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คําแนะนําการใช้คู่มือการทําวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับครู กศน. 

  
 
คู่มือการทําวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับครู กศน. เล่มนี้ประกอบด้วย 

1. เอกสารใบความรู้ที่ 1 – 9 
2. ใบงานที่ 1 – 3 
ครู กศน. จะต้องศึกษาเอกสารและทํากิจกรรมตามที่กําหนดไว้ในคู่มือฯ ดังนี้ 
 

1. การศึกษาเนื้อหาในคู่มือ 

  การศึกษาด้วยตนเองแตกต่างจากการศึกษาโดยการเข้าอบรม ฟังคําบรรยายโดยวิทยากรผู้มีความ
ชํานาญเป็นอย่างมาก ครู กศน. จะต้องฝึกฝนตนเอง โดยอ่านและทําความเข้าใจเอกสารคู่มือทุกหน้าตามลําดับ 
แต่การอ่านเพียงอย่างเดียวอาจทําให้ครู กศน. ขาดข้อมูลบางอย่าง ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่น               
หรือค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
 
2. การประเมินผลตนเอง 

  ก่อนที่ครู กศน. จะเริ่มศึกษาใบความรู้และทํากิจกรรม ครู  กศน. จะต้องทําแบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ครู กศน. ประเมินความเข้าใจก่อนทําการศึกษาว่ามีความเข้าใจมากน้อย          
หรือถูกต้องเพียงใด แล้วจึงศึกษาเนื้อหาในคู่มือ เมื่อศึกษาจบแล้ว ครู กศน. จะต้องทําแบบประเมินผลตนเอง
หลังเรียนอีกครั้ง  เพื่อทดสอบดูว่ามีความเข้าใจเนื้อหาเพียงใด แบบประเมินผลเป็นแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ 
ไม่ควรเสียเวลาเกินกว่า 25 นาที 
  ถึงแม้ว่าครู กศน. จะทําแบบประเมินผลก่อนเรียนได้ดี (มากกว่าร้อยละ 80) ก็ไม่สมควร                
จะงดศึกษาใบความรู้ในคู่มือฯ เพราะอาจมีแง่มุมต่าง ๆ ที่แตกต่างจากความคิดของครู กศน. และจะทําให้          
ครู กศน. มีความเข้าใจความรู้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม 
 
3. การทํากิจกรรม 

 กิจกรรมในใบงาน ขอให้ครู กศน. ใช้ความคิดและทํากิจกรรมลงในใบงาน จะช่วยให้ครู กศน.
ทบทวนความเข้าใจของตนเองในเรื่องนั้น ๆ ดีขึ้น ซึ่งครู กศน. ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนทําใบงาน แต่ถ้าจะเปิด         
ดูเฉลยก่อนก็ไม่ผิดกติกาเพราะแนวคําตอบที่ใบงานที่เฉลยไว้เป็นเพียงคําตอบจากผู้เขียนเท่านั้น ผู้อ่านอาจมี
คําตอบที่เห็นเป็นอย่างอื่นได้ และการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาแนวตอบอื่น ๆ ที่ไม่เหมือนกับที่เฉลยไว้            
จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวของครูเองและนี่คือหลักการของ กศน. โดยแท้ 
 ครู กศน. ควรศึกษาเอกสารคู่มือตามขั้นตอนที่กําหนดไว้จะได้รับผลอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งเข้าใจเนื้อหาดีขึ้น 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

คําสั่ง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

 
1.  ข้อใดคือความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการเก็บข้อมูลและประเภทข้อมูล 

ก. เข้าไปอยู่ในชุมชนที่ศึกษาเป็นเวลานาน 
ข. ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ค. ต้องดําเนินการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ง. โจทย์คําถามการวิจัยต้องเป็นประเภทมุ่งพรรณนา 
 

2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อนําไปปฏิบัติการในชุมชน 
ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข. การเก็บข้อมูลโครงการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ค. การศึกษางานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ง. การมีรูปแบบการวิจัยที่ชัดเจน 

 
3. สิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาคําตอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการวิจัยเชิงคุณภาพคือข้อใด 
 ก.  ช่ืองานวิจัย 
 ข.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ค.  ความเป็นมาและความสําคัญ 
 ง.  ขั้นตอนการวิจัย 
 
4.  การศึกษา “รายงานผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” ให้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในข้อใดมากที่สุด 

ก. กําหนดชื่อเรื่องได้กะทัดรัด 
ข. ต้ังสมมุติฐานงานวิจัยได้ถูกต้อง 
ค. ได้แนวคิดการออกแบบงานวิจัย 
ง. นําเครื่องมือวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

 

5. ประโยชน์สูงสุดของการทําวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชนคือข้อใด 
ก. การได้แนวทางแก้ปัญหา 
ข. ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 
ค. การได้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนตรงกับสภาพจริง 
ง.  การเพิ่มพูนประมาณข้อมูลสําหรับการวางแผน 
 
 



 

 

 

  ฉ  
   

6.  การสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อใด 
ก. ความเป็นมาของการวิจัย 
ข. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค. แบบแผนการวิจัย 
ง. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 
7. เป้าหมายสําคัญของการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพคือข้อใด 

ก. เป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ไร้พลังต่อรอง 
ข. ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เข้าถึงยาก 
ค. ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปรากฏการณ์และได้มุมมองใหม่ 
ง. ติดตามร่องรอยเหตุการณ์ที่มีความเฉพาะหรือไม่คาดคิด 

 
8. ข้อใดเป็นการวิจัยที่ใช้วัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์ในการจําแนก  

ก. วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
ข. วิจัยในชั้นเรียน 
ค. วิจัยเชิงทดลอง 
ง. วิจัยเชิงอธิบาย 

 
9. ข้อใดเป็นงานวิจัยประเภทมุ่งอธิบาย 

ก. ความคิดเห็นของประธาน อบต. ในเขตจังหวัดลําปางที่มีต่อการประสานงาน จัดกิจกรรม กศน.ของ 
กศน.อําเภอ 

ข. ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักศึกษาทางไกลจังหวัดราชบุรี 
ค. ความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนหลักสูตรหมอนวดแผนโบราณ กศน. อําเภอ         

ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ง. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการจบการศึกษาระดับ ม.ปลายหลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

ของชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
10.  ในการทําวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ มีตัวแปร 2 ประเภท คือข้อใด 

ก.  ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ข.  ตัวแปรกระทําและตัวแปรสาเหตุ 
ค.  ตัวแปรทดลองและตัวแปรจัดกระทํา 
ง.  ตัวแปรทํานายและตัวแปรต่อเนื่อง 
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11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคําถามการวิจัยแบบเชิงอธิบาย (explanation question)  
 ก.   สภาพหนี้สินของผู้บริหาร กศน. ในเขตภาคเหนือเป็นอย่างไร 
 ข.   ความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.  ในการจัดพบกลุ่มของครู  กศน.ตําบลในเขต อ.เมืองลําปาง 
  เป็นอย่างไร 
 ค.   การบริหารของผู้อํานวยการ กศน.อําเภอในจังหวัดนครสวรรค์เป็นแบบใด 
 ง.   เงื่อนไขหรือปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของ กศน. อําเภอ  
  ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
12.  ครู กศน. จะแก้ไขข้อจํากัด “การที่ต้องอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง” ในการศึกษา 
 ปรากฏการณ์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ คือ ข้อใด 
 ก.   ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อมูล เชิงลึก 
 ข.   การออกแบบการวิจัยโดยใช้พหุกรณี  (Muti.site Case Studies) 
 ค.   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informat) 
 ง.   ใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการวจิัย 
 
13.  ควรใช้เรื่องใดต่อไปนี้เพื่อประเมินคุณภาพของรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ก. นักวิจัย 
ข. ข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ค. ความเชื่อถือได้ของข้อค้นพบ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
14. ขั้นตอนใดที่ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการทําวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด 

ก. ศึกษาปัญหาของนักศึกษาใน กศน. ตําบล 
ข. จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
ค.  การหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
ง.  การทดลองใช้วิธีการหรือนวัตกรรมแก้ไขปัญหา 

 
15. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตร 

ก.   ศึกษาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 
ข.   การนําองค์ความรู้มายกร่างจัดทําเป็นหลักสูตร 
ค.   วางแผนและดําเนินกิจกรรมนําหลักสูตรไปใช้ 
ง. การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อมูลของชุมชนอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน 

 
16.  การประเมินโครงการ ข้อใดควรใช้วิธีการเชิงคุณภาพควบคู่กับวิธีการเชิงประมาณ 

ก.   กระบวนการใช้หลักสูตร 
ข.   การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร 
ค.   การใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการใช้หลักสูตร 
ง.   ถูกทุกข้อ 



 

 

 

  ซ  
   

17.  การวิจัยในข้อใดเกี่ยวข้องกับแนวคิดการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ก.   การวิจัยเชิงบรรยาย–การวิจัยเชิงอธิบาย 
ข.   การวิจัยเชิงปริมาณ–การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ค. การวิจัยเชิงทดลอง–การวิจัยก่ึงทดลอง 
ง. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์–การวิจัยเชิงย้อนรอย  

 
18. ข้อใดเป็นการป้องกันการลืมในกระบวนการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วม 

ก. เอาใจใส่ทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
ข. ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
ค. ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
ง. จดบันทึกอย่างละเอียด 

