช้ันเดียว หมายความ

วา ไมมีคําอธิบายที่ตองต้ังคําถามหลายชุดถึงจะไปสูขอสรุปสุดทายได  

7. เปนคําถามที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงความรอบรูในการตั้งคําถาม หมาย  

ความวาไดมีการคนความาอยางดี    

8. เปนคําถามที่สามารถทําวิจัยได คือมีวิธีการที่จะหาคําตอบได ไมใชต้ังคําถามมาแลว  

เปนคําถามที่ไมมีวันที่จะหาคําตอบนั้นได  

 
การเก็บขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพเคร่ืองมือสําคัญที่สุดคือ “ตัวนักวิจัย” คุณสมบัติของนักวิจัยเชิง

คุณภาพ  

1. ชางสังเกต / ชางสงสัย 

2. มีทักษะในการปรับตัว 

3. มีทักษะการสัมภาษณที่ดี 

4. จดบันทึกอยูเสมอ 

5. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

 
1. ชางสังเกต / ชางสงสัย 
 ความสําคัญของการสังเกต 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตมีความสําคัญอยางมาก เปนทักษะที่ตองอาศัยการ

ฝกฝนใหชํานาญ เชนเดียวกับนักวิจัยเชิงปริมาณที่ตองมีความเช่ียวชาญในการใชสถิติ แมในการ

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบอ่ืน เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตก็เปนส่ิงที่

นักวิจัยตองทําควบคูไปดวย การสังเกตจึงเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูลที่นักวิจัยใชตลอดเวลาในขณะที่

อยูในพื้นที่ก็วาได ทั้งเพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทแวดลอมอยางเปนองครวมของส่ิงที่ศึกษาและ

เปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดไปพรอมกันดวย 

การเห็นภาษาทางกาย (body language) ที่แสดงออกมาจริง บางคร้ังสามารถบอกอะไร

ไดมากกวาภาษาพูด (verbal  language)  โดยเฉพาะเร่ืองที่ไมสามารถอธิบายออกมาเปนคําพูด

ได  เร่ืองที่ละเอียดออนตอความรูสึก หรือมีแงมุมดานลบเกี่ยวพันกับความขัดแยง   

ตัวอยางเชน  เปนเร่ืองยากที่ชาวบานจะบอกกับเราวา เขาไมชอบกับคนนั้นคนนี้ใน

หมูบาน แตเวลาไปทําบุญที่วัด เวลารวมประชุม  สังเกตเห็นนั่งหางกันทุกที  หรือทําไมเวลา

ชาวบานยืนคุยกับกํานันซึ่งปลอยเงินกูตองยืนคอมตัว กุมมือตลอด ส่ิงเหลานี้แสดงใหเราเห็นถึง
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อยางไรก็ตาม การสังเกตก็มีจุดออนเหมือนกัน เพราะถามีตัวนักวิจัยไปปรากฏ ชาวบาน

แทนที่จะเปดเผยพฤติกรรมหมด อาจจะปดบังบางสวนไว และเปดเผยเฉพาะดานดี  

 
ลักษณะการสังเกตในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การสังเกตในการวิจัยเชิงคุณภาพทําไดสองแบบ คือ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

(Non-Participant Observation) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 

ความเปนจริงแลวในข้ันปฏิบัติ นักวิจัยมักใชการสังเกตทั้งสองแบบสลับกันไปมา แลวแต

สถานการณ และธรรมชาติของขอมูลที่ตองการเก็บ 

 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม หรือการสังเกตจากสายตาคนนอก นักวิจัยไมไดเขารวมใน

สถานการณกับชาวบาน เพียงแตสังเกตอยูภายนอก นักวิจัยไมมีปฏิสัมพันธ ไมมีปฎิกิริยาโตตอบ

กับผูคนที่กําลังสังเกต และไมรบกวนตอการดําเนินไปตามธรรมชาติของเหตุการณ การสังเกตแบบ

นี้เหมาะสําหรับใชตรวจสอบส่ิงที่ไดรับรูมาจากการสัมภาษณหรือจากทางอ่ืน เชน จากการ

สัมภาษณ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน)  เราไดขอมูลที่นาเชื่อไดวา อสม. คน

ดังกลาวมีทักษะความรูในการใชเคร่ืองวัดความดันโลหิต เพื่อตรวจสอบขอมูลนี้  เราอาจใชการ

สังเกตแบบไมเขาไปมีสวนรวม ในขณะที่ อสม. คนดังกลาวกําลังใหบริการตรวจวัดความดันโลหิต

แกชาวบานที่มารับบริการตรวจสุขภาพที่ ศสมช. (ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําชุมชน)  

สวนการสังเกตแบบมีสวนรวม หรือการสังเกตจากสายตาหรือทัศนะของคนใน นักวิจัยเอา

ตัวเองเขาไปเกี่ยวของและมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับกลุมคนที่ตนศึกษา เขาไปใชชีวิตอยูรวมกับ

ชาวบาน  ไปทําความเขาใจวิถีชีวิตชาวบาน  ชาวบานทําอะไร ไปที่ไหน เราก็ติดตาม และเขารวม

กิจกรรมกับชาวบาน จนไดรับความไววางใจเสมือนเปนชาวบานคนหนึ่ง  การศึกษาแบบนี้ใช

เวลานานมาก สวนใหญนักมานุษยวิทยาจะเขาไปคลุกคลีใชชีวิตรวมกับผูคนที่ศึกษาเปนเวลา

อยางนอย 1 ป เพื่อสังเกตวงจรชีวิตผูคนในแตละชวงเวลาใหครบรอบของป จุดมุงหมายอยูที่การ

เขาถึงขอมูลเชิงคุณภาพระดับลึก เพื่อความเขาใจอยางเปนองครวม  
 
ประเด็นการสังเกต 
การสังเกตภาคสนาม เราควรใชผัสสะ (sense) ทั้ง 5 คือ ดมกล่ิน ตา หู ล้ิน สัมผัส ควบคู

