
1 

 

 



2 

 

คํานํา 
ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และเพิ่มพูนข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความรู้เรื่องต่างๆ ในการศึกษา รวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยบนพื้นฐานหลักความจริง สามารถนํามาต่อยอด ได้หลากหลายมิติ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดการศึกษาท่ัวประเทศ 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  ควบคู่กับผลงานวิจัยท่ีหลายหลาย  

 
  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 

 

สารบัญ 
หน้า 

คํากล่าวรายงาน            4 
 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. 

ปรัชญาการวิจัย คืออะไร           6 
  วิวาทะ : เหตุผลนิยม กับ ประสบการณ์นิยม      9 

กรณีคลาสสิค         10 
ปริมาณ กับ คุณภาพ        12 
ปรัชญาปฏิฐานนิยม : เบื้องหลังการวิจัยเชิงปริมาณ    13 
กลุ่มปรัชญาสํานัก “แย้งปฏิฐานนิยม” : เบื้องหลงัวิธีการเชิงคุณภาพ  16 
ฐานนิยมกับ กับ ปรากฏการณ์วิทยา      20 
ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ       20 
Question  and Answer        22 

การวิจัยเชิงคุณภาพ: เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัย 
รศ. ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว        31 

ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ        33 

นักวิจัยเห็นภาพใดบ้างจากส่ิงน้ี       37 

ความจําเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเชิงคุณภาพ  38 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ      39 

การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล         39 

ชนิดของงานวิจัยเชิงคุณ ที่คนไทยรู้จัก      41 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
คํากล่าวรายงาน  

โครงการจัดการความรู้ KM 
การวิจัยเชิงคุณภาพ : เทคนิคและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ ชั้น ๔ โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

*************** 
กราบนมัสการ  พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  
ดิฉัน ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อํานวยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายรายงานความเป็นมาของการ
จัดโครงการจัดการความรู้ KM : เร่ือง การวิจัยเชิงคุณภาพ : เทคนิคและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ  

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยมองเห็นความความสําคัญของการจัดการความรู้ KM 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตท่ีจะได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น จึงนับว่า เป็นแนวทางสําคัญ
ย่ิงอย่างหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าทางด้านพระพุทธศาสนา ท่ีได้ศึกษาในภาคสนาม ทําให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแตกฉานผ่านกระบวนการอย่างหลากหลายของการจัดการความรู้ในการเรียนการ
สอน ซ่ึงการจัดโครงการในคร้ังน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดขึ้น ระหว่างวันท่ี ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom  ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ ชั้น ๔ โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.
วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดโครงการคร้ังน้ี มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดโครงการฯ  เป็นจํานวนท้ังสิ้น ๑,๑๐๐ 
รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 ๑. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพ่ิมพูนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้เร่ืองต่างๆในการศึกษา รวมท้ังขอ้มูล
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

๒. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานจัดการศึกษาท่ัวประเทศ  

๓ เพ่ือเตรียมความพร้อมของการจัดการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 เพ่ือเป็นสิริมงคลในการจัดโครงการในคร้ังน้ี ขออาราธนาท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมท้ังให้โอวาทแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการคร้ังน้ี 
                    กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ  
 

ผศ.ดร.แมช่ีกฤษณา รักษาโฉม 
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้อํานวยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย ์

 

 



5 

 

 

                                     เกริ่นนํา 

 การวิจัยเชิงคุณภาพทําอย่างไร อะไรคือการวิจัยเชิงคุณภาพเวลาลงมือปฏิบัติ เรียกว่า Know how 
คือรู้ว่าต้องทําอย่างไร ส่วนปรัชญาการวิจัย เรียกปรัชญาหรือกระบวนทัดหรือเหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลังการวิจัย 
รวมท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพคําถามก็คือว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยเวลาเราทําวิจัย เราไม่เคยตั้งคําถามกับตัวเอง
ว่า ทําไมเราต้องทําวิจัยแบบที่เรากําลังทําอยู่ เราไม่เคยตั้งคําถามเราไม่เคยสนใจว่าทําไมเราถึงทําวิจัยเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณ ทําไมเราต้องทําวิจัยเชิงคุณภาพ อะไรคือเหตุผลที่เราจะต้องทําจะต้องทํา เวลาเราเรียน
ระเบียบวิธีวิจัยก็ตาม หรือทําวิทยานิพนธ์ก็ตามส่วนใหญ่เท่าท่ีสังเกตเรามักจะกระโจนเข้าไปเรียนระเบียบวิธี
วิจัยว่า วิธีวิจัยเชิงปริมาณทําอย่างไร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพทําอย่างไร จริงๆ แล้วการวิจัยท้ังสองอย่างมันมี
ปรัชญาหรือมีระบบความคิดมีวิธีคิดจะเรียกว่าเป็นกระบวนทัศน์ จะเรียกว่าเป็นโลกทัศน์ จะเรียกว่าเป็น
ปรัชญาหรือเหตุผลท่ีอยู่เบ้ืองหลังการวิจัยทั้งสองแบบ เรื่องแบบนี้ในสังคมไทยเราไม่ค่อยให้ความสนใจ
เท่าที่ควร จริงๆ แล้วในหนังสือการทําวิจัยในต่างประเทศหลายๆเล่ม โดยเฉพาะเล่มเขียนแบบเป็นระบบอย่าง
ละเอียด เร่ิมต้นบทแรกๆ เค้าจะพูดถึงปรัชญาการวิจัยก่อน คําว่าปรัชญาการวิจัยก็คือเหตุผลท่ีจะรองรับหรือท่ี
จะบอกเราว่าเพราะอะไรเราจึงต้องใช้วิธีทําวิจัยแบบนี้ อย่างเช่นแบบปริมาณ เพราะอะไรเราจึงต้องทําวิจัย
แบบเชิงคุณภาพ อะไรคือเหตุผลท่ีอยู่เบ้ืองหลังการทําวิจัยทั้งสองแบบน้ี อันนี้เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ 
เพราะฉะนั้นในหัวข้อในวันน้ีเราจะยังไม่ลงไปสู่วิธีการทําวิจัยหรือเราจะยังไม่ลงไปสนใจหรือบรรยายความรู้
ประเภท Know how  

ความรู้ในภาคเช้านี้จะเป็นความรู้ประเภท Know why  คือทําไม ทําไมจะต้องทําอย่างท่ีเราทํากันอยู่ 
ฉะนั้นถ้าเรามีเหตุผลรองรับดีแล้วเราก็จะทําวิจัยได้อย่างสบายใจแล้วเราจะทําวิจัยได้อย่างรู้เบ้ืองหลังท่ีไปท่ีมา
เพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้จะสนใจเบ้ืองหลัง ปรัชญาท่ีอยู่เบื้องหลังการวิจัยท้ังสองประเภทนั้นโดยภาพรวมๆ
โดยคร่าวๆ ขอไปที่คําถามเลยว่าเราเคยสงสัยกันไหมว่าเราทําวิจัยแบบท่ีทํากันอยู่ เช่น วิจัยเชิงปริมาณบ้าง 
หรือวิจัยเชิงคุณภาพบ้างล่ะ คําถามแบบนี้เป็นคําถามแบบนักปรัชญา คือนักปรัชญาจะไม่สนใจคําถาม Know 
how อย่างเช่นทําอาหารทําอย่างไรจะต้องใส่เคร่ืองปรุงอะไรบ้าง จะต้องมีข้ันตอนทํายังไง ความรู้ท่ีเราเรียน
กันในเร่ืองการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพก็ตามส่วนมากก็จะเป็นความรู้ประเภท Know how คือทําอย่างไร 
แต่เราไม่เคยตั้งคําถามแบบนักปรัชญาถาม นักปรัชญาจะสนใจคําถามประเภท Know why ทําไมถึงต้องทํา
แบบนี้ อะไรคือเหตุผลที่จะต้องทําปริมาณ อะไรคือเหตุผลท่ีจะต้องทําเชิงคุณภาพ ฉะน้ันคําถามประเภทนี้เป็น
คําถามที่ลึกและเป็นคําถามท่ีต้องการให้แสดงเหตุผลไม่ได้ต้องการท่ีจะให้แสดงว่าจะทําอย่างไรบ้าง อันนี้คือ
เรื่องของปรัชญาการวิจัย 
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ปรัชญาการวิจัยคืออะไร 

ถามว่าปรัชญาการวิจัยคืออะไร ปรัชญาการวิจัยก็คือความคิดหรือเหตุผลท่ีอยู่เบ้ืองหลังการวิจัยแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงได้กล่าวไปแล้ว แบบใหญ่ๆ ที่เราแบ่งกันในโลกของการวิจัยคือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวน
ทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังการทําวิจัยแบบต่างๆ คําว่ากระบวนทัศน์หมายถึงระบบความคิด ระบบความเชื่อ ท่ี
สนับสนุนอยู่เบื้องหลังการทําวิจัยต่างๆ ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอาคารหลังหนึ่ง กระบวนทัศน์ก็เหมือนราก
หรือเสาเข็มที่รองรับนํ้าหนักตัวบ้านที่ตั้งลอยข้ึนอยู่บนพื้นดิน สร้างอยู่เหนือพื้นดิน บ้านนั้นจะดํารงอยู่ไม่ได้ถ้า
รากหลักฐานของมันไม่ม่ันคงฉะนั้นการวิจัยแบบต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโลกปัจจุบันการที่มันจะสามารถดํารงอยู่ได้แต่
ไม่เสื่อมสูญไปหรือไม่สูญหายไปจากโลกจากสังคมของเราเพราะมีเสาเข็มมีรากฐานท่ีคอยรองรับอยู่ คือต้องมี
เหตุผลถึงดํารงอยู่ได้ถ้าไม่มีเหตุผลก็จะดํารงอยู่ไม่ได้ เพราะฉะน้ันในการเรียนเร่ืองวิจัยแทนท่ีเราจะดูเฉพาะตัว
บ้าน หรือจะเทียบอีกอย่างหน่ึงคือภูเขาน้ําแข็งแทนที่เราจะมองแค่ภูเขาที่โผล่ข้ึนมาเหนือน้ําเราควรจะต้อง
สนใจมองลึกลงไปถึงสิ่งท่ีเป็นภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู่ใต้น้ําลงไป ควรจะดําลึกลงไปใต้น้ําไปดูด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ใต้
น้ํา ฉะนั้นวันน้ีจะเป็นการทําความเข้าใจสิ่งท่ีอยู่ใต้น้ําไม่ใช่สิ่งท่ีอยู่เหนือน้ํา  

ปรัชญาการวิจัยศึกษาเรื่องอะไร ศึกษาอะไรบ้าง ศึกษาธาตุแท้ของการทําวิจัยผ่านมุมมองทางปรัชญา 
ศึกษาภูมิหลังของวิธีการทําวิจัย(research methodology) คือไม่ได้ศึกษาภูมิหน้า ไม่ได้ศึกษาฉากหน้าแต่
ศึกษาฉากหลังของการทําวิจัยที่เรารียกว่า(research methodology) ในฐานะเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา นั่น
คือสาขาญาณวิทยา (epistemology) วิทยาท่ีแปลว่าศาสตร์ ท่ีศึกษาเก่ียวกับความรู้ของมนุษย์ ว่ามนุษย์รู้ได้
อย่างไรว่าตัวเองรู้ ตั้งคําถาม ข้ึนมา เราม่ันใจได้อย่างไรว่าเรารู้อย่างเช่นเราบอกว่า เรารู้ไหมว่าวันนี้ดวงอาทิตย์
ข้ึนทางไหนของโลกเรา เราก็อาจจะบอกว่าเรารู้สิเพราะเราเรียนมาทุกวัน ปรัชญาจะถามว่ารู้จริงหรือเปล่า เรา
ม่ันใจได้อย่างไรว่าดวงอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออก ถ้าถามต่อว่าสมมุตติว่าเรารู้ก็แล้วกัน แล้วพรุ่งน้ีล่ะดวง
อาทิตย์จะข้ึนทางไหนส่วนใหญ่เราก็จะตอบว่าข้ึนทางทิศตะวันออกเพราะมันเคยข้ึนมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์แล้ว 
ถ้าถามว่าเราม่ันใจได้อย่างไรว่ามันจะข้ึน เราก็จะอ้างว่าที่เราม่ันใจเพราะเรามีเหตุผล คือ ๑. ดวงอาทิตย์เคยข้ึน
มาแล้วตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นพรุ่งน้ีเป็นอนาคตมันน่าจะข้ึนทางเดิม ๒. เราเคยเห็นมันทุกวันตั้งแต่เราเกิดมา
มันก็ข้ึนทางทิศนี้ เราจะเห็นว่าเวลาเราใช้เหตุผลสนับสนุนการข้ึนของดวงอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ซ่ึงยังไม่ได้ข้ึนเป็น
เรื่องอนาคตด้วยการเอาอดีตมาสนับสนุนแล้วก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเราเห็นทางตามาสนับสนุน ฉะนั้นถ้า
ถามนักปรัชญาก็จะบอกว่าก็ไม่แน่เสมอไปหรอกเรื่องท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตไม่จําเป็นต้องเอามายืนว่าเกิดข้ึน
เช่นเดียวกันกับอนาคตและสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็บอกไม่ได้ว่าประสบการณ์ทางตาของเราที่เคยเห็นจะเป็นอย่าง
นั้นเสมอไปตลอดกาลปาวสาน เพราะฉะน้ันระเบียบเร่ืองการทําวิจัยอยู่ในส่วนของการตั้งคําถามเรื่องการ
แสวงหาความรู้ของมนุษย์ว่าความรู้คืออะไร เรามีเหตุผลอะไรท่ีเราจะบอกตัวเราเองว่าเรารู้เรื่องนี้ อะไรคือสิ่งท่ี
เรียกว่าความรู้ เรารู้ได้อย่างไรว่ารู้ แล้วอะไรเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งท่ีเห็นด้วยตา ฟังด้วยหู ดมด้วยจมูก ชิมด้วยลิ้น 
มันเป็นความรู้จริง เราจะเห็นว่าความรู้ในชีวิตประจําวันของเราท่ีเราคิดว่าเรารู้ส่วนมากก็เข้ามาทางตาบ้าง 
จมูกบ้าง ทางลิ้นสัมผัสบ้าง ทางมือจับต้อง ก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าผัสสะสัมผัสที่พุทธศาสนาเรียกว่าอายตนะ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แต่นักปรัชญาก็ตั้งคําถามว่าแล้วเราม่ันใจ เราเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งท่ีตาเราเห็นเป็นจริง 
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เป็นไปได้ไหมว่าตาของเราอาจะหลอกลวงเราก็ได้ สายตาเราอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดูสิ่งท่ีเรา
เห็นทางตาได้ ให้เห็นจริงอย่างที่เป็นก็ได้ถ้าเทียบตาคนกับตาเหยี่ยวคนคงสู้ไม่ได้ ถ้าเทียบหูคนกับหูของสุนัขคน
คงเทียบไม่ได้ เพราะฉะน้ันเม่ือตาเราไม่ใช่ตาของสัตว์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด หูเราก็ไม่ใช่มีประสิทธิภาพที่สุด
เม่ือเทียบกับสัตว์ประเภทอ่ืนๆ แล้วเราม่ันใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราเห็นน้ันเป็นความจริง สิ่งที่ได้ยินนั้นเป็น
ความรู้ท่ีแท้จริงนี่คือคําถามทางปรัชญา เพราะฉะนั้นในการหาความรู้ในทางการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพจึงถูกตั้งคําถามในเชิงปรัชญาว่าจริงหรือข้อมูลที่เราไปหามาไม่ว่าเราจะไปหาด้วยวิธีการ
รูปแบบไหนก็หนีไม่พ้นตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเราอยู่ดีช่องทางพวกนี้เป็นช่องทางการได้มาซ่ึงความรู้ และอัน
นี้ก็คือการตั้งคําถามแบบคร่าวๆ ที่นักปรัชญาตั้งคําถาม ทีนี้ปรัชญาการวิจัยกับวิธีการวิจัยต่างกันอย่างไร 
ปรัชญาการวิจัย(Philosophy of research) สนใจคําถามประเภท ทําไม Why คือสนใจว่าทําไมเราถึงใช้
วิธีการวิจัยอย่างท่ีเราทํากัน อะไรคือเหตุผล คามคิดเบ้ืองหลังวิธีการน้ันๆ ส่วนวิธีการวิจัย(research 
methodology) จะสนในคําถามประเภท อย่างไร How  คือสนใจว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้คําตอบในข้อสงสัย
ของเรา เช่นจะทําอาหารจะไม่สนใจว่าจะทําอาหารแบบไหนเพราะกําลังหิวแล้ว แค่บอกข้ันตอน ๑ ๒ ๓ เป็น
อย่างไร นี่คือความรู้ประเภท Know How วิธีการวิจัยสนใจคําถามประเภท Know How คือทําอย่างไรจึงจะ
ได้คําตอบในข้อสงสัยท่ีเรามีอยู่  

ฉะนั้นเม่ือเปรียบเทียบแล้วปรัชญาการวิจัยเปรียบเหมือนภูเขาน้ําแข็ง ๒ ส่วน คือส่วนที่อยู่เหนือน้ํากับ
ส่วนท่ีอยู่ใต้น้ํา เม่ือเกาะกันเป็นน้ําแข็งจะมีความเบากว่าน้ําปกติ ฉะนั้นเวลามันลอยอยู่ในทะเลมันจึงโผล่ข้ึนมา
เหนือน้ําและส่วนหน่ึงเนื่องจากว่ามันก้อนใหญ่มากน้ําหนักเยอะก็เลยมีบางส่วนท่ีอยู่ใต้นํ้าแต่ส่วนท่ีอยู่ใต้นํ้า
มักจะเป็นส่วนท่ีใหญ่กว่าส่วนที่อยู่เหนือนํ้า เพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาวิธีการทําวิจัยประเภท Know how ก็
คือส่วนท่ีเป็นภูเขาเหนือน้ํา ส่วนที่เป็นปรัชญาการวิจัยหรือเหตุกระบวนทัศน์ก็คือสาระวนที่อยู่ใต้น้ํา ฉะน้ันการ
ที่จะทําความเข้าใจน้ําแข็งก้อนนี้ให้ทะลุปรุโปร่งทั่วถึงไม่ควรสนใจแค่ส่วนที่อยู่เหนือน้ําเท่านั้นควรจะดําน้ําลง
ไปดูส่วนที่อยู่ใต้น้ําด้วย ฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็คือส่วนท่ีเก่ียวกับส่วนที่อยู่ใต้นํ้า  

 ที่น้ีเม่ือพูดถึงปรัชญาการวิจัย มีปรัชญาหรือข้อถกเถียงของนักปรัชญาตะวันตก นักวิชาการตะวันตก
อยู่สองสํานักที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้ว เร่ือยมาถึงสมัยกลางของยุโรปและเร่ือยมาจนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปะ
วิทยา ยุคเรเนซองส์ (Renaissance ยุคสมัยแห่งการเกิดใหม่) ยุคสมัยใหม่ของยุโรป จะมีสํานักความคิดท่ี
ถกเถียงเรื่องการได้มาซ่ึงความรู้ของมนุษย์ว่า ความรู้แบบไหนเป็นความรู้ที่เราไม่ไปเน้นมากท่ีสุดและเชื่อถือได้
มากที่สุด และทั้งสองสํานักก็ล้วนยอมรับความรู้ทั้งสองแบบ แบบท่ีหน่ึงเรียกว่า Rationalism คือความรู้เกิด
จากการใช้เหตุผล กลุ่มนี้มีมาก่อนนักปรัชญา เช่น อริสโตเติ้ล โสเครติส เพลโต้  เป็นนักปรัชญาที่เชื่อม่ันในการ
หาความรู้ในเรื่องเหตุผล ปัญญา ส่วนนักปรัชญากลุ่มที่พัฒนาข้ึนมาทีหลังก็มีเชื้อตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วก็
เกิดเป็นกระแสท่ีสําคัญและได้รับความนิยมก็คือในประเทศยุโรปในยุคของกาลิเลโอเป็นต้นมา ประมาณ 
คริสต์ศตวรรษที่๑๕-๑๖-๑๗ และถามว่าสองสํานักในเร่ืองการถกเถียงเร่ืองวิธีได้มาซ่ึงความรู้ของมนุษย์ 
หมายความว่าอย่างไร Rationalism เชื่อว่าความรู้ที่ดีท่ีสุดและความรู้ที่จะไม่ผิดพลาดและดีที่สุดก็คือความรู้ท่ี
เกิดจากการใช้เหตุผล การใช้เหตุผลหลักเป็นแหล่งที่มาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เก่ียวกับโลกภายนอกความรู้
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ประเภทนี้คืออะไร อย่างเช่นความรู้ทางคณิตศาสตร์ นักคิดคณิตศาสตร์ก็คือนักคิดท่ีเช่ือม่ันในเร่ืองของการใช้
เหตุผลเวลาเราหาคําตอบทางคณิตศาสตร์เราไม่ต้องไปพิสูจน์เลยก็ได้เราจะคิดในหัวเราสามารถคํานวณ           
ในหัวเราได้เลย ๒คูณ๕=๑๐ ไม่ต้องไปพิสูจน์ในโลกของความจริง อย่างเช่นเวลาจะพิสูจน์ว่า ๒+๒=๔ หรือไม่ 
ไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์ด้วยการเอาแอปเปิลสองลูกกับแอปเปิลสองลูกมารวมกันแล้วน่ังนับดู ไม่ต้องพิสูจน์สามารถ
ทําได้ ฉะน้ันความรู้ทางคณิตศาสตร์รวมท้ังความรู้ทางปรัชญาด้วยเป็นความรู้ที่เกิดจากการใช้เหตุผล ฉะนั้น
การที่นักคิดสายเหตุผลนิยมมีความเชื่อว่าเหตุผลคือความรู้ท่ีดีท่ีสุดก็สังเกตได้จากความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มีไม่บ่อยนักที่ถูกพิสูจน์ว่าเป็นความรู้ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ทฤษฎีทางมีน้อย ก็มีบ้าง
เหมือนกันที่ถูกพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง อย่างเช่น ๒+๒=๔ มีมาตั้งแต่ ๔-๕ พันปีแล้ว และก็ไม่เคยถูกพิสูจน์ว่ามันไม่
ถูกต้อง เพราะฉะน้ันนักเหตุผลนิยมจึงเชื่อว่าความรู้ที่ดีท่ีสุดคือความรู้ท่ีเราเชื่อในหัว เราคิดด้วยตรรกะปรัชญา
จะใช้ตรรกะวิทยา ส่วนพวก Empiricism ก็คือทัศนะท่ีบอกว่าความรู้ที่ผ่านประสบการณ์ของมนุษย์เป็นความรู้
ที่ดีที่สุด หมายความว่าการท่ีเราจะบอกว่าเรามีความรู้เร่ืองอะไรต้องเป็นความรู้ที่พิสูจน์ผ่าน Sense ของเรา 
เรียกว่า Sense experience ซ่ึงพอผ่านประสาทสัมผัสก็คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางกาย ไม่รวมทางใจ นัก 
Empiricism พวกประสบการณ์นิยมไม่ยอมรับว่าความรู้ประการณ์ทางใจอย่างเช่นเข้าฌาณแล้วก็ได้ความรู้มา 
นั่งทางในหรือทรงเจ้าแล้วก็ได้ความรู้มาว่าพรุ่งนี้โลกจะแตก เป็นต้น อย่างน้ีพวกเขาไม่ยอมรับ ฉะนั้นพวก
ประสบการณ์นิยมยอมรับเฉพาะ Sense ทั้งห้า ไม่ยอมรับ Six Sense เพราะเป็นนามธรรมท่ีพิสูจน์ไม่ได้ 
เพราะฉะน้ันการที่กลุ่มท่ีสองจะบอกว่าเรารู้อะไรนั้นมันต้องผ่านการพิสูจน์ทางประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัส ฉะนั้นความรู้ในโลกส่วนใหญ่ที่เรามีอยู่ปัจจุบันน้ีอย่างเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอะไรต่างๆ 
ก็เป็นความรู้ประเภทที่สอง Empiricism แต่ทั้งสองสํานักน้ีก็ไม่ได้ตัดขาดจากกัน ไม่ได้หมายความว่าพวก
ประสบการณ์นิยม Empiricism ไม่ยอมรับเรื่องเหตุผล แต่ถ้าจะถือว่าอะไรสําคัญที่สุดอะไรดีท่ีสุดก็ต้องยกเรื่อง
ประสบการณ์ดีที่สุด ฉะน้ันการท่ีจะได้มาเรื่องความรู้ของแบบที่สองประสบการณ์นิยมก็ต้องมีการพิสูจน์ต้องมี
การทดลองจะต้องมีห้องแล็บ (LAB= Laboratory) อย่างเช่นยารักษาโรค Covid 19 ในปัจจุบัน ทําไมมาช้า
กว่าที่จะรับรองให้เอาออกมาใช้กับมนุษย์ผู้ที่ติดเชื้อในสังคมปัจจุบัน เพราะว่าจะต้องพิสูจน์ในห้อง LAB 
จะต้องมีการทดลองแล้วเก็บข้อมูลเป็นข้ันเป็นตอนถึงจะได้ยอมรับกันว่ามันเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ขณะน้ีก็ยังไม่
ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ เช่น ฉีดแล้วตาย อันนี้ก็คือความรู้แบบ Empiricism 

วิวาทะ : เหตุผลนิยม กับ ประสบการณ์นิยม (มนุษย์ได้ความรู้มาอย่างไร) 

 วิวาทะมนุษย์ได้ความรู้มาอย่างไร อันนี้กําลังจะนําไปสู่การวิจัยท่ีเรากําลังทําปัจจุบันมันมีรากฐานมา
จากข้อถกเถียงของสํานักปรัชญาสองสํานัก โดยประสบการณ์นิยมก็คือปรัชญาการวิจัยที่อยู่เบ้ืองหลังวิธีการ
เชิงปริมาณ ประสบการณ์นิยมคือวิธีคือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
ที่เราใช้กัน ส่วนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาเหตุผลนิยมเป็นหลักมากกว่า
ประสบการณ์นิยม เหตุผลนิยมมองว่าความรู้มนุษย์เกิดจากการใช้เหตุผลและได้มองว่าประสบการณ์จะให้
ความรู้เราไม่ได้ก็หมายความว่าท่ีมันแน่นอนท่ีสุดและถูกที่สุดมันจะต้องมีพื้นฐานมาจากการใช้เหตุผล  

ประสบการณ์นิยม 
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ประสบการณ์นิยมมองว่าความรู้ของมนุษย์เกิดจากประสาทสัมผัสเรียกว่า Five Senses ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ไม่รวมใจ นี่คือข้อถกเถียงระหว่างประสบการณ์นิยมกับเหตุผลนิยม พวกเหตุผลนิยมบอกว่าเรารู้
เฉพาะสิ่งที่เราใช้เหตุผลหรือความรู้ของเราได้มาจากเหตุผล  ส่วนพวกประสบการณ์นิยมบอกว่าความรู้ของเรา
มีเพียงประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเท่าน้ัน ประสาทสัมผัสเท่านั้นคือแหล่งท่ีมาของความรู้ของเรา พวก
ประการณ์นิยมก็มีวิธีคิดคล้ายๆ กับคนไทยเราท่ีพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลํา 
ประสบการณ์นิยมจะเชื่อเรื่องตาเห็นและมือคลําจับต้องได้ ส่วนเหตุผลนิยมเชื่อในเหตุผลท่ีอยู่ในสมองบอก
เหมือนเราคํานวณทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่น เรื่องจํานวนเลขอนันต์ (Infinity) ไม่มีมนุษย์คนไหนจะไปพิสูจน์
ความมีอยู่ของเลขอนันต์ได้ อย่างเช่นให้เราน่ังนับเลขแล้วเราจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าสูงมากๆ ท่ีเรานับไปเร่ือย ๆ 
แบบท่ีเราไม่ยอมหยุดนั่งนับตั้งแต่เราเกิดมาจนชีวิตจะหาไม่หรือตายไปจากโลกนี้เราก็ไม่มีทางจะนับเลขได้
สิ้นสุด เลขมันจะสูงข้ึนไปเม่ือนับหนึ่งก็ต้องมีสองสามตามมานับไปเร่ือย ๆ จนกว่าเราจะตายเราก็นับไม่มีท่ี
สิ้นสุด นักเหตุผลนิยมบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเลขที่สูงมากๆ คือเลขอะไรแต่เราก็ม่ันใจว่ามันมีเพราะเวลาเรา
นับมันจะไม่มีทางที่จะสิ้นสุดได้เลย แม้เราจะพิสูจน์ไม่ได้แต่เหตุผลของมันบอกเราว่ามันมีอยู่จริงโดยท่ีไม่ต้อง
พิสูจน์ อันนี้ก็คือการที่เราบอกว่ามันมีเรารู้ได้อย่างไรถ้าเราใช้เหตุผลนํา ดังภาพตัวอย่างที่แสดงประสาทสัมผัส
จะเห็นว่าผู้หญิงได้ความรู้เรื่องต้นไม้มา ถามว่าทําไมรู้ว่าต้นไม้มีสีเขียว ทําไมรู้ว่าต้นไม้เป็นอย่างนั้นอย่างน้ี ก็
เพราะใช้ประสบการณ์ทางตาภาพของต้นไม้เข้าสู่สายตาของเค้าแล้วถูกบันทึกไว้ในกระบวนการทางสมองทําให้
เค้ามีประสบการณ์เก่ียวกับต้นไม้ว่าเขามีความรู้เร่ืองต้นไม้เพราะว่าเขาใช้ตามองต้นไม้แล้วก็มีความรู้เรื่องต้นไม้
และมีประสบการณ์เรื่องต้นไม้ ต้นไม้ก็คือโลกภายนอกแล้วเราก็มีตา ตาของเราไปปะทะกับโลกภายนอกก็เกิด
การรับรู้ทางตาเรียกว่า Visual perception (การรับรู้ภาพ) สิ่งท่ีอยู่ภายนอกมาปะทะกับดวงตาของเราแล้ว
เกิดการคาดการรับรู้ การคาดการรับรู้ก็เป็นเหตุให้เรามีความรู้ทางประสบการณ์ อย่างน้อยเราก็มีความรู้มาว่า
ต้นไม้สีเขียวอยู่ตรงนั้น ถามว่ารู้ได้อย่างไร ก็รู้มาจากตาน่ันเอง ใช้ตาดูหูฟังเราก็รู้ 

กรณีคลาสสิค 

 ตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นกรณีท่ีคลาสสิกในวงการของปรัชญา นี่เป็นกรณีตัวอย่างที่ทําให้เกิดการต่อสู้
ทางความคิดระหว่าสองสํานักนี้เอง เหตุผลนิยมกับประสบการณ์นิยม คือการทดลองของกาลิเลโอเช่นเราเรียน
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ประถมมาเราบอกว่า คือก่อนอ่ืนเราต้องรู้ก่อนว่าที่ไปที่มาของการทดลองน้ีมีมาอย่างไร เช่น 
นักปราชญ์ชาวกรีก เช่นอริสโตเติลนักปรัชญาคนสําคัญมากๆ คนหนึ่งของกรีกโรมันพิสูจน์และมีความเชื่อกัน
มาอย่างน้ีนับพันๆ ปีว่าของท่ีมีนํ้าหนักมากกว่าเม่ือท้ิงลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นเร็วกว่าของที่มีน้ําหนักเบา (แต่
ไม่ได้เบาเหมือนนุ่น) อย่างเช่นก้อนหินก้อนหนึ่งมีน้ําหนักหนึ่งร้อยกิโล กับอีกก้อนหน่ึงมีนํ้าหนักสองร้อยกิโล 
ถ้าเราเชื่อแบบการใช้เหตุผลแบบสํานักเหตุผลนิยมแน่นอนคนส่วนใหญ่น่าจะเกือบทั้งร้อยจะมีความเชื่อโดยไม่
ต้องพิสูจน์ว่าก้อนหินท่ีมีนํ้าหนักสองร้อยจะต้องตกถึงพื้นเร็วกว่าก้อนหินท่ีหนักหนึ่งร้อยกิโลกรัมอย่างแน่นอน 
อันน้ีคือความเชื่อโดยไม่ต้องพิสูจน์เชื่อตามหลักเหตุผล ถามว่าทําไมเราเชื่อว่ามันจะต้องถึงพื้นเร็วกว่าก็เพราะ
เหตุผลมันบอกเราว่าก็มันน้ําหนักมากกว่าก็ต้องถึงก่อนของที่มีน้ําหนักเบากว่า ไม่มีการพิสูจน์และเชื่อกันมา
ตั้งแต่กรีกโบราณจนถึงยุคของกาลิเลโอ ซ่ึงระยะเวลาห่างกันประมาณ ๑,๕๐๐ ปี ต่อมากาลิเลโอพิสูจน์ให้เห็น
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ว่าความเช่ือแบบเหตุผลนิยมอาจจะไม่ถูกก็ได้ นี่คือการต้ังคําถามของเขา เขาก็เลยพิสูจน์ให้ดูด้วยการเอาของท่ี
มีนํ้าหนักต่างกันข้ึนไปบนตึกสูง (ตึกเอน) แต่ก็ยังถกเถียงกันว่าเค้าข้ึนไปบนตึกเอนจริงหรือไม่ บางคนบอกว่า
เขากลิ้งลงมาจากเนินมากกว่า ซ่ึงยังเป็นข้อถกเถียงของนักประวัติศาสตร์เก่ียวกับวิทยาศาสตร์อยู่ อย่างไรก็
ตามเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามันตกถึงพื้นพร้อมกันระหว่างก้อนที่มีนํ้าหนักสองร้อยและหนึ่งร้อยกิโลกรัม อันน้ีเม่ือ
เรียนวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ท่ีไปท่ีมาของเหตุผลว่าทําไมตกถึงพื้นพร้อมกันถ้าเราเรียนกฎของนิวตันเราก็จะทราบ 
และน่ีก็คือชัยชนะของสายประสบการณ์นิยมที่แสดงให้เห็นว่าเหตุผลนิยมไม่ถูกต้องเสมอไป ประสบการณ์
ต่างหากที่ถูกต้องเพราะได้พิสูจน์ให้เห็นกับตา เพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ถึงมองว่าจุดน้ีเป็นจุด
ที่ทําให้การหาความรู้แบบประสบการณ์นิยมได้รับชัยชนะและได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และ
กรณีตัวอย่างนี้เป็นแนวทางและเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ของวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ความรู้ทาง
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็คือความรู้ของกาลิเลโอนั่นเอง และได้มีนักคิดรุ่นหลังๆ 
พัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ ปัจจุบันนี้คิดว่าระหว่างสองสํานักน้ี คิดว่าสํานักไหนได้รับความนิยม ความรู้จากสํานักไหนมี
ความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด ก็ต้องบอกว่าความรู้แบบประสบการณ์นิยม เราไม่ต้องดูอ่ืนไกลความรู้ในด้านการวิจัย
ที่เราตีพิมพ์ในปัจจุบันจะเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในกระบวนทัศน์แบบประสบการณ์นิยม พวกเราจะรู้ตัว
หรือไม่ก็ตามเวลาเราทําวิจัยจะต้องเข้าห้องทดลองก็ตาม จะต้องทดลองภาคสนามก็ตามจะต้องเก็บข้อมูลใน
เชิงปริมาณก็ตาม ด้วยการแจกแบบสอบถามแล้วก็ใช้สถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลให้แสดงออกมาเป็นตัวเลขอย่างนั้น
อย่างนี้ นี่ก็คืออิทธิพลการทําวิจัยที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์หรือวิธีคิดหรือความเชื่อแบบประสบการณ์นิยม 
เพราะวิทยาศาสตร์น้ันประสบความสําเร็จมากเหลือเกินในบรรดาศาสตร์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องยอมรับว่า
วิทยาศาสตร์จะเป็นสาขาฟิสิกส์ เคมี หรืออะไรก็ตามเป็นความรู้ที่ เป็นรูปธรรมจับต้องได้และประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับสาขาอ่ืนๆ ทีน้ีเม่ือประสบความสําเร็จสาขาอ่ืนก็อยากจะได้รับความ
น่าเชื่อถือบ้างอยากจะประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสังคมศาสตร์ ถามว่าวิทยาศาสตร์ประสบ
ความสําเร็จได้อย่างไร เพราะวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิทยาศาสตร์จะขาด
คณิตศาสตร์ไม่ได้เลย จะเหมือนคนเป็นง่อยเสียขาเดินไม่ได้ เพราฉะนั้นคณิตศาสตร์เป็นทางความมีเหตุผลก็
จริงแต่มันก็เป็นเคร่ืองมือที่วิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นความรู้แบบประสบการณ์นิยมขาดมันไม่ได้เลย มีคํากล่าวไว้ว่า
คณิตศาสตร์เป็นราชินีของศาสตร์ท้ังปวงเป็น Queen of on science หมายความว่าศาสตร์อ่ืนแต่ละศาสตร์
อาจเป็นพระราชาแต่ถ้าไม่มีศาสตร์แห่งพระราชินีก็ไม่สง่างาม เพราะฉะน้ันทุกๆ ศาสตร์จะต้องมีราชินีคือ
คณิตศาสตร์เข้าไปเก่ียวข้อง นี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราทําวิจัยเราต้องใช้คณิตศาสตร์เข้าไปเก่ียวข้องก็คือเร่ือง
สถิติซ่ึงเป็นอีกสาขาของคณิตศาสตร์ เราเอาคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าสถิติเข้ามาเก่ียวข้องเพราะคือราชินีของ
ศาสตร์ท่ีกําลังศึกษาอยู่ 

 หากศึกษาสายสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีใช้คณิตศาสตร์มากท่ีสุดใน
บรรดาสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นสายสังคมศาสตร์แต่ทําไมถึงมีตัวเลขมีสถิติเยอะ ก็
เพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของกระบวนทัศน์แบบประสบการณ์นิยม ถ้าเราอยากจะให้ศาสตร์ของเรามีความนิ่งมี
ความแน่นอนสามารถวัดได้ วัดออกมาเป็นค่าทางตัวเลขได้เราจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเอาคณิตศาสตร์เข้ามา
จึงเป็นที่มาของการวิจัยเชิงปริมาณที่จะต้องใช้เร่ืองสถิติเข้ามาเก่ียวข้อง พูดง่ายๆ เดิมทีคณิตศาสตร์เป็นราชินี
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ของวิทยาศาสตร์มาคู่กันแต่ต่อมาสังคมศาสตร์คือการแสวงหาหาความรู้ เ ก่ียวกับสังคมมนุษย์ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยา ทั้งหมดน้ีไม่ได้มีลักษณะที่จะต้องเอาคณิตศาสตร์มาใช้ แต่
พอวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จทางสังคมศาสตร์ก็เลยใช้เป็นแบบในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเราจะต้องแจก
แบบสอบถามแล้วเอามาประมวลเป็นตัวเลข และน่ีก็คือการนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศาสตร์คือการแปลงข้อมูลเดิมที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่นความคิดเห็นของมนุษย์ ความเชื่อ 
ความรู้สึกของคนในสังคมล้วนเป็นนามธรรม ฉะนั้นจะต้องทําอย่างไรที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความนิ่ง จึงเป็น
ที่มาของการนําเอาคณิตศาสตร์มาใช้ในทางสังคมศาสตร์จึงเป็นท่ีมาของการวิจัยเชิงปริมาณ 