 
19.  ข้อใดคือคุณสมบัติที่สําคัญของการเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดี 

ก. สุภาพ : ให้โอกาสผู้ตอบพูดจนจบก่อนตั้งคําถามต่อไป รอได้ระหว่างที่ผู้ตอบเงียบอยู่ 
ข. เปิดกว้าง : สําหรับทุกเรื่อง ทุกประเด็นที่อาจสําคัญต่อเรื่องที่ทําการสัมภาษณ์ 
ค. ฟังอย่างวิพากษ์ : ไม่เชื่อตามสิ่งที่ได้ฟังเสมอไป ถามคําถามเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ 
ง. ตีความเก่ง : สามารถตีความสิ่งที่ได้ฟังและขอให้ผู้ตอบยืนยันว่าสิ่งที่ตีความนั้นถูกต้อง 

 
20.  ข้อใด ไม่ใช่ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์ 

ก. การสนทนากลุ่ม 
ข. การศึกษารายกรณี 
ค. การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา 
ง. การวิจัยแบบผสานวิธี 
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______________________________ คู่มือการทําวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับครู กศน. / 2 _________________________ 
 

                                  ใบความรู้ที่ 1 
                      ความหมายของการวิจัยเชิงคณุภาพ 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพมีบทบาทในงานพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนอย่างมาก ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) โดยในปีงบประมาณ 2530 กองแผนงาน กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6  โดยนําเอาแนวคิดการจัดทําแผนแบบจุลภาค (micro 
planning) มาใช้ ต่อมาในปีงบประมาณ 2532  กองแผนงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดอบรมบุคลากร
เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพเพราะยึดแนวคิดที่ว่า ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีส่วนทําให้การจัดทําแผนจุลภาค   
ให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสังคม 
และมนุษย์ในสังคม เหมาะสมที่จะใช้ในงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 มีผู้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพไว้หลายคนในเอกสารเล่มนี้ขอนําเสนอเพียง 2 ท่าน          
คือ สุภางค์ จันทวานิช และ  ศุภกิจ วงค์วิพัฒนนุกิจ ขอให้ครู กศน. ศึกษาความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม แล้วเขียนตอบในใบงาน 

 สุภางค์ จันทวานิช (2548) การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การแสวงหาความรู้โดยการพิจารณา
ปรากฏการณ์สังคม  จากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์          
กับสภาพแวดล้อม วิธีการนี้จะสนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์                 
ของบุคคลนอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ใช้การสังเกต             
แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 

 ศุภกิจ วงค์วิพัฒนนุกิจ (2550) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่มุ่งทําความ
เข้าใจตีความและให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ 
พฤติกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลหลายๆ วิธีในทุกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น เช่น            
การสัมภาษณ์ การสังเกต นักวิจัยอาจแฝงตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับประชากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการ
ศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล ไม่เน้นการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข แต่ให้ความสําคัญกับการตีความและ
สังเคราะห์ข้อค้นพบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เก็บได้ แล้วนําเสนอข้อค้นพบในรูปแบบการบรรยายหรือ           
อาจสร้างออกมาเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้หรือ
ช่วยสร้างสมมติฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยต่อไป 



______________________________ คู่มือการทําวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับครู กศน. / 3 _________________________ 
 

 สรุป  ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ถ้าพิจารณาจากความหมายที่กําหนดโดย สุภางค์                 
จันทวานิช (2548) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) ความหมายในลักษณะของเป้าหมายและวิธีวิจัย                
2) ความหมายในลักษณะของการเก็บข้อมูลและประเภทข้อมูล ดังนี้ 

1. ความหมายในลักษณะของเป้าหมายและวิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ วิธีการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อหาความจริงโดยการพิจารณา

ปรากฏการณ์จากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติเพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับ
สภาพแวดล้อมนั้น วิธีการน้ีให้ความสนใจ    ในข้อมูลด้านประวัติชีวิต โลกทัศน์ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 
นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้วิธีการศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความสร้างข้อสรุป         
แบบอุปนัย 

2. ความหมายในลักษณะของวิธีการเก็บข้อมูลและประเภทข้อมูล  

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสังเกตโดยเข้าไปอยู่ในชุมชน            
ที่ศึกษา  ประกอบกับการสนทนาพูดคุยและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ดังที่นักมานุษยวิทยาปฏิบัติหรือ          
อาจเป็นการศึกษาโดยอาศัยเอกสารดังที่นักประวัติศาสตร์ศึกษา การตีความและการสร้างข้อสรุปก็มิได้อาศัย
ข้อมูลประเภท ตัวเลขสถิติเป็นหลัก หากแต่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้สังเกตมาด้วยตนเองและเรื่องราวที่ได้รับ           
ฟังมาจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
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                             ใบความรู้ที่ 2 
ลักษณะสําคญั เป้าหมายและเหตุผลการเลือกใช้วธีิวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ลักษณะสําคญัของการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะสําคัญ ดังนี ้(สุภางค์  จันทวานิช. 2548)  

1. เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดยการมองจากหลายแง่มุม การศึกษา
ปรากฏการณ์สังคมจะต้องกระทําโดยศึกษาปรากฏการณ์นั้นจากแง่มุมหรือแนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลาย
มากกว่ายึดแนวคิดอันใดอันหนึ่งเป็นหลัก นอกจากนั้นไม่พิจารณาปรากฏการณ์อย่างเป็นเสี่ยงเสี้ยวด้านใด         
ด้านหนึ่ง 

2. เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก เพื่อให้ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์สังคมซึ่งมีความเป็นพลวัต 

3. ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพื่อให้ เข้าใจความหมายของ
ปรากฏการณ์ มักมีการวิจัยสนาม (field research) ไม่มีการควบคุมและทดลองในห้องปฏิบัติการเพราะทําให้
ผู้วิจัยไม่เห็นปรากฏการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

4. คํานึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย ด้วยเหตุที่การศึกษาปรากฏการณ์สังคมเป็นการศึกษา
มนุษย์ จึงให้ความสําคัญและเคารพผู้ถูกวิจัยในฐานะเพื่อนมนุษย์ จะเข้าไปสัมผัส สร้างความสนิทสนมและ         
ความไว้เนื้อเชื่อใจ  เข้าใจ ไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา ไม่นําข้อมูลของผู้ถูกวิจัยไปใช้ในทางที่เสื่อมเสีย ไม่ฝืนใจเมื่อผู้ถูก
วิจัยไม่เต็มใจตอบ  นักวิจัยจะเข้าไปสัมผัสมากกว่าจะใช้เครื่องมือใดเป็นสื่อกลาง 

5. ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย เป็นการนําข้อมูลรูปธรรมย่อย ๆ หลาย ๆ 
กรณี มาสรุปเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม  โดยพิจารณาร่วมในสิ่งที่พบ จะเน้นการวิเคราะห์แบบอุปนัยมากกว่า          
ใช้สถิติตัวเลข 

6. เน้นปัจจัยหรือตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย ในปรากฏการณ์สังคม นักวิจัย 
เชิงคุณภาพเชื่อว่า องค์ประกอบด้านจิตใจ ความคิดและความหมายคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติการณ์มนุษย์            
และเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมา 

เป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 มีเป้าหมายทั่วไปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทําความเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์         
นั้น ๆ  โดยให้ความสําคัญกับสังคม  วัฒนธรรมและความหมายในทัศนะของผู้ถูกศึกษาหรือ “คนใน” (emic)  

 การวิจัยเชิงคุณภาพมีเป้าหมายเฉพาะดังนี้ 

1. ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปรากฏการณ์และได้มุมมองใหม่ 
2. ขุดคุ้ยข้อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถหาได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ 
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3. ศึกษาเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 
4. ติดตามร่องรอย เหตุการณ์ที่มีความเฉพาะหรือไม่คาดคิด 
5. ให้ข้อมูลที่ลุ่มลึกของสถานการณ์ที่ซับซ้อน 
6. ศึกษาประสบการณ์ในแง่มุมเชิงวัฒนธรรม 
7. ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เข้าถึงยาก 
8. เป็นปากเป็นเสียงให้กลุ่มคนด้อยโอกาสและหรือผู้ไร้พลังต่อรอง 
9. ขยายความปรากฏการณ์และการตีความ การให้ความหมายของผู้เป็นเจ้าของปรากฏการณ์ 

เหตุผลของการเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการศึกษาหาความจริงทางสังคมตามแนวคิดแบบ
ปรากฏการณ์นิยม  ซึ่งให้ความสําคัญกับการศึกษาบริบท (context) ของปรากฏการณ์ อันหมายถึงเงื่อนไข 
และสภาพแวดล้อมโดยรวมและโดยรอบของปรากฏการณ์ที่ให้ความหมาย  ซึ่งมีผลต่อการดํารงอยู่ของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง  ดังนั้นนักวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องทําความเข้าใจขอบเขตแนวคิดของการวิจัย
เชิงคุณภาพให้ชัดเจนว่างานวิจัย เชิงคุณภาพเน้นการศึกษาอย่างลึกซึ้งในปรากฏการณ์เฉพาะที่ต้องการ             
การเข้าใจความหมายและการตีความ ดังนั้น  งานวิจัยประเภทนี้จึงมีความจํากัดในตัวเองในเรื่องของการอ้างอิง               
สู่ประชากรหรือภาพรวม (generalization) แต่จะนําไปอ้างอิงได้เฉพาะกับบริบทที่คล้ายคลึงกัน ใช้เวลา           
ศึกษานานเพราะนักวิจัยต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อถือไว้วางใจกับผู้คนในบริบทที่ศึกษา
เป็นอย่างดี  จึงจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง หลากหลาย รอบด้าน  นอกจากนั้น นักวิจัยต้องมีความสามารถเฉพาะ              
ในการเป็นผู้มีสหวิทยาการในตนเอง ตลอดจนความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในแง่มุมของคน                 
มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา ธรรมชาติของความรู้ การแสวงหาความรู้และวิธีวิทยาการวิจัยของการวิจัย                 
เชิงคุณภาพแล้ว แบบการวิจัยนี้ยังต้องการนักวิจัยที่มุ่งมั่นจะตอบคําถามงานวิจัยอย่างจริงจัง 

 จากข้อจํากัดดังกล่าวร่วมกับลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ทําให้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
สามารถกระทําได้ในสภาพการดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อต้องการสร้างสมมติฐานหรือทฤษฎีใหม่ ๆ 
2. เมื่อต้องการทําความเข้าใจกระบวนการเกิดปรากฏการณ์ทางสังคม 
3. เมื่อต้องการศึกษาหาความหมาย ข้อเท็จจริงที่อธิบายลักษณะที่เป็นนามธรรมในสังคม

วัฒนธรรมนั้น ๆ  
4. เมื่อต้องการทําความเข้าใจเหตุผลของข้อมูลบางอย่าง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
5. เมื่อต้องการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนาองค์กร แก้ไขปัญหา เพิ่มพูนประสิทธิภาพของ              

การทํางาน โดยการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 
6. คําถามงานวิจัยของเรื่องที่ศึกษาหรือวิจัย ต้องใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนั่นคือ คําถาม              

ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในปรากฏการณ์นั้น ทําไมจึงเกิดและเกิดได้อย่างไร 
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7. หัวข้อที่ศึกษานั้นยังไม่มีการขุดคุ้ยในเชิงลึก ยังไม่มีคําอธิบายท่ีชัดเจนและ/หรือยังไม่มี
ทฤษฎีใด ๆ มาอธิบายได้ หรือต้องการสร้างทฤษฎีใหม่ 

8. ต้องการนําเสนอรายละเอียดเชิงลึกของหัวข้อที่ศึกษา โดยที่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีอยู่           
ยังไม่มากพอและอาจมีมุมมองใหม่ที่ยังไม่มีการศึกษามาก่อน 

9. ต้องการศึกษาบุคคลในสถานการณ์ธรรมชาติของผู้ถูกศึกษา 
10. ต้องการนําเสนอเรื่องราวที่ผู้วิจัยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ  
11. มีเวลาและทรัพยากรมากเพียงพอสําหรับการเก็บข้อมูลที่ใช้เวลานาน เพราะต้องการข้อมูล       

ที่รุ่มรวย (rich and thick) และการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาก 
12. ผู้ใช้งานวิจัยต้องการข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
13. นักวิจัยต้องมีบทบาทเป็นผู้เรียนรู้จากผู้ให้ข้อมูลและนําเสนอข้อค้นพบที่เป็นโลกทัศน์ของ

ผู้ให้ข้อมูล  ไม่ใช่บทบาทของผู้เชี่ยวชาญที่ตัดสินเรื่องของผู้ถูกวิจัย 
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                                     ใบความรู้ที่ 3 
                  ความแตกต่างและความจําเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกัน 
                 ของการวิจยัเชิงปริมาณและการวจิัยเชิงคุณภาพ 

 
เมื่อพิจารณาการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งลักษณะของข้อมูล โครงสร้างของ

กระบวนการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะพบว่า ลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
อยู่บนพื้นฐานของการแสวงหาคําตอบการวิจัยเดียวกัน แต่จุดเด่นและความลุ่มลึกของการศึกษาแตกต่างกัน                 
จึงมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันออกไป โดยลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณสูง เน้นโครงสร้างการวิจัยมาก ส่วนการวิจัย                
เชิงคุณภาพ  เน้นโครงสร้างการวิจัยน้อย  

ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะ          
เชิงคุณภาพ  มีคําอธิบายต่าง ๆ มาก  โครงสร้างของกระบวนการวิจัยจึงมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยน                 
ให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่ศึกษาและลักษณะของชุมชน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเน้นการสังเกต 
การสัมภาษณ์  ส่วนการสํารวจจะน้อยลงไปและวิธีการทดลองแทบไม่มีเลย ส่วนลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ             
เป็นการศึกษาที่เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ พฤติกรรมมนุษย์  จึงเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเชิงปริมาณสูง ต้องการ
ตัวเลข ความถี่ โครงสร้างของกระบวนการวิจัยจึงต้องรัดกุม มีระบบขั้นตอนที่แน่นอน เน้นวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการทดลอง การสํารวจ ส่วนวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตมีน้อย อย่างไรก็ดีประเภทของ           
การวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับปัญหาของการวิจัยและการวิจัยบางเรื่อง            
มีการใช้วิธีการวิจัยทั้ง 2 ประเภทผสมผสานกัน ซึ่งเรียกว่า วิจัยแบบผสานวิธี (โปรดศึกษา ใบความรู้ที่ 9) 

ความแตกต่างของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้อแตกต่างดังนี้ 

ความแตกต่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ปรัชญา/แนวคิด 
พ้ืนฐาน 

ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ปฏิฐานนิยม (Positivism) 

2.  วัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย 

เข้าใจความหมาย ระบบคิด เหตุผล  
กระบวนการเกิดปรากฏการณ์  
สร้างแนวคิด/ทฤษฎี 

อธิบายสมมติฐาน พิสูจน์แนวคิด 
สมมติฐาน และ/หรือทฤษฎี 

3.  คําถามวิจัย ทําไม อย่างไร เพราะเหตุใด มีอะไรเกิดขึ้น จํานวนเท่าใด  
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เป็นไปตาม 
สมมติฐานหรือไม่ 

4. วิธีการศึกษา ใช้วิธีอุปนัย มากกว่า นิรนัย ใช้วิธีนิรนัย มากกว่า อุปนัย 
5. กรอบแนวคิด กําหนดกรอบแนวคิดไว้กว้าง ๆ เพื่อเป็น 

จุดเริ่มต้นในการศึกษา แต่เมื่อดําเนินการ 
กําหนดกรอบแนวคิดที่ชัดเจน เพื่อใช้ 
กําหนดทิศทางการศึกษาทั้งหมด  
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ความแตกต่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 

ศึกษาแล้ว กรอบแนวคิดจะมีการปรับเปลี่ยน 
ไปตามองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการ 
ศึกษาและผลการศึกษา 

ซึ่งรวมถึงการสร้างเครื่องมือ  
การวิเคราะห์ผลการศึกษาและ 
การอภิปรายผล 

6. ประชากร/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ไม่เน้นการสุ่มเพื่อเป็นตัวแทนแต่ศึกษาจาก 
ผู้ให้ข้อมลูหลัก (key information) เพื่อให้ 
เห็นความลึกซึง้ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
เก็บข้อมูลขนาดเล็กจากแหลง่ข้อมูลที่ม ี
ลักษณะเฉพาะที่ผู้วิจัยแนใ่จว่าเป็นผู้มี 
ประสบการณ์หรือ “รู้” ในสิง่ที่ผู้วิจัยต้องการ 
จะศึกษา 

กําหนดประชากรและมีกระบวนการ
สุ่มตัวอย่างเฉพาะตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยประเภทนั้น ๆ เพื่อให้
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้
ดีที่สุด 

7. เครื่องมือวิจัย ตัวนักวิจัยที่ได้รับการฝึกวิธีการคิด การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ตีความและการพัฒนา 
คุณสมบัติเฉพาะมาเป็นอย่างดี 

เครื่องมือวัดต่าง ๆ  แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

8. วิธีการเก็บข้อมูล ใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ 
สนทนากลุ่ม ใช้แบบวัดบางอย่างประกอบเพื่อ 
ให้ได้ข้อมูลหลากหลายรอบด้านเพื่อให้ได้ 
คําตอบที่มองจากทัศนะของผู้ถูกศึกษา หรือ 
ทัศนะของ “คนใน” (emic / insider 
viewpoint)   

อาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีประกอบ
กัน ภายใต้กรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ 
ภายใต้กรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในทัศนะของผู้วิจัย 
หรือ “คนนอก” สังคมที่ศึกษา (Etic 
/outsider viewpoint)                
ที่กําหนดโดยกรอบทฤษฎี 

9. ลักษณะข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลเชิงคุณลักษณะเพราะเป็น 
เรื่องความคิด ค่านิยม โลกทศัน์ ประสบการณ ์
ต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที่สามารถให้ค่า
เป็นคะแนนหรอืวัดเป็นตัวเลขได้ 

10.ความแม่นตรง 
และเชื่อถือได้ของ 
ข้อมูล 

ใช้ความเข้มงวด (rigor) และไว้ใจได้ 
(credibility)  คุณภาพนักวิจัย โดยการ
ควบคุมกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
การสะท้อนข้อมูลไปยังแหล่งที่มาของข้อมูล 
และข้อมูลอ่ืน ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้วิธีการทางสถิติ ร่วมกับการใช้
ผู้เชี่ยวชาญ 