ไปพรอมกัน เพราะจะชวยใหเราเก็บรายละเอียดส่ิงที่สังเกตไดครอบคลุมทุกแงมุม เชน เห็น

เหตุการณอะไรบาง  รอบบริเวณงานมีกล่ินอะไรไหม (กล่ินธูป เทียน) ไดยินเสียงอะไรบางภายใน

บริเวณงาน เสียงมีลักษณะอยางไร ถาเปนอาหารเราอาจชิมเพื่อดูรสชาติ การสัมผัสลูบคลําก็
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เนื่องจากเหตุการณจะเกิดข้ึนเร็วมาก และเต็มไปดวยเหตุการณตางๆ มากมายที่เราไมเคย

พบเจอ การเตรียมตัวลวงหนาที่ดีจะชวยใหเรารูวาควรจะตองสังเกตประเด็นอะไรบาง ชวยจํากัด

เหตุการณใหแคบเขา เหลือเพียงประเด็นสําคัญๆ ที่เราตองสังเกต อยางไรก็ตาม ไมใชวาเราจะ

ละเลยเหตุการณอ่ืนๆ  และใหความสําคัญเฉพาะประเด็นที่เราต้ังใจมาสังเกต เพียงแตการเตรียม

ตัวลวงหนาจะทําใหเรามีกรอบการสังเกตเทานั้นเอง  การเตรียมตัวลวงหนาที่ดีทําไดดังนี้ 

1. รูเวลาและสถานท่ีที่จะเกิดเหตุการณ ถาจะสังเกตแลวรูวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนที่ไหน

ใหไปดูสถานที่กอน ไมใชพอวันงานแลวคอยไปสังเกตทีเดียว จะทําใหเราไมรูวาบริเวณที่จัดงานมี

ลักษณะเปนอยางไร และควรอยางยิ่งที่เราตองทําแผนที่สถานที่จัดงานลวงหนาเสียกอน 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ถาเรารูวามีวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณที่เราจะไป

สังเกต ควรไปทบทวนวรรณกรรมมากอน เพื่อจะดูวานักวิจัยคนอ่ืนที่เคยศึกษา เขาสังเกตประเด็น

อะไรบาง ถาเราเขาไปสังเกตเหตุการณโดยที่ไมรูเร่ืองราวอะไรมากอน หลังสังเกตเสร็จเราอาจจะ

ไดขอมูลไมครบถวน ไมเขาใจความหมายที่ส่ือแสดงผานปรากฏการณที่เราไปสังเกต ที่สําคัญเรา

จะไมรูวาประเด็นสําคัญที่ตองสังเกตในเหตุการณนี้มีอะไรบาง 
 
2) มีทักษะในการปรับตัวเขากับชุมชนไดงาย  

นักวิจัยตองวางบทบาทคูขนานกันไปอยางพอเหมาะตลอดระยะเวลาที่อยูเก็บขอมูลใน

ชุมชน ทั้งบทบาทในฐานะนักวิจัยและบทบาทในฐานะผูเขาไปอยูอาศัยในชุมชนหมูบาน ซึ่งจําตอง

ทําตัวใหเขากับชาวบานอยางกลมกลืน เชน บางกรณีนักวิจัยกลายเปนสมาชิกของชุมชนไดมาก 

จนลืมความสําคัญของการเปนนักวิจัยที่ดี หลงลืมคําถามการวิจัย ลืมวาเราลงมาอยูชุมชนหมูบาน

เพราะอะไร ดังนั้น นักวิจัยตองกลับมาทบทวนโครงรางวิจัยเปนระยะ เพื่อย้ําความเขาใจประเด็นที่

ศึกษา และไมหลงลืมบทบาทความเปนนักวิจัย 

ในทางกลับกันนักวิจัยเชิงคุณภาพบางรายใหความสําคัญตอการเปนนักสังเกตการณ หรือ

นักวิจัยมากเสียจนเสียความสัมพันธที่ดีกับชาวบาน ลืมนึกถึงมิติความเปนมนุษยของชาวบาน 

มองชาวบานเปนแควัตถุในการศึกษา 

เมื่อนักวิจัยเปนเครื่องมือเก็บขอมูลที่สําคัญ และการวิจัยเชิงคุณภาพใหความสําคัญตอ

การทําวิจัยกับมนุษยดวยการที่เราเขาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบาน ลักษณะเชนนี้สงผลใหเกิดเงื่อนไข

หลายประการ ประการแรก  นักวิจัยจําเปนตองเคารพมิติความเปนมนุษยของชาวบาน จะตองเขา

หาชาวบานดวยความออนนอมถอมตน ประการที่สอง การที่จะไดขอมูลนั้นข้ึนอยูกับความรวมมือ 
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 (1) ตลอดสองสัปดาหแรกที่เขาไปอยูในหมูบาน เรายังไมควรเร่ิมเก็บขอมูลทันที แตควรใช

ชวงเวลานี้แนะนําตัวกับชาวบาน บอกชาวบานวาเราเปนใคร จะมาทําอะไรในหมูบาน รวมถึง

อธิบายดวยวาทําไมจึงเลือกมาที่นี่ จะเอาผลงานไปทําอะไร และชาวบานจะไดอะไรจากการวิจัย