ปริมาณ กับ คุณภาพ 

 การวิจัยเชิงปริมาณคือวิธีการแสวงหาความรู้ในรูปแบบการวิจัยในโดยปัจจุบันซ่ึงเราเรียกกันว่า 
วิธีดําเนินการวิจัย มี ๒ วิธีที่เรารู้จัก คือเชิงปริมาณ Quantitative การเอาวิธีหรือเคร่ืองมือแบบตัวเลขไปอยู่ใน
กระบวนการวิจัยตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล เช่นถ้าเรามีการเก็บข้อมูล
ด้วยเครื่องมือท่ีเป็นตัวเลขเกิดข้ึนนั่นคือเรากําลังทําการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative หรือ Quantifier คือ
การทําให้เป็นตัวเลข กับการวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative ซ่ึงไม่ได้แปลว่างานวิจัยของเรา
เป็นงานท่ีดีมีคุณภาพ แต่หมายถึงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนั่นเอง คือการวิจัยที่ไม่ใช้เครื่องมือทางตัวเลข ซ่ึง
ต่างจากแบบแรก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีตัวเลขในแบบที่สองเลย ตัวเลขเป็นเคร่ืองมือทั้งในกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลด้วยหรือท่ีเรียกว่าสถิตินั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าอะไรต่างๆ อันนี้ก็คือเรื่องของตัวเลข ถ้าจะเห็นภาพง่ายๆ เช่นเวลาเราไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล 
เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามว่าหมอและพยาบาลกําลังเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพควบคู่กันไป ผู้ป่วยอาจจะไม่รู้ตัวว่าหมอในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์เค้ากําลังวิจัยและแนะเก่ียวกับตัว
ของเราเก่ียวกับสุขภาพของเรา วิธีการเก็บข้อมูลของเขาก็จะเก็บข้อมูลทั้งสองแบบควบคู่กัน ชาวบ้านท่ีเป็น
คนไข้ไม่รู้ว่าเรากําลังถูกวิจัยเล็กๆ ทั้งสองวิธีของการวิจัยอยู่ ยกตัวอย่าง เวลาเราไปถึงโรงพยาบาลก็ต้องชั่ง
น้ําหนัก ซ่ึงการชั่งนํ้าหนักและวัดความดันก็ต้องออกมาเป็นตัวเลขอย่างแน่นอนนี่คือข้อมูลเชิงปริมาณ 
นอกจากนั้นก็ยังมีการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะก็แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขรวมถึงการเต้นของชีพจร นี่คือ
กระบวนการเก็บข้อมูลก่อนท่ีจะพบหมอในเชิงปริมาณเพื่อท่ีจะเอาข้อมูลนั้นไปให้หมอในฐานะเป็นเจ้าของไข้
ได้เอาไปวิเคราะห์หาว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่ นอกจากนั้นเขายังมีการวิจัยเล็กๆ ของตัวเราท่ีเรียกว่าเป็นหา
วิจัยเชิงคุณภาพด้วย คือช่วงที่เขาสัมภาษณ์เรา เช่นหมอชวนคุยเช่นถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง การถามว่าเป็น
อย่างไรบ้างไม่ได้ถามหาตัวเลข ถ้าถามว่าอายุเท่าไหร่คือถามหาตัวเลข การถามว่าอาการเป็นยังไง รู้สึกปวดหัว
นี่คือการให้ข้อมูลแบบการเล่าเรื่องธรรมดา การเล่าของเราและการถามของหมอเป็นกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ฉะนั้นเม่ือได้ข้อมูลสองส่วนมารวมกัน อาจเรียกว่ามา Mix method จากจากประสบการณ์ของหมอก็
เอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทําการหาความรู้คือหาว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรและจะดําเนินการรักษาอย่างไร นี่ก็
คือการวิจัยง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน แต่เวลาเราทําวิจัยจริงๆ ก็ต้องทํามากกว่านั้น วิธีการท้ังสองแบบนี้เอาหลัง
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พิงหรือตั้งอยู่บนฐานทางปรัชญาที่แตกต่างกัน การท่ีแยกออกสองสายใหญ่เพราะมีความเชื่อพื้นฐานทาง
ปรัชญาที่แตกต่างกัน 

ปรัชญาปฏิฐานนิยม : เบื้องหลังการวิจัยเชิงปริมาณ 

 การวิจัยที่เรียกว่ามีรากฐานอยู่บนปรัชญา เช่น  เชิงปริมาณ ปรัชญาสํานักหนึ่งที่พัฒนาข้ึนมาใน
ประเทศตะวันตกในยุคช่วงสมัยใหม่ ช่วงศตวรรษท่ี ๑๗-๑๘ เกิดปรัชญาที่มีรากฐานมาจากประสบการณ์นิยม 
ก็จะเรียกชื่อจําเพาะเจาะจงแตกต่างกันไป อย่างเช่นเรียกว่าปฏิฐานนิยม ความสําเร็จของวงการวิทยาศาสตร์ท่ี
การแสวงหาความรู้แบบประการณ์นิยมมีอิทธิพลสําคัญต่อการแสวงหาความรู้คือนักสังคมศาสตร์ เพราะฉะนั้น
เวลาเราพูดถึงปฏิฐานนิยมเรากําลังหมายถึงการแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ในสายสังคมศาสตร์ ในสายน้ี
เวลาพูดการนําเอาวิธีการแบบวิทยาศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เราจะเรียกว่าปฏิฐานนิยม ส่วนใน
สายวิทยาศาสตร์จะเป็น Empiricism ฉะนั้นปฏิฐานนิยมก็คือประสบการณ์นิยมใหม่ท่ีเอามาใช้ในวงการ
สังคมศาสตร์นั่นเอง ถามว่าใครเป็นคนริเร่ิม เขามีความเชื่ออะไรในทางวิทยาศาสตร์เม่ือก่อนน้ี เราจะเห็นความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์กับความรู้แบบปฏิฐานนิยมซ่ึงพัฒนามาเป็นเชิง
ปริมาณของนักสังคมศาสตร์อย่างเห็นชัดเจน มีวิธีคิดคล้ายๆ กัน คือนักวิทยาศาสตร์เขาเช่ือว่าปรากฏการณ์
ธรรมชาติ Natural World ไม่ได้เกิดข้ึนอย่างเลื่อนลอย คําว่าปรากฏการณ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏให้เรามองเห็นได้ 
ให้เราสัมผัสได้ทาง ตา หู จมูกลิ้น กาย อย่างเช่นเราเห็นปรากฏการณ์แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ําข้ึนน้ําลง 
ในสายตาของนักวิทยาศาสตร์มองว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ Natural phenomenon จะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลัง
อย่างแน่นอนท่ีไม่ได้เกิดข้ึนอย่างลอย ๆ  จะต้องมีอะไรบางอย่างเป็นตัวทํา นํ้าข้ึนนํ้าลงของทะเลข้ึน ลง ได้
อย่างไรจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ นี่คือความเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลในโลกของธรรมชาติ         
ไม่ได้เกิดข้ึนเลื่อนลอยหากแต่มีสิ่งที่เขาเรียกว่ากฎธรรมชาติ เราก็จะเจอเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์คําว่ากฎ
ธรรมชาติ Natural Law กฎธรรมชาติอย่างเช่น กฎแรงโน้มถ่วงของโลก กฎแม่เหล็กไฟฟ้า หรือกฎอะไรต่าง ๆ 
นี้เรียกว่ากฎธรรมชาติ กฎแรงดึงดูดคอยกํากับบงการอยู่เบื้องหลัง คนสมัยโบราณเวลาอธิบายกฎธรรมชาติ
มักจะโยงไปเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องเทพเทวดา อย่างเช่นปรากฏการณ์ฝนตกฟ้าร้องก็จะมองว่าการที่ฝน
ตก ไม่ตกหรือฝนแล้งจะต้องมีเทพเจ้าท่ีเรียกว่าพระพิรุนเป็นผู้บงการให้ฝนตกหรือไม่ตก อันนั้นก็เป็นการ
อธิบายโยงไปหาสาเหตุแต่สาเหตุน้ันเป็นเรื่องของเทพเจ้า แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่โยงไปหาเทพเจ้าแต่โยงไปหา
กฎของธรรมชาติ อย่างเช่นคนทางอีสานเชื่อว่ามีพญาแถนเป็นที่มาของฝนก็เลยทําจุดบ้ังไฟเพื่อบูชาพญาแถน
เพื่อให้ท่านโปรดปราณและประทานฝนมาให้แก่พวกเรา อย่างน้ีเป็นต้น แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่ออย่างนั้น เขา
เชื่อว่าเบ้ืองหลังไม่ใช่เทพเจ้าผู้มีอํานาจยิ่งใหญ่ท่ีจะคอยบงการธรรมชาติอย่างแน่นอน ส่ิงนั้นมันก็คือกฎของ
ธรรมชาติอย่างเช่นกฎแรงโน้มถ่วงทําให้น้ําข้ึนนํ้าลง เพราะฉะนั้นตรงนี้คือแรงบันดาลใจแรงผลักดันของ
นักวิทยาศาสตร์ เวลาเขาเห็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏให้เรามองเห็นแต่นั่นไม่ใช่จุดสนใจของเขา แต่จุดที่เขา
สนใจก็คืออะไรอยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่าน้ัน สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของส่ิงนี้ท่ีเขาเรียกว่าความจริงแท้หรือความจริง
แบบภววิสัย ถ้าพูดแบบภาษานักวิชาการเรียกว่า Objective reality คือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่
เกิดข้ึนจากการเสกสรรปั้นแต่งของมนุษย์ ถ้าพูดแบบพระพุทธศาสนาก็คือความจริงแบบยถาภูตญาณ คือความ
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จริงท่ีมันมีอยู่ตามที่มันเป็นไม่ว่ามนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ ไม่ว่ามนุษย์จะค้นพบหรือไม่ค้นพบมันก็จะมีของมันอยู่
อย่างนั้นนี่เรียกว่าความจริงแบบ Objective จริงอย่างตามที่มันเป็นไม่ได้จริงเพราะว่าเราเชื่อว่ามันเป็นหรือเรา
คิดว่ามันเป็นแต่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีอยู่ อันน้ีคือความจริงที่เป็นกฎของธรรมชาติ นักสังคมศาสตร์ใน
ยุคแรกก็เชื่อเช่นเดียวกัน และพยายามที่จะทําให้สายสังคมศาสตร์ของตัวเองมี Cradit ได้รับความน่าเชื่อถือ
เหมือนนักวิทยาศาสตร์บ้างก็เลยมีความเชื่อคล้ายๆ กัน อย่างเช่นเวลาเราเห็นปรากฏการณ์ เวลาเรามอง
ปรากฏการณ์โลก จะมีปรากฏการณ์อยู่สองแบบคือ ๑.ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อย่างเช่นฝนตกฟ้าร้อง 
ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว นํ้าข้ึนน้ําลง เรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ Natural World หรือ Natural 
phenomenon แต่นักสังคมศาสตร์เชื่อว่านอกจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วเรายังมีปรากการณ์ทาง
สังคมด้วยหรือโลกแห่งสังคมมนุษย์ เรียกว่า Social World ในยุคแรกมีความเชื่อว่าปรากฏการณ์ในโลกสังคม
มนุษย์มีกฎทางสังคมเรียกว่า Social Law คอยกํากับอยู่ แต่ว่ามันอยู่ท่ีไหนล่ะ มันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือ
ว่าในกฎธรรมชาติมีกฎธรรมชาติคอยกํากับ นักสังคมศาสตร์ก็เชื่อว่าในโลกแห่งสังคมมีกฏสังคมคอยกํากับ แต่
ไม่ได้หมายถึงกฎหมายเพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน มันคือกฎอะไรเราก็ไม่ทราบนักสังคมศาสตร์เขา
คิดกัน ๒. ถ้าเราค้นพบแบบนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎธรรมชาติ ถ้าเราค้นพบกฎสังคมเราก็จะสามารถค้นพบ
กฎของมนุษย์ได้ เหมือนเช่นที่เราค้นพบกฎธรรมชาติเราก็สามารถเอากฎธรรมชาติมาผลิตเป็นสินค้าและ
บริการได้มากมาย เช่นเดียวกันถ้าเรารู้สิ่งที่อยู่เบ้ืองหลังปรากฏการณ์ทางสังคมมนุษย์เราสามารถจะควบคุม
สังคมมนุษย์ได้ อันนี้คือความเชื่อนักสังคมศาสตร์ในยุคเร่ิมต้น เชื่อคล้ายๆ แบบวิทยาศาสตร์  

ปฏิฐานนิยม Positivism 

 สํานักปฏิฐานนิยม Positivism ขอย้ําว่าปฏิฐานนิยมเป็นความคิดทางสังคมศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจาก
วิธีการแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ทางสังคมนั่นเอง เพราะฉะน้ันทําไมชื่อสังคมศาสตร์
ปัจจุบันนี้จึงใช้คําว่า Social science ถ้าแปลตามศัพท์ก็คือวิทยาศาสตร์สังคมนั่นเอง แต่เราไปบัญญัติว่า
สังคมศาสตร์ จริงๆ แล้วก็คือวิทยาศาสตร์เหมือนวิทยาศาสตร์ที่คนยุคก่อนมีความเช่ือว่าวิทยาศาสตร์มีสอง
แบบ ๑. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Natural science คือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาโลกธรรมชาติ กับวิทยาศาสตร์ท่ี
ศึกษาโลกสังคมมนุษย์ เรียกว่า Social science ฉะน้ันท้ังสองสายนี้มันบ่งบอกว่ามีความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์
เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ ๑. เป็นวิทยาศาสตร์ในโลกธรรมชาติ ๒. วิทยาศาสตร์ในโลกสังคมมนุษย์ ปฏิฐาน
สังคมนิยมเป็นปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากวิธีการแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ 
Scientific Method ชาวปฏิฐานนิยมเชื่อเหมือนนักวิทยาศาสตร์ว่าความรู้ของมนุษย์ได้มาจากประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า ตามประสาทสัมผัสท้ังห้า ชาวปฏิฐานนิยมเชื่อว่าปรากฏการณ์ในโลกแห่งสังคมมนุษย์
มีสิ่งที่เรียกว่ากฎสังคมหรือ Social rules หรือ Social law คอยจํากัดหรือบงการอยู่เบ้ืองหลังเหมือนโลก
ธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านํ้าข้ึนนํ้าลงมีกฎซ่อนอยู่เบ้ืองหลังที่เรียกว่ากฎแห่งแรงโน้มถ่วงฉันใด นัก
สังคมศาสตร์ยุคแรกเริ่มก็มีความเชื่อคล้ายๆ อย่างนี้ อย่างเช่นนักสังคมศาสตร์อาจจะเชื่อว่าทําไมมนุษย์เราใน
สังคมจึงมีพฤติกรรมอย่างน้ี ทําไมถึงต้องประท้วง มีกฎอะไรอยู่เบ้ืองหลัง นักสังคมศาสตร์ยุคแรกก็จะพยายาม
แสวงหา การประท้วงไม่ต่างจากน้ําข้ึนนํ้าลง ท่ีจะต้องมีกฎเช่นกันการประท้วงก็น่าจะมีกฎ เป็นความเชื่ออย่าง
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นั้น น่ีคือวิธีคิดของนักสังคมศาสตร์ในยุคแรก แต่ก็ยังหาไม่พบกฎน้ันนักสังคมศาสตร์รุ่นปัจจุบันค่อนข้างจะมา
ทางเชื่อว่ากฎสังคมไม่มีกฎเหมือนโลกธรรมชาติที่มีกฎคุมอยู่เบ้ืองหลัง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากฝีมือของมนุษย์ท่ี
เราสร้างมันข้ึนมา ฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของปรัชญาทางสังคมศาสตร์ในยุคท่ีเช่ือในเรื่อง Social construction 
ปรากฏการณ์ทางสังคมไม่มีกฎอยู่เบื้องหลังมันเป็นเพียงสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาเท่าน้ัน จะเป็นกฎหรือไม่ก็ตาม 
ไม่มีกฎอะไรท่ีเป็นภาวะวิสัยอยู่ 

 ชาวปฏิฐานนิยมเชื่อว่าโลกแห่งสังคมมีความจริงแท้เป็นภาวะวิสัย ซ่ึงเชื่อเหมือนนักวิทยาศาสตร์ 
Objective reality รอให้เราค้นพบอยู่ นักสังคมศาสตร์ปัจจุบันไม่ค่อยแล้ว ฉะนั้นเราเรียนวิจัยเราก็ต้องรู้
แนวโน้มทางด้านศาสตร์การแสวงหาความรู้ร่วม ว่าทําไมปัจจุบันน้ีการวิจัยคุณภาพถึงเริ่มกลับมามีอิทธิพลมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ การท่ีงานวิจัยเชิงคุณภาพเร่ิมมีอิทธิพลและความนิยมมากข้ึนเพราะปรัชญาการวิจัยแบบท่ีเรียกว่า 
ทุกวันนี้คนไม่ค่อยเชื่อแม้แต่นักวิชาการในวงการสังคมศาสตร์ก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าสังคมมนุษย์ของเรามันมีกฎ
เหมือนกฎวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เบ้ืองหลังปรากฏการณ์ พอไม่เชื่อว่าไม่มีกฎซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งท่ีเข้ามาทดแทน
ก็คือ มนุษย์นั่นเองท่ีสร้างข้ึนมาก็คือความสงสัยถ้าไม่มีกฎแล้วจะเรียกว่าอะไร คําตอบคือเราสร้างข้ึนมาเอง 
ไม่ใช่กฎใดๆ แต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าน้ําข้ึนน้ําลงจึงจะเรียกว่ากฎแรงโน้มถ่วง แต่นักสังคมศาสตร์คิด
ว่าทําไมจะต้องมีการประท้วง ทําไมจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ ทําไมจะต้องมีการชุมนุม ทําไมจะต้องมีการ
ปกครองแบบนั้นแบบนี้ ประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ ก็เป็นปรากฏการณ์ เบื้องหลังปรากฏการณ์มันไม่มีกฎ
ธรรมชาติหรือกฎสังคมอะไรท่ีแน่นอนตายตัว มันมีแต่สิ่งที่มนุษย์แต่ละแห่งแต่ละที่เท่านั้นที่เป็นคนสร้าง ผลิต
มันข้ึนมา เพราะฉะนั้นความเชื่อแบบน้ีก็คล้ายๆ กับโลกแห่งสมมุตติสัจจะตามหลักพระพุทธศาสนาน่ันเอง 
ฉะน้ันนักมานุษยวิทยา นักสังคมศาสตร์รุ่นปัจจุบันมีเชื่อที่คล้ายกันมากกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ี
เรียกว่าโลกแห่งสมมุตติสัจจะ ความจริงทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ผลิตข้ึน ปรุงแต่งข้ึน ซ่ึงไม่มีกฎ
ที่แน่นอนตายตัวที่เป็นกฎสากลทางสังคมอะไรใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงต่างจากโลกของวิทยาศาสตร์ท่ีมันค่อนข้างจะมี
กฎท่ีแน่นนอนกว่า 

 ชาวปฏิฐานนิยมเชื่อว่าปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์เกิดข้ึนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเรียกว่าเป็น Cause 
and effect หมายความว่าถ้ามี ก แล้วจะทําให้เกิด ข สามารถที่จะชั่ง ตวง วัด มาเป็นตัวเลขในเชิงปริมาณ
เรียกว่า Quantification ทําไมเวลาเราทําวิจัยทําไมเราต้องตั้งสมมุติฐาน การตั้งสมมุติฐานก็คือการพยายามท่ี
จะเชื่อมท่ีมีตัวแปรต้นตัวแปรตาม ถ้าเราเรียนปรัชญาการวิจัยเราจะรู้ที่ไปท่ีมาทันทีเลยว่า ทําไมเวลาเราทํา
วิจัยเราจึงต้องตั้งสมมุติฐานทําไมเราต้องมีตัวแปรต้นตัวแปลตาม เรียกว่ามี Dependent และ Independent 
เม่ือมี ก แล้วทําให้เกิด ข นี่คือการมองโลกแบบ Cause and effect คือมองแบบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ
ผล นี่คือความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ ฉะน้ันนักสังคมศาสตร์รุ่นแรกๆ ก็จะมีความเชื่อแบบน้ัน พยายามท่ีจะหา
ความเป็นเหตุเป็นผลในสังคมมนุษย์ ถ้ามีเหตุ ก แล้วจะทําให้มีเหตุ ข หรือไม่ อย่างเช่นถ้าเรามีสมมุติฐานว่าถ้า
ดื่มนมจะทําให้เด็กฉลาด แสดงว่านมเป็นตัวแปลต้น ฉลาดเป็นตัวแปรตาม เราก็พยายามจะตั้งสมมุติฐานแล้วก็
หาตัวแปร ตัวแปรต้นคือดื่มนม ตัวแปรตามก็คือฉลาด หรือสูบบุหร่ีเป็นตัวแปรต้น โรคมะเร็งเป็นตัวแปรตาม น่ี
คือความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหร่ีกับการเป็นโรคมะเร็ง นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่าง ก กับ ข 
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นักวิทยาศาสตร์เชื่ออย่างนี้แล้วนักสังคมศาสตร์รุ่นแรกๆ ก็มีความเชื่อกันมาอย่างน้ี ว่าโลกแห่งปรากฏการณ์
โลกแห่งสังคมมนุษย์มันมีความแน่นอนเป็นเหตุเป็นผลที่สามารถจะพิสูจน์ในเชิงของความเป็นเหตุเป็นผลได้ น่ี
คือเหตุผลที่ไปท่ีมาทําไมงานวิจัยทางสังคมศาสตร์จึงพยายามพิสูจน์ตัวแปร นี่คือการนําปรัชญาการแสวงหา
แบบวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ 

กลุ่มปรัชญาสํานัก “แย้งปฏิฐานนิยม” : เบื้องหลังวิธีการเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยความเชื่อที่ว่ามาท่ีบอกว่านักสังคมศาสตร์รุ่นแรกและรุ่นปัจจุบันก็อาจยังมีอยู่
บ้าง ท่ีเชื่อในปากฎการณ์ทางสังคมมนุษย์ว่ามันมีเบื้องหลังคือมีกฎสังคมคอยกํากับอยู่เบื้องหลังและกฎนี้เป็น
ภาวะวิสัยมีอยู่จริงถ้าเราค้นพบเราสามารถจะคุมสังคมมนุษย์ได้ เหมือนกฎแรงโน้มถ่วงมีอยู่จริงถ้าเราค้นพบ
เราจะอธิบายได้ว่าทําไมน้ําข้ึนนํ้าลง ทีนี้ก็เกิดการโต้แย้งในปรัชญาการวิจัยท่ีเรียกว่าการแสวงหาความรู้ในโลก
ของการวิจัย เกิดสํานักใหม่ข้ึนมาเรียกว่าสํานักแย้งปฏิฐานนิยม ซ่ึงเป็นความเชื่อของนักสังคมศาสตร์ที่ได้รับ
อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ ซ่ึงแนวความคิดหรือสํานักความคิดที่พยายามจะโต้แย้งปฏิฐานนิยมมีหลายสํานัก 
ข้ึนอยู่ท่ีแต่ละสํานักจะใช้วิธีการแบบไหน อย่างเช่นสํานักปรากฏการณ์วิทยา ถ้าใครเรียนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพก็จะเห็นได้ว่าอิทธิพลทางความคิดอย่างหน่ึงที่มีอิทธิพลกับการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือปรากฏการวิทยา 
Phenomenology มาจากนักปรัชญาสายปรากฏการณ์วิทยา ซ่ึงไม่จําเป็นต้องสนใจเพราะเราไม่ได้เรียน
ปรัชญา รวมทั้งทัศนะแบบแย้งปฏิฐานนิยม Anti-positivism ซ่ึงเป็นคํากว้างๆ ใหญ่ๆ เกิดมีกระแสความคิด
แย้งปรากฏการณ์วิทยาคือแย้งที่ว่า ความเชื่อของนักปฏิฐานนิยมท่ีบอกว่าโลกสังคม Social world ท่ีมีกฎ
สังคมซ่อนอยู่เบื้องหลังคอยกํากับให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเราค้นพบกฎน้ีเราจะค้นพบความจริงที่เป็น
ภาวะวิสัยทางสังคมมนุษย์ไม่มีอยู่จริง ทุกสิ่งทุกอย่างสังคมจะเป็นอย่างไรหรือไม่เป็นอย่างไร ไม่มีกฎอะไรคุม
อยู่เบื้องหลังแน่นอน เกิดจากมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ร่วมกันน่ีแหละเป็นคนสร้างมันทํามันข้ึนมา น่ีก็คือกระแส
ความคิดใหญ่ๆ ท่ีเป็นรากฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพที่เรากําลังจะเรียนกัน เพราะฉะน้ันความคิดที่แย้งปฏิ
ฐานนิยมมีหลายชื่อเสียงเรียงนาม บางตําราก็ใช้คําว่าทัศนะแบบตีความ Interpretivism คําว่าตีความก็คือเรา
ไม่ต้องเอาสถิติมาวัด เช่นหมอสัมภาษณ์เราก็ต้องตีความคําพูดของเราว่า การพูดลักษณะนี้หมายความว่า
อย่างไร น่าจะเกิดจากโรคอะไร น่ีคือการตีความ  

ทัศนะว่าด้วยการสร้างของมนุษย์ Constructionism คือความคิดท่ีเป็นกระแสหลักในสายเชิงคุณภาพ 
นั่นจะบอกว่าปรัชญาที่อยู่เบ้ืองหลังวิธีการเชิงคุณภาพคือไม่เชื่อแบบนักปฏิฐานนิยม คือไม่เชื่อว่าสังคมมนุษย์
เรานี้มันมีกฎ คําว่ากฎในที่นี้ไม่ใช่กฎหมายหรือกฎธรรมเนียมประเพณี มันมีกฎที่เป็นสากลถ้าเราค้นพบกฎนี้ท่ี
เป็นสากลท่ีเป็นของมนุษย์ท้ังโลก เช่น คนจีนก็ถูกสังคมจีนก็อยู่ภายใต้กฎนี้ ปรากฏการณ์มนุษย์ของสังคมไทย
ก็อยู่ภายใต้กฎน้ี ฝรั่งยุโรปก็อยู่ภายใต้กฎน้ี สิ่งนี้เรียกว่า Objective กฎที่เป็นภาวะวิสัย ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนแห่ง
ใดมนุษย์ในสังคมก็ถูกคุมด้วยกฎนี้ พวก Constructionism ไม่เช่ือ ถามว่าถ้าเขาไม่เชื่อแล้วพวกเขาเชื่ออะไร 
เขาเชื่อสังคมมันจะเป็นอย่างไรนั้น มันอยู่ที่มนุษย์คนสร้างมันข้ึนมาน่ันคือกฎสมมุตติสัจจะของมนุษย์น้ันเอง ไม่
มีกฎสากล 
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ทัศนะแบบ อัตวิสัยนิยม Subjectivism อันน้ีก็สําคัญ เป็น อัตลักษณ์อย่างหน่ึงของการวิจัยเชิง
คุณภาพเลยทีเดียว เราจะเห็นว่าเวลาเราทําวิจัย เช่นงานวิจัยเชิงปริมาณต้องการที่จะให้การเก็บข้อมูลและ
ความรู้ท่ีตนเองได้มามีความเป็นภาวะวิสัย เรียกว่าเป็น Objective คําว่า ภววิสัยคือปราศจากอคติ ปราศจาก
ความเห็นความเช่ือของผู้วิจัย สังเกตว่าเวลาเราไปแจกแบบสอบถาม เราจะพยายามออกแบบสอบถามให้ดี
ที่สุด ให้นิ่งท่ีสุด ต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจให้
มันนิ่ง ให้มันดีท่ีสุด นอกจากน้ันยังหาค่า I O C ด้วย ว่าเครื่องมือน้ีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เวลาไป
แจกผู้วิจัยก็ไม่จําเป็นต้องไปเอง แต่ให้ทีมงานไปแจกให้ก็ได้ตัดขาด ระหว่างงานวิจัยกับตัวผู้วิจัยออกจากกัน 
หมายความว่าผู้วิจัยต้องไม่พยายามจะเข้าไปแทรกแซงงานวิจัยของตัวเอง ไม่เอาความคิดเห็นความเชื่อของ
ตัวเองเข้าไปมีอิทธิพลต่องานวิจัยเพราะเกรงว่าจะเกิดอคติ ฉะน้ันน่ีก็คือปรัชญาท่ีอยู่เบื้องหลังงานวิจัยเชิง
ปริมาณที่เน้นความเป็นภววิสัย เรียกว่า Objectivism คือผู้วิจัยไม่ต้องไปโอ้โลมปฏิโลมผู้ให้ข้อมูลตามที่ตน
ต้องการได้เพราะเนื่องจากว่าจะทําให้การเก็บข้อมูลกลายเป็นเร่ืองอคติข้ึนมาทันที เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้
ผู้วิจัยรู้กันเลยระหว่างกับผู้ให้ข้อมูล ต้องไม่เอาใจกันต้องไม่เห็นแก่หน้าต้องไม่มีความคิดว่าช่วยเหลือในฐานะท่ี
รู้จักกัน เพราะถ้าเราเข้ายุ่มย่ามในกระบวนการเก็บข้อมูลแบบนั้นมันจะทําให้เกิดอคติ เพราะฉะน้ันจึงต้อง
ระมัดระวังมากที่สุดเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณท่ีจะต้องกระบวนการเก็บข้อมูลที่ได้มาเป็น Objectivism เป็น
ภาวะวิสัย แต่เชิงคุณภาพจะไม่รังเกียจเรื่องนี้ เขาจะมีทัศนะแบบ อัตวิสัยนิยมคือไม่มีความรังเกียจว่างานวิจัย
มันจะเป็น อัตวิสัยเพราะมีความเชื่อปรัชญาเบ้ืองหลังคือวามรู้เชิงสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ มันเป็นความรู้
แบบ อัตวิสัยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เราจะไปรังเกียจทําไมเพราะฉะน้ันเวลาทําวิจัยจึงต้องไปคลุกคลีอยู่กับผู้ถูก
วิจัย เช่นเราไปถามชาวบ้านต้องไปคุยไปน่ังสนทนากับเขา ไปนอนไปกินกับเขา ไม่จําที่ผู้วิจัยจะต้องตัดขาดกับ
ผู้ให้ข้อมูล น่ีคือทัศนะแบบ Subjectivism  นอกจากนั้นก็ทัศนะแบบหลังสมัยใหม่ Post-modernism ซ่ึงเป็น
กระแสที่ต่อเน่ืองมาจากการโต้แย้งปฏิฐานนิยม ฉะน้ันทั้งหมดนี้ โดยรวมก็คือเป็นกระบวนทัศนะท่ีแย้งหรือไม่
เห็นด้วยกับความเชื่อแบบปฏิฐานนินมหรือการเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ทัศนะเหล่าน้ีมีจุดยืนร่วมกันว่าโลกแห่งสังคมไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากฎสังคม Social law ซ่ึงไม่ใช่
กฎหมาย แต่มันคือกฎสากลท่ีอยู่เบ้ืองหลังสังคมมนุษย์ในโลกนี้ไม่ว่าสังคมไหนก็ตามจะมีกฎสากลรวมอยู่ ท่ีรอ
คอยให้เราค้นพบเหมือนท่ีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎธรรมชาติ ท้ังหมดน้ีคือข้อสรุปโดยรวมของทัศนะต่างๆ ท่ี
ได้เล่ามาทั้งหมด คือไม่เชื่อเร่ืองกฎสังคม แต่เชื่อว่ากฎสังคมจะมีกฎอะไรอย่างไรน้ันเป็นเร่ืองที่มนุษย์สร้างข้ึน 
กฎน้ันเป็น อัตวิสัยไม่ใช่ภววิสัย 

สํานักแย้งปฏิฐานนิยม 

ปรากฏการณ์ในโลกสังคมมนุษย์ไม่ได้เกิดข้ึนแบบความสัมพันธ์ในเชิงความเป็นเหตุเป็นผล Cause 
and effect or Causal relation เหมือนในโลกธรรมชาติ หมายความว่าเราไม่สามารถทําวิจัยแบบหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวแปรตามแบบน้ันได้ มันเป็นความสัมพันธ์ที่โยงใยกันเต็มไปหมด มันไม่ใช่มี
ความสัมพันธ์แบบ ก ทําให้เกิด ข ในโลกแห่งสังคมมนุษย์มันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายถ้าจะเรียกตามหลัก
พระพุทธศาสนา นักวิจัยเชิงคุณภาพมีความเชื่อในเชิงความสัมพันธ์แบบเหตุปัจจัยท่ีหลากหลายคล้ายๆ กับ
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พระพุทธศาสนามากกว่า พระพุทธศาสนาเชื่อว่าอะไรจะเกิดข้ึนไม่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุเดียวผลเดียว
หรือ ก กับ ข แต่เป็นความสัมพันธ์แบบใยแมงมุมท่ีเต็มไปหมด นั้นก็คือหลักความคิดแบบเหตุปัจจัยตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท เหมือนโลกธรรมชาติ หากแต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์หลากหลายระหว่างสมาชิกในสังคม ถ้า
ปรากฏการณ์หนึ่งๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษย์มันไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์ระหว่าง ก กับ ข แล้วถามว่ามันคืออะไร 
มันคือความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Multi or Multi type relations ความสัมพันธ์ท่ีหลากหลายจากสมาชิกใน
สังคม มันไม่ได้คาดหวังว่าความจริงท่ีเราค้นพบในโลกสังคมมนุษย์ต้องเป็นความจริงแบบภววิสัย คือไม่ใช่ความ
จริงที่สากลหรือความจริงแบบท่ีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎธรรมชาติ เราไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นนี่คือนักวิจัยรุ่น
ใหม่แบบเชิงคุณภาพ หรือความจริงสากลเหมือนในวงการวิทยาศาสตร์แต่สามารถเป็นความจริงที่ข้ึนอยู่กับ
บริบทสังคมตามสถานการณ์หรือตามยุคสมัยนั้นๆ ความจริงท่ีนักวิจัยทางมนุษยศาสตร์ยอมรับ นัก
สังคมศาสตร์รุ่นใหม่คาดหวัง ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้ความจริงแบบภววิสัย แต่ขอให้มันเป็นความจริง
เฉพาะบริบทน้ันท่ีดีที่สุด เป็นความจริงในยุคสมัยนั้นที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้ว และก็ไม่รังเกียจว่ามันจะเป็นอัต
วิสัย เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นจริงสากลมันก็เป็น อัตวิสัยอยู่แล้ว  

เชื่อว่าความจริงในโลกสังคมมนุษย์มีลักษณะเป็นความจริงแบบอัตวิสัย Subjective reality เกิดจาก
การสร้างสรรค์ของมนุษย์หรือเกิดจากการกระทําร่วมกันของมนุษย์ในสังคม เชื่อว่าเป้าหมายของการศึกษา
สังคมมนุษย์ไม่ใช่เพื่อค้นหากฎสังคมหรือกฎสากลทางสังคมแต่เพื่อค้นหาสิ่งท่ีเรียกว่าความหมาย Meaning 
เราจะเจอคํานี้เวลาเราวิจัยเชิงคุณภาพ ถามว่านักวิจัยเชิงคุณภาพกําลังหาอะไร ถ้าไม่หากฎสังคมแล้ววหาอะไร 
คําท่ีเข้ามาแทนคําว่ากฎสังคมในเชิงคุณภาพก็คือหา Meaning แต่คํานี้ไม่ใช่ความหมายเดียวกันกับ
ภาษาศาสตร์เพราะเราไม่ได้หาความหมายของคํา แต่หาความหมายที่มีต่อชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม หาแบบ
แผนที่เรียกว่า Pattern ท่ีอยู่เบื้องหลังการกระทําของมนุษย์ เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านักสังคมศาสตร์มนุษย์
ศาสตร์ปัจจุบันเลิกท่ีจะค้นหากฎสังคมแล้ว เราไม่มีเป้าหมายอย่างน้ันเพราะเราเชื่อว่ามันไม่มี การเชื่อว่ามันไม่
มีมันก็มาจากปรัชญาท่ีต่อต้านปฏิฐานนิยมนั่นเอง ถามว่าถ้ามันไม่มีแล้วเราหาอะไรล่ะ กําลังหาสิ่งที่เรียกว่า 
Meaning ทางสังคม หรือความหมาย กําลังหาสิ่งท่ีเรียกว่าแบบแผนของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  Meaning 
นี่แหละ Pattern นี่แหละ คือตัวกําหนดปรากฏการณ์ทางสังคมมนุษย์มากกว่าท่ีจะเป็นกฎสังคม เชื่อว่าความ
จริงในโลกสังคมมนุษย์ไม่สามารถจะชั่งตวงหรือวัดออกมาเป็นตัวเลขในเชิงมนุษย์ได้ เราอาจะวัดได้แต่มันไม่มี
ความแน่นอนตายตัว วัดได้วันนี้พรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้ วันนี้ไปแจกแบบสอบถามประมวลออกมาในเชิงสีหน้า
แบบนี้ พรุ่งน้ีไปแจกใหม่ประมวลออกมาอาจจะแตกต่างจากวานน้ีก็ได้ เพราะฉะน้ันหาตัวเลขที่แน่นอนตายตัว
ไม่ได้ แต่วิทยาศาสตร์น้ันยังมีความตายตัว อย่างเช่น น้ําถึงจุดเดือดที่อุณหภูมิหน่ึงร้อยองศาเซลเซียส ไม่ว่าเรา
จะวัดเม่ือไหร่ก็ตาม วัดในวันน้ี อนาคต หรือสิบปีท่ีแล้วความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างน้ัน ถ้าเราไม่เชื่อเรา
ก็ลองต้มดู ต้มที่ไหน ต้มท่ีภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ก็ยังเดือดที่หน่ึงร้อยองศาเซลเซียสโดยประมาณ อันน้ีวัด
เป็นตัวเลขที่แน่นอน แต่ความจริงเก่ียวกับสังคมมนุษย์มันวัดชั่งตวงให้มันแน่นอนตายตัวไม่ได้อย่างนั้น 
เพราะฉะนั้นนักสังคมสาสตร์รุ่นปัจจุบันจึงหันมาหาวิธีการเชิงคุณภาพที่ไม่จําเป็นต้องวัดออกมาเป็นตัวเลขก็ได้ 
อันน้ีคือความต่างระหว่าง 
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ปฏิฐานนิยมกับ กับ ปรากฏการณ์วิทยา (เบื้องหลังการวิจัยเชิงปริมาณ กับ เชิงคุณภาพ) 

นักวิชาการระหว่างประเทศได้เปรียบเทียบว่า Phenomenology ก็คือกระบวนทัศน์หนึ่งของงานวิจัย
เชิงคุณภาพ พวก Positivism เชื่อว่าโลกภายนอก The world is external and objective โลกมันอยู่นอก
ตัวเราและนักวิทยาศาสตร์เชื้อว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์อยู่นอกตัวเราและเป็นภววิสัย ส่วนนักวิจัยเชิง
คุณภาพเชื่อว่า The world is  socially constructed and subjective โลกนี้เป็นสิ่งที่สังคมมนุษย์สร้างข้ึน
เอง ก็คือโลกสมมุตินั่นเองและมันเป็นอัตวิสัย คือมันเป็นเร่ืองเก่ียวกับความเชื่อเรื่องคุณค่าอะไรประมาณนั้น 
มันไม่ใช่เป็นความจริงที่ปราศจากคุณค่า เพราะฉะนั้นความจริงท่ีมีอยู่โดยไม่เก่ียวกับมนุษย์ มันเป็นความจริง
นั่นแหละแต่เป็นความจริงที่เก่ียวกับมนุษย์เป็นคนทําข้ึนมา  

Science is value free คํานี้มีความหมายพิเศษ วิทยาศาสตร์น้ีปราศจากคุณค่า ไม่ได้หมายความว่า
มันไม่มีคุณค่าในการเอาไปใช้ประโยชน์ หมายความว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงท่ีไม่เก่ียวกับ
ความเชื่อของมนุษย์ value free อาจจะเป็นความเชื่อหรือไม่เชื่อของมนุษย์ ถ้ามันเป็น value free ก็
หมายความว่ามนุษย์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันก็จะมีอยู่ของมันอย่างนี้ตลอดกาลและตลอดไป แต่ความจริง
ในทางสังคมศาสตร์ในทัศนะของนักวิจัยเชิงคุณภาพมันเป็น value free ไม่ได้ เพราะอย่างที่บอกแล้วก็คือ
ความจริงในสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เม่ือมนุษย์สร้างข้ึนมันก็ต้องเก่ียวกับมนุษย์ มันก็ต้องเก่ียวกับความ
เชื่อ มันก็ต้องเก่ียวกับค่านิยมของมนุษย์ ประเพณีวัฒนธรรม มันจะเป็น value free ไม่ได้ มันจะต้องเป็น 
value นี่แหละ อันนี้ก็คือตัวอย่าง 

ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีลักษณะสําคัญก็คือ ศึกษาแบบองค์รวม หลากหลายแง่มุม เม่ือ
ก้ีเราบอกแล้วว่ามันเป็น Multi type facet Approach หมายความว่าต้องเป็น Holistic หมายความว่าเวลา
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเราจะต้องลงลึกและเราจะต้องมองในมิติท่ีหลากหลายครอบคลุมเป็นองค์รวม ไม่ใช่ว่าไป
ทดสอบตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเท่าน้ัน ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามคือพยายามจะลดทอนให้ปรากฏการณ์หนึ่ง
ให้เหลือแค่ ก กับ ข ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยหรือตัวแปรนิดๆ หน่อยๆ อันนี้ก็คือไปลดทอนลงมา 
เพราะฉะนั้นการลดทอนโลกแห่งความจริงในสังคมมนุษย์มาหาตัวแปรอันหนึ่งหรือสองตัวจาก ก ทําให้เกิด ข 
อย่างน้ีไม่ได้สะท้อนค่าแห่งความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ ฉะนั้นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จึงมีแนวความคิดท่ีว่า ถ้าเราจะเข้าใจความจริงมนุษย์เราจะมองแค่ตัวแปรสองสามตัวแปรไม่ได้ เราจะต้องมอง
แบบองค์รวม มองในมิติท่ีหลากหลายที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบเหตุปัจจัย มีหลากหลาย
ปัจจัยมีหลากหลายเหตุมารวมกันทําให้เกิดสิ่งหนึ่งๆ ข้ึนมา  

ศึกษาสภาวะแวดล้อมและบริบทสังคม Natural or Field setting ต้องไปลงภาคสนาม ต้องไปดูของ
จริง ต้องไปเห็นด้วยตา ต้องไปสัมภาษณ์ ต้องไปจับต้อง ต้องไปเห็นต้องไปดู ต้องไปคลุกคลีตีโมงกับประชาชน
กับคนในท้องถ่ินถึงจะได้ความจริง ไม่ใช่ว่าส่งแค่แบบสอบถามไปแต่ผู้วิจัยนอนอยู่ท่ีบ้านก็ไม่ได้ความจริง อันน้ี
ทัศนะเชิงคุณภาพ  
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เน้นเก่ียวกับด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และความหมาย Intangible Variables  ความรู้สึกนึกคิด 
จิตใจ และความหมายนี่คือสิ่งท่ีเรียกว่า Value ในทัศนะของนักวิจัยแบบเชิงคุณภาพซ่ึงไม่รังเกียจ Value 
พร้อมที่จะเก็บข้อมูลเรื่องความรู้สึก ความนึกคิด เรื่องจิตใจ เร่ืองความหมายของมนุษย์ แต่เชิงปริมาณเรา
พยายามท่ีจะตัด Value ออกไป เป็น Free Value เพราะว่าเราเกรงว่ามันจะทําให้งานวิจัยของเราเกิดอคติ 
เราจึงไม่เอาตัวเราเข้าไปยุ่มย่าม ขอนอนอยู่ท่ีบ้านแล้วให้แบบสอบถามมันทํางานของมันเอง 

เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย นี่ไงเราจะต้องเคารพผู้ถูกวิจัย ต้องให้เกียรติ ต้องนับถือเขา
เสมือนเป็นหนึ่งมนุษย์ ไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของ งานวิจัยเชิงปริมาณบางครั้งก็ปฏิบัติต่อมนุษย์กันประหนึ่งว่าเขา
เป็นวัตถุ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นท่ีมาของจรรยาบรรณของนักวิจัยเกิดข้ึน เช่นเอามนุษย์ไปทดลองในห้องแลบ 
ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสองมีการเอามนุษย์ที่เป็นเชลยสงครามไปทดลองเป็นเหมือนหนูทดลอง นี่ก็คือการลด
คุณค่าความเป็นมนุษย์  

ศึกษาเจาะลึกระยะเวลายาวนาน บางคนไปฝังตัวเป็นปีๆ ในภาคสนามเพื่อจะได้คําตอบงานวิจัยเร่ือง
หน่ึงๆ ต้องเวลาสามสี่ปี บางคนใช้เวลาท้ังชีวิตในการศึกษาสังคมมนุษย์ 
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Question  and Answer  

คําถาม: Rationalism Empiricism และ Empiricism เหตุผลกับประสบการณ์ และมาท่ี Quality 
กับ Quantity ท่ีเป็นตัวเลขกับไม่เป็นตัวเลข หมายความว่าทั้งสองโมเดล จะต้องแบ่งเป็นท้ังปริมาณและ
คุณภาพเช่นกันหรือไม่ 

ตอบ: กําลังจะเชื่อมโยงว่า ในการแสวงหาความรู้ในแบบปรัชญาตะวันตกที่มันมาตั้งแต่กรีกถึงยุค
สมัยใหม่ของประเทศตะวันตกมันคือการถกหรือต่อสู้กันระหว่างเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม 
เนื่องจากว่าการค้นพบของกาลิเลโอ เป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคัญในประวัติศาสตร์การแสวงหาความรู้แล้วทําให้
วิทยาศาสตร์ก้าวข้ึนมามีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ในยุคสมัยใหม่ของประเทศตะวันตก และทํา
ให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญมาก แล้วก็วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็เลยได้รับความน่าเชื่อถืออย่างมากๆ 
มากกว่าศาสตร์อ่ืนๆ ทุกสาขาที่มีอยู่ในโลก แม้ปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับ แล้วมันก็เข้ามามีต่อการวิจัยทางด้าน
สายสังคมศาสตร์ ท่ีได้บอกว่า Positivism คือปฏิฐานนิยม ก็คือเป็นแนวความคิดหรือปรัชญาที่ได้รับอิทธิพล
จากวิทยาศาสตร์ ปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ เราจะเห็นความเชื่อของนัก
สังคมศาสตร์แรกๆ ตั้งแต่ ออกุสต์ คองต์ (Auguste Comte) มีความเชื่อคล้ายๆ นักวิทยาศาสตร์เลยว่าถ้าเรา
อยากจะเข้าใจโลกธรรมชาติเราก็ต้องสังเกตปรากฏการณ์แล้วเจาะลึกลงไปหากฎท่ีอยู่เบื้องหลังเพื่ออธิบายว่า
ทําไมโลกธรรมชาติถึงเป็นแบบน้ัน อย่างเช่น เกิดปรากฏการณ์น้ําข้ึนนํ้าลง อย่างนี้เป็นต้น ทีนี้มองมาท่ีสังคม
มนุษย์ แล้วสังคมมนุษย์เป็นอย่างไร นักสังคมศาสตร์ยุคแรกก็เชื่อว่า โลก หรือ Social world โลกสังคมก็
เหมือนกัน การที่เราเห็นมนุษย์ในสังคมทําอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างเช่นมีการประท้วงหรือไม่ประท้วง มีการเมือง
การปกครองอะไรต่างๆ ข้ึนมา น้ีคือปรากฏการณ์ เขาก็เชื่อว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์ถ้าเราเจาะลึกลงไปมัน
จะต้องกฎทางสังคมที่เรียกว่า Social Law อยู่ข้างหลัง คล้ายๆ ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ก็พยายามจะ
ศึกษา ฉะนั้นความคิดแบบน้ีแหละเราเรียกว่าเป็นความคิดแบบพวกปฏิฐานนิยม ศึกษาสังคมศาสตร์ภายใต้
อิทธิพลของวิทยาศาสตร์  พอจะโยงมาหาเร่ืองการวิจัย จากความเชื่อแบบนี้แหละที่ว่า โลกสังคมมันมีกฎอยู่
ข้างหลัง ถ้าเรารู้กฎเราก็จะอธิบายสังคมมนุษย์ได้ เหมือนเรารู้กฎวิทยาศาสตร์เราอธิบายปรากฏการณ์ของโลก
ธรรมชาติได้ อย่างเช่นทําไมแผ่นดินไหว ทําไมโลกมีการเคลื่อน มีการโคจร ดวงดาวดวงอาทิตย์มีการโคจร ถ้า
เรารู้กฎเราอธิบายได้ แต่ถ้าเรารู้กฎมนุษย์เราอธิบายได้ เพราะฉะน้ันตรงนี้มันก็มีอิทธิพลแล้วก็เป็นท่ีมาของการ
เอาเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จก็ต้องยอมรับว่าอาศัยคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล ฉะน้ันทําไมเวลาเราดูงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงเต็มไปด้วยเร่ืองของตัวเลข
เรื่องของสมการเต็มไปหมด  อย่างเช่นเวลาไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพ ซ่ึงมีความซับซ้อนมากแต่เวลา
ไอน์สไตน์จะเสนอทฤษฎีจะต้องใช้สมการอันหนึ่งท่ีเรียกว่า E= MC ยกกําลัง 2 MC square อันนี้ก็ใช้ภาษา
ทางคณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้นนักสังคมศาสตร์ยุคแรกรวมท้ังยุคปัจจุบันก็มีความเช่ือว่าคณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือท่ีดี ที่จะนําข้อมูลได้อย่างเป็นกลางและมีความแน่นอน Exact คือความแน่นอน เพราะฉะนั้นน่ีคือท่ี
ไปที่มาท่ีจะต้องเอาเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าสถิติหรือเคร่ืองมือทางสถิติใช้ในการหาความรู้ของ
นักวิจัยในทางสังคมศาสตร์ ทีน้ีจากตรงนี้มันก็เกิดกระแสปรัชญาสมัยใหม่ โดยเฉพาะกระแสที่เรียกว่า Post 
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Modern  เรียกรวมๆว่าพวกหลังสมัยใหม่ ก็ต้องเข้าใจบริบทปรัชญาตะวันตกว่า คําว่าสมัยใหม่หรือ 
Modernism ในวงการปรัชญาเราหมายถึงกระแสความคิดความเชื่อแบบในยุคตะวันตกในศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ 
ในยุคท่ีเกิดการประยุกต์อุตสาหกรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า ในยุคแรกๆ เราจําบุคคล
สําคัญเช่น ไอแซก นิวตัน ฉะนั้นน่ีก็คือการะแสความคิดแบบ Modern ของประเทศตะวันตก เพราะฉะน้ันการ
เกิด Post Modern ก็คือปฏิกิริยาที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ถ้ามองในเชิงสังคมศาสตร์แนวคิด
แบบ Post-modernism ก็คือไม่เห็นด้วยกับพวกปฏิฐานนิยม ไม่เห็นด้วยกับพวกที่มีความเชื่อว่าโลกแห่งสังคม
มนุษย์มีลักษณะเหมือนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  เพราะฉะน้ันการไม่เห็นด้วยจึงทําให้มีความคิดแบบใหม่ข้ึนมา 
ปรัชญาแบบใหม่ที่ได้แสดงให้ดูแล้ว ก็คือกระแสที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อแบบเดิมคือแบบ ปฏิฐานนิยม เราจะ
เรียกช่ืออะไรก็ตามก็ต่างกันแค่รายละเอียดแต่ภาพใหญ่ๆ ภาพรวมๆ ของปรากฏการณ์เหล่านี้ก็คือความคิดท่ี
มันเป็นรากฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่าถ้าจะพูดให้ง่ายก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพ แรกเร่ิมเดิมทีมันเป็น
ปฏิกิริยาที่ไม่เห็นด้วยกับการวิจัยเชิงปริมาณบนพื้นฐานอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ แรกเลยจะเป็นปฏิกิริยา
โต้แย้งไม่เห็นด้วย Anti แอนตี้หรือแอนไท การวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เอาวิธีการแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ แต่
หลังๆ มาปัจจุบันนี้จะเริ่มเข้าหากัน ก็คือบางที่เอามาใช้ร่วมกันท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลยกลายเป็น
การวิจัยแบบที่เรียกว่า Mix method ท่ีเราใช้ปัจจุบัน  

ถาม: ขอถามความแตกต่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณอย่างไรเป็นรูปธรรม หรือยกตัวอย่าง 

ตอบ: เอาง่ายๆ เลย เวลาเราอ่านงานวิจัยสองประเภทนี้ ถ้าเราอ่านงานวิจัยแล้ว อย่างเช่นเราอ่านบท
ที่ ๓-๔ เป็นต้นมา ถ้าเราเห็นเขาเขียนระเบียบวิธีวิจัย มีการยกสถิติยกสูตรน่ันสูตรนี่มา อย่างเช่นการได้มาซ่ึง
ประชาการกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร วิธีคัดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรอะไรในการประมวล ใช้สูตรของใครเขาก็เขียน
สูตรมา แล้วก็บอกด้วยว่าเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามนั่นนี่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
อะไรบ้างเป็นการวิเคราะห์นั่นนี่ แล้วก็โยงไปหาเรื่องสถิติเร่ืองตัวเลข พอไปถึงบทที่ ๔ ก็แสดงผลของการเอา
สถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จเสร็จแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็มีตารางแสดงสถิติว่ามีค่านั้นค่านี้ออกมาในตารางการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ อันน้ันแหละท่ีเราเรียกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ คําว่าปริมาณในท่ีนี้หมายความว่ามันเป็น
ตัวเลข นําเสนอเรื่องการสังคมทางตัวเลข  อย่างเช่นเราไปทําโพลล์ สํารวจการเลือกต้ังอยากรู้ว่าความคิดเห็น
ของประชาชนในการเลือกตั้งคร้ังนี้เขาคิดอย่างไร เขาจะเลือกพรรคไหน เขาจะเลือกคนยังไง อันน้ีมันเป็นความ
คิดเห็นของคนมันเป็นนามธรรมเพราะมันอยู่ในใจของคน ความเชื่อคนก็อยู่ในใจของคน ความชอบความชัง
ของคนก็อยู่ในใจของคน ทีน้ีความชอบความชังความคิดเห็นนี่มันอธิบายยาก เวลาเราเขียนออกมาเป็นคํา
บรรยายเหมือนเขียนนิยายออกมามันยังยาก มันทําให้คนเข้าใจได้ยาก เพราะฉะนั้นคําว่าพยายามหาเคร่ืองมือ
ที่มันเป็นปริมาณเพื่อที่จะแปลความคิดความเชื่อความเห็นที่อยู่ในใจของคนให้มันเป็นตัวเลขได้ เพราะฉะนั้น
แบบสอบถามที่เอาไปแจกคือความพยายามของเราที่จะทําให้ความเห็นความเชื่อซ่ึงมันเป็นนามธรรมปรากฏ
ออกมาเป็นตัวเลขนั่นเอง อย่างเช่นเรามีช่องให้เขาติ๊ก มีระดับๆ ให้เขา ระดับมากน้อยปานกลาง มากที่สุด 
น้อยที่สุด เขาคิดอย่างไรก็ติ๊กลงไป เขาก็เป็นคนประเมินเองว่าความรู้สึกของเขาอยู่ระดับไหนเขาก็จะบอกมา 
แล้วเราก็เอาข้อมูลท่ีเขากามาประมวลผ่านเครื่องมือทางสถิติแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข เราแปลงขบวนการ
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วิจัยแบบปริมาณก็คือความพยายามจะแปลงสิ่งท่ีมันไม่เป็นตัวเลข ที่มันเป็นความเห็นความเช่ือที่อยู่ในใจแล้ว
ให้มันแสดงออกมาในรูปของตัวเลข นี่คือการวิจัยเชิงปริมาณ ทีนี้ตัวเลขมันจะตรงหรือไม่ตรงยังไงมันก็มี
องค์ประกอบหลายอย่าง ในตัวผู้วิจัยเอง ๑ ทํางานเป็นหรือไม่ ๒ ผู้ที่เราไปแจกนั้นเขาติ๊กตามความเป็นจริง
หรือเปล่า อย่างเช่นเขาไม่ได้เช่ืออย่างนี้แต่มีคนรบเร้าให้กา เขาก็จะกาแบบส่งๆเดชไปก็จะได้ข้อมูลที่ไม่จริงมา
เขาเรียกว่าได้ข้อมูลขยะมา เม่ือได้ขยะก็ต้องเอาสู่กระบวนการวิเคราะห์ขยะ แล้วก็ได้ขยะออกมา ถามว่ามันจะ
แน่นอน มันจะตรงไหมอยู่ท่ีผู้วิจัยและกระบวนการวิจัยว่ามีความมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ นี่คือ
งานวิจัยเชิงปริมาณ 

ส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพกระบวนทัศน์จะต่างกัน งานวิจัยเชิงคุณภาพเราจะไม่เอาเครื่องมือแบบสถิติ
เข้ามาเก่ียวข้องแล้ว เราจะไม่ทําแบบสอบถามแล้วเหมือนท่ีทําแบบเชิงปริมาณ เราจะไม่เอาแบบสอบถามแล้ว
ก็ให้ใครก็ไม่รู้ไปแจกให้ ตัวเราเองอยู่ท่ีบ้านก็ได้ไม่ต้องไปแจกเอง แต่งานวิจัยเชิงคุณภาพตัวผู้วิจัยจะต้องเป็น
เคร่ืองมือวิจัยเองท่ีสําคัญท่ีสุด หมายความว่าเราอยากได้ความรู้อะไรเราต้องลงไป เช่นอยากรู้ว่าประชาขน
อยากรู้เรื่องผีปอบ ประชาชนหมู่บ้านน้ีทําไมชอบเร่ืองผีปอบ เขาเชื่ออย่างไรในเรื่องผีปอบ เขามีวิธีไล่ปอบ
อย่างไร แล้วพฤติกรรมของปอบจะเป็นอย่างไรมันออกมาตรงไหน ไปเข้าสิงคนยังไง เราอยากรู้ความเชื่อของ
มัน เราก็ต้องลงไปท่ีหมู่บ้านผีปอบแล้วเราก็ต้องไปน่ังคุยกับเขาไปนั่งทําความรู้จักเขา กินข้าวกับเขา สร้าง
ความคุ้นเคยกับเขา อยู่กับเขาไปสังเกตการณ์ว่าเขาไล่ผีไล่ปอบ บางที่อาจจะอยู่เป็นปีๆ เลยก็ได้ นี่ก็คือเชิงลึกท่ี
แยกความแตกต่างระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพใหญ่ๆ เชิงปริมาณสามารถจะจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
ขนาดกว้างใหญ่ได้ อย่างเช่น การที่จะไปเก็บข้อมูลผู้ลงคะแนนเลือกต้ังสํารวจทําโพลล์สํารวจความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง สมมุติว่าประชากรกรุงเทพมหานครมีเป็นสิบๆ ล้านคน เราจะไปนั่งสัมภาษณ์ทีละคนสองคน
คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดสําหรับประชากรขนาดใหญ่ ข้อมูลใหญ่แบบน้ีก็คือข้อมูลเชิงปริมาณ 
ฉะน้ันจะใช้เชิงปริมาณกับประชากรขนาดใหญ่ แต่จะไม่ได้ข้อมูลในเชิงลึก เช่น คนเหล่านั้นคิดอะไร มี
ความรู้สึกอย่างไร เศร้าใจหรือน้อยใจเสียใจอย่างไร ก็จะไม่ได้ในส่วนน้ี แต่งานวิจัยเชิงคุณภาพจะได้ส่วนน้ี
เพราะเราได้ไปเอง เราลงไปดูกับเขา ไปนั่งคุยกับเขาได้เห็นแววตาของเขาได้เห็นสีหน้าของเขา ได้สัมภาษณ์
สัมผัสความรู้สึกของเขา ได้เห็นอกเห็นใจเขา ได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมาย เชิงคุณภาพจะได้เชิงลึกและได้
ความครอบคลุมท่ีเรียกว่ามีมิติที่หลากหลายเป็น Holistic เป็นองค์รวม น่ีคือข้อดีของเชิงคุณภาพ เพราะฉะนั้น
สองอย่างน้ีมีจุดแข็งและจุดอ่อนเหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรให้สอดคล้องกับพื้นที่ท่ีเราจะไปศึกษา หรือ
ถ้าจะให้ดีถ้าใครสามารถ ก็เอาสองอย่างมาบวกกันเรียกว่าเป็น Mix method ก็ยังได้ 

ถาม: ปัจจุบันเรามีโมเดลในเชิงปรัชญาท่ีใช้ในการทํางานเยอะเลย แต่ในปัจจุบันเรานิยมใช้ 
Pragmatism เป็นส่วนใหญ่ก็เลยอยากทราบแนวคิดจากพระคุณท่านว่า Pragmatism ใช้ในงาน  Mix Model 
Research มันเหมะสมหรือว่าจําเป็นมากน้อยขนาดไหน คือตอนนี้ที่อเมริกาเล่น Pragmatism กันเยอะมาก
เลย ก็เลยไม่แน่ใจว่าทางสายสังคมศาสตร์เรา Change จาก Transformation or Transformative ไปเป็น 
Pragmatism ตามเขาเราจะทําแล้วเหมาะหรือไม่ 
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ตอบ: จริงๆ แล้ว Pragmatism เป็นตระกูลหนึ่งที่อยูในกลุ่มของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์นี่แหละ ถ้าอยู่
ในสาย คือปรัชญาของอเมริกา ปรัชญาของ William James ปรัชญาของ John Dewey ก็ดี จะมีอิทธิพล
ค่อนข้างมากในวิธีคิดสังคมศาสตร์  Pragmatism ซ่ึงเป็นปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อชาวอเมริกันเป็นส่วนมาก ถ้าจะ
บอกว่าสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานปรัชญา Pragmatism ก็คือปฏิบัตินิยม ซ่ึงค่อนข้างจะมีอิทธิพล
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการศึกษาของสมัยหนึ่ง รวมทั้งสมัยปัจจุบันก็ค่อนข้างจะได้รับอิทธิพล
จากสาํนักนี้ ก็คือเชื่อว่าความรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติคือความจริง ไม่ใช่มานั่งคิดนั่งจินตนาการเอา คือลงมือ
ปฏิบัติ อย่างเช่นมหาวิทยาลัยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ถ้าจาํไม่ผิด ตั้งข้ึนมาบนปรัชญาแบบ Pragmatism 
พยายามให้เด็กนักเรียนศึกษาเรียนรู้จากห้อง LAB ห้องทดลองของจริงโดยไม่จําเป็นต้องมานั่งเรียนอยู่ในห้อง
สี่เหลี่ยม เพราะฉะน้ันจริงๆ แล้วปรัชญาสาํนักนี้เขาพูดถึงสายของมัน มันก็อยู่ในสายเดียวกันกับวิทยาศาสตร์
นั่นเอง เรียกว่าเรียนรู้ Leaning by doing คือมันอยู่ในกระบวนทัศน์แบบเดียวกัน เราจะพูดวา่มันมาทางไหน 
มันมาทางปริมาณมากกว่า คือถ้าสืบสายไปตั้งแต่ William James ก็ดี นักปรัชญาคนสําคัญของอเมริกัน แล้ว
ก็มาที่นักปรัชญาสายการศึกษา John Dewey ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากๆ ในการจัดการศึกษาของโลกปัจจุบัน ที่
เราพยายามจะบอกว่าวธิีการเรียนท่ีดีที่สุด ก็คือ Leaning by doing ก็ตาม หรือ Leaning แบบ Child 
Center ก็ตาม มันก็มีอิทธิพลมาจาก Pragmatism น่ันเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะให้อาตมาพูดลงในรายละเอียด 
Mix model อาตมาก็ไม่มีความรู้หรอกนะ แต่อาตมาก็ได้เรียนจากปรัชญาพวกน้ีมาพอสมควร มันก็อยู่ใน
ร่องรอยเดียวกันวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ทุกวันน้ีเขาก็พยายามจากที่เคยโต้แย้งชนิดที่ว่าอยู่คนละข้ัวระหว่าง
ปริมาณกับคุณภาพในยุคแรกๆ นะ ความเชื่อในระดับปรัชญามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ทุกวันน้ีแนวโน้ม
ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่า เร่ิมจะกลับมาจับมือกันแล้ว คือพยายามที่จะเอาวิจัยสองแบบน้ีมาเสริมความ
แข็งแกร่ง เอาจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันมาเสริมกัน เชิงปริมาณมีจุดอ่อนตรงที่ลงลึกไม่ได้มีลักษณะลดทอน
แยกส่วนมาก แล้วก็ไม่ได้ส่วน Holistic หรือไม่เป็น Holistic เพราะฉะน้ันนี่คือจุดอ่อนของปริมาณแต่มันได้ใน
การเก็บข้อมูลในวงกว้าง ความดีของมันคือกว้างได้ แต่เชิงคุณภาพมันได้ Holistic มันได้เชิงลึกด้วย แล้วก็ได้
เห็นความหลากหลายมิติ มันมีมิติที่หลากหลาย เพราะฉะน้ันระหว่างจุดแข็งสองจุดถ้าเอามาใชร่้วมกันจะเป็น
งานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์เชิงมนุษยศาสตร์ที่ดี ที่มีคุณภาพมากข้ึนถ้าใครทําได้   

ถาม: การศึกษาเชิงคุณภาพแล้วมาพิสูจน์กันด้วยการวิเคราะห์เชิง Model ถ้าพบว่า Model มีความ 
Fix จะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าปรากฏการณ์เชิงคุณภาพเป็น  Cause and Effect ได้เหมือนกัน 

ตอบ: ก็ได้นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่นิยมใช้ Model นี้มาศึกษาเชิงคุณภาพ เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราทําวิจัย
เชิงคุณภาพจะไม่มีการตั้งสมมุตติฐาน เราจะไม่ค่อยทํา Conceptual frame ไว้ แล้วก็มีตั้งสมมุตติฐานมีตัว
แปรต้นมีตัวแปรตามในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะเราทําอย่างนั้นเราก็กําลังเสียจุดยืนปรัชญาการวิจัยของเรา 
ปรัชญาการวิจัยของเราแบบเชิงคุณภาพของเราเชื่อในความมิติที่หลากหลาย เชื่อในความเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ของปรากฏการณ์หนึ่งๆ ที่มันมีหลากหลายมาก ทีนี้ถ้าเราไปตั้งสมมุตติฐานด้วยการเอา Cause and Effect 
ความสัมพันธ์ Relation นั่นมันหมายความว่ามันจะไปขัดแย้งกับจุดยืนของเราหรือเปล่า จุดยืนของการวิจัยเชิง
คุณภาพในเชิงปรัชญาของเรา เพราะฉะนั้นถามว่ามีข้อห้ามไหมท่ีจะไม่ให้ทําแบบนี้ มันก็ไม่มีข้อห้าม แต่ว่าใน
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เชิงปรัชญาแล้วมันไม่ค่อยเข้า ก็ไปดูนะ ยกเว้นไปดูงานวิจัยของมือระดับมืออาชีพท่ีทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่
ค่อยมีหรอกท่ีเขาจะต้องตั้งสมมุตติฐานในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะว่าเขาเช่ือว่ามันตั้งไม่ได้ แต่ถ้าจะตั้งเขาก็
ไม่ห้าม ก็อย่างเช่นเราจะบอกว่าทําไมคนในชุมชนน้ี หมู่บ้านนี้เขาเชื่อเร่ืองปอบ เราจะไปตั้งสมมุตติฐานในเชิง 
Cause and Effect อย่างนี้มันไม่ได้ ว่าเพราะมี ก ถึงทําให้เกิด ข มันไม่ได้ เพราะฉะน้ันความเชื่อหน่ึงๆ ใน
สังคมมันมีมิติท่ีซับซ้อนและมีมิติท่ีหลากหลาย มันมีความเป็น Holistic คือมีองค์รวมอยู่ในน้ัน เพราะฉะนั้น
นักวิจัยจะต้องลงไปคลุกคลีแล้วก็มองให้เห็นในมิติท่ีรอบด้าน มันถึงจะได้คําตอบที่ถูกต้อง 

ถาม: ขอนมัสการขอถามสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะมีเกณฑ์
อย่างไร 

ตอบ: การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เขาเรียกมันเป็นคําถามแบบ การตั้งคําถามเชิงคุณภาพ มัน
ต้องเป็นคําถามที่ไม่มีโครงสร้าง ถ้ามันเป็นโครงสร้างที่ Fix แน่นอนตายตัวจะเป็นคําถามเชิงปริมาณ นี่คือ
เหตุผลทําไมเวลาเราแจกแบบสอบถาม เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจเคร่ืองมือการวิจัย ตรวจแบบสอบถามให้
เราเพื่อจะให้มันน่ิงแล้วจะไม่มีการแก้ไขอีกเลยถ้าเอาไปใช้จริงแล้วจะไม่มีการ คือจะ Fix ตายตัวเลย อันนี้คือ
มันเป็น Cause ended คือมันปิดเลยไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย มันมีความแน่นอนตายตัว แต่ถ้าเราตั้ง
คําถามแบบไม่มีโครงสร้างมันมีความยืดหยุ่น เวลาเราจะไปสัมภาษณ์สําหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพ ถาม
ผู้เชี่ยวชาญท่านดูเพิ่มเติม อาตมาตอบเดี๋ยวจะผิดไป คือเวลาเราตั้งคําถามเพื่อจะไปสัมภาษณ์เราตั้งเพื่อเป็น 
Guide Line เท่าน้ัน เราไม่ได้ตั้งเพื่อให้มัน Fix แน่นอนตายตัว บางคนถึงขนาดไปหาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจ
คําถามเชิงคุณภาพ ท่ีจริงมันไม่จําเป็นต้องไปตรวจหรอก เพราะว่ามันเป็นการตั้งเพื่อเป็น Guide Line ให้
ตัวเองเท่านั้น เหมือนนักข่าวจะไปสัมภาษณ์นักข่าวก็ได้รับคําถามจาก บ.ก. เป็น Guide Line ว่าให้ถามแนว
นี้ๆ นะ แต่จะถามยังไงให้เป็นกลยุทธก็อยู่ท่ีนักข่าวว่าจะถามอย่างไรให้นายกรัฐมนตรีตอบให้ได้ จะหาจังหวะ
ยังไง มันไม่ใช่ไปน่ังเปิดคําถามแล้วอ่านให้เขาฟังมันไม่ใช่ อันน้ันมันตายตัวแล้วเป็น Guide Line ให้ตัวเองรู้
ประเด็นของตัวเองว่าถ้าฉันไปลงภาคสนามประเด็นท่ีฉันจะถามมีก่ีประเด็น ๑ ๒ ๓ ๔ แล้วก็เพื่อจะให้ตัวเองจํา
ประเด็นได้ว่าจะถามแนวไหน ทีนี้ไปสัมภาษณ์จริงๆ มันไม่ต้องมานั่งอ่านให้กันฟังอย่างนั้น สมมุตติว่าเขียนไป
สิบคําถามก็ไปน่ังอ่านให้เขาฟังแล้วก็ให้คําตอบ อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของนักสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ บางทีคําถาม
ข้อเดียวเขาน่ังคุยกันทั้งวันก็มี ก็คือคุยกันไปคุยกันมาแบบคนรู้จักกันถามสารทุกข์สุกดิบมีการคุยกันแล้วเราก็
เป็นคนชวนเขาคุย แต่มันมีมารยาทมีกฎเกณฑ์อย่างหน่ึงก็คือเราไม่ถามนําเท่านั้นแหละ คําว่าไม่ถามนําก็คือ
ไม่ให้เขาตอบในสิ่งที่เราอยากได้คําตอบ แต่ให้เขาตอบที่ออกมาจากใจลึกๆ เราแค่เปิดประเด็นตั้งคําถาม 
เรียกว่าคําถามปลายเปิด เป็นคําถามท่ีให้เขาแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจของเขา เราอย่า
นําให้เขาตอบในสิ่งท่ีเราอยากได้ เพราะฉะน้ันการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพก็จะเป็นลักษณะของการไปเจาะใจ 
เจาะลึก เรียกว่าสัมภาษณ์เชิงลึก คุยกันบางทีคําถามข้อเดียว ถามไปเรื่อย ๆ คุยกันไปเป็นชั่วโมงก็มี ทีนี้ก็เป็น
หน้าที่ของนักวิจัยจะต้องมาคัดกรองเอาว่าอันไหนที่ไม่เก่ียวกับคําถามของเรา อันไหนท่ีไม่เก่ียวกับเขาให้
สัมภาษณ์เราก็มาตัดออก เราเอาเฉพาะส่วนที่เขาคุยในประเด็นที่เราอยากให้เขาตอบ 
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ถาม: สํานักนัยนิยมเป็นสํานักที่ต่อต้านปฏิฐานนิยมใช่หรือไม่ เพราะเคยอ่านมาว่าสํานักนัยนิยมนี้อยู่
ในฝ่ายการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ไม่เห็นสไลด์บรรยายที่พูดถึงการโต้แย้งปฏิฐานนิยมว่าเป็นสํานักนัยนิยมและท่ี
นําเสนอมาเก่ียวกับแนวคิดที่ต่อต้านปฏิฐานอยู่ในสํานักนัยนิยมหรือเปล่า 

ตอบ: ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะไม่ค่อยคุ้นกับคําว่าสํานักนัยนิยม 

ถาม: งานวิจัยเชิงคุณภาพสามารถนําไปใช้ Generalization ได้หรือไม่ และจําเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการ
กําหนด Inclusion Criteria กับ Exclusion Criteria  ในกรณีรับสมัครกลุ่มตัวอย่าง 

ตอบ: นี่คือประเด็นหน่ึงท่ีคําว่า Generalization สรุปอย่างเป็นสากล คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเราไม่ได้
คาดหวังที่จะไปสร้าง Generalization เราขอให้เป็นความรู้แบบท้องถ่ินที่มันดีที่สุดในท้องถ่ินนั้น ถูกท่ีสุดใน
ท้องถ่ินน้ัน คําว่า Generalization หมายความว่าใช้ท่ีไหน ใช้เม่ือไหร่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใด กาลเทศะใด ก็
ยังเป็นจริงอยู่เสมอ อย่างเช่นที่อาตมายกตัวอย่างไป เช่นถ้าเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่านํ้าจะถึงจุดเดือดท่ี
๑๐๐องศาเซลเซียส ความรู้น้ีเราสามารถทําให้เป็น Generalization ได้ หมายความว่าเป็นความรู้สากลได้ ถ้า
ใครไม่เชื่อก็ลองต้มดู จะต้มที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือเอเชียก็ตาม ก็จะจริงเสมอไปความร้อนระดับนี้น้ําจะ
เดือด และอันนั้นก็คือความเป็นสากลเป็น Generalization เพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบ Generalization ก็คือมัน
ต้องเป็นความรู้แบบภววิสัยที่ว่าน้ีแหละ เป็นความรู้ท่ีเป็นความคาดหวังของพวกปฏิฐานนิยม พวกปฏิฐานนิยม
ต้องการได้ความรู้แบบ Generalization แต่นักวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้คิดท่ีจะสร้างสิ่งน้ีข้ึนมา เพราะเชื่อว่ามันไม่
มีอยู่แล้ว ความรู้เป็นสิ่งที่ Social construction ความรู้เป็นสิ่งที่สังคมมนุษย์ ขอให้เราได้ความรู้ที่ดีที่สุด 
ภายใต้บริบทของสังคมนั้นๆ ที่ถูกต้องที่สุดแม้อนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่เป็นไรแต่ ณ เวลาน้ีมันจริงเราก็
พอใจแล้วในระดับการวิจัยเชิงคุณภาพแค่นี้ก็พอแล้ว 

ถาม: ในทัศนะของพระอาจารย์การทําวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อดีและข้อเสีย
อย่างไร 

ตอบ: เม่ือก้ีได้ตอบไปแล้ว ข้อดี สรุปข้อดีของเชิงปริมาณคือสามารถจะเข้าไปจัดการกับข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้ อย่างเช่นประชากรเยอะๆ ถ้าเราใช้คุณภาพไปนั่งสัมภาษณ์ผู้ที่จะไปลงคะแนนเลือกต้ังนี่ เราสัมภาษณ์
เป็นปีก็คงไม่สําเร็จ ยอมรับว่าเราควรจะเลือกพรรคไหน ถามทีละคนวันหนึ่งจะได้ก่ีคนแต่ถ้าแจกแบบสอบถาม
ตูมทีเดียว มันเสร็จในเวลาอันสั้น น้ีสามารถจะเข้าไปเจาะข้อมูลขนาดใหญ่ได้ นี่คือข้อดีของเชิงปริมาณ และอีก
อย่างหนึ่งคือเรียกว่ามันเป็น Exact ก็คือมันแน่นอน หมายความว่ามันจะไม่ทําให้เราต้องตีความไปซ้ายหรือ
ขวา อย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลแบบบรรยาย เราอ่านไปเราอาจจะตีความไปทางนั้นทางนี้ก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นตัวเลข
เช่น ๑๐ ก็คือ ๑๐ มันจะเป็น ๑๑ ไม่ได้ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า ถ้าคนจะไปเลือกพรรค ก ๗๐% ก็คือ ๗๐ ก็
คือตัวเลขมัน Exact แล้ว แต่จะถูกหรือไม่ก็อยู่ท่ีกระบวนการได้มาซ่ึงการวิจัย ฉะนั้นข้อดีของมันคือ ได้ตัวเลขท่ี
แน่นอน ตายตัว นี่ล่ะท่ีเรียกว่าการทําให้เป็นปริมาณมันดีอย่างนี้ มันได้ข้อมูลที่แน่นอนตายตัวคือมัน Exact แต่
เชิงคุณภาพมันดีในเชิงลึก ในเชิงของการเป็นองค์รวม ได้ลึก ได้เห็นวัฒนธรรมประเพณี สีหน้า และท่าทาง 
ดวงตา ความรู้สึกจิตใจในความเป็นมนุษย์ คือเป็นงานวิจัยท่ีให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์ เข้าใจเพื่อน
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มนุษย์ด้วยกัน รายงานเก็บข้อมูลท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิด ความเชื่ออะไรต่างๆ เช่น ปริมาณทําอย่างนี้ ปริมาณ
แจกแบสอบถามแล้วก็ ติ๊กๆๆๆๆ มา แล้วก็วิเคราะห์ตามที่เขาคิดมา มันไม่เห็นคนที่ตอบแบบสอบถามว่าเขามี
ปัญหาอะไรในชีวิตของเขา คือเราไม่ได้เห็นความเป็นมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ถ้าเราทําวิจัยเชิงคุณภาพเรา
ก็จะเห็นสิ่งนั้น เราจะเห็นบริบทสังคมของเขา เราจะได้มิติมุมมองขององค์รวม คิดกันง่ายๆ ว่าเชิงคุณภาพมัน
เป็นงานวิจัยนิยมใช้ในศาสตร์มานุษยวิทยา เพราะมันมีงานวิจัยที่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้น เราไม่ได้มอง
มนุษย์เป็นวิทยาศาสตร์ เรามองมนุษย์เป็นมนุษย์เราก็จะเข้าใจมนุษย์ ฉะน้ันเราจะได้เชิงลึก มิติเชิงลึก มิติเชิง
องค์รวม นี่คือข้อดีของเชิงคุณภาพ แต่ข้อเสียของมันคือศึกษาในข้อมูลขนาดใหญ่ ประชากรใหญ่ๆ  

ถาม: งานวิจัยทั้งหลายสุดท้ายแล้วถึงแม้จะเป็นคําถามเชิงคุณภาพเพื่อที่จะให้เรียนรู้ถึงประสบการณ์
จริงของแต่ละคน อย่างไรก็ตามในเชิงของการทําวิธีวิจัยจริงๆ มันก็ต้องใช้ตัวเลขเข้ามาด้วยถูกไหมคะ มันจะมี 
Scale ๑ ๒ ๓ ๔ ซ่ึงอนุโลมเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมอย่างน้ันใช่ไหมคะ 

ตอบ: มันได้ แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราห้ามใช้ตัวเลขในเชิงคุณภาพ เราใช้ตัวเลขได้แต่ว่ามันไม่ใช่
เครื่องมือการเก็บและเครื่องมือการวิเคราะห์ เวลาเราบอกว่าวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คน ๑๐ คน อันน้ีก็เป็น
ตัวเลข เราก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้ วันนี้ฉันไปสัมภาษณ์คนในหมู่บ้าน ๑๐ คน อย่างนี้ แล้วโยมก็บอกว่า
เป็นตัวเลข อันนี้ได้เป็นเรื่องธรรมดา การใช้ตัวเลขแบบน้ีไม่ได้เป็นเครื่องมือการวิจัย เป็นเครื่องมือสื่อสาร
ธรรมดาเฉยๆ  