11.วิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการทําความเข้าใจตีความเนื้อหาของ 
ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) การตีความ (interpretative)  
ซึ่งกระทําไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล และ 
ผู้วิเคราะห์ข้อมูลต้องเป็นนักวิจัยเองเท่านั้น 
เพราะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบท 
ที่ศึกษาเป็นอย่างดี 

ใช้คณิตศาสตร ์สถิติเป็นหลัก  ซึ่ง
กระทําภายหลังจากการเก็บข้อมูล
แล้วเสร็จและประมวลผล ทัง้นี้          
ผู้วิเคราะห์ข้อมูล อาจไมใ่ช่นักวิจัย 
ทีมนักวิจัยก็ได้ 
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ความแตกต่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 

12.รายงานวิจัย รูปแบบไม่ตายตัว เน้นการบรรยายสภาพ 
แวดล้อม บริบท อธิบายปรากฏการณ์และ 
ความเชื่อมโยงกับทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ  
พร้อมกับนําเสนอองค์ความรู้จากผลการศึกษา 

มักมีรูปแบบเฉพาะตายตัวตามแบบ
การ 
วิจัย (research design) ที่ใช้ศึกษา 
 

 

ความจําเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกัน 

 เราได้เห็นแล้วว่าวิธีการวิจัยทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันมาก นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงยืนยันว่า          
วิธีวิจัยเชิงปริมาณไม่สามารถเข้ามาชดเชยหรือแทนที่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได้  เพราะการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ 
ไม่ได้ต้องการการอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันเท่านั้น แต่ต้องการหาความหมายของ           
ตัวแปรที่กําหนดใช้กัน 

 อย่างไรก็ตามลักษณะที่ต่างกันเป็นสองแนวทางนี้ไม่ได้ทําให้วิธีวิจัย ทั้ง 2 แบบ เป็นปฏิปักษ์              
ต่อกัน ตรงกันข้ามลักษณะดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างและเกื้อกูลกันและกันให้ถึงพร้อมซึ่งสมบูรณ์ 
ลักษณะที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันคือมีในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งขาด กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้ผู้วิจัยเกิด
ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ  ในสังคมตามที่ปรากฏอยู่ในขณะเดียวกันการวิจัยเชิงปริมาณก็หยิบ
ย่ืนวิธีการตัดสินใจว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์สังคมท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะนําไปใช้กับ         
กรณีอ่ืน ๆ โดยท่ัวไปได้แค่ไหน ทําอย่างไรข้อจํากัดของการศึกษาเฉพาะกรณีในการวิจัยเชิงคุณภาพจะได้รับ
การแก้ไขและช่วยเหลือโดยการวิจัยเชิงปริมาณ  ดังนั้น  ในการวิจัยจึงได้พยายามผสมผสานแนวคิดของ            
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยถือว่าข้อมูลทั้งสองมิติต่อเนื่องกันเพื่อตอบคําถามทางการศึกษาให้ได้
ประโยชน์สูงสุด “วิธีการเชิงผสมผสาน” ดังกล่าวมาจากคําว่า “mixed method”  มากกว่าจะใช้คําว่า “วิธี
วิทยาเชิงผสมผสาน” (mixed methodology) 
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ใบงานที่ 1 

ความหมายของการวิจัยเชงิคุณภาพ 

 เมื่อท่านศึกษา ใบความรู้ที่ 1-3 เสร็จแล้วให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม  (จากการศึกษาเอกสารหรือ 
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต) แล้วตอบประเด็นคําถาม 5 ข้อ ต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) คืออย่างไร  (บอกมาอย่างน้อย 2 
ความหมายที่ไม่ซ้ํากับใบความรู้ที่ 1) 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 

2. วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  research)  มีช่ือเรียกอย่างอื่นอะไรบ้าง  (บอกมาอย่างน้อย 3 ข้อ               
หรือมากกว่าก็ได้) 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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3. วิธีการศึกษาหาความรู้แบบอุปนัยและนิรนัย  มีความแตกต่างกันอย่างไร 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 

4.  แนวคิดปฏิฐานนิยม (เชิงปริมาณ) และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (เชิงคุณภาพ) คืออย่างไร 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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5. ครู กศน. ผู้สนใจทําวิจัยเชิงคุณภาพต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติพิเศษบางประการอะไรบ้าง เพื่อให้ 
สามารถดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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                                    ใบความรู้ที่ 4 
                         การแบ่งประเภทงานวิจัยเชิงคณุภาพ 

 
 ตามทัศนะของ  รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา  อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้แบ่งประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ระยะเวลาในการทําวิจัยเป็นฐานการแบ่ง 
จําแนกได้เป็น 2 แบบ คือ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพแบบดั้งเดิม  คือ การศึกษาปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติ นักวิจัยเป็น                 
ผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observer) ใช้วิธีเก็บข้อมูลหลายวิธี เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก  
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์แบบสนทนาเจาะลึก การสนทนากลุ่มโดยมากนักวิจัยจะติดต่ออยู่กับกลุ่มคน 
หรือพื้นที่ศึกษานานต่อเนื่องเป็นเวลานาน มักเรียกการทําวิจัยแบบนี้ว่า การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา              
หรือการวิจัยเชิงมนุษยวิทยา 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์  เป็นการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์          
เชิงลึก (in depth interview)  หรือการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และการศึกษารายกรณี 
(case study) นักวิจัยจะไม่เข้าไปสังเกตการณ์ในกลุ่มคนหรือชุมชนที่ตนศึกษาเป็นเวลานาน ๆ  

การวิจัยเชิงคุณภาพที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้ ส่วนมากเป็นแบบประยุกต์การวิจัยเชิงคุณภาพ                
ทางการศึกษานอกโรงเรียนก็เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์ เช่นกัน  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท        
คือ วิจัยเชิงพรรณนาและวิจัยเชิงอรรถาธิบาย  โดยการวิจัยทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

การแบ่งประเภทงานวิจัย โดยใช้จุดมุ่งหมายการทําวิจัยเป็นฐาน (Basis) 

 ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อยึดเอาจุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นฐาน 
(Basis)  ในการจําแนกแล้วงานวิจัยจึงมี 2 ประเภทคือ 1) งานวิจัยประเภทมุ่งพรรณนา (Descriptive 
Research) หรือวิจัยเชิงพรรณนา และ 2) งานวิจัยประเภทมุ่งอธิบาย (Explanatory Research) หรือวิจัย          
เชิงอรรถาธิบาย  ขอทําความเข้าใจกับผู้อ่านให้เข้าใจงานวิจัย 2 ประเภทดังกล่าว ดังนี้ 

 ประเภทที่หนึ่ง เรียกว่า  งานวิจัยมุ่งพรรณนา (Descriptive Research) งานวิจัยประเภทนี้                
มีจุดมุ่งหมายในการทําอยู่ที่การพรรณนา (Describe) ให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจได้เห็นอย่างชัดเจน (เท่าที่ขอบข่าย
ของงานกําหนดไว้) ว่าประเด็นที่ทําการศึกษาหรือวิจัยนั้นมีลักษณะหรือมีสภาพเป็นอย่างไร โดยให้รายละเอียด
ต่าง ๆ  ตามขอบข่ายของการวิจัยที่กําหนดไว้ ดังตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง “การประสานงานการศึกษา
นอกโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย” (ชุติทัต ตาบูรี)  ซึ่งจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ช้ินนี้ก็มุ่งที่จะพรรณนา ให้เห็นว่า การประสานงานของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย               
เป็นอย่างไร  ซึ่งอาจจะพรรณนาให้เห็นถึงสภาพทั่วไปของการประสานงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดเชียงราย วิธีการประสานงานที่นํามาใช้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประสานงานการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย  เป็นต้น   หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ  “สภาพการใช้และความต้องการ 
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สารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก” (เรวดี เทพเทวิน : 2535)  ซึ่งก็มุ่งจะ
พรรณนาให้เห็นถึงสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภาคตะวันออกว่าเป็น
เช่นไร และความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภาคตะวันออกเป็น
อย่างไรบ้าง เป็นต้น 

 การวิจัยที่เป็นแบบพรรณนา (Descriptive Research) นี้ มุ่งที่จะตอบคําถามตามประเด็นที่
นักวิจัยต้องการจะรู้ในลักษณะที่ว่า  รายละเอียดของเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัยนั้นเป็นอย่างไร       
แต่มิได้มุ่งจะอธิบายว่าประเด็นที่ศึกษาวิจัยนั้นเป็นอย่างไร แต่มิได้มุ่งจะอธิบายว่า ประเด็นที่ศึกษาวิจัยหรือ
ปรากฏการณ์ที่วิจัยนั้น มันเป็นอย่างที่นักวิจัยสังเกต เพราะเหตุอะไร  วิธีการวิจัยหรือที่เรียกว่า วิธีวิทยา 
(Methodology) ที่ใช้ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีความสลับซับซ้อนมากนัก การต้ังคําถามการวิจัยก็สะท้อนให้เห็นถึง
จุดมุ่งหมายการทําวิจัยในลักษณะที่มุ่งพรรณนา (What is หรือ What was แล้วแต่ช่วงเวลา) ดังตัวอย่าง 

- สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษา         
นอกโรงเรียน (เสน่ห์  ผดุงชาติ : 2535) 

- สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพสําหรับประชาชน เขตพื้นที่ประสบ
วาตภัยจังหวัดชุมพร (สุวรรณา  พลภักดี : 2534) 

- ปัญหาและความต้องการของครูสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นประเภทอุตสาหกรรมของ         
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคเหนือ (วิรัช ศรีทอง : 2534) 

- ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สี่กระทรวงหลัก ระดับอําเภอที่มีต่อการประสานงานในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตภาคใต้ (ประเจตน์ กาญจนพันธ์ : 2534) 

- ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักศึกษาทางไกลจังหวัดนครปฐม  (ส่องหล้า           
เทพเชาว์นะ : 2534) 

- การประชาสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (รัชนี สมบูรณ์ : 2535) 
- ความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงเรียนเอกชน 

อาชีวศึกษานอกระบบ เขตกรุงเทพมหานคร (พงษ์ศักด์ิ  ไชยประสิทธ์ิ : 2535) 
- การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการครูอาสาสมัคร

การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติและการพึ่งพาตนเองของราษฎรไทยบริเวณชายแดน        
ไทย-กัมพูชา ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ (เต็มดวง ศรีสงวน : 2534) 

       ฯลฯ 

 ประเภทที่สอง เรียกว่า งานวิจัยมุ่งอธิบาย (Explanatory Research) งานวิจัยประเภทนี้                 
มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบคําถามการวิจัยที่ต้ังไว้ในลักษณะที่มองหา “เหตุ-ผล” ว่าปรากฏการณ์ที่นักวิจัย
ทําการศึกษาวิจัยนั้นเกิดขึ้นอย่างไร มีเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไข (ตัวแปร) อะไรบ้างที่จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์
นั้น ๆ  ได้อย่างเปน็เหตุเป็นผล  (ซึ่งส่วนมากจะใช้เครื่องมือทางสถิติช่วยเพื่อหาข้อสรุป)  งานวิจัยประเภทนี้            
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ทํากันไม่มากนักในสาขาการศึกษา  ย่ิงในสาขาการศึกษานอกโรงเรียนด้วยแล้วมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
งานวิจัยประเภทแรก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า กระบวนการขั้นตอนในการทําวิจัยประเภทนี้มีความซับซ้อน
มากกว่าประเภทแรกและจะต้อง อาศัยความรู้ด้านเทคนิค (Techniques) และวิธีการต่าง ๆ มากขึ้น นักวิจัย        
ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในเรื่องวิธีการ (Methods) ต่างๆ  ในทุกขั้นตอน  ก็ไม่สามารถ         
จะทําการวิจัยประเภทนี้ให้ถูกต้อง และมีคุณภาพได้ ตัวอย่างของงานวิจัยที่ต้ังคําถามที่มุ่งจะหาคําอธิบาย  
“เชิงเหตุ-ผล” เช่น “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่  สายสามัญ         
ระดับประถมศึกษาในเรือนจําและทัณฑสถาน” (สุจิณดา จันทรมณี : 2535) งานวิจัยช้ินนี้มุ่งที่จะอธิบายว่า         
มีปัจจัยอะไรบ้าง เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ สอน  การเตรียมการสอนและการเข้าห้องสอน 
สามารถอธิบายความแปรปรวน ความเหลื่อมล้ําของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ภาษาไทย) ได้มากเพียงใดและ
ปัจจัยตัวใดบ้างที่อธิบายได้ดีที่สุด เป็นต้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง “ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ
ครูอาสาสมัครของกรมการศึกษานอกโรงเรียน” (สะอาด สินไชย : 2535)  งานนี้ก็มุ่งที่จะอธิบายว่าเพราะเหตุ
ใดครูอาสาสมัครของกรมการศึกษานอกโรงเรียนบางคนจึงปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่
ครูอาสาสมัครบางคนปฏิบัติงานโดยขาดประสิทธิภาพและต้องการจะวิจัยเพื่อหาคําอธิบายว่าตัวแปร            
ใดจะช่วยอธิบายข้อสงสัย (Research Question) นี้ได้ดีที่สุด 

 ตัวอย่างของงานวิจัยมุ่งอธิบาย ยังมีอีก เช่น 

- ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเพศศึกษาของนักศึกษา ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้นในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (ทวีวรรณ  สัมพันธ์สิทธ์ิ) 

- ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการผ่านวัตถุประสงค์ทางการเรียนของผู้เรียนชาวเขา               
ในจังหวัดเชียงใหม่ (ชัยวัฒน์  ตรีโรจนานนท์) 

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนกับการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบ (ศิริลักษณ์ ตนะวิไชย) 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเข้าสู่การศึกษานอกระบบสายสามัญ  จังหวัดนนทบุรี  (ปิยะพงษ์              
ไสยโสภณ : 2534)  

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงในกิจกรรมของศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน          
ในเขตภูเขา จังหวัดลําพูน (คํารณ  ศรีคําไทย) 

- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับ
ประถมศึกษาในเรือนจําและทัณฑสถาน (สุจินดา  จันทร์มณี : 2535) 

ฯลฯ 
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 งานวิจัยประเภทมุ่งอธิบาย (Explanatory Research) มีความซับซ้อนกว่างานวิจัยประเภท               
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวิธีการ (Method) ที่จะนํามาใช้จะต้องรอบคอบรัดกุม มิฉะนั้น                
จะทําให้ไม่สามารถหาคําอธิบายได้ การที่งานวิจัยประเภทนี้มีความซับซ้อนก็เพราะว่า ปรากฏการณ์ที่ต้องการ         
จะอธิบาย มีความซับซ้อนโดยธรรมชาติ  ในการทําวิจัยประเภทนี้การเลือกตัวแปรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรต้น
หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variation) มีความสําคัญมากเพราะถ้าหากเลือกผิดหรือเลือกมา              
ไม่ครบถ้วนก็จะทําให้คําอธิบายน้ันมีความคลาดเคลื่อน (Error) มาก  จนถึงขั้นที่จะทําให้งานวิจัยช้ินนั้นไม่มี
คุณค่าทางวิชาการ 

 ความซับซ้อนของงานวิจัยประเภทนี้จําเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการด้านอื่น ๆ อีก เช่น การต้ัง
คําถาม การวิจัย การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่จะทําวิจัย                
การตั้งสมมติฐาน  การวัดตัวแปร  การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง               
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูล เป็นต้น 
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                                 ใบความรู้ที่ 5 
              ตวัอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพประเภทมุ่งพรรณนา 

 

  งานวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยประเภทเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) จึงไม่มีความซับซ้อนในการตั้งคําถามการวิจัย  (Research  Question) และวิธีการ (Method)          
ในการแสวงหาคําตอบ งานวิจัยประเภทนี้มีจํานวนมาก ขอยกมาให้อ่านจํานวน 3 เรื่องคือ 

1. ชื่อเรื่อง  การปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
     ประจําบ้าน  สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก 

 ผู้วิจัย  สุพัตรา  ดวงเกษมสุข 

 ปีการศึกษา  2548 

  การวิจัยครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  ความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานที่กําหนดกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน         
บนพื้นที่สูงประจําบ้านที่มีคุณวุฒิแตกต่างกัน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ผลการวิจัยพบว่า 

1.1 ครูประจําบ้านที่มีคุณวุฒิแตกต่างกันมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมือนกัน  ดังนี้  1.1) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สายอาชีพ/กลุ่มสนใจ  ครูที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่วนครูที่มีคุณวุฒิ
ระดับมัธยมศึกษาไม่ได้จัดกิจกรรม  1.2) การใช้แหล่งเรียนรู้ครูที่มีวุฒิมัธยมศึกษาใช้มุมการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมเป็นหลัก ส่วนครูวุฒิปริญญาตรีใช้ที่อ่านหนังสือและมุมเด็กเป็นหลัก  1.3) การเติมสารไอโอดีนใน          
น้ําด่ืม กลุ่มครูที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุน ในขณะที่กลุ่มครูวุฒิระดับปริญญาตรีมีการจัด
กิจกรรมแต่ไม่ต่อเนื่อง  1.4) การวางแผนครอบครัวครูที่มีวุฒิมัธยมศึกษาให้ความรู้ชาวบ้านแต่ไม่ได้รายงานผล 
แต่ครูที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีมีการรายงานผลทุก 3 เดือน  และ 1.5)  ธนาคารข้าวในครูที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษา
ได้รับการสนับสนุนข้าวสาร แต่ครูระดับปริญญาตรีไม่ได้รับการสนับสนุน 