คร้ังนี้ คําอธิบายเหลานี้ก็เพื่อใหชาวบานรูจักเรามากข้ึนจะไดไววางใจ  

 (2) ตลอดชวงการเก็บขอมูล หากเปนนักวิจัยผูชาย ควรหลีกเล่ียงการดื่มสุรา ของมึนเมา 

และปญหาชูสาว สวนนักวิจัยผูหญิงยิ่งตองระมัดระวังพฤติกรรมที่แสดงออกตอหนาชาวบาน 

โดยเฉพาะนักวิจัยผูหญิงไมควรแสดงพฤติกรรมสนิทสนมกับเด็กหนุมของหมูบานจนเกินงาม 

เพราะส่ิงเหลานี้จะมีผลตอความนาเชื่อถือในตัวนักวิจัย  

 (3) หากจําเปนตองออกจากหมูบานไปสักระยะ เพื่อทบทวน ตรวจสอบ ความครบถวน

ของขอมูล เราควรบอกชาวบานใหทราบทุกคร้ัง และควรบอกดวยวาจะกลับมาอีกราววันไหน ใน

ลักษณะไปลามาไหว และไมควรจะทิ้งหมูบานไปนานเกินสองสัปดาห เพราะจะทอดระยะหาง

ระหวางเรากับชาวบานออกไปอีก ทําใหจําเปนตองร้ือฟนความสนิทสนมคุนเคยข้ึนมาอีกคร้ัง   

 (4) การเลือกที่พักอาศัยในชุมชนหมูบานก็เปนส่ิงสําคัญ เราตองระมัดระวังไมพักกับผูที่จะ

ทําใหชาวบานมองเราในทางลบ  ไมกลาใหขอมูลเชิงลึก โดยเฉพาะชุมชนหมูบานที่แบงเปนฝกเปน

ฝาย ควรเลือกที่พักที่จะทําใหชาวบานเห็นวาเรามีความเปนกลาง แตก็ควรจะเปนสถานที่ที่

เอ้ืออํานวยตอการไดเห็นความเปนไปของวิถีชุมชนไดมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ควรเปนที่เรามีความ

เปนสวนตัวพอสมควร ไมถูกรบกวนจากความอยากรูอยากเห็นของชาวบานมากนัก  

 (5) กรณีที่เราจําเปนตองมีผูชวยเก็บขอมูลในหมูบาน เราตองระมัดระวังในการเลือกผูชวย

เก็บขอมูล คอยสังเกตใหดีวาผูที่ชวยเก็บขอมูลจะทําใหภาพนักวิจัยของเราเปนอยางไรในสายตา

ชาวบาน และจะสงผลกระทบตอคุณภาพขอมูลหรือไม หากสงผลดานลบตองรีบเปล่ียนตัวทันที

ดวยความละมุนละมอม  

อยางไรก็ดี การสรางความคุนเคยที่ดี สรางความไวเนื้อเช่ือใจระหวางเรากับชาวบาน ไมได

หมายความถึง “การเขาถึง” ระบบความหมาย และการรับรูของชาวบานดวยมุมมองคนใน  

ความสัมพันธที่ดีตอกันเปนเพียงบันไดข้ันแรก ซึ่งชวยใหเราขยับเขาใกลโลกภายในของชาวบาน

เทานั้น  การที่จะมองเฉือนปรากฏการณทางสังคม มองเห็นเนื้อในวิถีชีวิตผูคน  ดวยมุมมองคนใน 

เปนส่ิงที่เราตองอาศัยระยะเวลาลงไปคลุกกับขอมูล  ไมพอใจกับคําตอบงายๆ  หมั่นต้ังคําถาม  

ตรวจสอบขอมูลตลอดเวลา   
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ส่ิงสําคัญที่นักวิจัยเชิงคุณภาพใครครวญตลอดการเก็บขอมูลในชุมชนหมูบาน ไดแก 

คําถามการวิจัย (research  question) หรือโจทยที่เราต้ังใจมาคนหาคําตอบคืออะไร แตการที่เรา

ต้ังคําถามการวิจัยไวลวงหนา แลวมุงเฉพาะไปที่ตัวปญหา กลายเปนจุดออนไดเหมือนกัน ทําให

มองไมเห็นบริบทอ่ืนๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของกับโจทยการวิจัยของเรา ดังนั้น เราควรลงไปคนหาเก็บ

ขอมูลบริบทตางๆ ที่เกิดข้ึนดวยใจเปนกลางและเปดกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิจัยเชิงคุณภาพ

ที่บางคร้ังไมมีกระทั่งกรอบแนวคิด (conceptual frame work) เพราะเร่ืองที่ศึกษาอาจเปนเร่ืองที่

ใหมมาก คําถามในการวิจัยยิ่งเปนส่ิงที่เราตองชัดเจนกอนลงสนาม หรือต้ังแตทําโครงรางงานวิจัย 

(proposal)  ทฤษฎี (theory) เปรียบเสมือนไฟฉายสองนําทาง ซึ่งสัมพันธอยางแนบแนนกับโจทย

การวิจัยของเรา  ขอคนพบ (finding)  มากพอหรือยังที่จะตอบคําถามการวิจัยที่ต้ังไว ถาเราสับสน 

กังวลวาเก็บขอมูลพอเพียงตอการวิเคราะหหรือยัง ใหหันกลับมาที่ คําถามการวิจัย และทฤษฎี 

กอนเสมอ ตองชัดเจนกับ 2 ตัวนี้ใหได เพราะถาเราลงไปคลุกอยูกับขอคนพบตลอดเวลาอาจทําให

สับสน  ใหจําไววา ขอคนพบในงานวิจัยเชิงคุณภาพ สมมติมี 100% จะกลายเปนขอมูลรายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณไมถึง 20%  ที่เหลืออีก 80% เปนบริบทเบื้องหลังชวยใหเราเขาใจ

ปรากฏการณทางสังคมที่ดํารงอยูเทานั้นเอง  
 
3) มีทักษะการสัมภาษณที่ดี 

     ฝกสัมภาษณอยางไรดี 
การสัมภาษณ พูดคุยซักถาม ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เปนส่ิงที่เราตองทําไปตลอดการเก็บ

