
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà ḉ¹ÈÖ¡ÉÒ
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CHR Workshop Module 02



Research Design 
& Management
1. Setting Objectives วางวัตถุประสงค

2. Defining Research Questions 
กําหนดคําถามวิจัย

3. Thematizing พัฒนาประเด็น
4. Designing ออกแบบการเก็บขอมูล

5. Data Collecting เก็บขอมูล
6. Data Management จัดการขอมูล

7. Analyzing วิเคราะหขอมูล
8. Verifying สอบทาน

9. Reporting รายงานผล
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• ทําไมตองแตกประเด็น: การจําแนกเพื่อทําความ
เขาใจเบ้ืองตน โดยไมตัดสินลวงหนา

• ประเด็นสําคัญอยางไร: 
ใชทําการออกแบบเพื่อ
เก็บขอมูลใหเฉพาะเจาะจง
กับประเด็น

• ประเด็นไดมาจากไหน: จากทฤษฎีและจาก
ขอมูลภาคสนาม (เห็นแบบแผน Pattern)
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• เกณฑในการเลือกกลุมเปาหมาย

• ใชพัฒนาเครื่องมือตางๆ เชน แบบสอบถาม 
แนวการสัมภาษณ หรือแนวการสังเกต

• กําหนดสถานที่และเวลา
สําหรับการเก็บขอมูล
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ประเด็นท่ี ๑
เหตุผลทางวัฒนธรรม

ประเด็นท่ี ๒
อิทธิพลของกลุมเพ่ือน

ประเด็นท่ี ๓
พัฒนาการในชวงวัย
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• ประเด็นคืออะไร (ชื่อเรียกประเด็น)
• นิยามหรือลักษณะเบ้ืองตนของประเด็นคืออะไร
• รูปธรรมทีจ่ะปรากฏใหเราเหน็ในภาคสนามอยางไร
• อะไรบางที่นาจะถือวาอยูนอกประเด็น
• ตัวอยางเรื่องราวของ

ประเด็นที่เคยไดยิน 
หรือไดเห็นในภาคสนาม



ประเด็นยอย ขอมูลที่ตองเก็บ วิธีการ

ใครคือ Key 

Informants

วิธีการเก็บขอมูล

เครื่องมือ

เวลา

สถานท่ี
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อยางไร

เร่ิมตน กลาง ปลาย



สิ่งท่ีเห็น

เหตุการณ
Events

แบบแผน
พฤติกรรม

Pattern of Behaviorสิ่งท่ีมักไม
ปรากฏใหเห็น

แบบจําลองความคิด
Mental Model

Conceptual Model
ฐานคติ ความเช่ือ คุณคา วิธีคิด 

สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอแบบแผน
นโยบาย บริบท กฎเกณฑ

ระบบความสัมพันธ
ของสวนตางๆ

โครงสรางของระบบ
Systems structure

ปรากฎการณ
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1. นิยาม การใหความหมาย
2.การแบงหมวดหมู ขอบเขต การจัดกลุม
3.ปริมาณ การกระจาย ความถ่ี 
4.แบบแผนความสัมพันธ 

(เงื่อนไข ปจจัย เหตุผล บริบท)
5.กระบวนการ (ข้ันตอน การดําเนินไปในมิติของเวลา)
6.กฎเกณฑ (คุณคา ขอหาม ขออนุญาต ขอกําหนด)
7. โครงสรางอํานาจ (สิทธิ การเขาถึงและผลประโยชน)



พรรณนา (Description) ใหคนอ่ืนรวมรับรู
วิเคราะห (Analysis) จําแนกหมวดหมู ดูความสัมพันธ
ตีความ (Interpretive) ทํานัยยะท่ีซอนเรนใหปรากฏ

ประเมินคา (Evaluative) เทียบเคียงคุณคา หาขอดี-เสีย
สังเคราะห (Synthesis) เชื่อมโยง ตอเติม เสริมเปนสิ่งใหม

ประยุกต (Applicative) ดัดแปลง ปรับใชใหเหมาะสม
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เด็กนอยผูวาดรูปแมว
The Boy Who Drew Cats



กิจกรรมกลุม
การวิเคราะห-การตีความ

เด็กนอย
ผูวาดรูปแมว

1. เห็นประเด็นอะไรบาง

2. ผูสรางตองการบอกอะไร 

(เรื่องน้ีมีความหมายอยางไร)

3. เหตุการณยอยๆ แตละตอน 

สอดรับและสนับสนุนกับ

ความหมายที่เราตีความหรอืไม 

อยางไร



กระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ

The analysis begins as the research starts

1. ระดมขอมูลและประมวลประเด็น
2. จัดกลุมขอมูลตามประเด็น
3. กรองหาประเด็นสําคัญ/ความเช่ือมโยง
4. มองหาความนาจะเปน/คําอธิบายท่ีเปนไปได
5. เปรียบเทียบขอมูล: ลมลาง - สนับสนุน



กระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ

หนวยของการวิเคราะหอาจเกิดขึ้นได
ในระหวางการวิจัย

6. ลองหาทางจัดกลุมใหม
7. หากฎเกณฑ/ปจจัย
8. กรองหาตัวแปรสําคัญ/บริบท
9. สรางผังความเช่ือมโยง (optional)

10. หาบทสรุปรวม (ถาไมไดเร่ิมใหม)
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1. บอกจุดยืนของนักวิจัย
2. หาหลักฐานท่ีอางอิงได
3. หาขอมูลจากหลายมุมมอง
4. ตรวจสอบสามเสา
5. ปรับกรอบตามขอมูลท่ีพบ

äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã´·Õèà»š¹¡ÅÒ§ÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³�



6. ทอดเวลากอนกลับมาอาน
7. จดบันทึกอยางละเอยีด
8. เปรียบเทียบงานอืน่
9. ใชเวลาภาคสนามมากพอ
10. ออกแบบการวิจัยใหดี
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