ถาม: กรอบมโนทัศน์ของ Documentary research  

ตอบ: Documentary research จริงๆ แล้วน่าจะจัดกลุ่มระหว่างคุณภาพกับปริมาณมันอยู่สายไหน 
มันก็อยู่สายคุณภาพน่ีแหละ เพียงแต่ว่าเวลาเราทําเราเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมันเก็บได้สองแบบ ๑ เก็บจากคน
ที่เป็นๆ จริงๆ เก็บจากคนเป็นๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ อันนี้ก็เรียกว่าลงไปสัมภาษณ์ภาคสนาม ๒ เก็บจากผลงานที่คน
นั้นอาจจะไม่อยู่แล้ว อย่างเช่นพระไตรปิฎก ถามว่าพระไตรปิฎกเป็นผลงานของใครก็เป็นของคนก็คือมนุษย์น่ี
แหละมนุษย์คือพระพุทธเจ้า คือพระอรหันต์ทั้งหลาย แต่ท่านไม่อยู่แล้วเหลือแต่ผลงานของท่านทิ้งไว้ เราก็ไป
เก็บจากผลงานท่ีท่านท้ิงไว้มันก็เลยกลายเป็นเชิงเอกสาร แต่เนื่องจากว่าเอกสารมันจะมีลักษณะแตกต่างไป
เก็บจากมนุษย์เป็นๆ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามเขาได้เพราะเขายังมีชีวิตอยู่  ได้เห็นสีหน้าท่าทางของเขา เห็นดวงตาเห็น
แววตาของเขาด้วย แต่เก็บจากเอกสารซ่ึงเป็นผลงานของคนเจ้าตัวเขาไม่อยู่แล้ว อย่างเช่นเราศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา สุโขทัย ใครเป็นคนบันทึกพงศาวดาร เราก็ไม่รู้ คนบันทึกก็ไม่อยู่แล้ว ท่านบันทึก
แบบนี้ท่านหมายความว่าอย่างไร เราไม่เข้าใจเราจะไปถามใครได้ล่ะท่านไม่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นงานวิจัยเชิง
เอกสารมันจะต้องมีเครื่องมือในลักษณะท่ีเรียกว่าการตีความเข้ามา ต้องอาศัยศาสตร์แห่งการตีความเข้ามา 
เขาก็จะสอนว่าเวลาที่คนจะตีความอะไรก็จะต้องมีตัวบท คุณจะต้องนึกถึงบริบท นึกถึง Context ว่าข้อความน้ี
มันหมายความว่ายังไง มันต้องนึกถึงบริบทสภาพแวดล้อม มันต้องมีเคร่ืองมือหลายอย่าง มันต้องเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ อย่างเช่นจะศึกษาข้อมูลสมัยอยุธยา เราต้องรู้ประวัติจากอยุธยา ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ
ของเขาประกอบด้วย ซ่ึงข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลในการตีความ เราไม่สรุปอะไรอย่างง่ายๆ เช่น เห็นคํา ๆ 



27 

 

หน่ึงเราจะตีความโดยเอาโลกสมัยของเราไปใส่ในสมัยอยุธยาไม่ได้ เพราะคนอยุธยากับเราจะใช้คําเดียวกันแต่
ความหมายของเขากับความหมายของเราอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปฟันธงว่าเม่ือเราใช้
คํานี้เขาจะต้องมีความหมายกับเราปัจจุบันที่ใช้คํานี้ มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป เพราะฉะน้ันการ
วิจัยเชิงเอกสารมันเป็นส่วนหนึ่งของเชิงคุณภาพนั่นเอง แต่กระบวนการในการเก็บ เราไม่ไปเก่ียวข้องกับกฎเท่า
นั้นเองแต่ก็คือผลงานของคน แต่เวลาเราตีความเราก็ต้องมีศาสตร์แห่งการตีความเข้ามาเก่ียวข้องด้วยนั่นเอง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ: เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัย 

รศ. ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 

เกร่ินนํา 

 สวัสดีทุกท่านค่ะ เม่ือเช้าก็ได้เข้ามาฟังท่านพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของปรัชญาทางด้านของงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ตังเองก็เป็นคนสนใจด้านน้ีเหมือนกันนะคะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนสมัยที่เรียนปริญญาโทก็เรียน
การวิจัยสําหรับปริญญาโทสมัยที่เรียนที่คณะแพทย์จุฬาใช้วิธี Define Technic ซ่ึงอันนั้นเป็นเทคนิคการวิจัย
แบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีตัวเลขเข้ามาช่วยนะคะ ดังนั้นเม่ือเช้าได้ฟัง มีนักวิจัยถามว่างานวิจัยเชิงคุณภาพ
กับตัวเลขมันจะสามารถไปด้วยกันได้มั้ย งานวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่จะเน้นการพรรณนานะคะ ถามว่าตัวเลข
เข้ามาช่วยได้ไหม ช่วยได้บ้างแต่ไม่ใช่ตัวหลัก ตัวหลักก็คือข้อมูลท้ังหมดท่ีมี เคยได้ยินนักวิจัยหลายท่านไปใช้
โปรแกรม เอ็ม วี โว่ หรือจะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ในการที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูล แล้วก็มีเพื่อนเขาก็ใช้
โปรแกรมนี้เหมือนกัน เราก็เลยถามพวกเขาไปว่าในการใช้โปรแกรมนี้มันจะต้องไปอบรมการใช้โปรแกรม ซ่ึงก็
จะมีความสลับซับซ้อนเข้าไปอีก แล้วยังไม่พอเม่ือโปรแกรมหมดอายุก็ต้องมีการต่ออายุการใช้งานซ่ึงก็ต้องเสีย
เงินอีก เราก็เลยมองว่าเราก็จะใช้ทรัพยากรที่มี ท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่มีก็คือโปรแกรม Microsoft ซ่ึงมันก็จะมี 
Microsoft Excel ท่ีสามารถจะเอามาใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซ้ือโปรแกรมแพงๆ แล้วก็ไม่ต้องไปต่อ
อายุ ดังนั้นสมัยที่ตัวเองเรียนปริญญาเอกท่ีต่างประเทศตอนท่ีเรียนที่ New Zealand ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่า
ตอนที่เรียนท่ีนั่นต้องบินกลับมาเก็บข้อมูลที่เมืองไทยถึงสองรอบ เพราะว่าตัวเองทําวิจัยแบบ Mixed method 
ซ่ึงผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการแบบ Cause sectional 
survey  จากน้ันก็เอามาวิเคราะห์เสร็จแล้วก็บินกลับมาเมืองไทยอีกรอบหน่ึงเพื่อใช้วิธีแบบ  Focus 
Arnthrography ฝังตัวในพื้นท่ี เป็นแบบ Participant Observation คือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านฝังตัว
อยู่ในพื้นท่ี ชาวบ้านขุดเผือกหามันเราก็ต้องแบกจอบขุดเผือกหามันกับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
เพื่อนํามาสู่การวิเคราะห์ในสิ่งที่เราเห็น ซ่ึงค่อนข้างใช้เวลาซ่ึงตอนนั่นทํา Focus Arnthrography ใช้เวลาฝัง
ตัวในพื้นที่ประมาณ ๗ เดือน แต่เวลาฝรั่งเขาทํากันเขาใช้เวลาประมาณเกือบปี ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มันอาศัยการเป็นนักชั่งสังเกต เป็นนักสังเกตไม่พอต้องเป็นคนชั่งละเอียด ละเอียดกับการเก็บ
ข้อมูล แม้กระทั่งการสังเกต การดมกลิ่นด้วยเช่นกันนะคะ บางคนคิดว่าการเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพจะเขียนให้
ได้เยอะๆ อย่างน้ันอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นนักสังเกต สังเกตความรู้สึก สังเกตส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรานะ
คะ และดมกลิ่นด้วย อันน้ีที่จะต้องพูดดมกลิ่นเพราะว่าประสบการณ์ที่ตัวเองลงพื้นที่ตอนน้ันก็ไปสัมภาษณ์คุณ
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ยาย คุณยายบอกว่าลูกทอดทิ้งเน่ืองมาจากว่าคุณยายกินเหล้า ทีน้ีเราก็ถามว่ายายกินเหล้าหรือเปล่า ยายบอก
ไม่ได้กินฉันไม่เคยกินเหล้าเลย แต่ในขณะที่ยายพูดออกมานี่กลิ่นเหล้าห่ึงเลยนะ แต่ยายบอกว่าไม่เคยกินเหล้า
แล้วเรื่องเหล้าไม่ใช่เร่ืองทะเลาะกับลูก ถามว่าข้อมูลที่ได้มามันคือความจริงหรือไม่ ดังนั้นนักวิจัยเชิงคุณภาพ
จะต้องเป็นคนสังเกตด้วยนอกจากจะได้ข้อมูล สังเกต เขียนบันทึก แล้วยังต้องดมกลิ่นด้วย และก่อนท่ีจะไปถึง
ตรงนั้นจะขอฉายภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพให้พวกเราได้ดูก่อนว่าลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นยังไง 
ต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมันหลากหลายมาก แต่ส่ิงที่สําหรับประเทศไทยมีวิธีการมาใช้ก็มีไม่ก่ี
วิธีการซ่ึงก็จะเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยใช้ก่ีวิธี แต่จริงๆ มันเยอะมากที่ฝร่ังเขาทํากัน และก็ต้องขออนุญาตบอก
ก่อนว่าตัวเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องคือตอนนั้นพยายามจะ Submit ตีพิมพ์งานวิจัยเชิงคุณภาพไปท่ี 
Journal หน่ึงเป็น  Journal ของ Switzerland ซ่ึงเป็น Journal ที่อยู่ในฐาน Scorpus Quartier One ซ่ึง
ตอนนั้นตัวเองก็ Submit ไปเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ปรากฏว่าตอนเช้าคงมีคนท่ีตรวจ Screen paper 
หลังจากท่ีส่งสองชั่วโมงถัดมามีอีเมล์ตอบกลับมาว่า งานวิจัยของคุณมีคุณภาพนะแต่ขอให้ไป Submit ท่ี 
Journal อ่ืน เราก็เลยขอ Reject ซ่ึงตอนนั้นตัวเองได้รับจดหมายปฏิเสธก็รู้สึกว่าเสียใจนะ แล้วก็รู้สึกว่า เอ๊ะ 
เขาชมเราหรือเขาจะว่าเราแล้วถ้าเราดีจริงทําไมเขาไม่รับ ทําไมปฏิเสธเรา เราก็เสียใจอยู่พักหนึ่ง ทานข้าวเที่ยง
ไม่ลงเหมือนคนอกหัก อีกสามชั่วโมงถัดมาปรากฏว่ามี Editor จากวารสารเดียวกันส่งข้อความมาว่า ขอเรียน
เชิญคุณให้ไปเป็น Reviewer สําหรับ  Journal เราในการท่ีจะอ่าน Article ท่ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ นั้นก็
แสดงว่าท่ีเขา Reject เราเนื่องจากเขาหาคนอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ค่อยมี เขาก็เลย  Reject ไม่ได้อ่าน
ของเราแต่กลับเชิญเราเข้าไปเป็นทีมของเขาในการที่จะไปเป็น Reviewer ในการอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึง
ตอนนั้นก็อ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพให้กับเขาก็จะมีพวกประเทศ Czechoslovakia (เชโกสโลวาเกีย) ของ 
Canada (แคนาดา) ประเทศหลายๆ ประเทศใน Zone Europe ก็อ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพให้เขา แล้ว
หลังจากนั้นเขาก็แต่งตั้ง เม่ือไม่ก่ีเดือนเขาก็แต่งตั้งให้เข้าไปเป็น Editorial board ของ Journal น้ีค่ะ ก็เป็น
วารสาร International Journal ที่อยู่ในฐาน Scorpus Quartier One ก็ต้องขอบอกว่าเน่ืองจากว่า
ประสบการณ์ตรงนี้ก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพจากหลายๆ ประเทศนะคะว่ามุมมอง
ของฝร่ังเวลาเขาเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเขาเขียนอย่างไร แล้วหลักการเขาใช้อะไรบ้าง ก็ต้องบอกว่าขอบคุณ
สถาบันที่ตัวเองจบมาด้วยเพราะว่าสถาบันท่ีจบมาเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ แล้ว 
Advisor ก็เป็น Advisor ท่ีเป็นมือหนึ่งด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพประเทศ New Zealand  

 

ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ต้องบอกไว้ก่อนว่า หลายๆ ท่านกลัวมากเลยกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจริงๆ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว แต่เป็นเรื่องที่เราต้องขยันเท่าน้ันเองนะคะ เป็นนักสังเกต ต้องบอกไว้ก่อนว่า ๑ ต้องเป็นนัก

สังเกต ข้อที่๒ นักวิจัยคือเครื่องมือ คําว่านักวิจัยคือเครื่องมือคือคุณต้องรู้เร่ืองน้ันเป็นอย่างดีก่อนจะลงพื้นท่ี

เก็บข้อมูลวิจัย เพราะเวลาท่ีเราจะเอามาวิเคราะห์ เราต้องรู้เร่ืองนั้นๆ เราจึงจะสามารถวิเคราะห์ประเด็นท่ี
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เกิดข้ึนได้ นักวิจัยเป็นเคร่ืองมือไม่พอ  นักวิจัยจะต้องเป็นคนชั่งสังเกต สังเกตทุกสิ่งอย่างเลย ต้องบอกก่อนว่า

ตัวเองต้องมีประสบการณ์นะคะที่ถูกคัดเลือกให้ไปเป็นนักวิจัยให้กับรัฐบาลสหรัฐ คือตอนนั้น US AID หรือบาง

ทีเรียกว่า USAID ตอนน้ันรัฐบาลสหรัฐต้องการมาเก็บข้อมูลใน Zone Asia Pacific เขาก็เลยก็เลยคัดเลือก

นักวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เขียนอังกฤษได้ แล้วก็เป็นคนไทย แล้วตัวเองก็เลยถูกคัดเลือก

ไปในตอนน้ัน เขาก็จะ เทรน (Training) ก่อน เทรนเร่ืองของ Focus Group Discussion แล้วก็เทรนเร่ืองของ 

In-depth interview และเทรนเร่ืองของ Human research ATTIC ด้วยนะคะ แล้วเขาก็จะเชิญอาจารย์จาก

Harvard (ฮาเวิร์ด) มาสอนเรา มาเทรนก่อน ก่อนลงพื้นที่ มีการทํา Pilot Study   ในการ In-depth 

interview แล้วก็ลงพื้นที่จริง แล้วในการทํางานให้กับสหรัฐในตอนน้ันทําให้เราได้เรียนรู้การเป็นนักวิจัยเชิง

คุณภาพมากข้ึนอีก เพราะเขาจะให้เราวาด Mapping วาด Map ออกมาซิ ตอนนั้นศึกษาเรื่องของโรคท่ีเกิด

จากมูลค้างคาว คือโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเก็บมูลค้างคาว  ซ่ึงเขาให้เราวาดภาพระหว่างบ้านของ

อาสาสมัครคนนี้ บ้านของชาวบ้านเวลาท่ีเขาจะไปที่ถํ้าเพื่อไปเก็บข้ีค้างคาวห่างจากตัวบ้านก่ีกิโล แล้วอยู่ฝั่ง

ไหนของถํ้า แล้วระหว่างทางท่ีเดินจากถํ้าเขาจะต้องไปล้างตัวในบ่อน้ําท่ีจะต้องไปทําความสะอาดร่างกาย

ก่อนท่ีจะเข้าบ้านแล้วพอเข้าบ้านแล้วเขาแขวนเสื้อผ้าหรือตากเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนไปด้วยข้ีค้างคาวไว้ตรงไหนของ

บ้าน คือจะต้องวาดภาพ Sketches (สเก็ตช์) ออกมาให้หมดเลยแล้ว Scan ภาพนี้ทั้งหมดส่งไปให้สหรัฐ 

เพื่อท่ีจะดูว่าการ Contact กับโรคมันเกิดข้ึนในช่วงระยะใด ก็เลยต้องกลายเป็นนักสังเกตเพราะมันต้องเขียน

ออกมาได้ แล้วก็นอกจากจะเป็นนักสังแกตแล้วยังต้องสามารถบันทึกเสียงระหว่างการเขียนเก็บข้อมูล สีหน้า

ท่าทางของผู้ให้ข้อมูลมีความเศร้า มีความดีใจ เสียใจ สําคัญมากต้องจดบันทึกให้หมดเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามทํา

คือห้ามเอาความคิดตัวเองไปตัดสินนะคะ ห้ามเอาความคิดตัวองไปตัดสินข้อมูลของชาวบ้าน ของคนท่ีให้ข้อมูล

เรามา อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังเลย ส่วนใหญ่นักวิจัยเชิงคุณภาพมักจะเอาความคิดตัวเองไปตัดสินเขาเราต้อง

รายงานตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน แต่จะไม่ตัดสิน อย่างเช่น มีงานวิจัยหนึ่งที่ตัวเองทําเป็นงานวิจัยศึกษาเร่ือง

ของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย ตรงนั้นตอนท่ีไปถามพ่ออุ้ยแม่อุ้ย ก็

จะถามแม่อุ้ยว่าในช่วงที่แผ่นดินไหวเกิดข้ึนแม่อุ้ยคิดว่าเกิดจากอะไร คนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกว่าเกิดจากการท่ี

ปลาอานนท์ที่อยู่ใต้พื้นดินพลิกตัว เห็นไหมคะน่ีคือความเชื่อของเขา เราจะไม่ตัดสินเขาว่าเขากําลังคิดถูกหรือ

ผิด แต่เรามีหน้าท่ีรายงานตามสิ่งที่เราได้สัมภาษณ์ตามข้อมูลที่ได้ แต่จะไม่เอาความคิดเราไปตัดสิน เวลาจะ

วิเคราะห์หรืออภิปราย เราค่อยมาอภิปรายหรือค่อยวิเคราะห์อีกต่างหากค่อยเป็นอีก Part หนึ่ง อันนั้นค่อยเอา
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ความคิดตัวเองเข้าไป Discuss แต่ตอนที่เอาข้อมูลมาเราจะไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก เหมือนกันกับที่ชาวบ้าน

ภาคเหนือบอกว่า แม่อุ้ยบอกว่าในขณะที่แผ่นดินไหวพ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งไว้ว่าให้อยู่นิ่งๆ ห้ามเคลื่อนไหว 

เพราะถ้าเคลื่อนไหวแล้วจะล้ม แต่ในขณะเดียวกันที่ไม่ยอมหนีออกจากบ้านนั่นคือห้ามเคลื่อนไหว ปรากฏว่า

ฝาผนังบ้านกับหลังคาหล่นมาทับ เหตุการณ์ในครั้งนั้นเสียชีวิตหนึ่งคนเป็นคนแก่ ก็เลยเป็นภาพสะท้อนนําไปสู่

การแก้ปัญหา แต่เวลาเรารายงาน เรารายงานตามความเป็นจริงว่า เขามีความเชื่อว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมา

ว่าถ้าแผ่นดินไหวให้อยู่นิ่งๆ ตัวความเชื่อเหล่าน้ีหรือว่าการถูกสั่งสอนมาแบบนี้อาจจะนําไปสู่การได้รับอุบัติเหตุ 

เราจะพูดไปในตอนท่ีเราไป Discuss ในการอภิปรายผลการวิจัยแต่เวลารายงานผลเราจะรายงานแบบ

ตรงไปตรงมาว่า เขาพูดแบบน้ี เขาว่าอย่างนี้  ดังน้ันเรื่องนี้คือเร่ืองสําคัญ ทีนี้จะขอพูดถึงลักษณะของการวิจัย

เชิงคุณภาพ 

 
 ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

 การวิจัยเชิงคุณภาพคือการปฏิบัติกระทํากับข้อมูลท่ีแจงนับไม่ได้ (หรือไม่เป็นตัวเลข) เน้นการสร้าง

แนวคิด การตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจในมนุษย์และสังคม ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ สนทนา และการจด

บันทึก ให้ความสําคัญกับข้อมูลประเภทอัตชีวประวัติ โลกทัศน์และความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคลเป็นหลัก 

จะสังเกตว่างานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ข้ึนอยู่กับปริมาณผู้ให้ข้อมูล บางคนบอกว่าต้อง ๓๐ ๔๐ ๑๐๐ คนไม่ใช่ 

ไม่ได้ข้ึนอยู่กับจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์แต่ข้ึนอยู่กับคําบอกเล่าของคน ยิ่งคนไหนให้ข้อมูลเราเยอะๆ ยิ่งให้ข้อมูล

เยอะๆ ยิ่งดี และงานวิจัยเชิงคุณภาพคนหนึ่งคนสามารถเป็น Informant เป็นผู้ให้ข้อมูลได้ หนึ่งคนสามารถ

เป็นงานวิจัยได้ เขาเรียกตามลักษณะหนึ่งคนอาจจะเป็นงานวิจัยแบบ Narrative Study ก็คืองานวิจัยที่ศึกษา

ชีวประวัติของคนเพียงหน่ึงคนโดยให้หนึ่งคนเล่าเร่ืองราวมาเป็นงานวิจัยได้ หรือแม้แต่ตัวนักวิจัยสามารถเป็น 

Informant ได้ด้วย เป็นผู้ให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง เขาเรียกลักษณะน้ีว่า Autoethnography ก็คือผู้วิจัยสามารถ

ที่จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวตัวเองออกมาแล้วเอามาวิเคราะห์ นํามาสู่การหา Traumatic analyze ดังน้ันจําไว้

เลยว่างานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ข้ึนกับจํานวนผู้ให้ข้อมูล และงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่มีสมมุตติฐานล่วงหน้า ไม่มี

กรอบแนวคิด เราเคยถามประเด็นนี้กับนักวิจัยเชิงปริมาณ เขาก็จะคาดค้ันนักศึกษาที่ทํา ท่ีใช้วิธีการวิจัยแบบ

เชิงคุณภาพก็จะมีกรรมการท่านหน่ึงตัดสินโครงร่าง คาดค้ันเขาอยู่น่ันแหละว่าเธอต้องเขียนกรอบแนวคิดสิไม่มี

ได้ยังไง ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวผู้ไปสอบโครงร่างจะต้องเข้าใจงานวิจัยเชิงคุณภาพก่อนท่ีจะไปสอบคนอ่ืนนะคะ 
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อันน้ีต้องบอกก่อน ถ้าท่านไม่มีความเข้าใจในงานวิจัยเชิงคุณภาพท่านอย่าเพิ่งไปเป็นคนสอบโครงร่างคนอ่ืนเขา

นะคะ ต้องบอกก่อน ต้องเข้าใจมันก่อน งานวิจัยเชิงคุณภาพมันตีกรอบแนวคิดไม่ได้ อย่าคาดค้ันให้ต้องตีกรอบ 

เพราะขนาดคําถามที่จะใช้ถามยังไม่สามรถเดาได้ว่ามันจะใช้ตัวน้ีจริงหรือเปล่า เหมือนท่ีพระอาจารย์ท่าน

อธิบายเม่ือเช้า ท่านบอกว่าร่างแนวคําถามมันเป็นแค่แนวคําถาม แต่ถามว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้ 

การถูกใช้นั้นข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ี Informant หรือผู้ให้ข้อมูลให้เรามา เขาให้เรามาเราถึงจะมีคําถามท่ีจะถามลึก

ต่อลงไปยังประเด็นตรงน้ันเฉพาะหน้าแต่ไม่ใช่คําถามที่ถูกเตรียม ท่ีเตรียมไว้ทั้งหมด ๑๐ ข้อคําถามอาจจะไม่ใช้

เลยก็ได้ ดังนั้นมันมีกรอบความคิดไม่ได้ เราไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ว่าอาสาสมัครหรือ Informant เขาจะให้

ข้อมูลอะไรเราบ้าง เขาจะตอบอะไรเรามาบ้าง เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลย ดังนั้นคําถามที่ถูกใช้มันจะต้อง

เป็นคําถามเฉพาะหน้า ที่จะต้องพร้อมเสมอท่ีจะต้องควักคําถามน้ีออกมาเพื่อล้วงลึกเขาให้ได้ ดังน้ันถึงบอกว่า

นักวิจัยคือเคร่ืองมือไงคะ คุณจะต้องศึกษาเรื่องที่คุณกําลังจะไปสัมภาษณ์ให้ถึงแก่นแท้ให้ได้ คุณถึงจะสามารถ

รู้ว่าคุณจะป้อนคําถามอะไรไปสู่เขาเพื่อดึงคําตอบออกมาให้เยอะท่ีสุด ให้ได้มากที่สุด อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะ  

สํารับต่อไปไม่จําเป็นต้องใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์แต่ใช้การอุปมาน เป็นการวิจัยในสภาพ

ธรรมชาติ ท่ีไม่มีการจัดการหรือควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เช่นสมมุตติว่าเราจะไม่มี

การเตี้ยมกันก่อน เข้าไปถึงอาสาสมัคร หรือจะเรียก Participant หรือ Informant ก็ได้ เวลาเราเข้าถึงเขา เรา

ก็จะถามทันที แต่สําคัญคือเวลาถามเขาให้ถามรอบแรกรอบเดียวแล้วจบ จะไม่มีการถามคําถามซํ้าสองครั้ง 

เช่น วันนี้ถามคําถามเดิม แล้วพรุ่งน้ีจะไปถามคําถามเดิมอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะคะ เราจะใช้คําตอบแรกและ

คําตอบเดียวเป็นหลัก ต่อหนึ่งข้อคําถาม จะไม่ใช้คําถามเดิมนะคะ เพราะเราถือว่าคําตอบคร้ังแรกคือสิ่งที่ใช่ 

ถ้าว่าพรุ่งนี้ไปใช้คําถามเดิมข้อมูลเปลี่ยนค่ะ เขาก็จะตอบอย่างอ่ืนไป เพราะฉะนั้นเวลาไปเจอเขาถ้าเป็นไปได้

ให้มันจบไปภายในวันนั้นเลย เราจะไม่ไปเจอเขาอีกรอบสอง เวลาไปสัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์ให้จบภายใน

คร้ังเดียว จะไม่ต้องไปสัมภาษณ์เขาอีก เพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อม บางคนบอกว่าลืมสัมภาษณ์ข้อนี้ๆ 

แสดงว่านักวิจัยไม่มีความเตรียมพร้อม ต้องกลับไปอีก อันนี้ไม่ใช่ เพราะการที่คุณลืมสัมภาษณ์แสดงว่ามีการ

เตี้ยมคําถาม เพราะหลักการมันจะต้องถามในประเด็นท่ีเขาพูดให้เราฟังแล้วเราก็ป้อนคําถามต่อไปเรื่อย ๆ จน

เรารู้สึกว่าเขาไม่มีคําตอบอะไรมากไปกว่านี้แล้ว แล้วจึงออกจากบ้านเขาไปบ้านหลังอ่ืน ดังน้ันจะไม่มีการลืม

คําถามเกิดข้ึนเด็ดขาดเพราะเราไม่มีการเตี๊ยมคําถาม ไม่มีการเตรียมคําถามแบบน้ัน อันนี้สําคัญ  
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และนอกจากนี้เน้นเก่ียวกับบริบท (Contextual) ดังนั้นจะสังเกตว่างานวิจัยเชิงคุณภาพ เวลาที่เรา

เขียนผลการวิจัยสิ่งแรกที่ต้องเขียนคือบริบทวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน บริบทคือสภาพท้องที่เป็นอย่างไร

วัฒนธรรมอาหารกินอยู่ของเขาเป็นอย่างไร สิ่งนี้จะต้องเขียนลงไป เพราะอะไร เพราะเขาเชื่อว่าบริบท

วัฒนธรรมประเพณีชีวิตความเป็นอยู่มีอิทธิพลต่อข้อมูลท่ีเรากําลังจะได้ มีอิทธิพลต่อข้อมูล มีอิทธิพลต่อ

ประสบการณ์ความคิดของเขา เขาก็เลยเชื่อว่าการเขียนบริบทเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นเราจะต้องเขียนตรงน้ีด้วย 

เช่นสมมุตติว่าจะไปทําวิจัยเร่ืองของความรู้สึกถูกทอดท้ิงของผู้สูงอายุในภาคอีสาน สิ่งท่ีเราต้องเขียนก็คือ

บริบทของพื้นท่ีๆ เราไปทําวิจัย ในภาคอีสานพื้นท่ีนี้เป็นอย่างไร เช่น วัยแรงงานส่วนใหญ่ไปอยู่ในกรุงเทพหรือ

ไปต่างประเทศเพื่อไปใช้แรงงาน แล้วก็พบว่าในหมู่บ้านท้ังหมดมีแต่ผู้สูงอายุ แต่ว่าหนุ่มสาวไม่มีเลย มีผู้สูงอายุ

กับเด็กเท่านั้นนี่คือสิ่งแวดล้อมสภาพบริบทท่ีเราเห็น นักวิจัยก็จะต้องเขียนมา หรือถ้าไปภาคเหนือเราก็จะเห็น

บริบทอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงบริบทมันจะสะท้อนความคิดของเขา สะท้อนประสบการณ์ของเขา ทําให้เราสามารถท่ี

จะรู้ได้ว่าเราจะสามารถป้อนคําถามอะไรต่อไปอีก แล้วบริบทมันมีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องที่เราศึกษายังไง 

 ต่อไปวิธีการวิจัยมีความยืดหยุ่นสูง ไม่ Fixable กับข้อคําถาม ไม่ต้องมีการเตรียมคําถาม 

แทบไม่ต้องเตรียม มัน Fixable ยืดหยุ่น ข้ึนอยู่กับข้อมูลได้มาอย่างไรเราก็จะเอาคําถามป้อนแล้วก็ดึงกลับ ให้

ได้ข้อคําถามมากท่ีสุด ให้ได้ข้อมูลมากท่ีสุด 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องเป็นกลาง ไม่ตัดสินว่าความคิดของเขาถูก ความคิดของเขาผิด ในสิ่งท่ีเขาทําถูก

หรือผิด เราจะไม่ตัดสิน 

 เน้นความเข้าใจ เน้นการให้ความหมาย ไม่ใช่ความถูกต้อง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทดสอบ

สมมุติฐานและนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นเราจะเน้นให้ผู้ให้ข้อมูลหรืออาสาสมัครเขาอธิบาย สิ่งที่เขาเผชิญมัน

หมายความว่าอย่างไร เช่น สมมุติว่าจะศึกษาเรื่องของความรู้สึกท่ีถูกทอดทิ้ง เราก็จะถามคุณยายว่า คุณยาย

รู้สึกว่าการถูกทอดทิ้งคืออะไร ทําไมยายถึงบอกว่าลูกทอดท้ิง แล้วความถูกทอดทิ้งมันต้องเป็นอย่างไร นี่ก็คือ

พยายามให้เขาอธิบายความหมายเพื่อให้เรานําไปสู่เร่ืองของสถานการณ์แล้วก็ประสบการณ์ของเขา  

เน้นภาคสนาม เน้นจํานวนการศึกษาน้อย ไม่มีโครงสร้างตายตัว ให้ความสําคัญกับความหมายใน

ทัศนะของผู้ตอบ ไม่ใช่ทัศนะของผู้วิจัย  ไม่ใช่ความถูกต้อง ไม่เน้นความถูกต้องแต่เน้นความคิดของเขา ทัศนะ

ของเขา 

 



33 

 

นักวิจัยเห็นภาพใดบ้างจากส่ิงน้ี 

ทีนี้อยากให้นักวิจัยลองดูภาพน้ีเราเห็นอะไรบ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องสามารถเป็นผู้สังเกต การที่เรา

สังเกตเห็นอะไรในภาพนี้ ยิ่งอธิบายละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะเราจะสังเกตว่าภาพน้ีน่าจะเป็นพื้นท่ีใดของ

ประเทศไทย เราสังเกตเห็นภูเขาเราก็จะรู้แล้วว่าต้องอยู่ในภาคเหนือแน่ ๆ ลักษณะที่เดินแบบนี้ใช่คนไทยหรือ

เปล่า เราก็จะรู้ว่าเป็นชาวเขา เขากําลังแบกอะไรอยู่ ตะกร้าเหล่านี้น่าจะใส่อะไรได้บ้าง และตอนน้ีกําลัง

เดินทางไปที่ไหน นี่คือสิ่งท่ีเราต้องอธิบายให้ได้ อีกอันหนึ่งภาพน้ีเหมือนกัน ดูว่าภาพนี้สะท้อนอะไร ภาพนี้ก็

เช่นเดียวกัน นักวิจัยเองจะต้องดูเรื่องของลักษณะโดยภาพรวมว่านี่ไม่ใช่คนไทยแน่ ๆ แต่ว่าอยู่ระหว่างรอยต่อ

เขตแดนหรือเปล่า เพราะมีหนามร้ัวก้ัน ต้องสันนิษฐานว่า เอาเด็กออกมาก่อนแสดงว่าเขาพยายามจะหนีฝั่ง

หน่ึงมาอีกฝั่งหนึ่ง แล้วสีหน้าท่าทางหนีด้วยความกลัว ความทุกข์ใจ แล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องเป็นนักสังเกต คือ

นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องสังเกต Feelings คือความรู้สึก อย่างภาพเด็กน้ี มีความสนุกสนาน ในขณะท่ีเด็กอีกคน

เศร้า ถูกท้ิงหรือเปล่า เด็กเร่ร่อนไหม ไม่ได้ Happy เหมือนเด็กในภาพแรกเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนักสังเกต 

ส่วนภาพนี้เป็นผู้ชายเศร้ากําลังนั่งก้มหน้าแล้วก็เศร้าอยู่ ไม่ได้มีความสุขแน่ ๆ และภาพเด็กอีกสองคนเล่นเกมส์

ชนะ เหมือนชนะเกมส์ เหมือนอะไรสักอย่าง มีความรู้สึกชนะ มีความรู้สึกว่าสมหวัง อีกภาพเหมือนแม่กับลูกมี

ความอบอุ่น น่ีคือเร่ืองของ Feelings การสังเกตความรู้สึก ถามว่าเม่ือเราไปสัมภาษณ์ของบุคคลคนหนึ่ง เราก็

จะต้องบันทึกว่าความรู้สึกเป็นอย่างไร เช่น เศร้า เสียใจ หรือใบหน้าแสดงถึงอะไรต้องใส่ไว้ในบันทึกด้วย โดย

เราอาจจะใส่ในวงเล็บไว้ เป็นเร่ืองสําคัญนะคะ  

 

 

 

ความจําเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทําให้เราได้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซ้ึง ช่วยเสริมสร้างกระบวนการอย่างลึกซ้ึงรอบด้าน 

เพื่อหาข้อสมมุตติฐานเพื่อนําไปสู่เชิงปริมาณได้ ต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนใหญ่ฝร่ังเขาจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ก่อนท่ีจะนําไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ อย่างเช่นองค์การอนามัยโลก เน่ืองจากตัวเองศึกษาเรื่องของคุณภาพชีวิต 

เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต ซ่ึงตอนน้ันตัวเองก็ขออนุญาต โปรเฟสเซอร์ มิกส์ เพาเวอร์ ซ่ึงเป็นผู้สร้างเคร่ืองมือวัด

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้กับองค์การอนามัยโลก ก็เลยขออนุญาตโปรเฟสเซอร์ มิกส์ เอามาทํา Translate เป็น
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ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Backward forward translation หลังจากน้ันตัวเองก็ไปศึกษาเลยว่า เคร่ืองมือ

นี้เขาผลิตข้ึนมาอย่างไร ทําอย่างไร ก็เลยไปนั่งอ่าน ก็ปรากฏว่าเขาใช้วิธีการ อันดับแรกเขาใช้วิธีการ In-depth 

interview ผู้สูงอายุก่อน พอ In-depth interview เสร็จ เขาก็จะได้แก่น ได้ Factor พอได้ออกมาเขาก็มาเข้า

สู่ Group discussion หลังจากน้ันเขาก็เข้าสู่กระบวนการร่างออกมาเป็นแบบสอบถาม พอใช้แบบสอบถาม

แล้วเขาก็เอาตัวแบบสอบถามไปทํา Pilot Study  ซ่ึงตอนน้ันเคร่ืองวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขาไปใช้กับ

ประเทศญี่ปุ่น เพราะมีผู้สูงอายุเยอะในเอเชีย แล้วก็ไปใช้ที่บราซิล เขาก็เอาไปทํา Pilot เสร็จแล้วเขาถึงเอามา

ใช้ในหลายๆ ประเทศ แสดงว่ากระบวนการ การทําแบบสอบถามเชิงปริมาณของเขามันมาจากงานวิจัยเชิง

คุณภาพก่อน และนิสิตระดับปริญญาเอกหลายๆ คน Mixed Method ส่วนใหญ่เขาจะต้องเริ่มต้นด้วยงานวิจัย

เชิงคุณภาพก่อน ก็คือสัมภาษณ์เชิงลึกก่อน เพื่อให้นํามาสู่การได้ Factor ซ่ึงสามารถท่ีจะครอบคลุมได้เกือบทุก

ตัวแปร หลังจากนั้นจึงจะเอาตัวนี้นํามาสู่การสร้างแบบสอบถามเพื่อไปหา Factor exacting หรือว่าหาปัจจัย

ทํานายต่อไป จึงจะสามารถเจอได้ว่ามีก่ีตัว แต่สมมุติถ้าไม่เร่ิมด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพอยู่ดีๆ ก็ข้ึนต้นด้วยออก

แบบสอบถามเลย ออกแบบมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากงานวิจัยของคนนั้นคนนี้ พอเอาเข้าจริงๆ อาจจะเจอ

ไม่ก่ี Factor ที่มันจะ Significant ดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าเรานําด้วยเชิงคุณภาพก่อน เราอาจจะเจอ Factor ท่ี

มากตัวมากข้ึน อาจจะ Cover ด้วยบริบทของเราได้ดีกว่าด้วยซํ้า  

ประโยชน์เม่ือทําวิจัยในกลุ่มคนขนาดเล็ก หรือมีข้อจํากัดบางประการ เป็นงานวิจัยที่เอ้ือต่อการวิจัยใน

ลักษณะที่เป็นนามธรรม เช่นศึกษาอัตชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี  

ช่วยเสริมงานวิจัยเชิงปริมาณให้คําตอบท่ีชัดเจนและหนักแน่นยิ่งข้ึน สมมุตติว่าถ้าได้งานวิจัยเชิง

ปริมาณมาแล้วเราอาจจะเสริมด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการดึง Case ท่ีสําคัญในงานวิจัยเชิงปริมาณ ก็เอา

อาสาสมัครที่อยู่ในเชิงปริมาณดึง Case ท่ีสําคัญมา In-depth interview ว่าเพราะอะไร ยังไง เช่นเราศึกษา

ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง บางคนตอบว่ารู้สึกถูกทอดท้ิงก็ต๊ิกลงไปใน Questionnaires เราก็จะดึงคนท่ีถูกทอดทิ้ง

มาถามว่าทําไมถึงถูกทอดทิ้ง หรือบางคนติ๊ก Questionnaires ว่าไม่ถูกทอดทิ้ง เราก็ดึงออกมาถามว่า ทําไมถึง

รู้สึกว่าไม่ถูกทอดท้ิงเพราะอะไร คือมันก็จะเห็นความแตกต่างของสอง Case สามารถทําให้เรา interpreted 

ผลได้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อคนสองคนแต่คิดไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น มันก็เติมเต็มช่องว่างของการ

วิจัยเชิงปริมาณ เติมเต็มจุดอ่อนของงานวิจัยเชิงปริมาณ 
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ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นงานวิจัยแบบใช้เวทีประชาคมคนเยอะๆ หรือ Focus 

group discussion มาร่วมกัน Discuss อภิปรายว่า ส่ิงนี้เป็นอย่างไร เราควรจะพัฒนาชุมชนของเราอย่างไรก็

เป็นหนึ่งในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

          เร่ืองการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้างคือไม่ได้

เตรียมคําถามไว้มากมายเท่าไหร่ ก็คือเตรียมพร้อม ได้ข้อมูลมาปุ๊บก็จะถามลึกลงไป แล้วชนิดของคําถาม 