ขอมูล และใชไปพรอมกับเครื่องมือการเก็บขอมูลชนิดอ่ืน แตคงเปนการยากที่จะระบุวาการ

สัมภาษณที่ดีนั้นมีลักษณะอยางไร แตการเตรียมตัวใหพรอมของนักวิจัยกอนการสัมภาษณ  เชน 

เขาใจประเด็นคําถาม  มีทักษะการจับประเด็นคําตอบ  จะมีผลตอการสัมภาษณ  สรางความล่ืน

ไหลของบรรยากาศการสนทนา   ยิ่งการสัมภาษณเชิงคุณภาพ เปนคําถามปลายเปด ผูตอบมีสิทธิ์

ที่จะบอกเลาเร่ืองราวไดอยางเต็มที่  หากเราไมชัดเจนในประเด็นคําถาม ยอมเปนการยากที่จะ

เชื่อมโยงเร่ืองราวทั้งหมดเขาดวยกัน และปลอยใหชาวบานบอกเลาเร่ืองราวไปเร่ือย   

นอกจากนั้น การสรางความคุนเคย ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางเรากับชาวบาน มีสวน

สําคัญตอการเปดเผยขอมูลเชิงลึก ดังนั้น กอนที่เราจะเร่ิมทําการสัมภาษณเชิงลึกไมวาประเด็นใด

ก็ตาม ควรที่เราจะตองอาศัยเคร่ืองมือทางมานุษยวิทยา ทั้ง 7 ชิ้น ไดแก แผนท่ีเดินดิน ผังเครือ

ญาติ โครงสรางองคกรชุมชน ระบบสุขภาพ ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตรชุมชน และประวัติชีวิต (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมใน โกมาตร และคณะ 2545) ชวยในการเขาไปในโลกของชาวบานใหได

เสียกอน ที่สําคัญ ขณะสัมภาษณใหสังเกตไปพรอมกันดวย เพื่อความครบถวนของขอมูล  
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4) การจดบันทึก 
 การจดบันทึกเปนจริยธรรมและจรรยาบรรณสําคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ถาเราลง

ไปเก็บขอมูลในหมูบานแลวไมมีการจดบันทึกถือวากําลังทําผิดจรรยาบรรณ เพราะวาเมื่อออกจาก

พื้นที่แลวไมมีขอมูลพอจะตองมาวิเคราะห  เราก็จะเร่ิมสราง (make) ขอมูลข้ึนมาเอง การจด

บันทึกจึงเปนมาตรการปองกันการผิดจรรยาบรรณนักวิจัย  การจดบันทึกควรจดสม่ําเสมอ จดจน

เปนนิสัย จนเคยชิน แมวาจะมีการบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพไวดวยแลวก็ตาม เห็นอะไรนาสนใจ

ตองรีบจดบันทึกไวกอน อาจเปนขอมูลสําหรับการวิจัยโดยตรง หรือเปนเร่ืองอ่ืน เชน ความคิด  

ความเห็น  ความรูสึกสวนตัว จากการไดพบเห็นปรากฏการณในหมูบาน หรือมีปฏิสัมพันธกับผูคน

หรือแหลงขอมูล  

การจดบันทึกไมใชเพียงจดตัวหนังสือ หรือคําพูด หากบางครั้งจําเปนตองวาดรูปหรือเขียน

เปนแผนผัง (diagram) ประกอบลงไปดวย อยางเชน ไปรวมงานศพ นักวิจัยอาจวาดแผนผังแสดง

การหนาที่ (Functional) ของพื้นที่ตางๆ รอบบริเวณงาน ผูชายนั่งมุมไหน ผูหญิงนั่งมุมไหน โตะจัด

ยังไง พระเขามาทางไหน  เพื่อประโยชนในการตีความหมายของพิธีกรรม  และเขาใจแบบแผนการ

จัดระเบียบทางสังคมของพื้นที่ศึกษา 

การวิจัยเชิงคุณภาพในหมูบานตองการความสมบูรณของขอมูล และนักวิจัยเชิงคุณภาพ

จําเปนตองวิเคราะหขอมูลตลอดเวลาท่ีเก็บขอมูลอยูในหมูบาน  การจดบันทึกจึงเปนส่ิงจําเปน 

เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
5) การจัดการขอมูลอยางเปนระบบ 
 อาจแบงบันทึกภาคสนามของนักวิจัยเชิงคุณภาพออกเปน 4 แบบ ไดแก 

 1. สมุดบันทึกเพื่อการนัดหมาย  ใชประโยชน 2 ประการ คือ 

1) บันทึกเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อลําดับเหตุการณใหถูกตอง สมุดบันทึกอาจเขียนวา

วันหนึ่งทําอะไรบาง ไปเจอใครที่ไหน  เชน  

วันที่ 5 ก.ย. ต่ืนตี  4 คร่ึง ทําวัตรเชากับพระที่วัด ปวดศรีษะ 11 โมง จึงเขานอน เที่ยง 

ทานกวยเต๋ียว แลวเดินทางไปเจอพระสุนทร  บาย 2 โมงคร่ึง ตามไปดูพระที่วัดปา อาจารยหาญ

ชวนทําบอรดของวัด แนะนําใหสุรพินทําบอรด กลับวัดแลวถอดเทปตอ ตอนกลางคืน ลุงอินมา

ปรึกษา เร่ืองเจาหนาที่ ธกส. ไมยอมใหกูเงิน อางวา หลักฐานไมครบ เดินทางไปกลับสิบกวาเที่ยว  

2) นัดหมายคนที่เราจะไปสัมภาษณ และวางแผนเร่ืองเวลาภาคสนาม  เชน ตองการไปคุย

กับหมอพื้นบาน เราก็ตองนัดลวงหนาไวกอน  พอถึงวันเราก็ไปตามที่นัดหมายไว  ไมใชอยูๆ เดินไป

คุย พอไปถึงแกไปทํานา เลยเสียเวลาไปวันหนึ่ง  เพราะฉะน้ัน นอกจากจดส่ิงที่เกิดข้ึน เราตองใช
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 2. บันทึกสดขณะสัมภาษณ  แมจะอัดเทปขณะสัมภาษณเราก็ตองจดบันทึกควบคูไป