2. ครูประจําบ้านที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับ               
การปฏิบัติงานที่กําหนดเหมือนกัน  ในเรื่องการพัฒนาบุคคลกรครูประจําศูนย์การเรียนคือ ครูเข้าร่วม               
การอบรมเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เคยได้รับการสํารวจสภาพปัญหาความต้องการ ไม่มีส่วนร่วมในการกําหนด
หลักสูตร/หัวข้อที่จะเข้ารับการอบรมและไม่มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการจัดการอบรมและการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (หลักสูตร ศศช.) ในกลุ่มผู้ใหญ่คือ ครูประจําบ้าน        
ที่มีคุณวุฒิแตกต่างกัน ทั้ง 2 ประเภท ดําเนินการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้เตรียมการสอน ไม่มีการ
มอบหมายงานและไม่มีการบันทึกความก้าวหน้า 
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3. ครูประจําบ้านที่มีคุณวุฒิแตกต่างกันมีปัญหาคล้ายคลึงกันในเรื่องการประชุมครูระดับอําเภอ          
มีปัญหาการกําหนดเวลาประชุมไม่แน่นอน การประชุมระดับจังหวัด ปัญหาเรื่องที่พัก การพัฒนาบุคลากร               
ครูประจํากลุ่มศูนย์การเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมในแต่ละครั้งมีมากเกินไป ครูจําไม่หมดและ
นําไปใช้ไม่ทัน  การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือ (อายุ 14-50 ปี) ชาวบ้านไม่ค่อยจะมาเรียนและ
ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์-สื่อการเรียน  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา 
(หลักสูตร ศศช.)  มีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน           
สายสามัญทุกระดับ มีปัญหาเรื่องไม่มีหนังสือเรียนและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนมีปัญหาเรื่องชาวบ้าน 
ไม่สามัคคีกัน 

4. ครูประจําบ้านที่มีคุณวุฒิแตกต่างกันมีความต้องการคล้ายคลึงกันในเรื่อง การประชุมครู 
ระดับจังหวัดต้องการที่พักที่เหมาะสม การพัฒนาอาคารสถานที่ต้องการงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร           
ครูประจําศูนย์การเรียนต้องการให้มีการเพิ่มเงินค่าตอบแทน  เบ้ียเลี้ยง ค่าเดินทางและสวัสดิการต่าง ๆ             
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (หลักสูตร ศศช.) ต้องการคู่มือครู          
สมุด  ดินสอและสื่อการเรียน  การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญทุกระดับต้องการ
หนังสือสื่อการเรียน และต้องการให้มีสุขภัณฑ์ส้วมที่ถูกสุขลักษณะในการจัดกิจกรรมชุมชนน่าอยู่  หมู่บ้าน
สะอาด 
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2. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : 
    กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง 

 ผู้วิจัย  รัตนะ  บัวสนธ์ 

 ปีการศึกษา  2535 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอด             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยทําการวิจัยเป็นรายกรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง ทั้งนี้การวิจัย                
มีลักษณะ เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งมีระเบียบวิธีเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเข้าไปอยู่ร่วมในชุมชน การวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 

  ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเข้าไปอยู่ร่วมในชุมชน เพื่อศึกษาประมวล
ข้อมูลต่างๆ  ได้แก่  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ข้อมูลการดําเนินกิจกรรมการเรียน               
การสอน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหวา่งวัด โรงเรียนและชุมชน 

  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา ใช้วิธีการวิเคราะห์หลักสูตรแม่บทและการสนทนากลุ่มเพื่อประมวลผล 
ข้อมูลนํามาพัฒนาโครงร่างหลักสูตร หลังจากนั้นจึงทําการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ชุมชนและผู้รู้ในชุมชน  นําข้อมูลจากการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรมาปรับแก้เป็นหลักสูตรฉบับจริง เพื่อ
นําไปทดลองใช้ต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงกึ่งทดลองเพื่อทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  โดยมี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในชุมชนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ครู 2 คน เป็นผู้นําหลักสูตรไปใช้และ        
ผู้รู้ในชุมชน 2  คน  เป็นผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การเก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ  ได้แก่ ข้อมูลบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อหลักสูตร  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้หลักสูตร          
ของครู  ข้อมูลการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้รู้ในชุมชนและข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนด้านต่าง ๆ   

  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตร  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้หลักสูตร             
ซึ่งเป็นการประเมินขณะใช้หลักสูตร  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมคือ ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน               
ครั้งหนึ่ง ๆ  หลังจากนั้นจึงเป็นการประเมินผลสรุปหลังจากการใช้หลักสูตรเสร็จสิ้น ซึ่งข้อมูลการประเมินส่วน
หนึ่งก็ได้จากการเก็บรวบรวมในขั้นตอนที่ 3  นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติมจากผู้ปกครองนักเรียน 

  ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ภายในชุมชนแห่งนี้มีสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การอนุรักษ์และสร้างป่าไม้ของชุมชน  
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ (การใช้สมุนไพร) ที่เป็นกระบวนการคิดและกระทําโดยเจ้าอาวาสวัด                
ในชุมชน ความเป็นมาของชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างวัด โรงเรียน
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และชุมชนนั้น มีระดับความสัมพันธ์ที่ดีโดยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหลักคือ ผู้บริหารโรงเรียน   ซึ่งมีปัจจัยสาย
สัมพันธ์เครือญาติจากการแต่งงานเป็นเหตุส่งเสริมสนับสนุน  แต่สําหรับการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนั้นมีบรรยากาศ เป็นแบบปล่อยประละเลย ผู้บริหารโรงเรียนไม่มีศักยภาพในการพัฒนางาน 
วิชาการโรงเรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนกับชุมชนไม่เคยมีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน           
การสอนมาก่อน 

  2. หลักสูตรแม่บท (หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2514 ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2533) ได้กําหนด 
แนวทางเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นชุมชนได้  ผลจากการสนทนากลุ่มสมาชิกผู้ร่วมสนทนาสามารถช่วยกันกําหนดเนื้อหาที่เป็น              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและวิธีการวัดประเมินผล
การเรียนได้ โดยเฉพาะการกําหนดเนื้อหาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น สมาชิกผู้ร่วมสนทนาเสนอสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย  ข้อที่ 1 และยังเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของชุมชนอีกด้วย ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้นําไป
ประมวลจัดทําเป็นหลักสูตร ฉบับโครงร่างแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและผู้ร่วมสนทนากลุ่มในชุมชน
ตรวจสอบผลการตรวจสอบทําให้มีการแก้ไขบางส่วน ได้แก่ หลักการหลักสูตร  วัตถุประสงค์หลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนการสอน 

  3. นโยบายการควบคุมทางวิชาการจากหน่วยงานบังคับบัญชาส่วนกลาง เป็นอุปสรรคสําคัญ            
ที่ทําให้การใช้หลักสูตรติดขัด  ความไม่เชี่ยวชาญและไม่ใส่ใจทางวิชาการอย่างเพียงพอของผู้บริหารโรงเรียน               
มีแนวโน้มทําให้การใช้หลักสูตรไม่ประสบผลสําเร็จ นอกจากนั้นพื้นฐานทางความใส่ใจทางวิชาการของ              
ครูที่แตกต่างกันก็จะทําให้การนําหลักสูตรไปใช้ประสบผลแตกต่างกัน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  นอกจากนั้น นักเรียนยังมีทัศนคติที่ดีต่อการ         
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ซึ่งก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับผู้รู้ในท้องถิ่น  
ชุมชนที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

  4. ในด้านตัวหลักสูตรนั้นมีส่วนที่จะต้องแก้ไขคือ เนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของ        
ชุมชน และการกําหนดเวลาเรียนตามเนื้อหาต่างๆ ของหลักสูตรยังไม่เหมาะสมนัก สําหรับผลการประเมิน        
ด้านผู้ปกครอง นักเรียนพบว่า ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการใช้หลักสูตร 
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3. ชื่อเรื่อง  การศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษานอกโรงเรียน 
    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในจังหวัดพังงา 

 ผู้วิจัย  สมชาย  จันทร์อยู่ และคณะ (สํานักงาน กศน. จังหวัดพังงา) 

 ปีการศึกษา  2548 

  จากการดําเนินงานจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบโรงเรียน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ซึ่งเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2546  และผลจากการนิเทศติดตาม
ผล การดําเนินงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา  ในภาคเรียนที่ 2/2547 ทราบว่า ในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังมีปัญหาที่สําคัญหลาย
ประการ  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  ในแต่ละภาคเรียนมีนักศึกษาขาดสอบจํานวนมาก                
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วไม่มาเรียนจํานวนมากเช่นกัน และเมื่อพิจารณาถึงผลการเรียนพบว่า นักศึกษา
ทําคะแนนสอบได้ ตํ่า และมีผลการประเมินคุณภาพต่ํามาก ในภาคเรียนที่ 2/2547  ศูนย์การศึกษา                 
นอกโรงเรียนจังหวัดพังงา  มีนักศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544                 
ที่ลงทะเบียนเรียนแยกเป็นรายวิชา 5,249 คน  มีผู้เข้าสอบแยกเป็นรายวิชา 3,450 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.72 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายอําเภอทราบว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท้ายเหมือง  มีนักศึกษา            
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2547 
จํานวน 304 คน   มีนักศึกษาขาดสอบจํานวน  119 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.14   เมื่อแยกเป็นรายวิชา พบว่า  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท้ายเหมือง   มีนักศึกษาลงทะเบียนแยกเป็นรายวิชา 675 คน            
มีผู้เข้าสอบแยกเป็นรายวิชา 397 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.81   มีผู้ขาดสอบแยกเป็นรายวิชา 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.19 ซึ่งเป็นปริมาณที่สูง 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้ วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขที่                 
ส่งผลต่อการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบโรงเรียนให้มีคุณภาพตอบสนองนโยบาย ในการจัดการเรียนรู้
สําหรับประชาชน และเยาวชนนอกโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งต่อผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของ
นักศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ในจังหวัดพังงา 

วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเลือกพื้นที่ ศบอ. ท้ายเหมือง ซึ่งมี 
กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานที่มีความต่อเนื่อง  มีข้อมูลในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่น่าสนใจศึกษา อันเนื่องมาจากมีข้อมูลจํานวนนักศึกษาขาดสอบ 
อยู่ในระดับสูงคือร้อยละ 41.19 และมีจํานวนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2548  ลดลงจากภาคเรียนที่ 2/2547 
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อย่างรวดเร็ว เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านสถานที่จัดต้ัง ศูนย์การเรียนชุมชน  มีครูผู้ปฏิบัติการสอนลดลง
และเป็นพื้นที่ที่ผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พร้อมที่จะร่วมมือในการศึกษาวิจัย 
เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท้ายเหมืองเป็นพื้นที่วิจัย  
โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(participant observation) และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ในการเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชน  เจ้าหน้าที่
ทะเบียนนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการสัมภาษณ์แนวลึก 
(indepth interview)  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2544 ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน         
ที่ 2/2547 ไม่ร่วมกิจกรรมและไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2548 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน          
ในภาคเรียนที่ 2/2547 แต่ไม่ร่วมกิจกรรมแต่ยังลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2548  และนักศึกษา              
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2547 ร่วมกิจกรรมครบถ้วนและยังคงลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน               
ที่ 1/2548  พร้อมกับศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาในพื้นที่ จดบันทึกข้อมูล 
บันทึกภาพและบันทึกเสียง การสนทนาจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์  ถอดคําพูดจัดเป็นหมวดหมู่ 
ของมโนทัศน์หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมโนทัศน์และเหตุผล สรุปเป็นผลการศึกษาวิจัย 

ข้อค้นพบ 

 ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า เงื่อนไขที่ส่งต่อผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา              
นอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ในจังหวัดพังงามี 5 เงื่อนไขดังนี้ 

1. เงื่อนไขที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 

2. เงื่อนไขที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3. เงื่อนไขที่เกิดจากบุคลากรผู้จัดการศึกษา 
4. เงื่อนไขที่เกิดจากนักศึกษา 
5. เงื่อนไขที่เกิดจากสภาพทางสังคมของชุมชน 
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเงื่อนไขมีความเกี่ยวข้อง ส่งผลซึ่งกันและกัน เมื่อพิจารณาแต่ละ

เงื่อนไข พบว่า เงื่อนไขที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เป็นเงื่อนไขส่งผลต่อเงื่อนไขที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับผู้จัดการศึกษาและส่งผลต่อเงื่อนไขที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง 

 เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสภาพทางสังคมในชุมชน ส่งผลต่อเงื่อนไขที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา เงื่อนไขที่เกี่ยวกับผู้จัดการศึกษาและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่นกัน  โดยที่เงื่อนไข                 
ที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา เงื่อนไขที่เกี่ยวกับผู้จัดการศึกษาและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ
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นักศึกษาเป็นเงื่อนไขที่ ส่งผลซึ่งกันและกัน  ซึ่งทุกเงื่อนไขส่งผลต่อการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนของนักศึกษา ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ในจังหวัดพังงา 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ในการดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษา ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จัดให้มีรูปแบบการให้บริการการศึกษาที่หลากหลาย ให้ประชาชนนอกระบบ
โรงเรียนได้มีโอกาสเลือก ที่จะรับการศึกษาได้ง่ายและมีโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ต่อความรับผิดชอบของครูศูนย์การเรียนชุมชนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของครู  เช่น จัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนครูศูนย์การเรียนชุมชนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของครู  เช่น  จัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหมวด ค่าจ้างรายเดือน ให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน จัดให้มีรูปแบบ 
วิธีเรียนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ มีความจําเป็นในการประกอบอาชีพ  
จัดให้มีระบบการเทียบโอนอาชีพ จัดระบบการประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

 สถานศึกษาผู้จัดการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอท้ายเหมือง และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา ควรที่จะต้องเร่งดําเนินการสํารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนนอกระบบโรงเรียน  จัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กําหนดแผนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาที่สนองตอบ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นฐานของหลักเกณฑ์วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตร          
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กําหนดยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปิด  
โอกาสให้ประชาชนนอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา จัดให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
นอกโรงเรียนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษา                 
ปรับกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ชุมชนและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา          
มากขึ้น  
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                                  ใบความรู้ที่ 6 
                 ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพประเภทมุ่งอธิบาย 

 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวิธีการออกแบบการวิจัย (Research Design) อยู่ 2 ชนิดคือ 

1. One-case longitudinal study design ซึ่งเป็นการเลือกศึกษาปรากฏการณ์ในพื้นที่ 
เดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันแต่ต้องติดตามดูข้อมูลในช่วงเวลาอันยาวนานการออกแบบชนิดนี้เป็นที่นิยมของ          
นักมานุษยวิทยา 

2. Muti-site (case) study design การออกแบบในลกัษณะนี้จะใช้กรณีศึกษามากกว่าหนึ่ง
พ้ืนที่หรือมากกว่าหนึ่งกรณีเปรียบเทียบกัน (หรือเรียกกันว่า การศึกษาพหุกรณี)  ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภท มุ่งอธิบายที่จะนําเสนอต่อไปนี้เป็นการออกแบบประเภทพหุกรณี 

คําถามการวิจัย (Research Question) เป็นลักษณะมีเหตุหรือปัจจัยอย่างไร ทําให้ปรากฏการณ์
นั้น เกิดขึ้น/ดํารงอยู่/เปลี่ยนแปลง/หรือปรากฏการณ์นั้นล่มสลายไปแล้ว ตัวอย่าง (ซึ่งหาอ่านได้ยาก) มีดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
     สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร : การศึกษาพหุกรณี 

 ผู้วิจัย  ชํานาญ  ปาณาวงษ์ 

 ปีการศึกษา  2544 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียนประถม 
ศึกษาที่เลือกเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่ชุมชนมีส่วนร่วมและโรงเรียนที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ ชุมชนมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา           
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการศึกษาวิจัยทั้ง 2 กรณี            
ในชุมชนที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการศึกษา
พหุกรณีและใช้ทฤษฎีเชิงระบบเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ตัวแปรหรือปัจจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ด้านสภาพทั่วไปของชุมชนซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียน 
1.1 สภาพทั่วไปของชุมชนซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียนที่ชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
  ชุมชนบ้านหนองโนนแดง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน เริ่มก่อต้ัง            

เมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาเป็นลักษณะของชุมชนชนบท ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออก                 
เฉียงเหนือ  มีการดํารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  
แต่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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1.2 สภาพทั่วไปของชุมชนซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียนที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ชุมชนบ้านคลองพัฒนา  เป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่มกีารอยู่อาศัยของประชากรหนาแน่น 

ก่อต้ังมานานกว่า 700 ปี เป็นลักษณะของชุมชนเมือง ประชาชนเป็นคนในพื้นที่ แต่บรรพบุรุษเป็น              
ชาวเวียงจันทร์  มีการดํารงชีวิตอยู่แบบ ลักษณะลําพังตัวเอง มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ค้าขาย           
รับราชการ เก็บเศษสิ่งของและขยะเพื่อนําไปขาย 

2. ด้านสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่อยู่ใน 2 ชุมชน  
2.1 สภาพทั่วไปของโรงเรียนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองโนนแดง ก่อสร้างขึน้โดยการนําและความร่วมมอืของคนในชุมชน         
ในการบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงาน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 17 ไร ่ 3 งาน 49 ตารางวา ต้ังอยู่ในศูนย์กลาง              
ของชุมชน ปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูประจําการ           
14 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 1 คน และนกัเรียน 444 คน  มีระบบสาธารณูปโภคคือ ไฟฟ้าและ
น้ําประปา 

2.2 สภาพทั่วไปของโรงเรียนในชุมชนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุก่อต้ังขึ้นโดยการจัดต้ังของหน่วยงานราชการ ในระยะแรก          

มีการเก็บเงินค่าเล่าเรียน เรียกว่า เงินศึกษาพลี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5 ไร ่ 1 งาน 32 ตารางวา พ้ืนที่ของโรงเรียน           
ส่วนหนึ่งต้ังอยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ปัจจุบันเปดิทําการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6         
มีครูประจําการ 15 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  นักการภารโรง 1 คน และนักเรียน 189 คน มีระบบสาธารณูปโภค 
คือ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และไมม่ีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา 

3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
ปัจจัยที่ทําให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่  สภาพชุมชนเป็นแบบ 