รายละเอียดของคําถามก็จะมีแต่ละประเภทของคําถามที่เราจะป้อน คําถามแบบไหนจึงจะใช้ได้ 

การสนทนากลุ่ม ถือว่าเป็นหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ การสังเกต การวิเคราะห์เนื้อหา

ของเอกสาร 

การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล  

 อย่างท่ีบอก งานวิจัยเชิงคุณภาพเลือกแบบเจาะจงได้ เจาะจงเลือกมาเลย เหมือนเม่ือเช้ามีคนถาม 

Inclusion กับ Exclusion criteria, Inclusion criteria คือการคัดเข้า ว่าคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลต้องเป็น

ลักษณะยังไง ท่ีเราจะเอามาสัมภาษณ์ เราสามารถที่จะคัดเลือกได้ ส่วนใหญ่งานวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะคัดคนท่ี

ให้ข้อมูลได้เยอะๆ พูดเยอะๆ พูดเก่งๆ เพื่อจะได้ข้อมูลเยอะๆ ต้องบอกไว้ก่อนว่าหัวใจของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ก็คือ New knowledge หรือท่ีเราเรียกว่า Imagine data คือข้อมูลท่ีมันโผล่ข้ึนมาเหนือความคาดหมาย หรือ 

New knowledge หรือ New theme นี่คือสิ่งท่ีข้อค้นพบใหม่ท่ีเราจะได้ก็คือหัวใจของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ดังนั้นการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ก็เลยต้องคัดคนที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลเราเยอะได้เยอะๆ เพื่อที่จะทําให้เรา

ได้สกัดข้อมูลมาวิเคราะห์ออกมาได้ เราก็ตั้งไว้เลยเกณฑ์การคัดเข้าว่า Inclusion criteria เกณฑ์ข้อ๑ สมมุติว่า

เป็นผู้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป เกณฑ์ข้อ๒ อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอะไร และเป็นผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์เร่ืองน้ันเรื่องน้ี 

 จํานวนผู้ให้ข้อมูล  

จํานวนผู้ให้ข้อมูลจะสามารถกําหนดได้ข้ึนอยู่กับความอ่ิมตัวของข้อมูล (data saturation) ยกเว้นงานวิจัยเชิง

คุณภาพแบบ Focus Group Discussion ถ้าเป็นทฤษฎีของอเมริกาสามารถกําหนดผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่ 4 คน

จนถึง 12 คน แต่ถ้าเป็นทฤษฎีของออสเตรเลียจะกําหนดได้ 6 ถึง 12 คน แต่ทั้งนี้ท้ังน้ัน 4-12 ก็ได้ แต่สําหรับ

ประสบการณ์ของตัวเองท่ีเคยเก็บข้อมูลมาทําแบบ Focus Group Discussion 4 คน รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ข้อมูล

ที่แน่นหนาพอ ไม่แนะนําให้ 4 เพราะประสบการณ์ที่ทํามาประมาณ 8-10 คน กําลังสวยงาม แต่ไม่ควรเกิน 12 



36 

 

เพราะจะทําให้ได้ข้อมูลที่สับสน จับใจความไม่ได้เพราะมากเกินไปเราเลือกจํานวนดังกล่าวพอดีแล้ว แต่เราจะ

คัด Key man หรือ Key person มาทําการ Discuss เพราะว่ามันคัดเลือกได้ ส่วนคําถามที่ว่า saturation 

data หมายถึงอะไร ความอ่ิมตัวของข้อมูล หมายถึงอะไร ก็คือว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้อง

วิเคราะห์ หลักการคือวิเคราะห์วันต่อวัน ไม่ใช่เก็บขอมูลทั้งหมดแล้วมาวิเคราะห์ทีเดียว ถ้าทําจริงๆตาม

หลักการคือวันต่อวัน เช่น วันนี้จะสัมภาษณ์สองคนโดย case by case สัมภาษณ์คนท่ี 1 ในวันน้ีหลังจาก

สัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องถอดเทป การถอดเทปซ่ึงต้องพึงระวังเรื่องการใช้ภาษา กล่าวคือภาษาพูดกับภาษาเขียน

จะไม่เหมือนกัน เวลาถอดก็จะถอดตามภาษาพูดแต่พอมาอ่านจะไม่ได้ศัพท์หรือใจความจะต้องมาเกลาให้เป็น

ภาษาเขียนอีกครั้ง ถ้ามีคลาสแบบ practice จะลองให้ฝึกถอดเทป จะเห็นว่าคําสัมภาษณ์จะไม่ค่อยเข้าใจ 

เพราะนั้นเวลาเราถอดออกมาต้องมาร้อยเรียงให้เป็นภาษาเขียนอีกคร้ังแต่ต้องคงความหมายเดิมไว้เพราะเรา

ยังจะต้องใช้ประโยชน์จากคําพูดเหล่าน้ีในการ support ข้อความในการรายงานผลงานวิจัยด้วย ดังน้ันจะต้อง

ร้อยเรียงให้เป็นภาษาเขียนแต่เป็นภาษาที่อ่านได้ใจความแต่ก็ต้องเป็นคือพูดอย่างไรก็ต้องใส่อย่างน้ัน เช่น คํา

ว่า อือ เออ อ่า หรือเขาพูดภาษาเหนือแม่อุ้ย ป้ออุ้ย ก็ต้องเขียนแบบนั้น มาถึง saturation data ได้ 1 case 

สัมภาษณ์เสร็จถอดเทป หลังจากน้ันก็ต้องมาดูว่าจะมีข้อมูลตรงไหนท่ีเราสามารถถาม case ท่ีสองได้อีกพอได้

จาก case ท่ีหนึ่ง เราก็ไปถามคนที่สอง คนท่ีหน่ึงเราอาจจะใช้ 10 คําถาม พอถึงคนที่สองเราก็จะรู้ว่าเราจะ

เพิ่มคําถามอะไรได้อีกเพื่อที่จะได้ข้อมูลใหม่ๆ เพราะคนท่ีหนึ่งให้ข้อมูลใหม่มา เราก็ไปเพิ่มข้อมูลในคําถามของ

คนท่ีสองเสร็จแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่เพิ่ม เราก็สามารถเพิ่มข้อคําถามเพื่อที่จะถามคนที่สามต่อไปเพื่อท่ีจะได้ข้อมูล

เพิ่มอีก ถ้ายังมีข้อมูลใหม่อีกเราก็นําไปถามผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สี่ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนที่สิบ พอถึงคนที่สิบแต่ 

คําตอบเหมือนกันหมดตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงสิบ ไม่มีคําตอบอ่ืนที่มากไปกว่านี้อีกแล้วก็จะสิ้นสุดที่คนที่สิบ แต่

อาจจะเพิ่มอีก1-2 คน เพื่อให้คําตอบที่ได้ยังเหมือนเดิมเพื่อความแน่ใจหรือข้อมูลอ่ิมตัวแล้วจริงๆ น่ีคือการ

อ่ิมตัวของข้อมูลคือไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมแล้วในคนหลังๆ  

ชนิดของงานวิจัยเชิงคุณ ที่คนไทยรู้จัก 

Case study 

Ethnography 

Focus Group Discussion 

Grounded Theory 
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Narrative study 

Phenomenology 

และยังมีอีกมากมายแต่ไม่นํามาพูดในท่ีนี้เพราะว่าเราไม่เคยได้ยิน แต่ต่างประเทศทํากันมาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 -วิเคราะห์ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - วิเคราะห์ข้อมูลหลังเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

การวิเคราะห์ระหว่างเก็บเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะถามอะไรผู้ให้สัมภาษณ์คนต่อไป ดังน้ันจะมีการถอดเทป

วันต่อวันเพื่อที่จะรู้ว่าในวันต่อไปจะถามอะไรกับคนต่อไปและจะเพิ่มข้อคําถามอะไรได้บ้าง และพอถึงสุดท้าย

เราก็จะเอาข้อมูลท้ังหมดวิเคราะห์ 

เขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

- มีการใช้ภาษาพูดของผู้ให้ข้อมูล (informant or participant)  เพื่อสนับสนุนประเด็นท่ี

ค้นพบ (Quotation) ซ่ึงไม่ใช่ประเด็นหลัก Quotation ก็คือคําพูดที่เราใช้สนับสนุน Them 

ที่ได้ 

- ต้องระวังการบรรยายเพราะมีผลต่อการตีความ  

- เป็นการเขียนแบบเล่าเร่ือง (Narrative)  

ถาม: ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง เวลา สถานท่ี คําถาม ท่ีแตกต่างกัน ในบริบทที่แตกต่างกัน คําตอบ

แตกต่างกัน จะพิจารณาการอ่ิมตัวของข้อมูลหรือคําตอบได้อย่างไร หรือการพิจารณานั้นต้องดูความซํ้าซ้อน

ของคําตอบและการให้ความหมายจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นหลักประกอบกับการอาศัยตีความที่พิจารณาไป

พร้อมรายละเอียดท่ีสังเกตได้แต่โดยผู้วิจัยแต่เพียงท่านเดียวหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ: ผู้ถามใช้ Data triangulations ที่บอกว่าใช้เวลา สถานท่ี คําถาม แตกต่างกัน เหมือนใช้คําถาม

สองคําถามในข้อเดียวกัน เอาทีละแบบก่อนนะคะ บริบทมีความ Identity มีความจําเพาะเจาะจง ดังนั้น

งานวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่หน่ึงๆ จะไม่เป็นตัวแทนของที่อ่ืนๆ งานวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่หนึ่งๆ จะมีความ

เป็น Identity มีความเป็นจําเพาะเจาะจง เขาจะไม่เป็นตัวแทนของที่อ่ืน เพราะเขามีความเชื่อว่า Context 

หรือ บริบทจะมีผลต่อประสบการณ์ความคิดของคน ทัศนะของคน เพราะเขาเชื่อแบบนี้ดังน้ันงานวิจัยเชิง

คุณภาพท่ีศึกษาในพื้นท่ีหน่ึงจะไม่สามารถท่ีจะไปเป็นตัวแทนของอีกท่ีหน่ึงได้เพราะบริบทแตกต่างกัน พื้นท่ี



38 

 

แตกต่างกัน สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณีแตกต่างกัน Outcome ที่ได้จะเหมาะสมเฉพาะพื้นที่น้ีเท่าน้ันท่ี

เราศึกษา เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ triangulation ความหมายของผู้ถามเหมือนจะถามเรื่อง triangulation ด้วย 

เป็นการตรวจสอบแบบสามเส้า ตัวนี้ใช้ในงานวิจัยอะไรได้บ้าง ตรวจสอบแบบสามเส้าใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ

ก็ได้ Mixed method ก็ได้ หรือจะเป็นเชิงคุณภาพก็ได้ แต่อย่างท่ีบอกว่างานวิจัยเชิงคุณภาพมีความเป็น 

Identity ในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกันมันไม่เป็นตัวแทนอยู่แล้วอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของข้อคําตอบ ต้อง

บอกก่อนนะคะว่าเขามีความเป็น Identity แต่ triangulation ตัวนี้สามารถเอาไปทดสอบในสถานที่ ท่ี

แตกต่างกันนั่นคือการวิจัยเชิงปริมาณถ้าจะทดสอบสามเส้าในเชิงปริมาณก็ได้ เช่น Significant  ในพื้นที่แห่งน้ี

ถ้าเอา Significant ในพื้นที่คล้ายกัน ก็จะ Sig เหมือนกันส่วนใหญ่จะต้องเป็นแบบนั้นเพราะเขาทดสอบสาม

เส้าของแบบน้ัน อันน้ีคือเวลาไปทดสอบแบบสามเส้าในพื้นท่ีที่ต่างกัน แต่งานวิจัยเชิงคุณภาพ ถามว่าถ้าพื้นที่ท่ี

แตกต่างกัน แน่นอนมันมีความเป็น Identity ถ้าแตกต่างกันคําตอบก็ต้องแตกต่างกัน ทีนี้พูดถึงความอ่ิมตัวของ

ข้อมูลในพิจารณาความอ่ิมตัว ก็คือมันอ่ิมตัวในคนแรกถึงคนท่ีสามทําให้มี New knowledge เกิดข้ึน แล้วก็

ถามคนท่ีสี่จนคนสุดท้ายจนอ่ิมตัว คําว่าอ่ิมตัวคือพอถึงคนท่ีสิบก็ตอบเหมือนกันจากคนที่หนึ่งถึงเก้าข้อมูลไม่ได้

เพิ่มไปจากเดิม 

 

ถาม: ดูเหมือนว่าจุดตั้งต้นสําคัญมากคือคําว่า Context ขอ Designation ของคําว่า Context อีกครั้ง

หน่ึงค่ะ 

ตอบ: บริบทในท่ีนี้ก็คือส่วนใหญ่จะต้องเป็นบริบทพื้นที่ เช่น การที่เราจะได้ข้อมูลมา เวลารายงาน

ผลการวิจัยเราจะเขียนบริบทพื้นท่ีด้วยว่าพื้นท่ี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การกินการอยู่ของเขาเป็นอย่างไรในพื้นท่ี

ตรงนี้เพราะการที่เราได้เขียนพื้นท่ีตรงนี้ได้อธิบายบริบทแบบนี้มันสามารถที่จะส่งผลต่อความคิดประสบการณ์

แล้วก็ทัศนะของผู้ให้ข้อมูลได้ต่อเร่ืองที่เรากําลังศึกษา เช่น บริบทพื้นที่แผ่นดินไหวที่เชียงราย เม่ือไปศึกษาท่ี

นั่นเราจะศึกษาในอําเภอแม่ลาวและก็จะบอกว่าลักษณะพื้นท่ีของอําเภอแม่ลาวเป็นพื้นที่ภูเขาอยู่ในภาคเหนือ

ของไทยและเป็นอําเภอท่ีห่างไกลจากอําเภอเมือง ในขณะเดียวกันอําเภอแม่ลาวอยู่บนรอยเลื่อนของแผ่นดิน

รอยต่อระหว่างรอยเลื่อนแม่จันทร์กับรอยเล่ือนพะเยา ดังนั้นโอกาสท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวสูงมากในอําเภอแม่

ลาวเม่ือเทียบกับอําเภออ่ืนๆ และน่ีคือเราจะบริบทแบบนี้เพื่อเข้าไปสู่ประเด็นที่เรากําลังจะศึกษาแต่เราต้อง

เชื่อว่าบริบทแบบนี้มีผลกับวัฒนธรรมอย่างไร นอกจากนี้เราก็เขียนเพิ่มเติมในเรื่องของวัฒนธรรมการเป็นอยู่ใน
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ครอบครัวเพราะเราจะศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเราก็จะว่าการเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้สูงอายุในเขต

ภาคเหนือเป็นอย่างไร อยู่กับลูกหลานไหม หรือลูกหลานส่วนใหญ่ไปทํางานในเมืองแล้วผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใต้ถุน

บ้านหรือบนบ้านแล้วลักษณะบ้านของเขา ของคนเชียงรายของอําเภอแม่ลาวเป็นปูนหรือแบบไม้ การสังเกตใน

ลักษณะพื้นที่เม่ือเข้าไปก็พบว่ามีซากปรักหักพังในบ้านที่เกิดข้ึนทําด้วยปูน ในขณะที่บ้านที่ทําด้วยไม้โครงสร้าง

เดิมยังคงไว้หลังจากแผ่นดินไหวเกิดข้ึนแต่ก็ยังมีรอยร้าวให้เห็นบ้างในส่วนท่ีเป็นปูน แต่ว่าเป็นไม้ไม่มีอะไรท่ี

ได้รับความเสียหาย เป็นต้น คือต้องอธิบายบริบทที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่เราศึกษา (ซ่ึงมาจากเราคนเดียว?) ใช่

ค่ะ ได้จากการสังเกตจากการที่เราไปสังเกต บริบทวัฒนธรรมของเขา (มาจาก Information จริงๆ ได้ไหมคะ) 

จากข้อมูลประวัติเดิมก็ได้ อย่างเช่นเขามีเร่ืองของประวัติหรือหนังสือหรือรายงานประจําปีของพื้นที่ เช่น 

ลักษณะของภูมิศาสตร์เขาเป็นอย่างไรพื้นที่เป็นอย่างไร ก็ได้ แต่เราก็ต้องเพิ่มในเรื่องของการสังเกตที่เราเห็น

ด้วย 

ถาม: ที่บอกว่าให้ถามแค่คร้ังเดียวเพราะว่าคิดว่าคําตอบแรกของเขาคือตัวตน คือข้อมูลท่ี Real ที่สุด 

อะไรคือที่มาของความคิดนี้คะ 

ตอบ: ทฤษฎีเขาบอกว่า เวลาถามคนโดยธรรมชาติของคนคําตอบแรกสําคัญท่ีสุด เพราะเรายังไม่มีการ

เตรียมตัว ไม่เตรียมคําตอบ พอถูกถามก็จะตอบตามธรรมชาติของคน คําตอบแรกสําคัญที่สุด 

 

ถาม: ถ้าไม่มีการคิดไว้ก่อนว่าจะถามอะไร จะทําอย่างไรให้ถามแล้วได้ข้อมูลตรงตามส่ิงที่ต้องการทํา

วิจัย 

ตอบ: คือแนวคําถามมีได้แต่มันจะถูกใช้หรือไม่ยังไม่รู้ ข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลให้เรามาอย่างไหน

เราก็จะตามติดกับข้อมูลท่ีเขาให้แล้วเจาะลึกลงไป ดังน้ันจึงบอกว่าแนวคําถามมีแต่มันจะถูกใช้หรือไม่ ถามว่า

แล้วจะถามอย่างไร ก็คือนักวิจัยคือเครื่องมืออย่างบอกคือนักวิจัยต้องรู้เร่ืองน้ันเป็นอย่างดีคุณจึงจะทราบว่าจะ

ถามอะไรเขาได้อีก คําว่านักวิจัยคือเครื่องมือหรือว่านักวิจัยต้องรู้ในเร่ืองนั้นเป็นอย่างดี ก็คือเราต้องไปอ่าน

เอกสารมาเป็นอย่างดีแล้วเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้วเราถึงจะรู้ว่าเม่ือเขาให้ข้อมูลแบบน้ีเราจะถามอะไรต่อ

ได้อีกน่ีคือสิ่งท่ีเราต้องพร้อมเราถึงจะรู้ว่าเราจะถามอะไรต่อได้ 

 

ถาม: ถ้าเราถามแต่ละคนด้วยคําถามที่ไม่เหมือนกันเวลาวิเคราะห์จะมีปัญหาไหม 
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ตอบ: ไม่มีค่ะ  

ถาม: ถ้าจําเป็นต้องใช้เชิงปริมาณก่อนเชิงคุณภาพอย่างเลี่ยงไม่ได้ ต้องมีข้อควรระวังตอนทําเชิง

ปริมาณอะไรไหมคะ เพื่อให้ตอนทําเชิงปริมาณสมบูรณ์แบบ 

ตอบ: ถ้าเลี่ยงไม่ได้หรือมีข้อควรระวังไหม เราอาจจะเจอปัจจัยหรือ Significant ใน Factor ได้ ไม่

สามารถ Cover ได้ทุก Factor จริงๆ เพราะงานวิจัยเชิงปริมาณมันจะตอบโจทย์ด้วย Significant ด้วยตัวแปร

ที่สําคัญที่ส่งผลต่องานนั้นจริงๆ เราอาจจะได้ไม่ Cover ไม่ครบถ้วนเท่านั้นเอง แต่ถ้าลงมือด้วยเชิงคุณภาพ

ก่อนสัมภาษณ์เชิงลึกก่อนโอกาสเจอ Factor มันจะได้ Cover ครบถ้วนมากกว่าแล้วก็หลายตัวมากกว่า 

ถาม: ถ้าสัมภาษณ์ตัวต่อตัวต้องมีพยานอยู่ด้วยไหม (เป็นคําถามที่น่ารักมากเลย) 

ตอบ: เวลาสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กับประเด็นท่ีสัมภาษณ์ อย่างเช่น ข้ึนอยู่กับว่าเราไปลงในพื้นท่ีไหน อย่าง

ตัวเองเคยลงไปพื้นท่ีคนเดียวปรากฏว่าคุณยายเขามองเราเป็นคนหน้าแปลกในพื้นท่ี เขาก็รู้สึกว่าเกร็งๆ แล้ว

เขาก็มองเราว่าเป็นมิจฉาชีพไหมเพราะว่าเขาเคยถูกหลอกให้พิมพ์ลายนิ้วมือ (น้ิวโป้ง) แล้วท่ีนาเขาก็หายไปสิบ

ไร่เขาก็เลยไม่ไว้ใจ ไม่ให้สัมภาษณ์แต่เขาเป็น Case ท่ีน่าสนใจมากเราอยากสัมภาษณ์เขามากแต่เขาไม่ให้

สัมภาษณ์เพราะกลัวว่าเราจะไปหลอกลวงเขา เราก็เลยต้องกลับไปเชิญ อสม. มาช่วยการันตีว่าเราไม่ใช่

มิจฉาชีพเราเป็นนักวิจัยและต้องการมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ๆ พอเขาเห็นว่า อสม. มาด้วยเขาก็เลยยอมให้

สัมภาษณ์อันน้ีคือการสร้างความไว้ใจก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีบุคคลท่ีสามน่ังอยู่ด้วยอันนี้ในกรณีแบบนี้ แต่ในอีก

กรณีหนึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความลับคุณยายบางท่านไม่อยากให้มีบุคคลท่ีสามอยู่ด้วย ไม่อยากให้คนในหมู่บ้านรู้

เพราะคุณยายกําลังจะเล่าเร่ืองว่าลูกหลานทําร้ายเขาอย่างไร พอไม่มีบุคคลท่ีสามเขาก็เล่าอย่างเต็มที่ระบายให้

เราฟัง เพราะเขาเชื่อว่าคนแปลกหน้าอย่างเราไม่มีทางไปเล่าต่อแน่นอนเพราะเราไม่ใช่คนในหมู่บ้านเขา เขาก็

จะไว้ใจและเล่าให้ฟังอย่างละเอียด พอลูกสะใภ้เดินมาในขณะที่สัมภาษณ์คุณยายก็หยุดเล่าทันที เราก็ต้องเชิญ

ลูกสะใภ้ให้ออกไปจากบริเวณท่ีสัมภาษณ์จากน้ันคุณยายจึงยอมเล่าต่อ ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหว

แนะนําว่าก็ควรสัมภาษณ์ตัวต่อตัวแต่ก็ต้องเป็นเพศเดียวกันนะคะ ไม่ใช่นักวิจัยหญิงสาวกับชายหนุ่มฉกรรจ์ก็

อันตรายเหมือนกันนะคะก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยดูประเด็นที่วิจัยด้วย 

 

ถาม: การตรวจสอบแบบสามเส้า 
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ตอบ: มีหลายวิธี บางแห่งก็บอกว่า 7 วิธี บางแห่งก็บอกว่า 12 วิธี แต่จริงๆแล้วท่ีเราสามารถทดสอบ

ได้ ตรวจสอบแบบสามเส้าเป็นการตรวจสอบข้อมูลยืนยันข้อมูล จาก 7 วิธีเราสามารถทําได้ 3-4 วิธีได้ก็ถือว่าดี

แล้ว ไม่จําเป็นต้องครบ 7หรือ12 วิธีทั้งหมดก็ได้  

 

ถาม: ผู้วิจัยควรกําหนดเป็นเบ้ืองต้นหรือไม่ว่าจะให้ Informant เท่าไหร่ในการวิจัยนานเพื่อให้ได้

ข้อสรุปท่ีชัดเจน 

ตอบ: พอดีว่าในการยื่นจริยธรรมการวิจัย จําเป็นจะต้องระบุจํานวนอาสาสมัครถ้าเราพูดไปถึงเร่ือง

ของจริยธรรมการวิจัย มันต้องขอรับรอง Ethic ก่อนท่ีจะทําการวิจัย ดังนั้นมันมีกฎเกณฑ์ตรงนี้อยู่เลยจําเป็น

จะต้องระบุไว้ก่อนเพื่อให้ Reviewer หรือเพื่อให้คณะกรรมการ Ethic ได้พิจารณาดูว่าเราได้เอาความเส่ียงไปสู่

อาสาสมัครมากน้อยแค่ไหนจําเป็นต้องระบุ แต่สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ In-depth interview เราก็จะ

บอกเขาว่า 12 คนข้ึนไปหรือจนกว่าข้อมูลอ่ิมตัวหรือเราอาจจะ Estimate ไปว่าคาดการณ์ว่าประมาณ 10 คน

ข้ึนไปหรือจนกว่าข้อมูลอ่ิมตัวก็จะอยู่ประมาณนั้น แต่ถ้าเป็น Focus Group Discussion ก็ตามทฤษฎีเลยก็คือ 

6-12 จะต้องไม่เกิน 12 ต่อกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มอาจจะแบ่งเป็น Section เช่น เป็นนักสาธารณะสุข 12 คน ใน

ภาคเช้า เป็นชาวบ้านอีก 12 คน ที่จะ Focus group ในภาคบ่าย และเป็น อสม. อีก 12 คน ในวันต่อไป อย่าง

นี้ได้ แต่ต่อกลุ่มต้องไม่เกิน 12 คน ระบุได้สําหรับ Focus group ต้องระบุลงไปเพื่อให้ผ่าน Ethic เพื่อให้ผ่าน

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลยจําเป็นต้องระบุ แต่กรณีที่สัมภาษณ์เชิงลึกจะระบุยังไม่ได้เพราะเราไม่รู้

ว่าจะอ่ิมตัวก่ีคน เราก็ระบุไปว่า 10 คน หรือจนกว่าข้อมูลอ่ิมตัว 12 คนก็ได้ เคยถามท่าน Professor 

เหมือนกันว่า โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์เชิงลึกจะอ่ิมตัวเท่าไหร่เพราะเราก็อยากทราบเหมือนกัน ท่าน

ก็บอกว่าโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 10 คน แต่บางประเด็นบางเรื่องก็อยู่ที่ 20 กว่า แต่ไม่เคยมีใครทําเกิน 30 คน 

สําหรับ In depth interview (ท่านพูดแบบนี้เลยนะ) เคยเห็นโครงการวิจัยบางคนเขียน In depth interview 

100 คน ซ่ึงไม่มีทางเป็นไปได้ 10 กว่าคนก็อ่ิมตัวแล้ว หรือ 20 คน ข้อมูลมันก็อ่ิมแล้ว บางคนใส่มาเป็น 100 

สัมภาษณ์เชิงลึก 100 ค่ะ Impossible คือไม่มีทางเลย ถ้าสัมภาษณ์จริงๆ จํานวน 100 คน ใช้เวลาเป็นปี 

เพราะการสัมภาษณ์แต่ละคนต้องใช้เวลานาน เพราะเคยทําสัมภาษณ์ให้กับอเมริกา สัมภาษณ์ 1 คน ใช้เวลา

เกือบคร่ึงวันแต่เราได้ข้อมูลเยอะ บันทึกเทปคือกด Record สองชั่วโมงเต็ม บางรายสามชั่วโมง แต่พอถอดเทป

ออกมา ถอดทั้งวันทั้งคืนเลยกว่าจะเสร็จ เพราะฉะนั้นเร่ืองถอดเทปเป็นเรื่องที่สาหัสที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลยังไม่
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สาหัสเท่าถอดเทปเลยเรื่องหนักคือถอดเทป  เพราะว่ามันจะมีคํายิบย่อยมีรายละเอียดเยอะ ก็อย่างที่ได้พูดไป 

Professor บอกว่าพอเอาเข้าจริงๆ การอ่ิมตัวของข้อมูล ถ้าประเด็นเต็มที่ 20 กว่าคนไม่เกิน 30 ท่านบอกท่ี

เคยทํามาไม่เคยเกิน 30 แต่จริงๆก็ประมาณ 10 กว่าคนก็เพียงพอโดยส่วนใหญ่ 12-15 ก็อ่ิมตัวมากแล้ว 

 

ถาม: การสอบถามควรจะสอบถามด้วยผู้วิจัยมาก 1 คน แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบกันไหม  ถ้าไม่ตรง

จะแก้อย่างไร 

ตอบ: การสัมภาษณ์ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นคนๆเดียวสัมภาษณ์ค่ะ เพราะเขาจะรู้ว่าเขาจะดึงข้อมูลจาก

คนท่ี 1 คนที่ 2 ยังไง (นึกภาพออกไหม) การจะรู้ว่าอ่ิมตัวหรือไม่คนๆน้ีจะต้องเป็นคนสัมภาษณ์คนที่ 1ได้ข้อมูล

แบบน้ี พอสัมภาษณ์คนท่ี 2 ได้ข้อมูลแบบน้ี เพื่อที่จะหาความอ่ิมตัวของข้อมูลก็เลยต้องเป็นคนๆเดียว

สัมภาษณ์ ไม่ควรใช้หลายคนถ้าเป็นคนๆเดียวสัมภาษณ์จะทําให้รู้ว่าอ่ิมตัวตรงไหน พอเราไปสัมภาษณ์คนที่ 4-

5 มาก็จะรู้ว่า 6-7 ควรจะถามอะไรบ้าง สรุปคือต้องเป็นคนๆเดียวแม้แต่ Focus Group Discussion, 

Modulator มันจะประกอบไปด้วย Modulator มี Observer นั่งอยู่ด้วย มี Note taker ผู้ช่วยนักวิจัยต้องไป

เป็น Observer กับ Note taker นักวิจัยคือ Moderator เท่าน้ัน  

 

ถาม: การวิจัยเชิงคุณภาพของไทยยังไม่มีทิศทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ท่ีท่านได้บอก บาง

ท่านต้องมีกรอบแนวคิด บางท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องมี แล้วทําอย่างไรจึงจะให้มีแนวทางเดียวกันและแน่นอน

ไม่แตกต่างกัน 

ตอบ: ทฤษฎีมันบอกอยู่แล้วค่ะว่ามันตีกรอบแนวคิดไม่ได้ เราไม่สามารถตีกรอบแนวคิดได้ถ้าเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านก็จะบอกว่าใส่กรอบมาให้ดูหน่อย กรอบคร่าวๆก็ได้ให้ดูพอให้รู้หน่อยว่างานเป็นแบบไหน 

อย่างไร อันนี้ถ้าท่านอยากดูคร่าวๆ ก็ได้แต่ก็ต้องบอกท่านว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนี้เพราะมันข้ึนกับข้อมูลของ 

Informant ท่ีให้เรา ต้องบอกท่านแบบน้ีให้กรอบคร่าวๆได้แต่มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้เพราะมันข้ึนกับข้อมูลท่ี

เขาให้เรา เราตีกรอบไม่ได้และไม่รู้ว่าจะทิศทางใด แต่สิ่งท่ีเราจะได้คือแค่วัตถุประสงค์การวิจัยว่ามีอะไรบ้าง 

และการท่ีจะตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยจะไม่เหมือนเชิงปริมาณ เชิงปริมาณเวลาพูดถึงวัตถุประสงค์การวิจัยเขาก็

จะบอกว่า ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ ศึกษาปัจจัยที่ทํานายหรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพเวลาตั้งวัตถุประสงค์ก็จะบอกว่า เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ หรือเพื่อศึกษาความหมายของ 
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หรือเพื่อศึกษาประสบการณ์มุมมองหรือแนวคิดของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น จะเห็นว่าเพื่ออธิบายเพื่อ

ศึกษา มุมมอง หรือศึกษาทัศนะ เราก็จะตั้งแบบน้ัน  

 

ถาม: การเขียนโครงร่างวิจัยเชิงคุณภาพต้องมีลักษณะอย่างไร  

ตอบ: การเขียนโครงร่างวิจัยเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะ รู้เลยว่าจะต้องมีคนถามคําถามนี้ โครงร่างงานวิจัย

เชิงคุณภาพก็จะเป็นแบบ จริงๆแล้วแรกๆก็จะคล้ายๆเชิงปริมาณ ต่างกันท่ีวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิด

มันตีกรอบไม่ได้อย่างท่ีได้พูดไป แต่ถ้าอยากได้ก็ทําแบบคร่าวๆให้ได้แต่ก็ต้องเขียนด้านล่างว่ากรอบนี้ยังไม่

แน่นอน อาจจะไม่ได้ใช้ข้ึนกับข้อมูลที่เราจะได้ โครงร่างก็ไม่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังคือเราจะไม่ Guide 

คําตอบ นั่นคือเวลาเขียนผลการวิจัยหรือทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ของการเขียนโครงร่างงานวิจัยเชิง

คุณภาพ ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม สมมุติว่าเราจะไม่ใส่ทฤษฎี เพราะเขาเชื่อว่างานวิจัยเชิงคุณภาพ

มันคือผู้ร่างทฤษฎีเองมันเป็น Emic ก็คือการแสดงทัศนะของผู้ให้ข้อมูลแสดงทัศนะภายในออกสู่ภายนอก และ

ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพมันเป็นแบบ Induction คือรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลมากมายสร้างข้ึนไป

เป็นทฤษฎี เขามองว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวสร้างทฤษฎี ถ้าพูดถึงparadigmของงานวิจัยเชิงคุณภาพก็คือ 

Constructivism คือผู้ท่ีเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดหรือสิ่งต่างๆ สามารถรวบรวมแล้วสร้างข้ึนมาเป็นกฎเกณฑ์หรือ

ทฤษฎีได้ นั่นคืองานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมจะไม่มีทฤษฎี จะต่างกับงานวิจัยเชิง

ปริมาณที่จะต้องเขียนทฤษฎีที่จะใช้ใส่ลงไปในบทที่ 2 เพราะเราตั้งสมมุติฐานเราทดสอบว่าสมมุตติฐานน้ี 

Support ไหม เคร่ืองมือที่ได้ ได้มาจากทฤษฎีไหมก็เลยต้องมีการอ้างอิงทฤษฎี อันนี้สนับสนุนงานวิจัยเชิง

ปริมาณ แต่งานวิจัยเชิงคุณภาพเขาเชื่อว่าข้อมูลหรือสิ่งต่างๆท้ังหมดสามารถสร้างข้ึนไปเป็นทฤษฎีได้จากการ

อาศัย Constructivism ผู้ที่มีความคิดในเรื่องของโครงสร้าง การสร้างทฤษฎี เขาก็เลยเชื่อว่าตรงนี้จะไม่เขียน

ทฤษฎีลงไปในบทท่ี 2 ยกตัวอย่างเช่น ศึกษาเร่ืองของความรู้สึกท่ีถูกทอดทิ้งของผู้สูงอายุในภาคอีสาน บทท่ี 2 

จะไม่มีคําว่า ถูกทอดทิ้ง บทที่ 2 จะมีแค่ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว โดดเดี่ยว แต่คําว่าถูกทอดท้ิงต้องไม่มี เพราะคํา

ว่าถูกทอดท้ิงเรากําลังจะค้นหา เป็นสิ่งท่ีเราต้องการให้ Informant ตอบเราว่าความหมายของถูกทอดท้ิงคือ

อะไร คุณยายช่วยตอบสิคะ คุณยายก็จะเป็นคนให้คําตอบว่าถูกทอดทิ้งหมายถึงโน่น นี่ นั่น แล้วเราก็เอาข้อมูล

ทั้งหมดที่ไปถามเขามารวบรวมแสดงทัศนะของ Informant ออกมาว่าเขาให้คํานิยามของถูกทอดทิ้งว่าเป็น

อะไร ดังนั้นในบทที่ 2 เวลาทบทวนวรรณกรรมจะไม่มีคําว่าความหมายของคําว่าถูกทอดทิ้ง เพราะสิ่งนี้จะต้อง
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ได้จาก Informant เพราะมันเป็นสิ่งที่เรากําลังค้นหาอยู่ ดังนั้นสิ่งที่จะเขียนในทบทวนวรรณกรรมก็จะเป็นแต่

ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว ความรู้สึกเหงา อ้างว้าง เป็นต้น แต่ถูกทอดท้ิงเขียนไม่ได้เพราะเรากําลังค้นหาอยู่เรา

กําลังถาม Informant อยู่ว่ามันคืออะไร อย่างนี้เป็นต้น 

 

ถาม: สมมุติว่าเราสัมภาษณ์ผู้สูงอายุใน Designation ของคําว่าทอดทิ้งแล้วเราได้คําตอบซ่ึงมันก็จะ

หลากหลาย เราจะ Grouping คําตอบได้ไหม อันท่ีสอง Interpretation ของคําตอบเหล่าน้ีที่เราจะมาเขียนใน 

Report มันมาจากเรา ทําอย่างไรที่จะไม่เป็นการใส่ความคิดของเราเข้าไปใน Interpretation  

 ตอบ: นี่คือสิ่งท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพต้องระวังไม่ใส่ความคิดของตัวเองลงไปในคําตอบของอาสาสมัคร 

แต่เรามีวิธีการเลี่ยงที่เราอยากจะใส่ได้โดยการใส่ตรงนี้ลงไปในช่วงอภิปรายผล อันนี้เราสามารถสาได้ แต่ในช่วง

ที่เรา Report รายงาน ว่าเขาให้คํานิยามแบบนี้ เขาให้ความหมายแบบน้ีเราจะใส่ลงไปในผลการวิจัย แต่

นักวิจัยจะใส่ได้ส่วนอภิปรายผล เราสามารถแยกส่วนเอาไปใส่ตรงนั้นได้ ต้องระวังตรงน้ีว่าจะต้องไม่ใส่ความคิด

ตัวเอง คราวนี้จะรวบรวมอย่างไรเม่ือเขาให้ข้อมูลมากๆ มันก็จะมีตัวท่ีจะ  

ถาม: การวิจัยเชิงคุณภาพจําเป็นต้องตรวจเคร่ืองมือหรือหาค่า IOC ไหม เพราะสังเกตมีบางงานวิจัยท่ี

มีการตรวจสอบเช่นนี้ หรือมุมมองท่านคิดอย่างไรเพราะเคยได้ยินมาว่างานวิจัยเชิงคุณภาพไม่จําเป็นต้องหา

คุณภาพเครื่องมือ แต่เวลาจะตีพิมพ์ทางวารสารต้องการข้อมูลตรงนี้เช่นค่า IOC   

ตอบ: อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า วารสารอะไรคะที่มาถามหาเร่ืองค่า IOC   ก็ต้องบอกว่าคําถามของ

งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นคําถามปลายเปิด ถ้าจะหา IOC บอกตรงๆนะคะ ไม่เคยหา ไม่เคยใช้คําถามของ

งานวิจัยเชิงคุณภาพไปหา IOC และไม่เคยใช้คําถามเชิงคุณภาพไปหา Reliability มันต่างกันนะคะกับเชิง

ปริมาณต้องดูนะคะ อย่างที่บอกคําถามเป็นแค่คําถามท่ีเราร่างข้ึนเป็นแนวจะได้ใช้หรือไม่ ต่อให้ IOC สูง 

Relianceมันได้มาจากข้อมูลของอาสาสมัครเขาพูดอะไรออกมามีแต่เราจะยิงคําถามตามเนื้อเร่ืองท่ีอาสาสมัคร

กําลังเล่าอยู่ แล้วจะได้ใช้ไหมค่า Reliance พวกนั้นคําถาม Perfect ขนาดนั้น ถามผู้ทรงมา ไม่ได้ใช้ แล้วจะไป

หาให้เสียเวลาทําไมคะ สมมุติค่า Reliance 0.9 ผู้ทรงคอมเม้นอย่างดีเลย IOC สูงสุดเลยเพราะมันข้ึนกับ

อาสาสมัครเขาเล่าอะไรให้เราฟังเราก็ป้อนคําถามยิงคําถามดึงข้อมูลออกมาจากเขาให้ได้มากที่สุดถึงได้บอกว่า

แนวคําถาม 10 ข้อน้ันท่ีอยู่ในมือจะได้ใช้หรือไม่ ถึงบอกไงคะว่าไม่ต้องไปหา เพราะหลักของงานวิจัยเชิง

คุณภาพมัน Flexible มันมีความยืดหยุ่น มันมีความยืดหยุ่น คําว่ายืดหยุ่นคือไม่ต้องเตรียมคําถามล่วงหน้า
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เพราะมันไม่มีโครงสร้าง ดังนั้นจึงไม่ต้องเตรียมคําถาม จะไปหา IOC เพื่ออะไร มันไม่มี เพราะฉะน้ันไม่ต้องไป