ดวย ถามไป จดไป สังเกตเห็นอะไรนาสนใจขณะสัมภาษณก็ตองจดบันทึกไวเสมอ เชน 

รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของการสัมภาษณ มีใครบางอยูในเหตุการณขณะสัมภาษณ ผูให

ขอมูลอยูในสภาพอยางไร  (เต็มใจ  เบื่อหนาย  ไมอยากตอบคําถาม  คุยไปดวยเล้ียงลูกไปดวย)  

อาจจดบันทึกเปนตัวหนังสือ หรือเขียนแผนผัง วาดรูปภาพประกอบส่ิงที่สังเกตหากเห็นวาจําเปน  

ถาเปนไปไดควรเลือกใชเคร่ืองอัดเทปชนิดที่มีตัวเลข  สัมภาษณถึงจุดสําคัญเราก็จดหมายเลขไว  

พอเราจะกลับไปหารายละเอียดจะไดไมตองไปถอดเทปทั้งมวน เพราะฉะนั้น การสัมภาษณแมจะ

อัดเทปก็ตองจดบันทึกพรอมกันไปดวยเสมอ และบอยคร้ังเราไมจําเปนตองถอดเทปแคกลับไปเปด

สมุดบันทึกดูก็เจอรายละเอียดขอมูลที่ตองการ  

 3. บันทึกประจําวัน  เปนการนํารายละเอียดขอมูลจากขอ 1 และ 2 มาบันทึกอยาง

ละเอียดอีกคร้ัง เขียนขอเท็จจริงที่ไปพบ วาดรูปภาพประกอบหากจําเปน บทวิเคราะหเบ้ืองตน

เทาที่คิดข้ึนได  แยกความเห็น การตีความ ความรูสึก ความเขาใจ  ตลอดจนความคิดของนักวิจัย

ไวตางหาก  เนื่องจากส่ิงเหลานี้ไมใชขอมูลและไมไดมาจากผูใหขอมูล  จะแยกโดยจดบันทึก

ตางหาก หรือจดในที่เดียวกันแตทําเคร่ืองหมายแยกใหรูชัดวาสวนไหนเปนขอมูล สวนไหนเปน

ความคิดเห็นของนักวิจัยก็ได  ตัวอยางเชน ไปคุยกับพรานชางคนหนึ่ง เขาเอาของส่ิงหนึ่งมาใหดู  

เราอาจวาดรูปอยางหยาบๆ ไวในสมุดบันทึกสด  พอกลับมาจดบันทึกประจําวันเราคอยมาวาดให

ละเอียดกวาเดิม  และอาจแทรกผังเครือญาติประกอบ 

 การจดบันทึกประจําวันเราอาจแยกเปนหมวดๆ  เชน หมวดประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และ

การเมืองของหมูบาน โดยอาจทําหลังจากอยูในหมูบานแลวประมาณ 1 เดือน ตัวอยางเชน 

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ เดิมบริเวณนี้ไมมีคนอยู ตอมาชาวบานจากหมูบานนาเรืองอพยพมาอยู

กอน  เศรษฐกิจของหมูบานเร่ิมจากมีเรือสินคาลองมาตามลําน้ํามูล พอของผูใหญเสียงเปนนักเลง

ใหญซื้อขาวจากชาวบานลงเรือมาขายที่ทาชาง  แลวขนเส้ือผา  เกลือ  กลับจากทาชางไปขายที่

หมูบาน  รายละเอียดประวัติศาสตรหมูบานสวนนี้ชวยใหเรารูวา ทําไมชาวบานบางคนถึงไดมี

สถานภาพบางอยางสูงในหมูบาน คนเคารพ ยําเกรง การจดบันทึกประจําวันเขียนวันเวนวัน หรือ

หนึ่งวันเวนสองวันแลวแตความขยันของแตละคน  

4. บันทึกรายประเด็น เมื่อเขาไปในหมูบานมีประเด็นอะไรที่นาสนใจ และมีความสําคัญ

ตองบันทึกเอาไว เชน แบบแผนการเล้ียงลูก  การเกิด  การตาย  ลายผาทอ  จัดเปนกลุมขอมูล

แยกกันไวเปนชุดๆ เพื่องายตอดึงขอมูลในประเด็นที่ตองการในภายหลัง 
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 นอกจากนั้นยังมีวิธีอ่ืน ๆ ที่นิยมกันอีก 2 วิธี คือ  

 1) การบันทึกดวยการดขอมูล  เขียนใสการดขนาด 4x6 นิ้ว สัมภาษณใคร ที่ไหน  เมี่อ

ไร  เร่ืองอะไร  ดานลางเขียนคําสําคัญๆ เชน เร่ืองที่ไปสัมภาษณมาเปนเร่ืองผีและพิธีกรรม นํา

คําหลักมาแปลความหมายเปนสาระสําคัญงานวิจัยของเรา  เวลาเราจะวิเคราะหก็พลิกหาจาก

คําหลัก แลวก็แยกขอมูลที่เกี่ยวของออกมาอาน อาจจะเก็บขอมูลสักประมาณ 3-4 วัน แลวทํา

การดสักทีก็ได    การทําการดมีประโยชนเม่ือมีผูชวยนักวิจัยหลายคน เพราะไมมีเวลาที่นักวิจัยทุก

คนมาเลาเร่ืองทั้งหมดที่ไปลงพื้นที่มาได  ถานักวิจัยแตละคนเขียนการดมา หัวหนาโครงการวิจัยก็

จะขอเรียกดูจากการดที่ตรงกับหัวขอที่ตองการ  

 2) การบันทึกดวยคอมพิวเตอร   สามารถดึงขอมูลที่เราตองการไดเร็ว แตตองเสียเวลา

ในการลงขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพราะบันทึกของนักวิจัยเชิงคุณภาพจะมีจํานวนมาก  

 

ส่ิงที่อยากจะเนนคือ เคร่ืองมือการวิจัยแตละชนิดตางมีจุดแข็งจุดออนไมเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นการเลือกใชระเบียบวิธีการวิจัยและเคร่ืองมือการวิจัยที่ถูกตองจึงเปนส่ิงสําคัญ 

เพราะฉะน้ันการที่เราจะเลือกใชเคร่ืองมือวิจัยชนิดใด สําคัญวาธรรมชาติของส่ิงที่เราไปศึกษาคือ

อะไร  และสามารถดึงหรือขุดเอาขอมูล  หาขอคนพบเหลานั้นออกมาไดอยางไร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หลีกเล่ียงสถานท่ีที่เปนภัยตอสังคม เชน มีผูติดยา 

เตรียมตัวใหพรอมกับการเผชิญสถานการณที่ไมคาดฝน  6. 
7. 
 

ใชผูวิจัยไปก่ีคน ขึ้นอยูกับประเภทงานวิจัยวิธีการเก็บ เชน focus group ควรมีผูวิจัยอยางนอยสองคน  คน

หนึ่งเปนคนดําเนินการซักถาม อีกคนจดประเด็นสําคัญและคอยซักถามเพ่ิมเติม หรือขึ้นอยูกับสถานท่ีนั้นๆ 

เปนอยางไร จะไปคนเดียวหรือหลายคนจึงจะเหมาะสม 

นอกจากการสัมภาษณ ยังสามารถใชวิธีอื่นหรือใชหลายวิธีรวมกันในกลุมคนเดียวกันได 

กลับไปสัมภาษณซ้ําได เม่ือเราไดขอมูลไมเพียงพอ  3. 
4. 
5. 

ปญหาท่ีพบคือ สัมภาษณเทาไร ถึงจะพอ หรือจะรูไดอยางไรวาไดขอมูลที่เพียงพอในการนํามาวิเคราะห 

ทางแกคือตองลองลงมือเขียนวิเคราะหขอมูลดู เพราะนักวิจัยท่ีทบทวนมาดี เก็บขอมูลอยางเปนระบบ มัก

มีขอมูลใหเขียนอยางเพียงพอเสมอ   

การไปเก็บขอมูลอาจจะไมไดขอมูลรอบดาน หรือไมประสบความสําเร็จในคร้ังเดียว 1. 
2. 

ปญหาที่อาจจะเจอในการไปเก็บขอมูลและการแกไข 
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การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 อาจกลาวไดวา กระบวนการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเร่ิมตนต้ังแตเมื่อเราเกิดคําถาม

หรือโจทยขอสงสัยข้ึนดวยซํ้า เพราะเราก็จะพยายามหาคําตอบเทาที่ภูมิความรูเดิมของเรามี หรือ

ไดจากการสอบถามผูรูในประเด็นดังกลาว หากคําตอบไมเปนที่นาพอใจ การทําวิจัยจึงจะเกิดข้ึน 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยจึงไมใชมาเริ่มเอาเมื่อเก็บขอมูลเสร็จส้ิน และยิ่งโดยเฉพาะการวิจัย

เชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลจะทําอยูตลอดเวลาต้ังแตกอนลงภาคสนาม หรือต้ังแตเร่ิมลงมือ

เขียนโครงรางวิจัยก็วาได ขณะอยูในภาคสนาม และขณะเขียนรายงาน  

 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจะอาศัยการถกระหวางสามสดมภอยูตลอด

กระบวนการวิจัย คือ คําถามการวิจัย (Research question) ทฤษฎี (Theory) และขอคนพบ 

(Finding) เพื่อใหประเด็นทั้งสามชัดและคมข้ึน ไมใชมาเร่ิมวิเคราะหเอาเมื่อออกมาจากพื้นที่เก็บ

ขอมูลเสร็จส้ิน นักวิจัยที่ไมสามารถวิเคราะหขอมูลภาคสนามที่เก็บมาได จะพบวาเกิดจากปญหา

การติดขัดไมสดมภใดก็สดมภหนึ่งในสามนี้ เชน เก็บขอมูลไมเพียงพอในประเด็นที่จะวิเคราะห 

คําถามวิจัยไมชัดเจน ตัวนักวิจัยไมเคลียรกับประเด็นที่ทําวิจัย และทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใชไม

สอดคลองกับขอมูลหรือคําถามวิจัย เปนตน   

ประเด็นหรือประเด็นหรือ

คําถามวิจัยคําถามวิจัย  

ขอมูลขอมูล/ / แนวคิดแนวคิด//

 
1) คําถามการวิจัย  
 คําถามการวิจัยถูกพัฒนาจากขอสงสัยของนักวิจัยจนนํามาสูการคนหาคําตอบ เราต้ัง

คําถามวิจัยไดในหลายลักษณะ และคําถามวิจัยแตละแบบจะเปนตัวกําหนดกรอบการวิเคราะห 

เพราะฉะนั้นกอนที่เราจะวิเคราะหขอมูล  โจทย/คําถามวิจัย ตองชัดเจน ตัวเราตองการ

อะไรจากการหาคําตอบของเร่ืองที่กําลังศึกษา อาจยอนกลับมาดูข้ันตอนที่ 1 ของการวิจัย 

กลาวคือโครงรางวิจัยตองชัดเจน ตัวโครงรางวิจัยจะเปนตัวกําหนดกรอบในการมองปญหา การตั้ง

คําถามที่ชัดเจน จะชวยเราวางหรือกําหนด (formulate) กรอบการวิเคราะหที่ชัดเจน ถาตัวโครงราง

สิ่งท่ีคนพบสิ่งท่ีคนพบ  ทฤษฎีสังคมทฤษฎีสังคม  
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ปญหาของการตั้งคําถามวิจัย ถาเรามุงไปเฉพาะที่คําถามวิจัยนั้นๆ ทําใหมีจุดออนคือไม

เห็นปจจัยอ่ืนๆ ที่กวางพอ จึงควรเนนการลงไปหาบริบทของส่ิงที่เกิดข้ึนวาเกิดข้ึนทามกลางบริบท