หา เสียเวลามีแนวคําถามหรือมี Guide line ร่างไว้ก่อนได้ พอถึงเวลาจริงๆ ก็ไม่ได้ใช้ เอาเร่ืองจริงเลยจะเล่า

ให้ฟัง บอกคุณยายคะสวัสดี คุณยายคะวันน้ียังไงกินข้าวรึยัง (สร้างสัมพันธภาพก่อน) ถามต่อ ยายว่าอยู่กับลูก

แล้วเป็นอย่างไรยายสบายดีไหม (ไม่ได้อยู่หรอกลูกไปทํางานเมืองหลวง) อ้าว แล้วเขาติดต่อมาไหมคุณยาย (ก็

ติดต่อบ้าง ไม่ติดต่อบ้าง) แล้วส่งเงินมาให้รึเปล่า (มันก็ทีส่ง ทีไม่ส่ง) ถามจริงไอ้คําถามที่ถามไปอยู่ในแนว

คําถามไหม ไม่ได้อยู่หรอกเพราะไม่ได้เขียนเอาไว้ (คําถาม ลูกส่งเงินมาให้ไหม)  เสร็จแล้วยายก็เล่าต่อ (แล้วลูก

มันก็อยู่กันฉันคนหน่ึง มันท้ิงให้ฉันเลี้ยงลูก มันใช้ฉันหัวปักหัวปําเลย น่ึงข้าวหุงข้าวแต่ตีห้า พอมันออกไป

ทํางานกลับมาต้องรีบล้างจาน เพราะเดี๋ยวมันจะมาด่าฉัน ไอ้ลูกชายมันก็เชื่อลูกสะใภ้) แล้วยายทําไงล่ะ (ทําไง 

ก็ต้องรีบล้างจานสิก่อนมันจะกลับมา แล้วฉันก็เศร้าเสียใจเลยนะว่ามันรักลูกสะใภ้มากกว่าฉัน ฉันพยายามฆ่า

ตัวตาย) อ้าวถึงClimax แล้วตรงน้ียายบอกพยายามฆ่าตัวตายเราก็ถามต่อ แล้วยายพยายามฆ่าตัวตายยังไงคะ 

(ก็เดินให้รถชน ปรากฏเดินตามถนนให้รถชน มันดันจอดแล้วจูงมือเดินข้ามถนนน่ะ ฉันเลยรอดตายมาได้ 3 

คร้ัง) เพราะคําถามเห็นไหมคะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าคําถามมันต้องยิงตามเนื้อเร่ืองท่ีเขาเล่า แล้วยิงเข้าไปสู่

อะไร ยิงเข้าไปสู่วัตถุประสงค์การวิจัยของเราส่ิงที่เราต้องการอยากรู้และ Case นี้สําคัญเพราะอยากฆ่าตัวตาย 

ได้ New knowledge ตัวนี้ออกมา นี่คือ New knowledge นอกเหนือความคาดหมายว่าการที่เขาถูกทอดทิ้ง

ไม่ได้หมายความว่าลูกหลานไปเมืองหลวงแล้วถูกทอดท้ิงนะ กลับกลายเป็นลูกท่ีด้วยทําให้เขารู้สึกถูกทอดทิ้ง 

เพราะมี Conflict ในครอบครัว มีความขัดแย้งในครอบครัวทะเลาะกับลูกท่ีอยู่ด้วยกัน น่ีคือตัวที่นําไปสู่การถูก

ทอดทิ้งและนําไปสู่การพยายามฆ่าตัวตายในที่สุด เห็นไหมว่าข้อคําถามได้ใช้หรือไม่ ไม่ได้ใช้เพราะยายเขาพูด

ไปถึงเร่ืองฆ่าตัวตายเราก็ป้อนคําถามเรื่องการฆ่าตัวตาย ว่าเป็นอย่างไร (เป็นไงล่ะ IOC หามาทําไมนั่น 

Reliabilityน้ีหามาทําไม ไม่ได้ใช้) นี่ก็คือสาเหตุที่บอกว่า IOC ไม่ต้องหาเพราะงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ต้องหา 

เพราะไม่ได้ใช้หรือใช้น้อยมาก อยู่ที่ผู้ให้ข้อมูลจะบอกอะไรกับเราจึงจะเจาะประเด็นได้ลึกลงไป เรียกว่า 

proration คือการดึงคําถามออกมา ดังนั้นการใช้คําถามในงานวิจัยเชิงคุณภาพเราต้องข้ึนต้นด้วยว่า อย่างไร 

How แต่ว่าคําถามที่บอกว่าใช่หรือไม่อาจะใช้ได้เหมือนกันในบางกรณีแต่ไม่ใช่ทั้งหมด หัวใจของคําถาม

งานวิจัยเชิงคุณภาพต้องใช้คําถามปลายเปิด หรือ Open-ended questions เพื่อดึงคําตอบให้ได้มามากที่สุด 

บอกตรงๆ นักวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเหมือนนักจิตวิทยา ทําอย่างไรคุณยายจะไว้ใจทําอย่างไรอาสาสมัครจะ

ไว้ใจเราแล้วให้ข้อมูลเราได้มากที่สุด วิธีการหรือ Technique คือ พูดภาษาเดียวกัน เขาชอบมาก ชาวบ้าน
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ชอบมากเพราะพูดภาษาเดียวกัน วิธีการจะได้ข้อมูลมากที่สุดต้องเป็นภาษาเดียวกัน เช่น คุณเป็นอีสานคุณก็ไป

เว้าอีสาน คุณเป็นลาวคุณก็เว้าลาว เป็นคนเหนือก็อู้เมือง แล้วก็ดึงคําตอบออกมาเขาจะไว้ใจคนที่พูดภาษา

เดียวกันกับเขา ข้อสองคือการสัมผัสจับมือคุณยายได้เลย ยายไว้ใจหนูนะยายเล่าให้หนูฟังหน่อยว่าลูกเขาทํา

อย่างไรกับคุณยายบ้าง โอ้แกจะพรั่งพรูออกมาเลย อีกสิ่งหน่ึงงานวิจัยเชิงคุณภาพต้องระวังเวลา Informant 

นั่งร้องไห้ ไปกอดคอร้องกับยายสองคนไม่ได้นะคะ นักวิจัยต้องเป็นกลางไม่เข้าสู่อารมณ์ร่วม ไม่ใช่ยายกําลังพูด

ถึงลูกสะใภ้ท้ังโกรธเราไปยุต่อ ดีแล้วยายเราจะต้องแก้แค้นมัน แบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะ ไม่ยุไม่ส่งเสริมนะคะ เรา

ต้องเป็นกลาง เราต้องเป็นคุณภาพ ต้องเป็นกลาง ไม่ร้องไห้ไปกับเขาและไม่โกรธไปกับเขาต้องอยู่กลางๆ หรือ

บางทีคุณยายเล่าไปแล้วสะอ้ืนเราก็ต้องปล่อยให้เขาต้องให้ไปก่อน เม่ือเขาพร้อมจึงพูดต่อ หรือถ้าฟูมฟาย

ร้องไห้ขนาดน้ันควรกลับมาวันหลัง บางประเด็นก็มีให้เห็นอาสาสมัครยังไม่ร้องไห้แต่นักวิจัยนั่งร้องไห้ก็มี เศร้า

ไปกับเขา เศร้าไปก่อนเขาแล้วอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟัง 

ถาม: เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยท่ีใช้ยื่นขอ Ethic จําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ตอบ: ต้องบอกก่อนนะคะว่า เคร่ืองมือเวลาเรายื่น Ethic ยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เราจะยื่นได้

แค่ร่างคําถามเท่านั้นท่ีต้องยื่นให้ Ethic ดู เพราะคณะกรรมการ Ethic เขาแค่จะรู้แนวคําถาม จะดูแค่ว่าจะ

ถามแนวไหน พอเอาเข้าจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ เขาก็ต้องรู้เขาก็ดูแค่แนวคําถามเท่าน้ัน และอีกอย่างหน่ึงท่ี

วารสารต้องการค่า IOC กับค่าความเชื่อม่ันของคําถามงานวิจัยเชิงคุณภาพ ก็ถ้าเขาอยากได้ จริงๆแล้วอยากจะ

บอกว่าหาได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ใช้ นักวิจัยเขียนตอบไปเลย คุณจะได้แค่ค่าท่ีหาได้แต่อาจจะไม่ได้ใช้

เม่ือลงพื้นที่จริงแทบจะไม่ได้ใช้เลย เพราะฉะนั้นคนที่จะไปเป็น Reviewerของวารสาร ถ้าคุณจะไปอ่าน

งานวิจัยเชิงคุณภาพของเขา คุณต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างไร คุณจะไม่ต้องไป Worry 

กับ IOC ของเขา กับ Reliability ของเขาเลยคุณก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าคําถามของงานวิจัยเชิงคุณภาพมัน 

Flexible มันยืดหยุ่นมันไม่มีโครงสร้างตายตัว  

ถาม: เน่ืองจากงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องเฉพาะบริบทขอคําแนะนําเพื่อประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

ไปใช้เป็นรูปแบบเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ตอบ: งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเร่ืองเฉพาะบริบท ถ้าจะต้องการไปใช้รูปแบบส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการ 

ถ้าจะสร้างรูปแบบจากงานวิจัยเชิงคุณภาพมักจะเอาไปสอดแทรกกับ Mixed method เพื่อให้ได้รูปแบบ 

เพราะงานวิจัยเชิงคุณภาพล้วน แล้วได้รูปแบบส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่ การจะสร้างรูปแบบส่วน
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ใหญ่ต้องใช้ Mixed method ก็คือใช้เชิงปริมาณเข้ามาผสมผสาน เพื่อทดสอบว่ารูปแบบน้ันมันสามารถ 

Implement ได้จริงหรือไม่ ก็เลยต้องใช้ Quasi Experimental Study มาช่วยเสริม เอารูปแบบท่ีได้ไป

ทดสอบก่อนว่าพอไปเล่นก่ึงทดลองในชุมชนแล้วมันสามารถจะทําได้หรือไม่ อันนี้ก็ต้องทดสอบด้วยค่า 

Significant หรือค่า T อะไรก็ว่าไปนะคะ 

ถาม: ความสําคัญของกรอบแนวคิดกับวิธีดําเนินการวิจัยต้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร 

ตอบ: ก็กรอบแนวคิดมันตีกรอบไม่ได้ กับวิธีการวิจัย (งง ขอผ่านค่ะ) 

ถาม: กรอบแนวคิดน่าจะข้ึนอยู่กับเร่ืองวิจัยด้วยไหมคะ 

ตอบ: อันนี้เร่ืองการวิเคราะห์ต้นทุนน่าจะเป็นเร่ืองของการวิจัยเชิงปริมาณนะคะ ถ้าวิเคราะห์ต้นทุนมี

กรอบได้ค่ะเพราะเป็นเชิงปริมาณ ถ้าเป็นเชิงคุณภาพไม่มีกรอบอยู่แล้วค่ะ  

ถาม: การถอดบทเรียนเป็นวิจัยเชิงคุณภาพประเภทหน่ึงไหม 

ตอบ: ต้องถามก่อนว่าการถอดบทเรียนนั้นเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเดียวหรือไม่ ต้องถามกลับ 

เพราะถอดบทเรียนจะถอดแบบไหนล่ะ ก็มีคนถามมาเหมือนกัน Action Research เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ไหม กับผ่าน Participatory Action Research บางคนก็บอกว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพบางคนก็บอกว่าเป็น

งานวิจัยแบบผสมผสาน แต่ถ้าดูตามParadigmแล้วสําหรับตัวเองมองว่าเป็นผสมผสานเพราะว่าเขามีเรื่องของ

แบบสอบถามเข้ามาเก่ียวข้อง แบบสอบถามมีเชิงปริมาณมีตัวเลขเข้ามาเก่ียวข้อง ก็เลยมองว่าคือ Mixed 

method มากกว่า 

ถาม: จากข้อมูลคําถามด้านบน กระบวนทัศน์ของการวิจัยเป็นลักษณะของการแปลงโฉมในเชิง

คุณภาพมากกว่า เพราะมีการใช้ข้อมูล น่าจะมีความเข้มข้นของงานวิจัยเชิงคุณภาพนําหรือไม่ 

ตอบ: เขาก็ไม่ใช่ Pure แบบคุณภาพตรงๆ เขาก็จะมีเร่ืองของตัวเลขเข้ามาด้วยนะคะ เท่าที่ดู Action 

research เพราะจะมีบาง Phase ท่ีเอา Impairment บางท่ีมีก่ึงทดลองในชุมชน  

ถาม: นักวิจัยเชิงคุณภาพทางนิติศาสตร์เราเขียนตัวบทกฎหมายได้ไหม 

ตอบ: เอาอย่างน้ีละกัน ก็ดูแค่ว่าสิ่งที่เรากําลังค้นหามันต้องไม่ไปโผล่ในบทที่ 2 เท่านั้นเอง สิ่งท่ีเรา

กําลังค้นหามันต้องเป็นคําตอบท่ีเรากําลังจะได้จาก Informant ดังนั้นจะเป็น Out come ของเรา มันจะไม่

ปรากฏในบทท่ี 2 ไว้ล่วงหน้า นี่คือหลักการ  
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ถาม: ถ้ามีลักษณะท่ีแตกต่างระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจะช่วยให้เข้าใจชัดเจนและทําวิจัยได้

ถูกต้อง 

ตอบ: ใช่ค่ะก็ต้องพูดปริมาณด้วย จริงๆ ตัวเองก็จบ ป เอก มาด้วย Mixed method ก็เลยจะ

เปรียบเทียบกับเชิงปริมาณได้บ้าง แต่ก็เป็น Mixed ท่ีเน้นงานวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่า แล้วงานวิจัยเชิง

คุณภาพของตัวเองก็ใช้วิธี Focus ethnography ไม่ใช่ Pure ethnography นะคะ ต้องบอกก่อนว่าถ้า Pure 

ethnography ใช้เวลานานมาก แต่เราใช้ Focus ethnography ก็คือ Focus ไปในประเด็นที่เราอยากรู้ แล้ว

อีกอย่างนักวิจัยเองก็เป็นคนในพื้นท่ีพอจะรู้เรื่องบางอย่างในพื้นท่ีก็เลยใช้แค่ Focus ethnography ก็เลยต่าง

จาก Classical ethnography มันจะต่างกันนะคะเอาไว้ Phase หน้าจะอธิบายงานวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละแบบ

นะคะ 

ถาม: งานวิจัยเชิงคุณภาพหา IOC ไม่ได้ เพราะ Direction ไม่ได้ 

ตอบ: ใช่ค่ะ เดี๋ยวเร่ืองของการสร้างคําถามงานวิจัยเชิงคุณภาพจะอยู่ใน Phase ถัดไปนะคะ เพราะ

คร้ังนี้เราเตรียมสําหรับวิธีการสกัดข้อมูล วิธีการเอาข้อมูลที่มีอยู่มากมายในงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เราไปถามมา 

เอามาใส่ใน Excel แล้วจะทําอย่างไร วิธีวิเคราะห์แบบ Thematic analysis ทําอย่างไร ท่ีเสนอวิธีวิเคราะห์

แบบน้ี เพราะเม่ือก่อนคนไทยเราจะติดใน Content analysis, Domain analysis ทีนี้เราก็เลยถาม

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหน่ึงว่า อาจารย์คะ Content analysis, Domain analysis และ Thematic analysis 

เหมือนกันไหมคะ อาจารย์ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คล้ายๆ กัน แต่อาจจะต่างกันในบางอย่าง ส่วนที่คล้ายกัน

คือ Code หา รหัส แต่กระบวนการและวิธีการสรุปแตกต่างกันค่ะ จะเล่าให้ฟังในฐานะท่ีตนเองเป็น 

Reviewer ของวาสาร International Journal สําหรับที่จะดู Qualitative และเล่าในฐานะที่ตนเอง Submit 

งานวิจัย Qualitative article ไว้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ชอบอ่านงานวิจัยเชิงคุณภาพของฝร่ัง เวลาเขาตีพิมพ์มา

เราก็จะน่ังอ่านเลยว่า อ้อ ตีพิมพ์เชิงคุณภาพเขาเล่นประเด็นอะไรบ้างเขาทํายังไง เท่าที่ดูนะคะส่วนใหญ่ ณ 

ปัจจุบันเขาใช้กระบวนการวิธีวิเคราะห์แบบ Thematic analysis มีคนถามว่าแล้ว Grounded theory ล่ะ 

Grounded theory จริงๆแล้วเขามีการวิเคราะห์แบบ Grounded analysis อยู่ เขามีกลวิธีของเขาอยู่ 

Grounded theory มีการวิเคราะห์แบบ Grounded Analysis เหมือนกัน แต่ก็มีคนใช้ Thematic analysis 

ในงานวิจัยแบบ Grounded theory ได้ด้วยเช่นกัน เดี๋ยวเราจะมาดูกัน ตอนนี้ฝรั่งนิยมใช้ Thematic 

analysis แต่คนไทยส่วนใหญ่เท่าท่ีอ่านงาน Article ของคนไทยในภาษาไทยเขาจะใช้ มีการวิเคราะห์แบบ 
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Content analysis บ้าง Domain analysis บ้างแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กันแล้ว เขาใช้ Thematic analysis 

เพราะ Thematic analysis มันทําให้เราเห็นภาพรวมได้ท้ังหมดเลย ว่าภาพรวมใหญ่เป็นอย่างไร แล้วหลังจาก

นั้นมีการกลั่นกรองข้อมูลอย่างไรจนกระทั่งได้ Them น่ีคือสิ่งท่ีฝร่ังใช้กันเพราะน่ังอ่าน Article อ้อ ส่วนใหญ่

ฝร่ังใช้ Thematic analysis  

 

ถาม: คําถามสําหรับ Informant แต่ละคนแตกต่างกันไหม แต่ประเด็นแนวทางอาจจะคล้ายกันหรือ

ว่าแนวทางในที่สุดข้อมูลจะซํ้ากันหรือไม่ 

ตอบ: การท่ีจะ Check ว่ามันจะอ่ิมตัวหรือไม่ จําเป็นจะต้องใช้คําถามท่ีคล้ายกันค่ะ ท่ีเหมือนๆกัน

เพื่อท่ีจะ Check ว่าข้อมูลตอบเหมือนกันไหมอ่ิมตัวหรือยังเลยจําเป็นต้องใช้เดิมที่เราเคยถามคนก่อนๆมาเพื่อ

ถามเขาอีก แต่พอถามเขาแล้วเขาให้ข้อมูลใหม่ที่นอกเหนือจากคนที่ตอบมาทั้งหมดก็จะได้ใช้คําถามใหม่กับคน

ต่อไป 

ถาม: ถ้าเราลงพื้นท่ีสัมภาษณ์คนสูงอายุท่ีอีสานแล้วท่านตอบว่าลูกหลานไม่หัวซา 

ตอบ: ลูกหลานบ่อหัวซาจะตีความหมายว่าอย่างไร ถ้าลูกหลานไม่หัวซา ความหมายของภาคอีสานหมายถึง

ลูกหลานไม่สนใจนะคะ เวลาเราถอดเทปเราก็จะเขียนว่า ลูกหลานไม่หัวซา อย่าลืมนะคะเวลาถอดเทปต้อง

ถอดแบบ Verbatim ก็คือคําต่อคํา คําไหนเป็นคํานั้นเราจะไม่แปลเป็นไทย ใส่ภาษาถ่ินลงไปก่อน ถ้ามันเป็น 

Key word ท่ีสําคัญเราก็จะวงเล็บว่า ลูกหลานไม่สนใจ เพื่อให้คนไทยภาคกลางเขาอ่านรู้เรื่อง เหมือนกับท่ีเรา

ไปสัมภาษณ์คนภาคใต้ศัพท์ภาษาใต้เราก็ไม่รู้ แต่มันจะมี Key word ท่ีเรียกว่า Folk term ก็คือคําท้องถ่ินของ

เขาเฉพาะ เอาเฉพาะ Key word ที่สําคัญมาใส่แล้วก็วงเล็บภาษากลางไว้เนื่องจากว่าเป็นคําท่ีเรากําลังศึกษา

เก่ียวกับประเด็นนั้นๆอยู่ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างของภาษาอีสานแต่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วใส่ Folk term เข้าไป

ให้ศึกษาด้วย แล้วก็จะรายงานผลการวิจัย ทําเหมือนกันกับภาษาไทยก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งภาษาไทยและ

อังกฤษหรับ Folk term 

ถาม: ท่านถามว่า Ethic บางแห่งให้แนบทุกอย่างทั้งค่า IOC 

ตอบ: (ไม่ทราบที่ไหนนะคะเนี่ย) Ethic ของสถาบันไหนคะท่ีต้องให้ยื่นค่า IOC ก็ต้องบอกท่านไปว่าถ้าเป็น

งานวิจัยเชิงปริมาณแนบ IOC และค่า Relia ได้ แต่เชิงคุณภาพมันแนบไม่ได้เพราะแนบไปก็ไม่ได้ใช้ก็ต้อง

อธิบายให้ท่านฟัง และอีกอย่างหน่ึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของแต่ละสถาบันไม่เหมือนกัน 
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บางสถาบันต้องผ่านก่อนแต่ส่วนใหญ่จะยังไม่ต้องผ่านผู้ทรงก็ได้  ขอให้มีคําถามแนบไปดูเฉพาะเรื่อง Ethic 

เท่านั้น เพราะว่าถ้าผ่านผู้ทรงก่อนแล้วไปยื่น Ethic เพื่อตรวจสอบเครื่องมือจะช้าอาจใช้เวลา8-10 เดือนกว่า

จะได้ใบรับรอง อันน้ีขอแนะนํา กระบวนการคือยื่นไปสองท่ีพร้อมกันเลยก็ได้ 

ถาม: สัมภาษณ์แบบ Focus group ถอดบทเรียน 

ตอบ: สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในฐานะที่ตนเองเป็น Reviewer ของ International Journal เราดู 

Article อย่างไรเราจึงจะ Accept เวลาเราดูนะคะ เคยดูของ Czechoslovakia เราดูว่าเขาได้อภิปรายเรื่อง

ของ Context ไหม คือบริบทของพื้นท่ีที่วิจัยหรือไม่ซ่ึงจําเป็นจะต้องมี เวลาเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ

ตีพิมพ์นักวิจัยจะต้องเขียนบริบทออกมาก่อน เพื่อให้คนอ่านรู้ว่าบริบทพื้นที่วัฒนธรรมวิถีชีวิตเขาเป็นแบบไหน 

ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่เรากําลังจะศึกษา เสร็จแล้วนักวิจัยจะต้องเขียนบอกว่าจํานวนอาสาสมัครมีเท่าไหร่ ใช้

วิธีการอะไรเก็บข้อมูลแบบไหนระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพหรืออะไร เก็บข้อมูลแบบไหน จํานวน

อาสาสมัครที่อ่ิมตัวก่ีคน Situation data มีก่ีคน อ่ิมตัวท่ีก่ีคนแล้วข้อมูลหรือ Theme ท่ีได้อะไรบ้าง New 

Knowledge คืออะไร วัตถุประสงค์การวิจัยคืออะไร เม่ือร่างวัตถุประสงค์การวิจัยมาแล้วก็จะมาดูว่าเขาตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยอะไรบ้าง และสิ่งที่เราอยากรู้คือ New knowledge คืออะไร Imagine data คืออะไร ใส่

มาเลยว่า New knowledge เป็นแบบนี้ สรุปภาพออกมาแบบนี้ ถ้าใช้ Thematic analysis คุณต้องมี 

Diagram ให้เราเห็น มี Mapping เพราะสะท้อนความเป็น Thematic อย่างไรอธิบายลงมาเลย สุดท้ายมาดูท่ี 

Discussion ก็จะดูว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรในทัศนะของผู้วิจัยกับงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เขาทํามาว่าเป็นอย่างไร ตอน 

Discuss เราสามารถที่จะเอางานวิจัยเชิงปริมาณจากงานวิจัยอ่ืนๆ ก็ได้ที่เคยศึกษาในพื้นที่แห่งน้ีมา Support 

ได้ในตอน Discuss นักวิจัยไทยส่วนใหญ่มักจะเขียนว่าสอดคล้องๆๆๆๆ และสอดคล้อง งานวิจัยนี้สอดคล้อง 

งานวิจัยนั้นสอดคล้อง เคยมีไหมที่บอกว่าแตกต่าง นี่คือสิ่งที่ฝร่ังต้องการเขาต้องการดูว่าเวลา Discuss 

อภิปรายผลการวิจัย นักวิจัยจะต้องไปหา นอกจากหาว่าสอดคล้องแล้วก็ต้องไปหาความแตกต่างว่าเป็นอย่างไร 

ผลของเราต่างจากคนอ่ืนเพราะอะไร ต้องหาความแตกต่างมาด้วย และนักวิจัยจะต้องแสดงทัศนะของตนเอง

ลงไปด้วยในการอภิปราย นักศึกษาไทยส่วนไทยจะชอบสอดคล้องๆๆๆ ไม่เคยหาความแตกต่างเลย กะ

สอดคล้องอย่างเดียวเลยนะ เพื่อให้งานดูดีซ่ึงจริงๆแล้วไม่ใช่ เขาต้องการเห็นว่านอกจากสอดคล้องแล้วท่ี

แตกต่างกันก็มี มันอาจจะเป็นจุดเด่นมันต่างจากคนอ่ืนเพราะแบบนี้ๆ แล้วทัศนะของนักวิจัยต่อผลที่ได้คุณคิด

อย่างไร ก็ต้องใส่ลงไปด้วย แต่นักศึกษาไทยไม่เคยเห็นใส่แบบนี้เลย ใส่แต่สอดคล้องๆๆๆๆ และสอดคล้อง 
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ตนเองเคยพบมานะคะสมัยท่ีเรียนต่างประเทศ Professor บอกเลย พอดีว่ามี Professor สองท่าน ท่านหนึ่งดู

เชิงปริมาณ อีกท่านหนึ่งดูเชิงคุณภาพ Professor ทั้งสองท่านพูดว่าเวลา Discussion บทสุดท้าย You จะต้อง

เขียนว่านอกจากสอดคล้องๆๆๆๆๆ และสอดคล้อง มีแตกต่างๆๆๆๆๆ อย่างไร แล้วก็ต้องเขียนทัศนะของ

ตนเองลงไปด้วยในการอภิปราย เอาความคิดของตัวเองใส่ลงไปด้วย Your view ๆๆ Your point of view ใส่

ลงไปในผลที่ตนเองวิจัย คิดอย่างไรกับผลท่ีได้แบบนี้ น่ีคือสิ่งที่ฝ ร่ังต้องการเห็น นับแต่นี้ ต่อไปสําหรับ

นักวิจัยไทยในห้องน้ีตีพิมพ์นะคะอย่าสอดคล้องๆๆๆๆๆ และสอดคล้องนะคะ กรุณามีสอดคล้อง แตกต่าง และ 

Point of view ทัศนะของฉันเอาไว้ด้วย มันถึงจะเห็นมุมมองหลายๆอย่าง เห็นความแตกต่างเห็นความ

สอดคล้องความต่างของชาวบ้าน มันจึงจะทําให้เห็นความเป็น Variety ของ Knowledge ค่ะ อยากให้ทุกคน

ทําแบบน้ีเขียนแบบนี้ เพราะฉะน้ันจําไว้นะคะอย่าสอดคล้องๆๆๆๆ และสอดคล้องนะคะ เวลาอภิปรายผล 

แตกต่างมาบ้าง มันก็ต้องมีบ้างล่ะแตกต่าง เดี๋ยวเรื่อง Ethic เอาไว้ท้ายๆ จะมาไล่ตอบเร่ือง Ethic นะคะ ถ้า

ใครสงสัยเรื่องนี้นะคะ พอดีว่าเพิ่มจากวิทยากรวิจัยเชิงคุณภาพแล้วเป็นวิทยากรด้าน Ethic ด้วยนะคะ  

ถาม: มีจัดตั้ง Clinique ปรึกษางานวิจัยระดับประเทศไหมคะ 

ตอบ: ถ้ามีก็ดีนะคะ ยังหาไม่เจอค่ะ ยังไม่มี Clinique เลยนะคะ ถ้าสนใจงานวิจัยของวิทยากรก็สามารถ (ส่วน

ใหญ่จะตีพิมพ์ต่างประเทศค่ะ) ก็ Key ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษอังกฤษก็จะเจองานทั้งหมดเลยค่ะท่ีตีพิมพ์ ส่วน

ใหญ่ก็จะตีพิมพ์ของ International Journal มากกว่าภาษาไทยค่ะ เพราะฉะน้ันงานในวารสารไทยจะไม่ค่อย

เจอนะคะ  

การถอดเทป 

 เรื่องของการถอดเทปนะคะ เราจะมีตัวอย่างว่าถอดเทปออกมาแล้วหน้าตายังไง แล้วจะเอาข้อมูลจาก

การถอดเทปทั้งหมดไปใส่ใน Excel ยังไง Step by step ก็จะเร่ิมเข้ากระบวนการ Thematic analysis  

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะ ก็ต้องบอกว่าตนเองได้ค่าตอบแทนจากหนังสือท่ี

ตนเองแต่งไว้เล่มละ 10 บาท (ซ้ือกาแฟแก้วหนึ่งยังไม่ได้) แต่สิ่งที่จะได้คือเราได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่เราได้

ทํามาให้กับคนไทยในประเทศไทย ถือว่าหนังสือที่ตนเองทําวิจัยเก่ียวกับเร่ืองของผู้สูงอายุเป็นหนังสือเร่ืองการ

ดูแลผู้สูงอายุสถานการณ์และคุณภาพชีวิต ในหนังสือเล่มนี้มีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่านกระบวนการ 

Backward Forward Triangulation แบบภาษาไทยแล้ว แล้วก็ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลกให้แปล

เป็นภาษาไทยแล้วก็ใช้ในประเทศไทยคร้ังแรก เป็นคนแรกที่เอามาใช้ในไทย ส่วนใหญ่เร่ืองคุณภาพชีวิตเราจะ
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รู้จักแค่คุณภาพชีวิต WHO, QOL, BLIP ของกระทรวงสาธารณะสุข ของกรมสุขภาพจิตอันนั้นจะวัดในคน

ทั่วไป แต่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเขาจะมีมิติที่แตกต่างจากคนท่ัวไป ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีที่ตนเองได้แต่งไว้ของ

สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคร่ืองมือวัดอยู่ตรงนี้ค่ะ (โชว์หนังสือ) อยู่ด้านหลัง ก็จะมีมาจาก

งานวิจัยท่ีตนเองทําทั้งหมด งานวิจัยท่ีบอกก็เป็นแบบ Mixed method อันนี้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต มี

หลักการวิเคราะห์ มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วก็เป็นเรื่อผู้สูงอายุโดยตรง ก็ขอประชาสัมพันธ์สามารถซ้ือได้ท่ี

ศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าใน Shopee แค่พิมพ์ชื่อผู้แต่ลงไปก็สามารถซ้ือได้  

 ก็ต่อนะคะสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก็จะเริ่มตั้งแต่การถอดเทป แต่จะขอพูดถึงการวิเคราะห์ทฤษฎี

ก่อน 

Thematic Analysis การวิเคราะห์เชิงประเด็น 

Thematic Analysis จะขอพูดทฤษฎีก่อน จากนั้นจะนําตัวอย่างท่ีไปสัมภาษณ์แล้วถอดเทปมาแล้วมาดูว่าเรา

เอาเข้าไปไว้ใน Excell  

 หลักการของการวิเคราะห์เชิงประเด็น 

อันน้ีตนเองเป็นคนตั้งเองนะคะ เพราะเราเน้นในเรื่องของเชิงประเด็น โดยหลักการมีดังน้ี 

การวิเคราะห์เชิงประเด็นเป็นชนิดหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์รูปแบบน้ี

มักจะถูกใช้ในกรณีที่มีระยะเวลาการวิเคราะห์ที่ต้องการความรวดเร็วและมีหลายข้ันตอนในการวิเคราะห์ 

ดังน้ันการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบนี้จึงต้องการผู้วิจัยหรือนักวิจัยเชิงชาติพรรณนา ท่ีมีความคุ้นเคยกับข้อมูล

ทั้งหมดของงานวิจัยเป็นอย่างดี (Wolf,2007) คือเราเข้าใจว่าการคุ้นเคยข้อมูลเป็นอย่างไร การสร้าง

ความคุ้นเคยก็คือการท่ีเราไปสัมภาษณ์เอง ถอดเทปเอง เราจะคุ้นเคยด้วยภาษาที่เป็นภาษาไทย สําหรับตนเอง

สมัยท่ีเรียนปริญญาเอกอยู่นอกจากไปสัมภาษณ์เองแล้ว ถอดเทปเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังต้องแปลเป็น

ภาษาอังกฤษด้วย เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์ 

นอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงประเด็นนี้ยังเอ้ือให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย

คุณลักษณะและยังทําให้ข้อมูลเหล่านี้มีความถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจและง่ายในการแปลงผลจากการ

สังเกต คน สภาพการณ์ สถานการณ์และองค์กร (Boyatzis,1998)  

ประเด็นนี้เกิดจากการนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แต่คําว่าเกิดข้ึนไม่ได้หมายความว่ามีการปรากฏข้ึน

อย่างทันทีทันใด แต่ประเด็นนั้นถูกสกัดก่อนด้วยกระบวนการคิดอย่างระมัดระวังจากการวิเคราะห์แบบตรรกะ
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ของเน้ือหาจากแหล่งข้อมูลท้ังหมด (Desantis and Ugarriza,2000) จากข้อมูลทั้งหมดท่ีรวบรวมมาได้แต่จะ

ไม่ใช่จากข้อมูลอ่ืนท่ีไม่ได้รวบรวม ดังน้ันจําไว้เสมอว่าข้อมูลที่เราจะนํามาวิเคราะห์น้ันจะเอาเฉพาะข้อมูลท่ีเรา

ได้เท่านั้นจะไม่มีข้อมูลอ่ืนมาใส่อย่างเด็ดขาด โดยมี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. สร้างความคุ้นเคยกับข้อมูล (Becoming familiar with data)  

2. การสร้างรหัสเร่ิมต้น (Generating initial codes)  

3. ค้นหาประเด็น (Searching for themes) 

4. ทบทวนประเด็น (Reviewing themes) 

5. การให้ความหมายและตั้งชื่อประเด็น (Defining and naming themes) 

6. การรายงาน (Producing the report) 

อธิบายรายละเอียดของขั้นตอน 

1. สร้างความคุ้นเคยกับข้อมูล (Becoming familiar with data)  

การสร้างความคุ้นเคยกับข้อมูล ที่เกิดข้ึนจาก 

- การถอดเทป เวลาเราถอดเทปต้องถอดแบบ Verbatim คําต่อคํา คําไหนคํานั้นๆ แล้วก็มา

อ่านทบทวนอีกรอบ โดยคนที่ถอดเทปต้องอ่านเอง ว่าที่ตนถอดมาน้ันอ่านเป็นภาษารู้เร่ือง

ไหม เพราะส่ิงที่เจอภาษาที่ถอดเป็นภาษาพูดพอมาเป็นภาษาเขียนมักจะไม่ค่อยรู้เร่ือง เพราะ

มันเป็นภาษาพูด มันจะอ่านไม่ปะติดปะต่อ (ไม่เชื่อก็ลองทําดู ลองไปสัมภาษณ์พี่น้องที่บ้าน

นะคะ สัมภาษณ์เสร็จแล้วเอามาถอดซิ มันเป็นภาษาท่ีรู้เร่ืองไหม) เคยทดสอบมาแล้วตอนท่ี

ทําวิจัยกับ US AID ของสหรัฐ เขาเชิญอาจารย์จาก Howard มาเลย มาสอนเรา ให้มาฝึก

สัมภาษณ์และให้ฝึกถอดเทป เสร็จแล้วเขาก็ถามเลยว่าลองอ่านสิว่าอ่านรู้เรื่องไหม เพราะมัน

เป็นภาษาพูด แล้วก็เป็นจริงเพราะเราอ่านไม่รู้เร่ือง คือเขาให้เราฝึกก่อนที่จะลงพื้นที่จริง ใน

การไปสัมภาษณ์ Informant สิ่งท่ีต้องพกไว้คือเคร่ืองบันทึกเสียงและควรมีหลายเคร่ืองเพื่อ

สํารอง เช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกจะต้องมีอีกเครื่องหน่ึง เพราะเป็นประสบการณ์ของ

ตนเองเพราะแบตเตอร่ีหมดโดยที่เราไม่รู้ตัว โชคดีที่อาสาสมัครจดบันทึกไว้ให้ก็เลยได้ข้อมูล

จากสมุดโน๊ตเล่มนั้น เพราะฉะน้ันควรนําไปสองเคร่ืองเพราะถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็ยังมี

สํารองอีกหนึ่งเครื่อง  
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- การตรวจสอบการสะกดคําจากข้อความที่ถอดเทปและต้องคงคําพูดทุกอย่างจากการ

สัมภาษณ์แม้แต่คําพูดที่มาจากความรู้สึก เช่น อืม ตัวอย่าง อืม อบอุ่นเหมือนกันค่ะ พยาบาล

เค้าก็ดี ดีทุกคนแหละ เป็นกันเองหมอก็ดี๊ดี ทั้งหมอเล็กหมอใหญ่ ดูแลด้วยความจริงใจ (ผู้ให้

ข้อมูล A1, สัมภาษณ์เม่ือ 26/11/2007) ซ่ึงคําแสดงความรู้สึกเหล่านี้ต้องใส่เพราะมี

ความหมาย ถามว่าทําไมต้องใส่ เพราะความรู้สึกมีความหมาย คําว่า อืม อ๋อ เอ๋อ อ๊ะ เอ๊ มี

ความหมายในการสรุปผลความรู้สึก และส่ิงหน่ึงของงานวิจัยเชิงคุณภาพคือห้ามใช้นามแฝง 

อาจจะมีหนังสือหลายเล่มและหนังสือบางเล่มเขียนว่าใช้นามแฝง เช่น นางสาวแตงโม 

(นามแฝง) เท่าที่เคยทํางานวิจัยกับฝรั่งมาเขาไม่เคยให้ใช้นามแฝง เพราะนามแฝงนั้นอาจจะมี

ตัวตนจริงๆ อยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยที่เราไม่รู้ แล้วอาจจะส่งผลเสียหายต่อคนๆ นั้นได้ เพราะ

หลักของการวิจัยต้องไม่เปิดเผยตัวตนของอามาสมัคร นี่คือหลัก Ethic หลักจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ห้ามเปิดเผยตัวตนอาสาสมัคร ไม่รู้ว่าเป็นใคร ดังน้ันงานวิจัยเชิงคุณภาพขอบอก

นะคะว่าอย่าใช้นามแฝงค่ะ จงใส่เป็นรหัสเพราะมันคืองานวิจัยใส่รหัสได้ เช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 

A1 หรือ 01 ก็ได้แต่อย่าใช้นามแฝง เพราะถ้าเขามีตัวตนจริงๆ นักวิจัยจะต้องรับผิดชอบชีวิต

ของเขาถ้าเกิดเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหาย เช่น เด็กหญิงแตงโมเคยเสียตัวเม่ืออายุ 10 

ขวบ (นามแฝง) แต่แตงโมอาจจะไม่ใช่อาสาสมัครตัวจริงแต่ชื่อแตงโมมีอยู่จริงในชุมชนนั้น 

คนที่ชื่อแตงโมตัวจริงจะต้องได้รับความเสียหาย เพราะฉะน้ันอย่าใช้นามแฝง (กรุณาใช้รหัส

ค่ะ) เพราะเท่าท่ีทํางานวิจัยกับฝรั่งมาเขาใช้รหัสทั้งหมด (กันทั้งนั้น) และก็ต้องระบุวันท่ี

สัมภาษณ์ด้วย วัน เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์ นี่คือหลักการสากลของการใส่ Quotation ของการ