อะไร แลวเปดใจใหกวางๆ ไวเพื่อชวยประมวลขอมูลออกมา  แตไมไดหมายความวาคําถามการ

วิจัยจะไมมี แตคําถามเปนเหมือนกับการช้ีแนะ/ทิศทาง (guide) ดังนั้น คําถามการวิจัยเปนส่ิง

สําคัญที่จําเปนตองมีและตองชัดเจน 
 2) ทฤษฎี  

แมการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีหลายทฤษฎีใหเลือกใช เชน ทฤษฎีโครงสราง (Structuralism) 

ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychology) หรือทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) 

หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy) แตปญหาอยูตรงที่วาเวลาจะ

วิเคราะห ตัวเราจะไมทราบวาจะนําชุดทฤษฎีไหนมากํากับ ปญหาที่เกิดข้ึนมาจากความรูสึกที่วา 

ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเปนทฤษฎีที่ถูกที่สุด แลวกลัววาจะเอาทฤษฎีที่ผิดมาจับหรือกํากับ การ

วิเคราะหการวิจัยเชิงคุณภาพ จะถือวาตัวทฤษฎีเปรียบเสมือนไฟฉายคือ ทฤษฎีจะเปนตัวสองแสง 

(Illuminate) ไฟไปที่วัตถุที่เราดูอยู สมมติวามีของช้ินหนึ่งต้ังอยู เอาทฤษฎีอันหนึ่งสองเขาไป เกิด

แสงเงาในมุมที่ทฤษฎีนี้นําเสนอ  เราจะมองเห็นรายละเอียดในบางลักษณะที่แสงไฟตกกระทบ ซึ่ง

ตางไปจากการเอาแสงไฟสองมาจากอีกมุมหนึ่ง ที่เมื่อสองไฟเขาไปจะเกิดแสงเงาอีกแบบหนึ่งที่

ตางออกไป อาจจะเห็นมิติ หรือเสนสายที่เราจะไมเห็นจากการใชทฤษฎีอีกตัว    

คําถามก็คือ เราจะใชทฤษฎีอะไรในการทําใหการวิเคราะหไดผล ตัวทฤษฎีจึงมาเกี่ยวของ

กับการต้ังคําถามการวิจัยวาโจทยเปนอยางไร เมื่อมีโจทยอยางหน่ึงก็ตองเลือกแนวคิดทฤษฎีที่

เหมาะสมกับโจทยมาใชวางกรอบการวิเคราะห การวิจัยเชิงคุณภาพจึงจําเปนตองอานและทบทวน

วรรณกรรมจํานวนมาก เพื่อใหไดขอสรุปวาตัวคําถามวิจัยนั้นเหมาะสมที่จะใชทฤษฎีอะไรในการ

มองหรือวิเคราะหขอมูล สรุปไดวาคําถามวิจัยกับทฤษฎีนํามาประกอบในการมองหรือรวมกันเขา

กลายเปนกรอบในการวิเคราะห (Analytical framework)    
3. ขอคนพบ  

 ตามที่กลาวมาขางตนการที่เราจะวิเคราะหขอคนพบได จําเปนตองหันกลับมาที่คําถาม

วิจัยและทฤษฎีกอน  โดยยึด 2 สดมภนี้ใหแมน อยาไปคลุกอยูกับขอคนพบอยูตลอดเวลา เพราะ

อาจจะทําใหรูสึกสับสนได  ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ขอคนพบที่ไดถาสมมติมี 100% จะกลายมา

เปนรายงานที่เอามาเขียน และทําการสรุปผลไมถึงรอยละ 20 ของขอคนพบที่ไปหามาทั้งหมด ที่

เหลืออีกรอยละ 80 เปนขอมูลประกอบ (Background) บาง หรือเปนส่ิงที่ไมสอดคลองกับกรอบ

ประเด็นที่ต้ังไวบาง  
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วิเคราะหขอมูลผาน 10 ขั้นตอน 
1) ระดมขอมูลตามประเด็น  

คําถามที่พบจากนักวิจัยมือใหม  
1) เก็บขอมูลเทาไรหรือแคไหนจึงจะพอ ?   

2) ทําอยางไรจึงจะระดมขอคนพบออกมาได นักวิจัยใหมอาจจะแตกขอคนพบไมออก จึง

มีขอเสนอแนะดังนี้ 

ในข้ันแรกนี้เราควรระดมขอมูลตามประเด็นนาสนใจตางๆ ที่เราไปเจอ จัดกลุมขอมูลให

เปนไปตามประเด็นที่เราวางไว ข้ันตอนนี้จึงเปนการระดมขอมูลที่เราไปเก็บไวจํานวนมากมา

ประมวลจนเห็นประเด็น ถาหากออกจากพื้นที่แลวไมไดประเด็นออกมาถือวาอาจจะยังสับสนอยู

มากกับประเด็นวิจัยที่ตัวเองทํา หลังจากนั้นจึงมาจัดขอมูลตามประเด็น   

 
2) จัดขอมูลตามประเด็น 

 นําขอมูลที่เก็บมาไดมาแยกเก็บตามประเด็นที่นาสนใจตามขอ 1 
 

3) กรองหาประเด็นสําคัญ และหาความเชื่อมโยงของประเด็น  
   จากข้ันตอนที่ 1-2 ตองนํามากรองหาประเด็นสําคัญและความเช่ือมโยงของประเด็น 

เมื่อไดขอมูลมาแลว เราจะพบขอมูลทั้งหมดที่ไดประมวลไวเปนชุดๆ แลวเอาทฤษฎีมาจับ หาความ

เช่ือมโยง เอาหลัก 3 สดมภมาตรวจสอบ หรือกลับไปจัดหมวดหมูใหมในกรณีที่หาอธิบายไดยังไม

ดี แลวจัดตารางขอมูลและเรียงลําดับขอมูล 

  
4) มองหาความนาจะเปน   

เปนการพยายามหาคําอธิบาย ชุดความสัมพันธของขอมูล หรือคําอธิบายท่ีเปนไปได วา

เราจะอธิบายภาพทั้งหมดอยางไร เพื่อใหไดคําตอบตามที่ต้ังคําถามวิจัยและทฤษฎีที่ต้ังไวต้ังแต

แรก การอธิบายเปนการอธิบายจากขอคนพบ แลวเช่ือมโยงไปสูเหตุผล เวลาที่เราอธิบายบอยครั้ง

ที่เราจะเถียงกับคําอธิบายเอง หรือบอกวาปรากฏการณนี้มีคําอธิบายมาแลวอยางไร  

เทคนิคการวิเคราะห  ใหดูวามีหลักฐานแยงและสนับสนุนขอมูลที่เรามีหรือไม มีการศึกษา

ที่โนนที่นี่ เปนอยางไร ที่เราคนพบเปนอยางไร หรือหาแนวคิดทฤษฎีหลักๆมาอธิบาย คนที่อธิบาย

เชิงหลักฐานจะมีน้ําหนักความนาเชื่อถือมากกวา การเอาแนวคิดทฤษฎีมาใชเพราะมันมีเหตุผลที่

รองรับอยู  การวิเคราะหของเราตองการโตแยงหรือสนับสนุนทฤษฎีที่มีมาแตตน  ตลอดจนต้ังให

คําถามวิจัยมันคลายกับทฤษฎี ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหมีกรอบความคิดอางอิง 
วิธีการอธบิาย  

 1. อธิบายขอคนพบใหชัดเจน โดยใช 3 สดมภ  และตอบคําถามการวิจัยใหชัด 
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 2. เขียนคําอธิบายขอคนพบในลักษณะที่ไปสนับสนุนหรือโตแยงคําอธิบายที่มีมากอน โดย 

ใชทฤษฎี  และหาขอคนพบอื่นๆ มาสนับสนุนหรืออธิบายตัวอยางเทียบเคียง 

 3. ขอเสนอจากการวิจัยตอส่ิงที่คนพบ  

4. สรุป เปนการย้ําวาเราไดอะไรมาจาการศึกษา 
 
5) เปรียบเทียบขอมูล: ขอมูลที่ลมลาง-สนับสนุน  

เสร็จแลวเมื่อไดคําอธิบายที่มีความนาจะเปนไปได ทั้งขอมูลที่มันลมลางและขอมูลที่

สนับสนุน อยางเชนมีกรณีไหนที่มันขัดแยงกับขอสรุปของเราหรือไม อยางเชน ทําไมมีบาง

ครอบครัวที่มันไมเปนไปตามกฎเกณฑของเรา ถามีใหเราจัดความสัมพันธของขอมูลใหม สราง

คําอธิบายชุดใหม  
 
6) จัดกลุมใหม 

 ถาเราอธิบายแลวไมลงตัว แมจะพยายามจัดใหม ใหเรากลับมาจัดกลุมใหม จัด

ความสัมพันธของประเด็นใหม  
 
7) หากฎเกณฑหรือปจจัย 

  เพื่อชวยหาคําอธิบายรวม เม่ือไดกฎเกณฑก็จะชวยใหเราหาคําอธิบาย หรือสรางทฤษฎี

เล็กๆ ของเราข้ึนมา ข้ันตอนตอไปที่เหลือ 2 ข้ันตอนอาจจะเกิดหรือไมเกิดก็ได  
 
8) กรองหาตัวแปรสําคัญ 

 บางทีอาจจะไมเห็นตัวแปรสําคัญ อาจจะเห็นวาตัวแปรแตละตัวมีความสําคัญเทาๆ กัน 

มีบางตัวแปรที่เราอาจจะดึงใหเดนข้ึนมาได  ในกระบวนการนี้เราอาจจะใชวิธีการเชิงปริมาณเฟน

หาตัวแปรสําคัญ นอกจากตัวแปรบริบทแวดลอมซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถทําไดอยูแลว  

เพราะฉะนั้นการนํากฎเกณฑ หรือปจจัยตางๆ มาเชื่อมโยงกับบริบท ก็จะสามารถหาความ

เชื่อมโยงของขอมูลทั้งหมดได ทําใหเราไดคําอธิบายที่มันครอบคลุม 
 
 9) สรางผังความเชื่อมโยง (optional) จะตองเขียนผังหรือไมเขียนก็แลวแตตัวเรา   
 
10) หาบทสรุปรวม   

กลาวโดยสรุป การวิเคราะหเชิงคุณภาพที่เรียกวาการตีความ (Interpretation) นั้น เปน

การตอบคําถามโดยการใหคําอธิบายที่นาเชื่อถือที่สุดจากขอมูลที่มีอยู ผูอานอานแลวมีความรูสึก

วาเปนไปไดและรูสึกคลอยตามกับคําอธิบายดังกลาวจากการตีความของเรา  
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 หากนักวิจัยเชิงปริมาณนําเสนอความจริงและสรางความรูผานตัวเลข นักวจิัยเชงิคุณภาพ

ก็สรางความรู ความจริง และทฤษฎีของตัวเองผานตัวเร่ืองเลาที่มพีลัง  

 นักวิจัยเชิงปริมาณใชสถิติเปนเครื่องมือในการประมวลและอธิบายขอมูล และแยก

ระหวางผูศึกษากับผูถูกศึกษาออกจากกัน เพราะเช่ือวาจะชวยกันอคติที่อาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอน

การวิเคราะหขอมูล แตสําหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพอาศัยการตีความเพื่อเขาใจปรากฎการณเชิงลึก 

โดยไมแยกผูศึกษากับผูถูกศึกษาออกจากกัน และเช่ือวาการคลุกวงใน ความสัมพันธที่ใกลชิดจะ

ทําใหไดขอมูลเชิงลึกของปรากฏการณที่ศึกษา  

 ความแตกตางดังกลาว มาจากการมองความรู ความจริงที่ต้ังอยูบนฐานปรัชญาคนละ

แบบกัน 
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