เขียน Quotation ลงไปในการรายงานผล มันจะส่งผลต่อการตีพิมพ์ เพราะเวลาเราตีพิมพ์ 

Article เราต้องเอา Quotation พวกนี้ไปใส่ เอาคําพูดเหล่าน้ันไปใส่ในบทความวิจัย 

เพราะฉะน้ันจะต้องระบุแบบน้ีเขียนแบบนี้แต่ต้องไม่พาดพิงถึงบุคคลที่สาม ไม่พาดพิงถึง

สถานท่ี (ห้ามระบุสถานท่ีกับบุคคลท่ีสามนะคะ) เราต้องปกปิดความลับของบุคคลเหล่านั้น 

เช่น การพาดพิง เม่ือไปถามคุณยายว่า “คุณยายได้เบี้ยผู้สูงอายุไหม แกบอกว่าไอ้ อบต ท่า

โพธิ์ ไอ้นายกแดงน่ะมันไม่เคยให้ชั้นเลย บ้านชั้นรวยแล้ว” ปรากฏว่า Quotation ถอดเทป

ออกมาปรากฏ อบต ท่าโพธิ์เม่ือไหร่ อบต ท่าโพธิ์เสียหายได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเขียน
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เราก็จะเลี่ยงว่า อบต xxx นายก xxx อย่าใส่ชื่อเขา น่ีคือเวลาถอดเทปถ้ามีการระบุถึงบุคคลท่ี

สามหรือสถานที่ต้องทําเป็น xxx เอาไว้ไม่ระบุเพื่อเป็นความลับอาสาสมัครเป็นความลับของผู้

ร่วมวิจัย นี้เป็นหนึ่งใน Ethic ด้วย 

2. การสร้างรหัสเริ่มต้น (Generating initial codes)  

- รหัสเริ่มต้นถูกสร้างข้ึนเม่ือแสดงลักษณะของข้อมูล 

- มีการจัดกลุ่มคําของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการสกัดข้อมูล (ตารางรหัส Initial code)  

 

 

กําหนดรหัส (Code for) 

 

การรับรู้เรื่องโรคของผู้ป่วย 

 

 

 

การเจ็บป่วยที่ร้ายแรงส่งผล

ต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย 

 

 

สกัดข้อมูล (Data Extract) 

บอกจ้ะ หม่อบ๊อกว่าเป็นมะเร็ง

ปากมดลูกง้ีจ้ะ ต่อนน้ีมันก๊อเร่ิม

จ๊ะลามแล้ว (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 

สัมภาษณ์เม่ือ 17 ก.พ. 55) 

บอกเลยงี้ แล้ว  แต่ ตัว ป้า เอง ก็

เตรียมใจไว้แล้วหนา แต๋มันก็ต๊ก

ใจอยู่ดี ไม่คิดว่าเราจ๊ะเป็นโรค

น้ีน่ะ(ผู้ป่วยเร่ิมนํ้าตาคลอ) ก็คิด

ว่าเราจะต๊ายแล้วม้ังนี่ ก็เสียใจ 

(ผู้ ใ ห้สั มภาษณ์ ข้อ มูลคนที่  4 

สัมภาษณ์เม่ือ 20 ก.พ. 55 ) 
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เราก็เอาข้อมูลท่ีเราไปสัมภาษณ์มา ข้อมูลที่เขาให้คําตอบเรามา เอามาใส่ไว้ในตาราง เช่น อันน้ีเป็นคน

ภาคเหนือเขาก็จะมีสําเนียงของเขา เห็นตัวสะกดไหมคะ Verbatim  เวลาแปลก็ต้องเขียนแบบนี้เลยนะ เวลา

เขียนภาษาอังกฤษเราก็ใส่คําเมืองไปเลย จะเห็นว่าในวงเล็บจะบันทึกอาการของผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบว่านี่คือ

การสังเกตจากการวิจัย สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ต้องใส่วงเล็บ สิ่งเหล่านี้ (พวกนี้) มีความหมายนะคะ การสังเกตมี

ความหมายทําให้เรารู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรต่อเรื่องที่เขากําลังเล่า พอเราใส่ข้อมูลแบบนี้มา (ปั๊ป) เราก็มากําหนด

รหัสเลย เช่น (หม่อบ๊อกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกงี้จ้ะ ต่อนนี้มันก๊อเริ่มจ๊ะลามแล้ว) เราก็กําหนดรหัสคือ การรับรู้

เรื่องโรคของผู้ป่วย ถามว่าใครกําหนดรหัส เราจะกําหนดได้อย่างไร นักวิจัยคือเครื่องมือค่ะ (ย้ํานะคะนักวิจัย

คือเคร่ืองมือ) ดังนั้นนักวิจัยจะต้องรู้ในเรื่องที่ตนเองกําลังศึกษาเป็นอย่างดี (โอเคนะ) จะต้องไปอ่านเรื่องนี้ให้

เข้าใจอย่างลึกซ้ึง อย่างเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าเราจะกําหนดรหัสอย่างไร (เพราะมีหลายท่านถามว่าแล้วจะรู้ได้

อย่างไรว่าจะกําหนดรหัสยังไง จะรู้ได้ไงว่าเป็นรหัสนี้) จะรู้ก็ต่อเม่ือคุณอ่าน คุณจะต้องไปศึกษา ไปทบทวน

วรรณกรรม จะศึกษาเร่ืองนี้ก็ไปอ่านเร่ืองน้ีให้ดีๆ อย่างเช่นศึกษาเร่ืองผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้งก็ต้องไปอ่านเร่ือง

ผู้สูงอายุให้ดีๆ แล้วก็อ่านเร่ืองของการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ การอยู่เป็นครอบครัว (เด๋ียวจะเล่าให้ฟังว่ามันมี 

Step) เพราะฉะนั้นบทที่ 2 จึงมีความสําคัญและต้องอ่าน Paper เก่ียวกับเร่ืองนี้ให้มากๆแล้วเราจะรู้ว่าถ้า

คําตอบมาแบบนี้เราจะสกัด กําหนดรหัสมันเป็นอะไร ต่อไป (ตัวป้าเองก็เตรียมใจไว้แล้วหนา แต๋มันก็ต๊กใจอยู่ดี 

) กําหนดรหัสคือ การเจ็บป่วยที่ร้ายแรงส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขา(ผู้ป่วย) (เห็นไหม) อะไรที่บอกว่าจิตใจ นี่ไง

ผู้ป่วยนํ้าตาคลอ (วงเล็บในตาราง) การสังเกตน่ีไง (เห็นรึยัง) ความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงส่งผลต่อสภาพจิตใจของ

ผู้ป่วย อย่างนี้เป็นต้นนะคะ (อันนี้แค่ตัวอย่างนะคะ) ไปต่อนะคะ 

ตารางท่ี 2 การสร้างเร่ิมต้น 

รหัสเร่ิมต้น (Initial Code) 

ความตระหนักในตัวเอง 

ความตระหนักในเชิงบวก 

- ไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 

- รับประทานอาหารตามคําแนะนําของแพทย์ 

ความตระหนักในเชิงลบ 

- ปล่อยร่างกายให้เป็นไปตามกรรม 

- รักษาโดยพบแพทย์พื้นบ้าน เช่น ทรงผี หมอนํ้ามัน เป็นต้น 
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ความรู้สึกของผู้สูงอายุเม่ือบุตรไปทํางานต่างจังหวัด 

- ดีใจที่ลูกไปหาเงิน 

- เศร้าใจที่ตนไม่มีผู้ดูแล 

 

หลังจากนั้นเราก็จะเอา Code ตัวสีน้ําเงิน (ตารางท่ี 1) มาใส่ไว้เพื่อจะกําหนดรหัสอีกครั้ง เช่น รหัส

เริ่มต้นเราก็จะได้ความตระหนัก อันนี้คือสกัดมาแล้วจากข้อมูลสัมภาษณ์ Quotation ที่เราไปสัมภาษณ์มาใส่ไว้

ในตารางแล้วมาขมวดเป็นกลุ่มๆ (ตามตาราง) เสร็จแล้วก็มากําหนดอีกคร้ังหนึ่งจะได้ ความตระหนักในตัวเอง 

เห็นไหมเราได้ข้อมูลในเชิงบวกและเชิงลบก็คือความตระหนักในตัวเอง ส่วนดีใจท่ีลูกไปหาเงิน เศร้าใจที่ตนไม่มี

ผู้ดูแล เราจะกําหนดเป็น เราก็จะกําหนดเป็น ความรู้สึกของผู้สูงอายุเม่ือบุตรไปทํางานต่างจังหวัด ความรู้สึกมี

ทั้งดีใจเม่ือลูกไปหาเงิน บางคนก็เศร้าใจที่ไม่มีใครดูแล น่ีคือความรู้สึกที่มีทั้งบวกและลบ แล้วเราก็ได้ตัวแดง

แบบนี้ (ในตาราง) เดี๋ยวเราจะเอาตัวแดงไปทํา Sub theme ธีมต่อไปแบบน้ี (ภาพข้อมูลใน Excell นาทีท่ี 

2:11:51) เวลาลง Excel ก่อนที่จะเป็น Theme กับ Subtheme การนําข้อมูลลง Excell ก็คือเอาข้อที่เราไป

สัมภาษณ์มาใส่ ข้อที่อยู่ในเร่ืองเดียวกันเร่ืองของความรู้ เช่น รหัสT2 คนที่ 2 (สร้างรหัส Run ตามหมายเลขท่ี

กําหนดข้ึน) หลังจากท่ีเราถอดเทปเสร็จแล้วก็นําข้อมูลที่เป็นเร่ืองเดียวกันมา Set เป็นรหัสแล้วลําดับหมายเลข 

โดยแยกแต่ละประเด็นออกจากกันเป็นหมวดหมู่ ระบุวันสัมภาษณ์ท่ีเหมือนและต่างกัน(ดูบรรยายประกอบ) 

การนําข้อมูลลง Excell มีประโยชน์ในการ Support Theme, sub theme คือสามารถ Copy ข้อมูลไปใช้

รายงานผล เพราะเวลารายงานผลการวิจัยเราจะต้องเอา Code คําพูดไปสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการของเรา 

ดังน้ันจะง่ายเวลาท่ีเราจะคัดเลือก Case ที่สําคัญเอาไปวาง (แปะ) สนับสนุนข้อมูลงานวิชาการ สังเกตไหมว่า

วงเล็บหัวเราะมีการสังเกตเกิดข้ึน (ภาพตารางประกอบบรรยาย นาทีท่ี 2:14:55) ถ้ามี Feelling เกิดข้ึนเราก็ใส่

ในวงเล็บไว้  

3. ค้นหาประเด็น (Searching for themes) 

 ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนของการเร่ิมวิเคราะห์รหัสข้อมูลและพิจารณารหัสท่ีเหมือนไว้ด้วยกัน โดยมีการ

จัดเป็นหมวดหมู่และมีการเชื่อมโยงหมวดหมู่หรือรหัสด้วยลูกศร หมวดหมู่ท่ีจัดไว้เป็นกลุ่มคือประเด็น ข้ันตอน

นี้เป็นการแสดงความสอดคล้องของแต่ละประเด็นโดยการทํา mind-maps 

เกิดจากที่เรานําข้อมูลใน Excell (ดูบรรยายประกอบ นาทีท่ี 2:16:27) เรื่อง Initial Thematic Map เป็น 

Map เริ่มต้นจะต้องมีการสอดคล้องกันของทุกประเด็นก่อนยังไม่แยกจากกันเพื่อให้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของสิ่ง
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ที่เราศึกษาก่อน  (ในภาพ Map บรรยายศึกษาเรื่องถูกทอดท้ิง) เร่ิมจากลูกจากบ้านไป (บนสุดของ Map) และ

ปฏิกิริยาของลูกต่อพ่อแม่ (Run ลงมาตามลําดับแผนภาพ) จะสังเกตว่าลูกศรมีความเชื่อมโยงทั้งหมด (ข้อมูล

อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมท่ีได้จากการทํา Initial Code) สกัดแล้วมาทําเป็น Map เพื่อให้เห็นความสอดคล้องสังเกต

ว่าลูกศรโยงกันทั้งหมดจะยังไม่แยกจากกันเพื่อการเห็นภาพรวมท้ังหมดของสิ่งที่เราศึกษา  

4. ทบทวนประเด็น (Reviewing themes) 

 ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนกลั่นกรองประเด็น ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในข้ันตอนน้ีอาจไม่ใช่ประเด็นแท้เพราะมี

บางประเด็นที่ซ้อนกันและบางประเด็นก็สามารถแตกออกไปเป็นประเด็นใหม่ได้ โดยการรวมประเด็นเดียวไว้

ด้วยกัน ประเด็นไหนที่ต่างกันก็จะถูกแยกไปรวมกลุ่มกัน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีแยกกลุ่มใหม่นี้จะต้อง

แน่ใจว่าอยู่ภายใต้ข้อมูลท่ีได้มาจากการเก็บข้อมูลทั้งหมด (ห้ามสร้างประเด็นใหม่โดยไม่อยู่ภายใต้พื้นฐานของ

ข้อมูลที่ถูกเก็บมา) เราเรียกข้ันตอนน้ีว่า Developed Thematic Map ข้ันตอนน้ีจะเร่ิมแยกออกจากกัน (ดู

ภาพแผนภูมิประกอบการบรรยายนาทีที่ 2:18:56) เริ่มแยกออกจากกันแล้ว โดยแยกอันท่ีเหมือนกันไว้ด้วยกัน

(Grouping) สิ่งท่ีได้คือเหตุผลท่ีรู้สึกว่าถูกทอดท้ิง กับอีกอันหนึ่งคือปฏิกิริยาของลูกในเชิงบวกต่อพ่อแม่ซ่ึง

นํามาสู่การที่พ่อแม่ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง และการแก้ปัญหาของพ่อแม่ผู้สูงอายุ แล้วแยกออกจากกันท้ังหมดนี้ถูก

สกัดมาจาก Initial Thematic Map (จาก Map ข้อ3) ที่ลูกศรต้องเชื่อมโยงกันหมด แต่สําหรับ Develop 

Thematic Map จะไม่มีลูกศรเชื่อมกัน กลุ่มใครกลุ่มมัน 

 5. การให้ความหมายและตั้งชื่อประเด็น (Defining and naming themes) 

 ข้ันตอนนี้ประเด็นที่ได้จะเป็นประเด็นท่ีผู้วิจัยรู้สึกพึงพอใจแล้ว เพราะประเด็นได้ถูกกลั่นกรองและ

จัดเป็นหมวดหมู่ รวมถึงมีความเช่ือมโยงของประเด็นอย่างชัดเจนและในแต่ละประเด็นผู้วิจัยต้องคิดเสมอว่า

ประเด็นต่างๆท่ีเชื่อมโยงกันไว้นั้น ได้บอกเรื่องราวท้ังหมดของข้อมูลที่ได้อย่างสอดคล้องและทําให้เห็นภาพรวม

ทั้งหมด นอกจากนี้ประเด็นย่อย (sup-themes) ยังทําให้เห็นโครงสร้างและความหมายของประเด็นใหญ่ 

ดังน้ันกําหนดประเด็นจึงทําให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกัน 

 ประเด็นท่ี 5 น้ี เป็นประเด็นท่ีเราพอใจแล้วและกําลังจะเป็น Map สุดท้ายเพราะเรากําลังจะตั้งชื่อ

ประเด็น จะนําไปสู่การเขียน Report แล้ว เราเรียก Map นี้ว่า Final Thematic Map เป็น Map ที่แสดงให้

เห็นข้ันตอนว่าเรากลั่นกรองมาอีกหนึ่งรอบ เพราะในข้อ 4 Map จะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่ม แต่เรามองว่า 3 

themes นั้นสามารถยุบรวมกันได้ จึงเห็นภาพสุดท้ายของ Final Thematic Map ว่าแบบน้ีโอเคแล้วตอบ

โจทย์ทุกอย่าง ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราต้องการศึกษาหรือท่ีเราต้องการหา ก็เลยได้ Theme ใหญ่ๆอยู่ 



59 

 

2 Themes (ดูภาพแผนภูมิประกอบ นาทีที่ 2:21:36) ก็คือเรื่องของเหตุผลที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง และการ

แก้ปัญหาชีวิตของผู้สูงอายุ New Theme ที่เกิดข้ึนคือการแก้ปัญหา ทําไมถึงบอกว่าเป็น New Theme 

เพราะจริงๆแล้วเราศึกษาเรื่องความรู้สึกที่ถูกทอดท้ิง ซ่ึง Theme แรกตอบโจทย์ไปแล้ว Theme ท่ี 2 โผล่เข้า

มาเพราะเราไม่คาดว่ามันจะเกิดข้ึน พอผู้สูงอายุให้ข้อมูลแก่เราท่านบอกว่าจะพยายามฆ่าตัวตายแต่สิ่งท่ีช่วย

ท่านไว้คือ Buddha Teaching ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ทําให้ยอมรับกับความจริงท่ีเกิดข้ึนจึงหยุดการฆ่า

ตัวตายเพราะกลัวว่าจะผิดศีลธรรม และการแก้ปัญหาเหล่านี้นอกจาก Buddha Teaching แล้วยังได้รับการ

สนับสนุนจากครอบครัว จากเพื่อนบ้านจากชุมชนที่คอยดูแล เช่น เวลาลูกไม่อยู่ไม่เคยมาเยี่ยมเยือนเลย รู้สึก

ว่าถูกทอดทิ้ง แต่เพื่อนบ้านก็เอาอาหารมาให้กิน ชุมชนเวลามีงานเทศกาลสงกรานต์มีการรดนํ้าดําหัวแม้ว่าไม่มี

ลูกตนเองมาแต่ลูกคนอ่ืนก็เห็นคุณค่าของตน (ฉัน) เขาก็มาไหว้ฉันด้วย เป็นต้น ก็รู้สึกดีมันก็เป็นหนึ่งใน 

Problem Solving การแก้ปัญหา แล้วนอกจากนี้ในการแก้ปัญหาตัวน้ีก็นําสู่การท่ีผู้สูงอายุบางคนก็บอกว่าพึง

พอใจในชีวิตแล้ว แม้ว่าลูกจะไม่มาเยี่ยมแต่ก็เข้าใจลูกว่าท่ีเขาไม่มาเยี่ยมอาจเป็นเพราะเขามีความยากลําบาก

ในเมืองใหญ่จึงไม่มาเยี่ยม ผู้สูงอายุสองคนเจอสถานการณ์เดียวกันคือลูกไม่มาหาแต่คนหนึ่งรู้สึกถูกทอดทิ้ง อีก

คนหนึ่งไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพราะเขายอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนมี Life Satisfaction มีความพึงพอใจในชีวิตเขาก็ไม่

รู้สึกว่าน่ีคือปัญหา เราก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลท่ีเราได้และภาพท่ีเราได้แหละนี่ก็คือ New knowledge 

หรือ Imagin Data ที่เกิดข้ึนเหนือความคาดหมายคือ Problem Solving อันนี้ก็คือสิ่งท่ีได้ก็เลยกลายเป็น 

Thematic, Final Thematic Map ก็เลยได้ 2 Themes แล้วหลังจากน้ันเราก็จะนําผลสองอันมานําไปสู่การ

เขียน Report 

6. การรายงาน (Producing the report)  

 ดังจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์เชิงประเด็นทําให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลและไม่มี

การซํ้าซ้อนของข้อมูล สําหรับการเขียนรายงานน้ันประเด็นท่ีได้นั้นต้องนํามาเป็นหัวข้อใหญ่เพื่อลงรายละเอียด

โดยเขียนเชิงวิชาการ และต้องมีการนําคําพูดหรือคํากล่าว (Quotation) ขอผู้ให้ข้อมูล (Informant) มา

สนับสนุนการสรุปข้อมูลวิจัย 

 จุดเด่นของเขาคือไม่มีการซํ้าซ้อนของข้อมูล เพราะสกัดถึงสองข้ันตอน ถ้า Theme ไหนที่ซํ้ากันเราก็ 

Group รวมกันแล้วมองให้เห็นภาพ  Mapping จะทําให้คนอ่านมองเห็นภาพเวลาเราเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพ

เวลาเขียนต้องเขียนให้คนอ่านเขาติดตามเราได้ตั้งแต่ต้นจนจบ เขียนอย่างไรให้คนอ่านตามเรื่องราวที่เรากําลัง

เล่า ฉะนั้นวิธีการท่ีจะดึงดูดเขาคือเขียน Map ออกมา  เขาจะได้เข้าใจเราได้มากข้ึนว่าสิ่งที่เราศึกษาเราได้อะไร
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ออกมา แล้วพอเขียน Map ออกมาแล้วเราก็ต้องอธิบายต่อว่ามันเป็นแบบนี้ๆ ดังนั้นต้องทําเป็นวิธีการก็คือเอา 

Theme ที่เราได้ทั้งสอง Theme เอามาเป็นหัวข้อใหญ่เพื่อลงรายละเอียดในเชิงวิชาการ แล้วก็เอา 

Quotation เอาคําพูดของ Informant มาสนับสนุนข้อมูลและผลสรุปที่เราได้ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบน้ี 

(ดูภาพแผนภูมิประกอบบรรยาย นาทีท่ี 2:25:42) วิธีการคือ หัวข้อ การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่ามีสองประเด็น

ดังต่อไปนี้ อันเป็นตัวอย่างจากงานวิจัยภาษาไทยอีกเร่ืองหนึ่งที่ตนเองทํา (ตัวอย่างแผนภูมิ) ก็นําประเด็นใหญ่

ทั้งสองท่ีได้มาเขียนเป็นสองหัวข้อแล้วอธิบายรายละเอียด เช่น แรงสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น เวลาใส่ 

Quotation ให้ใช้อักษรตัวเอียง ลงวันที่เราสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เม่ือ) เราเลือกมาประมาณ 2-3 Quotations 

ก็พอเฉพาะที่สําคัญๆ มาสนับสนุนสิ่งท่ีเราอธิบาย แต่ตอนสรุปจะต้องเขียนเป็นภาษาวิชาการ นี่คือทฤษฎี

ทั้งหมดท่ีได้เล่าไป ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการถอดเทป ว่าต้องทําอย่างไร 

ตัวอย่างการถอดเทป 

 (ดูภาพสไลด์ประกอบการบรรยาย นาทีที่ 2:27:56) ในตาราง Excell สัมภาษณ์ 12 คน ใช้รหัส

อาสาสมัครที่ตั้งข้ึนคนละช่อง ใส่อายุ ใส่เพศ วันที่สัมภาษณ์ เพราะเวลาใส่ Quotation จะต้องระบุรหัสและ

วันที่สัมภาษณ์ โดยใส่ชีทที่ 1 ก่อน  อันนี้สัมภาษณ์ 12 คน  เร่ืองความรู้ได้อะไรบ้าง เวลาเราจะก๊อฟไปใส่  

Quotation ก็ Double click เลยแล้วเอาไปวาง แล้วก็มาใส่เป็น Sheet แบบนี้ (ดูในบรรยาย) วิธีการป้องกัน 

รหัสไหนที่พูดเร่ืองวิธีนี้ พูดเร่ืองน้ีเราก็เอามาใส่ แต่ก่อนที่จะเอามาใส่คุณต้องไปถอดเทปก่อน ถอดแล้วก็เอามา

ใส่ เช่น รหัส 91 อายุ 78 ปี สัมภาษณ์เม่ือ ต้องใส่เสมอเพราะเป็นหลักสากล นี่คือหลัก ATA  และห้ามใส่ชื่อ 

สกุล ของ Informant อย่างเด็ดขาดเพราะผิดหลัก Ethic เราจะใส่ได้แค่รหัสกับอายุของเขา สัมภาษณ์วันท่ี

เท่าไหร่ ความรู้สึก นักวิจัยเป็นคนถามนะคะ รู้สึกแผ่นดินไหวมาก่ีปีแล้วกะเจ้า ต้องอู้คําเมืองนะคะไปสัมภาษณ์

ภาคเหนือ คนตอบก็ตอบว่า ปี๋ท่ีแล้วนี่ก่า ได้ปีกว่าวันตี้ 5 พฤษภ้า, คราวนี้จะถามเร่ืองแผ่นดินไหวน่ะเจ้า

ความรู้สึกของป้อเนี่ยกึดว่าแผ่นดินไหวมันเกิดจากหยัง เจ้า, คนตอบก็บอกว่า ก็บ่อศึกษารายละเอียดมาเน้อ, 

เห็นการตอบการถามเขาไหมคะ เปลือกโลกมันเป็นยังไง คุณตาบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดจากเปลือกของโลก

นักวิจัยก็เลยถามว่าเปลือกโลกมันเป็นยังไง คืออยากรู้ความรู้ของเขาว่าเขามีความรู้ด้านแผ่นดินไหวมากน้อย

แค่ไหนก็เลยถามว่าเปลือกโลกมันเป็นยังไง, เปลือกโลกของมันแตกระแหง, ก่อนหน้าน้ีเคยมีเจ้าหน้าที่มาให้

ความรู้เรื่องนี้ก่อเจ้า, พ่ออุ๊ยบอกว่า บ่อมีน่อ, แล้วอุ้ยรู้ได้อย่างใดเจ้า, ก็ฟังข่าวหนั่งสือพิมพ์น่ะก่ะ, ต้องมีก่ะด้วย

นะเพราะคนเหนือเขามีก่ะ แล้วช่วงที่มีแผ่นดินไหวเนี่ย จะมีอะไรเตือนล่างหน้าก่อ, บ่อมีอ๊ะ, มันไหวดัง หลื่ม   

หลื่ม หลื่ม, (อันหลื่ม ก็ต้องหลื่มนะคะ) เวลาถอดเทปมาเนี่ย เขาหลื่มๆ เราก็ต้องหลื่มตามด้วยนะ, ป้อก็สั่นแล่
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วกะนึกว่าแผ่นดิ๊นไหว่แล้วมันกะไหวหลื่มๆๆๆ ก่ะ ป้อก็เลยกะโดดมาอยู่ก้างล่างนี่ก่ะ, เราก็ต้องหลื่มตามนะคะ 

แล้วซ่ัวๆก็ต้องใส่ลงไปด้วยนะ เนี่ยเขาเรียกว่า Verbatim ถอดเทปคําต่อคํานะคะ ให้รู้บริบทของพื้นท่ีว่าเป็น

ภาคเหนือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาสกัด ความคุ้นเคยของข้อมูลก็คือถอดเทปเอง พอถอดเทปเสร็จเราก็

ต้องมาสกัดว่าเร่ืององค์ความรู้ สกัดเพื่อท่ีจะก๊อปลงไปวาง ลงไปวางใน Excell ก็มาดูว่าในการท่ีจะลงไปวาง

เนื่องจากว่าสัมภาษณ์หลายคนแล้วเราก็จะมีประเด็นคําถาม แล้วในคําถาม จะมีแนวคําถามอยู่แล้ว จําได้ไหม

คะว่าเรามีแนวคําถามอยู่ว่าเราจะถามอะไรบ้าง แนวคําถามจะ Guide เราว่าในแต่ละ Sheet ของ Excell เรา

ควรจะใส่เรื่องอะไรบ้าง คําว่าแนวคําถามมันจะทําเรารู้ในแต่ละ Sheet ของ Excell ว่าเราจะใส่เร่ืองอะไรบ้าง 

แต่มันจะเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนให้ข้อมูลมากกว่าท่ีเราถาม คือแนวคําถามมันใช้ได้ไม่ทั้งหมดหรือบางทีใช้

หมดแต่มีคําถามเกินเราก็จะได้องค์ความรู้ใหม่นะคะ องค์ความรู้ท่ีเราจะได้ เรื่องความรู้ อันนี้เราต้องถามอยู่

แล้วเพราะเราถามเกือบทุกคนเลยว่าพอจะมีความรู้เร่ืองแผ่นดินไหวว่ามันคืออะไรนะคะ แต่ตรงนี้จะรู้แค่บาง

คนเราจะได้จากแค่บางคน ส่วนวิธีป้องกันบางคนก็ตอบ บางคนก็ไม่ได้พูดถึงตรงน้ี เพราะฉะนั้นคนไหนท่ีตอบ

เราก็เอาคําตอบมาใส่ไว้ตรงน้ี(ช่องวิธีป้องกันใน Excell) ดังนั้น Sheet ตรงนี้มันจะรู้จากอะไร ก็รู้จากแนว

คําถามของเรา(นั่นแหละ) ที่เราสร้างแนวคําถามไว้ แล้วคําตอบได้อะไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทั้งหมด 

เราจะได้เกินจากท่ีเราถาม สิ่งเกินมาเม่ือเราน่ังดูเราถอดเทปเราจะรู้เลยว่ามีข้อมูลอะไรที่เกินจากเดิมเอามาใส่

ไว้ใน Sheet เพราะเราจะรู้ว่าบางคนเขาก็ตอบบางคนเขาก็ไม่ได้ตอบ มีบางเร่ืองที่น่าสนใจก็คือปัญหาและ

อุปสรรค บ้านปูน มันพังแต่บ้านไม้ไม่เป็นไร มีหัวเราะ มีใส่การสังเกตด้วย มีหัวเราะมีถอนหายใจการสังเกต

หัวเราะถอนหายใจถอนหายใจมันมีความหมายนะคะ การสังเกตบางอย่างต้องใส่ในวงเล็บเพราะหลักการ

สังเกตเหล่าน้ีมันมีความหมาย ถอนหายใจมีความหมายค่ะเพื่อให้รู้ว่าเขามีความทุกข์ใจอยู่ เพราะว่ามันพังคือ

ถ้าแผ่นดินไหวมากมันก็พังนะเขาถอนหายใจแต่ก็หัวเราะกลบเกลื่อนไป มีหัวเราะด้วยนะคะ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มี

ความหมายนะคะ เรื่องรูปแบบ อันน้ีถามเขาว่ารูปแบบยังไงจะให้หน่วยงานรัฐมาช่วยตรงไหน แล้วก็ปัญหา

เรื่องสุขภาพเราก็จะถามแล้วก็เอามาทํา ก็จะได้ท้ังจากแนวคําถามท่ีเราสร้างไว้แล้วก็จากสิ่งที่เราไปถามแล้วได้

ข้อมูลเพิ่มเติม เราก็เพิ่มเติมใน Sheet ตรงน้ีโดยดูจากข้อคําตอบที่เราได้ ดังนั้นนักวิจัยก็ต้องนั่งอ่านการท่ีเรา

จะรู้ว่าเราจะเอาข้อมูลใป Cove วางใส่ Sheet ไว้ยังเราก็ต้องอ่านแล้วสกัดออกมาว่าตรงนี้เราจะเอาไปใส่ใน 

Sheet นี้ แต่เราต้องทําย่อยอย่างที่ได้อธิบายไป ย่อยลงมาตามตารางตามท่ีกล่าวในทฤษฎี แต่ถ้าจะให้ง่ายคือ

ใส่ใน Excell ง่ายตรงที่เวลาเรามาทําเอาเข้าไป Support สนับสนุนรายงานการวิจัยเราก็สามารถ Cop ไปได้

เลย แล้วเราก็จะรู้ด้วยว่ามาจากรหัสไหนเป็นคนตอบ แล้วรหัสน้ีสัมภาษณ์วันไหนก็ไปดูที่ Sheet แรก เช่น 
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รหัส 159 สัมภาษณ์วันไหนเราก็มาดู159 สัมภาษณ์วันท่ี 16 กรกฎา ปี 58 เราก็จะได้วันที่สัมภาษณ์แล้วก็ได้

รหสั เพราะฉะน ั้นก็เลยมองว่าท้ังหมดนี้ของ Excell นํามาทําเป็น Mind map แล้วก็กลั่นกรองออกมา สุดท้าย

ก็ได้ Thematic map ออกมา แล้วเรานาสามารถนํามาเขียนเป็น Report ได้ ก็อย่งท่ีนําเสนอไปพอเป็น 

Report แล้วก็จะออกมาเป็น (ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ) เอามา Support แต่ก่อนที่จะเขียนแบบนี้เราต้อง

ใส่ Thematic map ลงไปก่อนเพื่อให้เห็นภาพ ตรงนี้ก็คือ Final Thematic Map น่ันเอง เพราะว่าถ้ามี 2 

Themes เราก็ไปอธิบายเลย Theme 1 แบบนี้ Theme 2 แบบน้ี ที่จริงแล้วยังมีตัวย่อยลงไปอีกแต่

เนื่องจากว่าเนื้อท่ีของกระดาษไม่พอเราก็ใส่เท่านี้ก็พอท่ีเหลือเราค่อยไปอธิบายรายละเอียด 

 ถามว่าแล้ว Focus Group Discussion สามารถเอามาทําเป็น Thematic analysis ได้ไหม ก็

สามารถเอามาทําได้นะคะ อันน้ีก็เป็นอีกหน่ึงตัวอย่างที่ตัวเองทํา นี่ค่ะ Focus Group Discussion (ภาพ

ประกอบการบรรยาย นาทีที่ 2:38:56) เช่น Focus group ผู้นําชุมชน ใส่วันท่ีเท่าไหร่ จํานวนผู้ให้ข้อมูลมี

ทั้งหมดก่ีคน เราก็ทํารหัสเหมือนกัน เช่น P1,P2,P3 เป็นต้น (P ย่อมาจาก Participant) ใครท่ีเอ่ยชื่อของ

ตนเองให้ใส่ xxx แทนชื่อที่เขาเอ่ย ห้ามระบุตัวตนอาสาสมัครเด็ดขาด นี่คือการถอดเทปจากการทํา Focus 

group ถอดเทปตอนที่ทําเรื่องแผ่นดินไหวนะคะ ก่ี Richter เราก็นําเสนอข้อมูลให้เป็นจริงก่อเวลาบันทึกเสียง

เราจะไม่เอ่ยชื่ออาสาสมัครจะเอ่ยแค่รหัส เช่น คุณลุงหมายเลข 6 ป้าหมายเลข 4 เพราะมันมีเทปบันทึกอยู่เรา

ห้ามเอ่ยชื่ออาสาสมัครนะคะ แล้วแผ่นดินไหวมันเป็นยังไง มาช่วยกันยังไง เราก็ถอดเทปออกมาก็จะเป็น

ประมาณนี้ 

ก็แยกออกมาทําเป็น Thematic analysis ได้นะคะ อันนี้(ภาพนําเสนอ) เป็น Them สําหรับ Focus group 

กับ Theme สําหรับ In-depth interview นะคะ (ตัวอย่างผลการวิจัยเชิงคุณภาพภาษาไทย นาทีท่ี 2:41:29)  

 ตัวอย่างงานวิจัยต่างประเทศ(ภาพบรรยาย นาทีท่ี 2:42:47) อันน้ีคืองานวิจัยที่ทํานะคะ เป็นแบบ 

Qualitative เหมือนกันนะคะ คือเราใส่ Theme ลงไป เวลาไล่ Theme เผอิญว่างานวิจัยนี้ได้พบ 2 Thems, 

Theme ท่ีหน่ึงอธิบายเสร็จแล้วเราใส่ภาพ Map ของ Theme ที่สองแล้วก็อธิบาย เสร็จแล้วก็ใส่ Support 

ด้วย Quotation จะมีคําว่า อ่ืม จะมี Folk term คําว่า Karma เขาบอกว่า My Karma will be decreased 

and I will not go to the hell, if he is ordained to  a monk for me. คือที่โชว์ตรงนี้ให้ดูเพราะว่ามัน

คือ Folk term มันสามารถใส่คําที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่เราศึกษาแต่ว่าเราต้องใส่วงเล็บอธิบายไว้ด้วยเพื่อให้

ผู้อ่านทราบว่าน่ีคือ Folk term เช่น ภาษาภาคเหนือท่ีเป็นภาษาไทยเราก็ใส่ป้ออุ้ยแม่อุ้ยแต่ก็ต้องวงเล็บว่าคุณ

ตาคุณยาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นคนภาคกลางเข้าใจว่าเรากําลังเอ่ยถึงอะไร เสร็จแล้วเราก็สรุปเป็นศัพท์
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วิชาการ แล้วก็ใส่ Feeling ใส่ความรู้สึกของเขาลงไปได้ใน Quotation  ว่าเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือตัวอย่าง

สําหรับการเขียนผลวิจัย เช่น เร่ืองบาปบุญคุณโทษ บุญไผบุญมัน อันนี้ภาษาอีสานนะคะ บุญใครบุญมัน The 

outcome depends on  that person’s merit ผลของใครของมัน ก็ใส่อธิบายได้ใน Quotation แต่ว่าให้

ใส่ในวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้เพื่ออธิบาย Folk term ข้างหน้าหรือเป็นคําท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยของเราที่เป็น 

Key word ท่ีสําคัญใส่ลงไป ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัย แล้วยังมีตัวอย่างการตีพิมพ์ ก็จะคล้ายๆกับผลการวิจัยเวลา

ที่เราตีพิมพ์เราต้องใส่ Thematic map ให้เขาเห็นด้วยนะคะว่าภาพ Map ของเรามีท้ังหมดก่ี Theme ใส่ 

Final Thematic Map ให้เขาเห็นก่อน หลังจากนั้นเราก็แยก Theme เอาภาพ Theme มาใส่แล้วก็อธิบาย

เวลาตีพิมพ์ผลการวิจัย เพราะผลการวิจัยเชิงคุณภาพ Research article ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพสิ่งที่ฝรั่ง

ต้องการเห็นคือ Map โดยเฉพาะใครที่อ้างตัวว่าเป็น Thematic analysis ยิ่งจะต้องมี Map โชว์ให้เขาเห็นอัน

นี้สําหรับ International Journal ถ้าใครบอกว่าใช้ Thematic analysis จะต้องมี Map ค่ะ เท่าที่ตรวจ

งานวิจัยมาและเท่าที่อ่านงานวิจัยของฝร่ัง เวลาเขาบอกว่าเป็น Thematic analysis เขาจะโชว์ Map ทุกครั้ง 

พอโชว์ Map ในนั้นจะมี Theme แล้วก็คําอธิบายลักษณะของงานวิจัย ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าบอกว่าใช้ 

Thematic analysis  

เปิดเวทีถาม-ตอบ 

ถาม: การวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายประเภท เช่น Grounded theory, Phenomenology, Biography ในแต่

ละการวิจัยเชิงคุณภาพในแต่ละแบบเราสามารถท่ีจะประยุกต์ในลักษณะของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวิธี 

Thematic ได้หรือไม่ อย่างไร มีความต่างความเหมือนอย่างไร เราสาสารถท่ีจะ Adopt หรือ  Adapt อย่างไร

ได้บ้าง 

ตอบ: อันน้ีขอเล่าจากที่ตนเองชอบอ่านงาน Article เชิงคุณภาพของต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น

ตระกูล Phenomenology หรือว่า Ethnography เขาใช้ Thematic analysis ค่ะ เม่ือก่อน Grounded 

theory เขาก็จะมี Grounded Theory Analysis ของเขาต่างหาก ณ ตอนน้ีนักวิจัย Grounded theory ท่ี

เป็นฝรั่งเขายังบอกว่าเขาใช้ Thematic analysis เลย ดังนั้น Grounded theory ก็สามารถนํามาใช้ 

Thematic analysis ได้ค่ะ แม้แต่ Focus group ก็ยังใช้ Thematic analysis ได้ มันเป็นการวิเคราะห์เชิง

ประเด็นที่ใช้กับงานวิจัยเชิงคุณภาพเกือบทุกชนิดเลย ที่ดูมาแล้วมาหยิบ Thematic analysis หมดเลย

โดยเฉพาะ America กับ Canada ณ ตอนนี้ Australia กัน New Zealand ก็ใช้ Thematic analysis ค่ะ  
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ถาม: การใส่ Code ทําอย่างไรคะ  

ตอบ: อธิบายไปแล้วใน Slide เขาจะใส่ Code ไม่เหมือนวิธีอ่ืนนะคะ วิธีอ่ืนถ้าเป็น Domain analysis เขาจะ 

(Run) ไล่แล้วก็ Code แล้ว Code ใส่กันอีก แล้วก็เอามาเป็นอีกคํานึงจนครบคําของเขาก่อน แต่อย่างที่ได้

อธิบายไปก็คือเราสร้างความคุ้นเคยอ่านให้ละเอียดก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันจะทําอะไรได้บ้าง แล้วเราก็เอาแต่ละ

คําตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาใส่เพื่อหารหัสเร่ิมต้นก่อน 

 

ถาม: เวลาถอดเทปไม่สามารถใส่ชื่อผู้สัมภาษณ์ได้ แต่ขณะสัมภาษณ์เราต้องการถามชื่อผู้สัมภาษณ์ได้ไหม 

ตอบ: ไม่ได้นะคะ เพราะขณะสัมภาษณ์จะถูกบันทึกเสียง จะถามชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ค่ะเราต้องรู้ล่วงหน้า

ก่อนว่าเขาชื่ออะไร ไม่ควรปรากฏชื่อเขาในการบันทึกเสียงหรือการถอดเทปเพราะผิดหลักจริยธรรมของการ

วิจัยในมนุษย์ค่ะ 

  

ถาม: การใส่ Code เวลาเราไปสังเกตจะต้องมีการ Group จํานวนคนที่ให้ข้อมูลมากท่ีสุดหรือไม่ท่ีเราจะนํามา

ใส่ Code อันดับแรก เช่น P1 ให้ความคิดเห็นมากที่สุดก็ให้เป็น P1 หรือไม่อย่างไร 

ตอบ: การใส่ Code จริงๆแล้ว Code มาจากแนวคําถามของเรา เราจะมีแนวคําถามในมือก่อน เราพร้อมท่ีจะ

ถามหลายๆ Case ดังนั้น ตัวน้ีมันจะเป็น Guide ให้เราแล้วว่าเราจะได้คําตอบอะไรจากเขาบ้าง ดังน้ันคําตอบ

ที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ตัวนี้เราก็ใส่ไว้ใส Sheet ก่อน หลังถอดเทปออกมาหมดแล้ว

เราเอาคําตอบมา(แปะ) ใส่ไว้ใน Sheet 1 ก่อน แล้ว Sheet 2 ก็มาดูคําตอบของคนท่ี 1 เป็นหลักอีกว่าคําตอบ

ต่อไปของเขาบอกอะไรเราบ้าง บอก Content อะไรไหมที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่เราต้องการรู้ ถ้าหากเป็น Content 

ที่ คือเราจับจาก Case แรกก่อนมาทําเป็น Sheet แล้ว Case ที่สองจะได้อยู่ใน Mode เดียวกันจาก Case 

แรก แต่ Case ที่สองอาจจะมี Sheet อ่ืนท่ีเพิ่มเติมออกมาแล้วก็สร้าง Sheet ใหม่ข้ึน เพราะว่าเราได้ข้อมูล

ใหม่เกิดข้ึนก็เพิ่ม Sheet เข้าไป เพราะฉะน้ัน Sheet ใน Excell จะได้มาจาก Case 1 ก่อนเลยถ้าจับหมวด 

Case 1 ได้เราก็จะจับหมวดต่อไปได้ พอได้คําตอบมาเราก็สามารถหย่อนลงไปใน Sheet 1 2 3 ได้ จับ Case 

1 ให้ได้ก่อนเลยค่ะเพราะสําคัญ Case ต่อมาเราก็จะได้คําตอบใหม่ที่นอกเหนือแนวคําถามเราก็เอามาแปะใน 

Sheet 1 พอ Sheet 3 เราได้คําตอบใหม่ก็เอามาแปะ Case 4 ก็จะได้คําตอบใหม่จากคําถามเดิมก็เอามาแปะ

ใน Sheet ใหม่ที่สร้างข้ึนก็จะ(ไล่) Run ไปเร่ือย ๆ (ผู้ถาม: ก็แสดงว่าก็จะคล้ายๆ Theory แต่ว่าคําถามเรารู้อยู่

แล้วว่าถามอะไรเราจึงจะสามารถเอามาเป็น Guideline ได้ว่า Case 2 3 4 ต้องใส่ Sheet ยังไง) ใช่ค่ะ พอจะ
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รู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะข้อมูลที่ได้อาจจะต้องใช้คําถามที่ไม่ได้เตรียมไว้ มันเป็นแค่แนวที่พอจะรู้ว่าจะถามอะไร

แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้ท้ังหมด อาจจะได้เกินมาหรืออาจจะได้ข้อมูลมากกว่าคําถามที่เตรียมไว้ เช่น เตรียมไว้สิบ

คําถามแต่พอจริงๆเราได้สิบห้าคําถามเพราะเขาให้ข้อมูลใหม่มาเรื่อย ๆ เราก็จะได้ Sheet เพิ่มข้ึนมาเรื่อย ๆ 

อย่างนี้ค่ะ เพราะต้องให้มันอ่ิมตัวเราจะไม่สามารถใช้คําถามเดิมได้ตลอดทุก Case อยู่แล้วเราะข้อมูลต้องเพิ่ม

ไปเร่ือย ๆ เพราะมันยังไม่อ่ิมตัว (ผู้ถาม: คําว่าอ่ิมตัวเป็นยังไงคะ คําถามสิ้นสุดและอ่ิมตัวเราดูจากอะไรคะ) ก็

ได้อธิบายไปช่วงก่อนพักเบรคแล้วนะคะ การอ่ิมตัวของข้อมูลหรือ Saturation  data แต่จะทบทวนให้อีกรอบ

นะคะ สมมุติว่าเราถามคนแรกเรามีแนวคําถามอยู่ 10 คําถามแนวคําถามนี้เราไปถามคนแรก ถามคนแรกก็

ไม่ได้หมายความว่าคนแรกจะหยุดที่ตรงนี้ คนแรกอาจจะให้ประเด็นใหม่เราเพิ่มมาอีก ให้ข้อมูลได้เยอะข้ึน พอ

เข้าสู่คนที่สอง ถามคนแรกแล้วต้องมาถอดเทปก่อนนะ ถอดเทปเสร็จปรากฏว่าทําให้เรารู้ว่ามันมีข้อมูลมากว่า

แค่คําถามที่เราเตรียมไว้ เราก็เลยเพิ่มข้อคําถามไปอีกประมาณ 3 ข้อ แล้วไปถามคนท่ีสองจากที่มีอยู่ 10 

คําถามเราก็เพิ่มไปอีก 3 ข้อ รวมเป็น 13 คําถามแล้วนําไปถามคนที่สอง ปรากฏว่าคนที่สองให้คําตอบมากข้ึน

ไปอีกทําให้เรามีความอยากรู้อะไรมากข้ึนไปอีก มีประเด็นที่เราสนใจเพิ่มข้ึนไปอีกจาก 13 คําถามก็จะ

กลายเป็น 15 คําถาม แต่ 15 คําถามน้ีจะนําไปใช้ในคนที่สามเพราะว่าคนที่สองให้ข้อมูลมากข้ึน พอไปใช้ในคน

ที่สามเขาก็ให้ข้อมูลมากข้ึนไปอีกก็ไปเพิ่มข้อคําถามในคนที่สี่ ไปเร่ือย ๆ จนถึงคนที่สิบ แต่ปรากฏว่าพอไปถึง

คนที่สิบข้อมูลที่คนท่ีสิบให้มาไม่ได้ต่างจากคนท่ีหน่ึง สอง สาม สี่ ห้า ให้มา คือไม่มีข้อมูลใหม่อีกแล้วให้

เหมือนกันคําตอบซํ้าๆ กันไม่มีข้อมูลใหม่กว่าน้ีอีกแล้ว เราจะหยุดที่คนท่ีสิบก็ได้แต่ส่วนใหญ่นักวิจัยต้องการ 

Confirm ว่ามันอ่ิมตัวที่คนท่ีสิบจริงหรือไม่ เขาก็เลยลองไปสัมภาษณ์อีก 2 case เพื่อ make sure ว่าคําตอบ

มันวนอยู่แค่ตรงน้ีไม่มีอะไรใหม่มากไปกว่านี้ ก็เลยเพิ่มอีกสองคนกลายเป็นสิบสองคน ดังนั้นงานวิจัยก็เลย

เต็มที่อยู่ท่ีสิบสองคน ดังน้ันการท่ีไม่มีข้อมูลใหม่เกิดข้ึนเขาก็เลยเรียกว่ามีการอ่ิมตัวของข้อมูลแล้ว อยู่ที่สิบสอง

คนก็เลยได้สิบสองคนมาเป็น Informant ทั้งหมดมีสิบสองคนที่อ่ิมตัวแล้ว ไม่มีข้อมูลใหม่อะไรมากไปกว่าน้ีแล้ว

หยุดท่ีตรงนี้แล้ว เรียกว่าความอ่ิมตัว 

ถาม: อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างข้อมูลการถอดเทปแล้วนํามากําหนดอีกสักรอบ 

ตอบ: (หัวเราะ) เอาอีกสักรอบเหรอคะ อ๋อ เคยไปเรียนที่ Curtin เหมือนกันค่ะแต่ตอนนั้นไปเรียนภาษาอังกฤษ 

เป็น Course ภาษาอังกฤษท่ี Curtin, Western Australia ค่ะ ไปเรียนอยู่ท่ีนั้นประมาณหน่ึงเดือนค่ะ Curtin 

University    

ถาม: ความแตกต่างของ Domain thematic และ Content analysis  



66 

 

ตอบ: อันน้ีก็ได้พูดไปแล้วนะคะความแตกต่างของ Domain thematic และ Content analysis อ่านๆนะคะ

ของ Domain analysis กับ Content, content ไม่เคยใช้แต่ว่าเคยได้อ่านของคนอ่ืนเขาก็จะ ถอดเทปเสร็จ

แล้วก็จะ Code เอาวงกลมใส่ Wording นะคะ ในที่เหมือนๆกัน ซํ้าๆกันแล้วก็ Group wording เหล่านั้นมา

เป็นกลุ่มคํา แล้วก็ Group จากกลุ่มคําไปเป็น Domian อีกทีนึง เขาจะใช้วิธีการแบบนั้นนะคะ จริงแล้วก็ไม่

ต่างมาดูว่าอะไรง่ายกว่ากัน เรามองว่า Thematic ง่ายกว่า 

ถาม: นําไปอ้างอิงในภาคผนวกได้ไหม 

ตอบ: ถ้ากําหนด Code ไว้แล้วนําไปอ้างอิงช่ือ ชื่ออะไร ชื่ออาสาสมัครไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้ ยกเว้น

งานวิจัยบางงานวิจัย คือมีงานวิจัยแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าจําเป็นต้องเปิดเผยชื่ออาสาสมัคร เช่น ไปสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิเช่นงานวิจัยทางภูมิศาสตร์ของมหาวิยาลัยเกษตรฯ เราทํา มีอาจารย์ท่านหน่ึงท่านก็แชร์

ประสบการณ์ท่านบอกว่ามันจําเป็นต้องเปิดเผยชื่อ สกุล ของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่เขาไปสัมภาษณ์เชิง

ลึกเพื่อที่จะ Support การทํา Mapping ทางภูมิศาสตร์เราก็เลยตอบว่าได้ อาจารย์จะเปิดเผยชื่อ สกุลของ

อาสาสมัครได้ แต่อาจารย์ต้องมีหลักฐานว่าเขายินยอมเปิดเผยชื่อ สกุล ค่ะ ต้องให้เขาเซ็นว่ายินยอมให้เผยชื่อ 

สกุล ถ้ามีหลักฐานว่าเขายินยอมก็เก็บหลักฐานไว้ค่ะ ถ้ามันเป็นทฤษฎีหรือเป็น Metrology ท่ีต้องเปิดเผย ก็

ต้องให้เขาเซ็นยินยอม ไม่เช่นนั้นนักวิจัยจะถูกฟ้อง 

ถาม: ความถ่ีของคําตอบที่ตรงกัน หรือไม่ตรง หรือขัดแย้งกันจะเอามาพิจารณาอย่างไร เช่น คําถามที่หนึ่งตรง

กับคําถามที่สอง เช่น ผู้ให้ข้อมูลหากคําตอบไม่ตรงกันและไม่มีข้อมูลใหม่เลยอย่างนี้เรียกว่าข้อมูลอ่ิมตัวไหม 

ตอบ: ความถ่ีของคําตอบหรือความเหมือนหรือขัดแย้งจะไม่เก่ียวกัน อย่าลืมนะคะการอ่ิมตัวหรือไม่ข้ึนอยู่กับ

ข้อมูลใหม่ท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช่อยู่ท่ีความขัดแย้งหรือความเหมือนของคําตอบ ไม่เก่ียวนะคะ คําถามท่ีถามไปคนน้ี

อาจจะตอบอีกอย่างหน่ึง อีกคนอาจจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเขาได้ตอบคําถามเราแล้ว แต่อีกคําถามหน่ึงคน

นี้ตอบแบบน้ี อีกคนตอบเหมือนกันแต่เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ เช่น ถามคุณยายว่ารู้สึกถูกลูกทอดทิ้งไหม, 

ใช่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพราะลูกไม่ติดต่อเลยไม่ส่งเงินมาให้, นี่คือคําตอบของคนนี้ แล้วก็ไปถามอีกคนหนึ่ง คุณตา

รู้สึกว่าลูกทอดทิ้งไหมลูกทอดทิ้งเป็นยังไง ตาบอกว่า, อ้อ ลูกฉันเหรอมันไม่ส่งเงินมาให้ ต่อให้โทรมาหาก็ถือว่า

ทิ้งนะเพราะไม่เหลียวแลไม่เอาเงินมาให้ใช้เลย, พอไปถามคุณยายคนที่สามเขาก็บอกว่า, ใช่ลูกไม่ติดต่อไม่เอา

เงินมาให้เลย ถูกทิ้งเหมือนกันฉันรู้สึกว่าถูกทิ้งแล้วฉันก็เลยพยายามฆ่าตัวตายเพราะไม่มีคุณค่ากับลูกแล้ว, น่ีก็

คือข้อมูลใหม่ คือได้ข้อมูลใหม่นอกเหนือจากท่ีคนแรกตอบ เพราะสองคนแรกบอกว่าลูกทอดท้ิงไม่ติดต่อ อีก

คนบอกว่าไม่ส่งเงินมาแม้ว่าจะโทรก็คือทิ้ง แต่อีกคนก็ตอบว่าลูกไม่ทําอะไรให้เลยไม่ติดต่อไม่ส่งเงินแล้วก็เลย
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พยามจะฆ่าตัวตาย คนท่ีตอบว่าจะฆ่าตัวตายนี่แหละท่ีเป็นความรู้ใหม่ เพราะสองคนแรกไม่ได้พูดถึงตายเลย 

เพราะฉะนั้นคําตอบท่ีได้จากคนที่สามคือความรู้ใหม่ที่เราจะนําไปถามคนท่ีสี่ ถามคนท่ีสี่เลยว่าลูกท้ิงไหม ตอบ

ว่าใช่ลูกท้ิงฉัน,  แล้วยายพยามจะฆ่าตัวตายไหม น่ีคือคําถามที่ได้จากข้อมูลคนที่สามเราก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่า

ถ้าถามคนท่ีสี่จะต้องถามเร่ืองฆ่าตัวตายด้วย ว่าถ้ารู้ว่าถูกทอดท้ิงเคยพยายามฆ่าตัวตายไหม นี่คือคําว่าข้อมูล

ใหม่ ได้ข้อมูลที่มากกว่าคนเดิมที่ถาม (อันน้ีเข้าใจเนาะ) เพราะคนท่ีหนึ่ง สอง สาม ตอบแค่ว่าท้ิงหรือไม่ทิ้ง แต่

คนต่อไปบอกนอกจากทิ้งแล้วฉันก็ยังจะฆ่าตัวตายนะ เพราะรู้สึกไม่มีคุณค่าแล้ว ลูกไม่รักตายซะดีกว่า ได้ข้อมูล

ใหม่ละ ก็เลยต้องไปถามในคนต่อไปว่า แล้วเคยพยายามฆ่าตัวตายไหม น่ีคือข้อมูลใหม่นะคะมันก็เลยยังไม่อ่ิม

ไง ก็เลยต้องถามเรื่องนี้ไปเร่ือย ๆ ไงคะ  

ถาม: ขอรูปแบบ แบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผย 

ตอบ: แบบฟอร์มไม่ยากค่ะ แบบฟอร์มเร่ืองของ Ethic ข้ึนกับคณะกรรมการประจําสถาบันเขาจะมี Format 

แบบฟอร์มของเขาอยู่แล้ว นักวิจัยแค่มาปรับแบบฟอร์มของเขาจากท่ีให้ปกปิดชื่ออาสาสมัคร ปรับเป็นว่า

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยชื่อ นามสกุล แค่น้ีค่ะ แล้วก็ส่งให้กรรมการ Ethic ดู แล้วก็นําไปให้อาสาสมัครเซ็นว่า

ยินยอมเปิดเผยชื่อ สกุล กรณีท่ีเป็น Methodology แบบเปิดเผยนะ แต่ถ้าเป็นวิธีการอ่ืนไม่ควรเปิดเผยนะคะ 

เพราะว่าจะเป็นทางลบ อย่างเช่น Delphi Technique งานวิจัยเชิงคุณภาพ Delphi Technique ต้อง

สัมภาษณ์เชิงลึกแล้วเอามาสกัดมาเป็น Ratting scale พยายามอย่าไว้ใจว่าการเปิดเผยชื่อเขาจะเป็นข้อดี หาก

ผลออกมาเรามองว่าดีแต่คนอ่านบอกว่าแย่ แสดงทัศนะขอดูชื่อหน่อย ปรากฏเปิดเข้าไปใน Report อ้าว ช่ือ

คนนี้ มิน่า การศึกษาไทยถึงได้ล้มเหลวแบบน้ี เสียหายผู้เชี่ยวชาญเลยนะ Delphi Technique เพราะฉะนั้น

ลักษณะ Delphi Technique ไม่ควรเปิดเผยชื่อ สกุล ถ้าไม่จําเป็นอย่าเปิดเผยชื่อ นามสกุลเขาเพราะมันเป็น

ดาบสองคม อันนี้บอกตรงๆ นะคะ แต่มีงานวิจัยบางอย่างจําเป็นต้องเปิดเผย เช่น นาฏศิลป์ หรือท่ารําฉุยฉาย

ดึกดําบรรพ์ คุณลุงคนหน่ึงเป็นคนคิดได้เราไป In-depth interview เราใส่เลยว่าผู้คิดค้นท่ารําฉุยฉายดึกดํา

บรรพ์คือชื่อน้ีนามสกุลนี้ แต่ก็ต้องให้คุณลุงเซ็นยินยอมเปิดเผยชื่อสกุล เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของ

คุณลุงท่านี้จําเป็นต้องใส่ชื่อสกุล เพราะอาจมีคนแอบอ้างหรือขโมยผลการวิจัยน้ีไป Copy ได้ ก็จะมีบางกรณีท่ี

ต้องเปิดเผย แต่บางกรณีก็เปิดเผยไม่ได้ 

ถาม: หากไม่เปิดเผยข้อมูลจะโดนว่าโมเมไหม 

ตอบ: หากไม่เปิดเผยผู้ให้ข้อมูลจะหาว่าโมเมไหม อยู่ที่ Consent form ค่ะ ใบยินยอมของอาสาสมัคร เก็บใบ

ยินยอมไว้ เช่น ยินยอมเปิดเผยชื่อสกุลเราก็เก็บไว้ หรือไม่ยินยอมเปิดเผยชื่อสกุลเราก็เก็บไว้ งานวิจัยเชิง
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คุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนใหญ่งานวิจัยที่ต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกจะต้องขอใบยินยอมจาก

อาสาสมัครจะเป็นผู้เซ็นยินยอมให้เราว่าจะให้เรายินยอมบันทึกเสียง ยินยอมให้เราเอาข้อมูลเขาไปวิเคราะห์ทํา

วิจัย ดังนั้นเม่ือมีการยินยอมเก็บใบยินยอมนี้ไว้เพื่อมีคนสงสัยว่าเราน่ังเทียนเขียนเอง เราได้มาจากอาสาสมัคร

เพราะในใบยินยอมจะเป็นลายเซ็นของอาสาสมัคร บางคนเขาเขียนชื่อสกุลในใบยินยอมซ่ึงเป็นตัว Guarantee 

ว่าเราสัมภาษณ์จากคนนี้ๆ มีชื่อสกุลอยู่ในนั้นแล้วไม่ต้องกลัว แต่เวลาที่เราตีพิมพ์อย่าใส่ชื่อสกุลเขา แต่เก็บใบ

ยินยอมที่เขาให้ข้อมูลเราไว้กับเราเพื่อ Guarantee ว่าชื่อน้ีนามสกุลนี้ยินยอมเรา 

ถาม: หากเรามีข้อมูลใหม่ เช่น มีความคิดฆ่าตัวตาย หากเรานําข้อมูลนี้ไปถามผู้ให้ข้อมูลคนถัดไปจะหลีกเลี่ยง

ได้อย่างไรหากเป็นคําถามช้ีนํา 

ตอบ: เป็นคําถามท่ีดีค่ะเช่นคนที่สี่บอกว่าพยายามฆ่าตัวตาย แล้วเราจะไปถามเร่ืองฆ่าตัวตายกับคนท่ีห้า เรา

อาจจะบอกหรือมีกลวิธีในการที่จะดึงข้อมูลมาสิคะ อาจจะไม่ถามตรงๆ ใช้คําถามโดยอ้อม มันจะมีการถาม

หลายแบบในการป้อนคําถามเป็น Direct question กัน Indirect question คําถามตรงกับคําถามอ้อม เราก็

อาจจะถามว่า แล้วที่คุณยายตอบว่ารู้สึกถูกทอดทิ้งแล้วคุณยายรู้สึกว่าการถูกทอดทิ้งทําให้คุณยายต้องรู้สึกโดด

เดี่ยวเปล่าเปลี่ยวไหม แล้วความโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวนั้นทําให้คุณยายรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไหม หรือ

รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ต่อมีคุณค่าไหม คุณยายรู้สึกว่าการถูกทอดทิ้งทําให้คุณยายรู้สึกมีคุณค่าในการที่จะต่อสู้

ชีวิตต่อไปไหม การถูกทอดท้ิงทําให้คุณยายรู้สึกว่ามีคุณค่าในการท่ีจะต่อสู้ต่อไปหรือไม่ ถ้าเขาบอกว่าไม่แล้ว 

สิ้นหวังแล้วไม่ห่วงแล้ว ไม่อยากจะต่อสู้แล้วเราก็เร่ิมรู้สึกเขา Depend แล้ว นี่คือการใช้คําถาม Indirect 

question ค่ะ อยู่ที่ Technique การถามด้วยนะ นักวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเป็นนักถามท่ีดีด้วยนะต้องรู้จัก

ป้อนคําถาม ไม่ถามต่างๆ  เหมือนกับถามคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมี Factor ตัวหนึ่งที่ฝร่ังเขาใช้คือถามเร่ืองของ

ตากับยายมีเพศสัมพันธ์กันไหม ถามบริบทใครจะไปถามว่าตากับยายยังกันอยู่ไหม คือจะไปถามอย่างน้ีได้ไหม

คะ ไม่ได้นะ แต่มันเป็นหน่ึงใน Facet หน่ึงใน Factor ที่สําคัญของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเลย เพราะฝร่ังเขาถาม

เรื่องเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุได้ มันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะ แล้วพอจะมาถามในประเทศไทยเราจะถามได้ไหมพอ

ถาม โดนไล่ออกจากบ้าน นักวิจัย (ไม่ให้เข้าบ้านแล้วไอ้หมอนี่) เพราะฉะน้ันเราก็ต้องมีวิธีที่จะป้อนคําถามว่าจะ

ใช้ ด้วยบริบทไทยจะถามเร่ือง Sex ไม่ได้ แล้วเราจะถามผู้สูงอายุยังไง ที่จะได้คําตอบน้ี นักวิจัยก็ต้องเตรียม

คําถามนะว่าฉันจะถามเรื่องน้ีได้อย่างไร ต้องมี Technique อีกนะ เราอาจจะถามว่าตากับยายสัมพันธภาพยัง

ดีต่อกันอยู่ไหมยังรู้สึกห่วงหาอาทรกันอยู่ไหม แต่ถ้าจะไป  ถามเร่ือง Sex จริงๆ ยากเหมือนกัน ถ้าจะถามคุณ

ตาว่าเตะปี๊บดังไหม เกิดตาบอกว่าเตะดังอยู่ แล้วเราอยากจะรู้ต่อไหมละเตะกับใคร เตะปี๊บดังกับยายหรือเตะ
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ปี๊บดังกับคนอ่ืน มันก็ต้องมีวิธีนะคะ ก็ถึงบอกว่าจริงแล้วเรื่องของ Technique การใช้คําถามน่ีสําคัญมากเลย

ว่า มันมีหลาย Technique ในการใช้คําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก มันมีทั้ง Probe question ก็คือคําถาม

เจาะลึก กับ Direct question, indirect question คําถามโดยตรงคําถามโดยอ้อม หรือคําถามที่เอ่ยเร่ืองอ่ืน

แล้วให้เขาฉุกคิดข้ึนมา มันก็มี Technique หลายคําถาม เท่าที่อ่าน Text book ของฝรั่งเขาแต่ง เขาก็มี 

Technique การถามเหมือนกันนะคะ มีหลายคําถามแต่ว่าอยู่ใน Phase ต่อไปนะคะสําหรับงานวิจัยเชิง

คุณภาพ 

ถาม: ถ้าทําวิจัยหลายคนในหลายพื้นที่สามารถแยกกันสัมภาษณ์วิเคราะห์ผลแล้วค่อยมารวมกันได้ไหม 

ตอบ: เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เขาไม่ทํา เขาใช้คนๆ เดียวสัมภาษณ์ค่ะ จนกว่าเขาจะป้อนคําถามในคนต่อไปด้วย

คําถามอะไร เขาจะไม่ใช้หลายคนถามค่ะ (เอาเป็นว่าอย่างน้ีแล้วกัน) ตามหลักการนะคะ เขาจะไม่ใช้หลายคน

ถามค่ะ ให้คนเดียวเป็นคนสัมภาษณ์ค่ะ 

ถาม: ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก In-depth interview และ Focus group เวลาวิเคราะห์ข้อมูลนํา

สองส่วนมาวิเคราะห์รวมกันแต่ละรอบหรือไม่ 

ตอบ: ก็เป็นคําถามที่ดีนะคะ ส่วนใหญ่เราจะแยกกันเพราะประเด็นคําถามมันไม่เหมือนกัน ประเด็นที่เรา

อยากจะได้จาก In-depth interview มันเป็นอีกประเด็นหน่ึง ประเด็นท่ีเราอยากจะได้จาก Focus group 

เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ดังน้ันเราจะไม่รวมประเด็น คือมันเป็นคนละเรื่องนะคะ เราก็เลยจะไม่เอาทั้งสองส่วนมา

รวมแล้ววิเคราะห์นะคะ เช่น เวลา In-depth interview เราอยากจะได้เร่ืองของการอธิบายความหมาย การ

แปลความหรือการให้คํานิยามที่ออกจากทัศนะส่วนตัว มันจะเป็นอีกเรื่องหน่ึงนะคะ แต่การท่ีอยากจะได้จาก 

Focus group มันจะไม่ใช่จากทัศนะส่วนตัว แต่จะได้จากในรูปแบบของความเห็นโดยภาพรวมของคนเป็นกลุ่ม 

ดังน้ันประเด็นที่เราต้องการมันคนละเร่ืองคนละวัตถุประสงค์ เราจึงไม่เอาทั้งสองส่วนมารวมกัน เพราะฉะนั้น

จะแยกกัน 

ถาม: ทฤษฎีรากฐาน เรียกว่าอะไร 

ตอบ: วิจัยทฤษฎีรากฐานเรียกว่า Grounded theory จะใช้หลักการวิเคราะห์ Thematic ได้หรือไม่ ได้ค่ะ แต่

ส่วนใหญ่หลักการของ Grounded theory เขาจะมีวิธีวิเคราะห์ของเขาโดยเฉพาะ เม่ือก่อนเคยอ่านงานวิจัย

ของฝรั่งที่ใช้ Grounded theory เขาก็จะมี Grounded Theory Analysis ของเขาต่างหาก มีการวิเคราะห์

ของเขาต่างหาก แต่พอมาช่วงหลังเท่าที่ตนเองเคยอ่าน Article ชอบอ่าน Text book ชอบอ่านงานของฝรั่ง 

ช่วงหลังฝร่ังใช้ Thematic analysis ใน Grounded theory ด้วยเขาบอกว่าสะดวกรวดเร็วกว่า ฝรั่งเขาให้
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เหตุผลแบบนี้นะคะ เขาก็เลยเอามาใช้เป็นตัววิเคราะห์ เราก็เลยต้องอ่าน Text book โดยเฉพาะ Thematic 

analysis แทบจะไม่มีภาษาไทยให้อ่านเลยค่ะ กระบวนการวิธีการไม่มีเลยตัวเองต้องอ่านของฝร่ัง  

ถาม: ถ้าหากจะทําวิจัยเชิงคุณภาพกับเด็กพิเศษ เช่นเด็กปัญญาอ่อนแต่พูดไม่ได้หรือพูดไม่คล่องจะสัมภาษณ์

พ่อแม่แทนได้ไหม 

ตอบ: เดี๋ยวนะคะ เด็กพิเศษส่วนใหญ่มันมีงานวิจัยท่ีทําเรื่อง Grounded theory กับเด็กพิเศษส่วนใหญ่เขา

มักจะทําในลักษณะสัมภาษณ์พ่อแม่ค่ะ จะไม่ได้สัมภาษณ์เด็กนะคะ ส่วนใหญ่งานวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเลือก

ผู้ให้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลน้ันต้องสามารถให้ข้อมูลได้เยอะๆ และได้อย่างถ่องแท้เราถึงจะเลือก ไม่เคยเห็นเขาไป

สัมภาษณ์เด็กพิเศษนะคะ  

ถาม: เคยได้รับความรู้เร่ืองการถอดรหัสจากคําถามแล้วนําไปลงใน Excell  

ตอบ: อ๋อ ค่ะ 

ถาม: Thematic ไม่มีภาษาไทยเหรอคะ 

ตอบ: ใช่ค่ะ ไม่มีภาษาไทยต้องหาอ่านภาษาอังกฤษ  

ถาม: ไม่ได้ยินคําถาม 

ตอบ: อ้อ งานวิจัยเชิงคุณภาพด้านคุรุศาสตร์ก็มี Delphi technique ก็มีค่ะ คือสมัยท่ีเรียน ป.โท ท่ี

คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาด้านเวชศาสตร์ชุมชนซ่ึงตอนน้ันในเร่ืองของทางการแพทย์กับการสาธารณะสุขเขาจะไม่

ค่อยยอมรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตอนนั้นตนเองทําเรื่องของแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญต่อ Blood Lipid skinning 

ในคนไทย ตอนนั้นใช้วิธี Delphi technique เอาผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 25 คน ที่เป็นหมอด้านโรคหัวใจมือหนึ่ง

ของประเทศไทยไปสัมภาษณ์ ตอนนั้น กว่าจะผ่าน กว่าจะเป็นที่ยอมรับของอาจารย์แพทย์เกือบแย่เหมือนกัน 

เพราะสมัยนั้นงานวิจัยเชิงคุณภาพเขาไม่ค่อยยอมรับกันค่ะ แต่ยุคปัจจุบันดีใจข้ึนมาหน่อยหนึ่งว่างานวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นท่ียอมรับแล้วของประเทศไทย ต่างประเทศเขายอมรับกันมานานแล้วนะคะ ประเทศไทยเพิ่งจะมา

ยอมรับกัน 

ถาม: Delphi จะต้องใช้ 16 คน หรือว่าสามารถใช้มากว่าได้ 

ตอบ: ต้อง 17 คน ข้ึนไปค่ะ ไม่ใช่ 16 Thomas Macmillan เขาบอกว่าต้อง 17 คนข้ึนไปค่ะ จะเล่าให้ฟัง

คร่าวๆ นะคะ งานวิจัยแบบ Delphi technique เป็นงานวิจัยที่มักจะใช้ในกรณีที่เราต้องการดูแนวโน้มอนาคต

หรือว่าเราต้องการที่จะดูว่าสิ่งนี้มัน OK ไหม หรือรูปแบบนี้มัน OK ไหม รูปแบบนี้จะต้องมีมาแล้ว เราต้องการ

ที่จะ Confirm จากผู้เชี่ยวชาญเท่าน้ัน วิธีการ Delphi technique ต้องการความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญต่อ
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เรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น เรื่องของรูปแบบ Program หรือรูปแบบของหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรการสอน 

หรือถ้าเป็นเชิงสุขภาพก็จะต้องการผู้เช่ียวชาญ Confirm เรื่องของเกณฑ์ ค่าวัดเลือด หรือเกณฑ์การประเมิน

อะไรสักอย่างในคนไทย เพื่อ Confirm สิ่งเหล่าน้ีโดยภายใต้ความเชี่ยวชาญเพื่อหา Consensus ก็คือฉันทามติ 

วิธีการของ Delphi จะมีหลายรอบ เร่ิมตั้งรอบแรก อย่างที่ Thomas Macmillan ได้บอกไว้ ถือว่าค่าคงท่ีแล้ว

ที่ 17 คนข้ึนไปถือว่าเชื่อถือได้ ดังนั้นการจะเอา 17 คนหรือไม่อยู่ที่นักวิจัยว่าคุณเหมาะสมจะใช้เท่าไหร่ 

บางครั้งเราอาจจะใช้มากกว่านั้นก็ได้ สมมุติว่าเราจะเอาผู้เช่ียวชาญที่อยู่ระดับออกนโยบายสักสามคน เอา

ผู้เชี่ยวชาญระดับปฏิบัติการอีกสามคน เอาผู้เชี่ยวชาญระดับพื้นท่ีอีกสามคน และผู้เชี่ยวชาญที่เขาเชี่ยวชาญ

เรื่องนี้จริงๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ในสถาบันอีกสามคน สมมุติว่ารวมกันแล้วได้ 21 คน การท่ีได้มา 21 เพราะ

เราเลือกอย่างละ 3 เพื่อให้มีความเท่าเทียมทุกกลุ่มก็เลยเอา 21 คน แต่ Thomas บอกว่า 17 คนข้ึนไปถือว่า 

OK ดังนั้น 21 คนก็ OK แล้ว เราก็จะใช้วิธีการรอบแรกคือการสัมภาษณ์เชิงลึกก็คือ In-depth interview ก็

เป็นการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ทั้ง 21 คน ด้วยคําถามปลายเปิด ต่อความคิดเห็นเร่ืองของหลักสูตรการเรียนการ

สอนหรือ Program การให้สุขศึกษาเร่ือง Program ที่เราจะใช้กับเด็กวัยรุ่น เช่น Program การตั้งครรภ์ ก็ให้

ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูว่า Program นี้ OK ไหมท่ีเราใช้กันอยู่ในประเทศไทย หรือการเลี้ยงดูบุตรกับ Program นี้ดี

ไหม ทําไมเราเป็นอันดับ 1 ของเอเชียในเรื่องเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ ผู้เชี่ยวชาญอาจจะให้ข้อมูลมามันจะต้องอย่าง

นี้ ถามจนครบ 21 คนเราก็นําทั้งหมดเข้าสู่การสร้างเป็น Ratting scale มี 5 Scales ก็คือ ดีมาก ดีปานกลาง 

พอใช้ฯ ต้ังเป็น Ratting scale 5 scales แล้วในการท่ีจะต้ัง Ratting scale เราต้องสกัดเอาข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเหล่านี้มาทําเป็นข้อคําถาม อันนี้ยังไม่ต้องทํา Thematic analysis ที่ถูกใช้ใน Delphi นะคะ 

เพราะ Delphi จะมีวิธีวิเคราะห์ต่างหาก แต่เราจะสกัดเอาคําตอบของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 ออกมาเป็นข้อๆ เป็น

หมวดหมู่ Line ข้อๆ เพราะว่าเป็นข้อความเชิงบวกว่าเขาเห็นด้วยกับข้อความนี้ (แต่ละข้อ) ไหม Program 

ควรเป็นอย่างไร จะต้องอ่านข้อมูลของท้ัง 21 คนอย่างละเอียด  

ถาม: Delphi จําเป็นต้อง Conference ไหม หรือว่าเราสามารถ In-depth ได้ แบบ Private  

ตอบ: ส่วนใหญ่หลักการของ Delphi ไม่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเผชิญหน้ากันค่ะ การเผชิญหน้ากันมันมี 

Dominate มันมีอิทธิพลระหว่างกัน บางคนบอกว่าใช้วิธีการ Conference คือเขาเห็นข้อเสียของการ

เผชิญหน้ากันจึงไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันและผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่รู้ว่าใครอยู่ในกระบวนการเพื่อลดอิทธิพล  

ดังนั้นจะต้องไม่เผชิญหน้ากันค่ะ จะต้องเป็นการสัมภาษณ์สองต่อสองกับนักวิจัย แต่จะใช้วิธีสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่สกัดมาทําเป็น Line ข้อ แล้วทําเป็น Ratting 
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scale 5 scales แล้วก็นํามาสกัดรอบสอง ก็นํา Ratting ท้ังหมดกลับไปหาท้ัง 21 คน ให้เขาให้คะแนนเห็น

ด้วยกับข้อความไหม มาก น้อย พอเพียง หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ Tik มา แล้วเราก็เอามาคํานวณเพื่อจะหารอบท่ี

สามโดยเพิ่มอีกหนึ่งช่องคือ Quartier กับ Mode median ว่าอยู่ที่เท่าไหร่ และแสดงให้เขาเห็นด้วย

เพื่อท่ีจะให้เขา Confirm ว่ายังยืนยันคําตอบเดิมของตัวเองอยู่ไหมใน Line น้ัน เพราะค่า Mod บอกว่า 5 ยัง

ยืนยันจะสาม 3 ไหม เป็นต้น ถ้าชาวบ้านบอก 5 เขาอาจจะเปลี่ยนใจเป็น 4 หรือไม่ หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้

เขายืนยันคําตอบตัวเอง ถ้ามีก็ให้ข้อเสนอแนะและเหตุผลมาด้วย มีช่องให้เขาให้ข้อเสนอแนะ แล้วก็เป็นรอบ

สาม พอเขาให้ค่าคะแนนมาเป็นเป็นรอบที่สามส่วนใหญ่ Delphi จะจบรอบท่ีสามแต่ถ้ายังไม่ Consensus 

ต้องไปรอบที่สี่ แต่ส่วนใหญ่จะจบที่รอบสามเพราะว่าเขาจะเร่ิมเบื่อหน่ายเราเพราะไปหาเขาหลายรอบ จบรอบ

ที่สามเราจะสามารถรู้ค่า Mode median แล้ว มันจะมีตัววัดว่าค่ามัธยฐานต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามีฉันทามติ 

Quartier 3 ลบ  Quartier 1 ต้องไม่เกิน 0.5 จึงจะเรียกว่าฉันทามติ เป็นต้น ก็จะมีเกณฑ์ข้อไหนที่เป็นฉันทา

มติเราก็จะดึงข้อน้ันไปเป็นบทสรุป ข้อไหนท่ีไม่เข้าฉันทามติก็ต้องตัดออก เราจะเอาข้อท่ีเป็นฉันทามติเท่าน้ันท่ี

จะไปสรุป แล้วก็ได้ออกมาเป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเรื่องหรือ Program น้ันๆ (จะต้องใช้ Quartier 

ไม่ใช้ Percentile ใช่ไหมครับ) ใช่ค่ะ ใช้ Quartier เป็นตัววัดเท่านั้น มันเหมือนเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแต่แค่ 

Support ด้วยสถิติง่ายๆ แค่เป็นตัว Confirm ข้อมูลเชิงคุณภาพเท่านั้นเองแต่ตัวหลักคือเชิงคุณภาพนะคะ แค่

ตัวเลข Quartier พวกน้ี Mode median เป็นเพียงตัว Support การตัดสินใจของเขาเท่านั้น มันก็จะออกมา

เป็น Delphi technique มีตัวอย่างงานวิจัยตัวเองให้ดูค่ะสมัยเรียน ป.โท เป็นภาษาไทย (ภาพประกอบ

บรรยาย นาทีท่ี 3:34:55) อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ (ท่ีเว็บไซต์ของจุฬา) เป็นเร่ือง

ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ก็มาดูผลของการวิจัย อันนี้ก็คือการกําหนด Delphi technique ก็พอเห็น

ภาพตัวอย่างในการนําไปใช้ทางการแพทย์ หรือไปดูของของคณะครุศาสตร์จุฬาก็จะละเอียดมากข้ึน  
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