ชนบท  มีการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันและกนั ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มอีาชีพอื่นเสริม และมีการ
รวมกลุ่มอาชีพกัน ชุมชนกับครูมีความสนิทสนมกันดี  ผูบ้ริหารใส่ใจต่อนโยบายในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน  ครูพักอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพของครูส่วนใหญ่โสด  มีอายุน้อย  มีการจัดกิจกรรม          
ต่าง ๆ  ที่จะทาํให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
   ปัจจัยที่ทําให้ชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ สภาพชุมชน            
เป็นแบบชุมชนเมือง  มีแหล่งชุมชนแออัด ไม่มีการพึ่งพาอาศัยกัน ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว ไม่มี
การรวมกลุ่มอาชีพกัน บางคนมีอาชีพไม่แน่นอน ครูกับชุมชนไม่มีเวลาพบปะสนทนากัน ผู้บริหารมงีานบริหาร
ภายนอกโรงเรียน ไม่มีครูพักอาศัยในละแวกใกล้โรงเรียน  ครูส่วนใหญม่ีสถานภาพสมรสแล้ว  มีอายุมาก ไม่มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
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2. ชื่อเรื่อง  ภาวะผู้นําสตรีนักพัฒนาการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส : พหุกรณีศึกษา 

 ผู้วิจัย  หยกแก้ว  กมลวรเดช 

 ปีการศึกษา  2547 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นําสตรีนักพัฒนาการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส    
โดยใช้พหุกรณีศึกษา  ซึ่งเป็นผู้นําสตรีนักพัฒนาการศึกษา เด็กด้อยโอกาส 4 ประเภท คือ เด็กยากจนในชนบท                
เด็กชุมชนเขตภูเขา เด็กพิการทางหูและเด็กถูกทอดทิ้ง กําพร้าและเร่ร่อน ประเด็นที่ศึกษาคือ 1. ประวัติชีวิต
และผลงาน 2. องค์ประกอบของภาวะผู้นําและปัจจัยที่ส่งเสริมภาวะผู้นํา 3. การเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนขององค์ประกอบของภาวะผู้นํา และปัจจัยที่ส่งเสริมภาวะผู้นํา และ 4. การสร้างข้อสรุป        
เป็นทฤษฎีขององค์ประกอบของภาวะผู้นํา และปัจจัยส่งเสริมภาวะผู้นําของสตรีนักพัฒนา การศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส วิธีการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการโดยพหุวิธี ได้แก่               
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ        
การวิพากษ์ผลการศึกษา โดยรูปแบบอิงผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการวิเคราะห์เนื้อหา การสรุป
อุปนัย การจําแนกชนิดข้อมูลและการวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยวิธี
พรรณนา  วิเคราะห์ตารางเปรียบเทียบและภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ประวัติชีวิตและผลงานด้านการพัฒนาการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสของพหุกรณีศึกษา            
4 ท่าน ดังนี้ 

 1) 1 ท่านเกิดในต่างจังหวัดและอีก 2 ท่านเกิดในกรุงเทพมหานครแถบชานเมือง  
 2) 2 ท่าน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโท และอีก             

1 ท่าน ได้รับจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 3)  1 ท่าน เริ่มทํางานกับเด็กด้อยโอกาสและทําต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีก 1 ท่านเริ่มต้น             

รับราชการครู  แล้วไปทํางาน NGO  อีก 1 ท่าน  เริ่มต้นรับราชการและยังเป็นครูอย่างต่อเนื่อง และอีก 1 ท่าน 
เริ่มต้นทํางานกับกลุ่ม NGO จนถงึปัจจุบัน  

 4)  ทุกท่านมีชีวิตสมรสที่มีความสุข ท่านแรกทํางานกับเด็กยากจนเป็นเวลาประมาณ 20 ปี 
ทางภาคเหนือ และได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ ท่านที่ 2 ทํางานกับเด็กชุมชนภูเขาและได้รับรางวัล
มากมาย ท่านที่ 3 ทํางานกับเด็กพิการทางหู เป็นเวลานานกว่า 20 ปี และได้รับการยอมรับเป็นผู้บริหารดีเด่น 
ท่านที่ 4 ทํางานกับเด็กถูกทอดทิ้ง กําพร้าและเร่ร่อนเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และได้รับการยอมรับจากสังคม 

2. ภาวะผู้นําของพหุกรณีศึกษาประกอบด้วย คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพและด้านความ 
สามารถในการทํางานเชิงพัฒนา องค์ประกอบหลักจะมลีักษณะคล้ายกันคือ คุณลกัษณะทางด้านบุคลิกภาพ         
ที่พหุกรณีศึกษาทุกคนมี ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง การรู้จักตนเองและมีเป้าหมายในการทํางาน มีความ
อดทนต่องานที่ยากลําบาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน มีคุณและใฝ่เรียนใฝ่รู ้ แต่ส่วนย่อยของคุณลักษณะ
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ทางบุคลิกภาพที่แตกต่างกันคือ กรณีศึกษา 1 ท่าน มีอารมณ์ขันและ 1 ท่านมีความกล้าหาญขณะที่ปัจจัย           
ที่ส่งเสริมสภาวะผู้นําสตรีนักพัฒนาการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ การอบรมขัดเกลาทางสังคม การศึกษา 
การสนับสนุนของคนในครอบครัวและประสบการณ์ในการทํางานในขณะที่กรณีศึกษาคนที่ 1 มีปัจจยัที่ส่งเสริม
เพิ่มเติมโดยความกดดันของสภาพแวดล้อมและพหุกรณีศึกษาท่านอื่นๆ มฐีานของชีวิตทางด้านพระพุทธศาสนา 

3. ในการเป็นผู้นาํสตรีนักพัฒนาการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสที่ประสบความสําเร็จ จําเปน็ต้อง
อาศัยคุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัว รวมทัง้ความสามารถในการทํางานเชิงพัฒนาและปัจจัยที่ส่งเสริม  ซึ่งได้แก่ 
การอบรมขัดเกลาทางสังคม  การศึกษา การสนับสนุนของคนในครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึง 
ประสบการณ์ที่การทํางาน 
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ใบงานที่ 2 

การแบ่งประเภทงานวิจัยเชิงคุณภาพและตวัอย่าง 

 หลังจากศึกษาโดยการอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต เนื้อหาจากใบความรู้ที่ 4,5 และ 6            
แล้วให้ตอบคําถามในใบงานที่ 2  จํานวน 5 ข้อ ต่อไปนี้ 

1. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลที่สําคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพคืออย่างไร 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

2. การเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น “การจัดบันทึกต้องทําไปด้วยกันกับการศึกษาข้อมูล” แนวทาง           
จดบันทึกข้อมูลดังกล่าวคืออย่างไร 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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3. จงอธิบายวิธีการต้ังคําถามการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และการตั้งคําถามการวิจัย              
เชิงอธิบาย (explanatory research) 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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4. การวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์เป็นการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth 
interview)  การสัมภาษณ์เชิงลึกคืออย่างไร  โปรดกรุณาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตหรือเอกสาร แล้วเขียน
ตอบ ให้เข้าใจ  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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5. จงให้ความหมายและขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group 
Discussion) และการศึกษารายกรณี (case study)  มาพอเข้าใจ  (อาจค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตหรือ
ศึกษาเอกสารก็ได้ 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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                                 ใบความรู้ที่ 7 

               การประยุกต์ใช้การวิจัยเชงิคุณภาพกับงาน กศน. 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กําหนดแนวทางให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษามาตรา 24 (5) มีใจความ
สําคัญคือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และอํานวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน            
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

 สํานักงาน กศน. ได้กําหนดนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ให้มีการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล ซึ่งการพัฒนา 
ครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวแนวทางหนึ่งที่ทําได้คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้นําเอาวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพมาศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับการเรียน  เช่น  พฤติกรรมการมาพบกลุ่มของนักศึกษา กศน. 
การออกกลางคันหรือการขาดสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน. เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถ 
นําเอาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาแสวงหาคําตอบได้เป็นอย่างดี 

 ใบความรู้ที่ 7 นี้เป็นการกล่าวถึงการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพกับ กศน. ในแง่มุมต่าง ๆ 
ได้แก่  1) การวิจัยพัฒนาหลักสูตร  2) การวิจัยการสอน  3) การประเมินหลักสูตรและโครงการ  4) การวิจัย            
ในชั้นเรียน  และ 5) การวิจัยนโยบายโดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

การวิจัยพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือแต่เดิมเรียกว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่งานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของ กศน.อําเภอ ต้องดําเนินการพัฒนาขึ้น           
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทของชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถ 
ที่จะนํามาใช้ศึกษาหาข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 1.  ศึกษาค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนํามากําหนดเป็นเนื้อหาสาระที่ต้องการ
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ องค์ความรู้ที่ว่านี้อาจได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม 
ความเชื่อ คําสอน ตํานาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนบุคคลสําคัญที่ทําคุณประโยชน์และได้รับการยอมรับ        
ยกย่องในท้องถิ่น 

 2.  ศึกษา ปรึกษาและแสวงหาความต้องการร่วมกันของบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน ได้แก่ ผู้บริหารและครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นําทาง
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ความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการนําองค์ความรู้ที่มีในชุมในชุมชนท้องถิ่นมาจัดทําเป็นหลักสูตร เพื่อนําไปใช้จัด         
การเรียนการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้เรียน 

 3.  ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทําการยกร่างและตรวจสอบ  
ความสอดคล้อง  ความเหมาะสมของหลักสูตรที่พัฒนานี้ 

 4.  วางแผนและดําเนินกิจกรรมการนําหลักสูตรไปใช้ อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
การกํากับนิเทศติดตามหลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตร ซึ่งเป็นการดําเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือ
จากผู้บริหารและครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นําทางความรู้ของชุมชน 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการศึกษาหาข้อมูลตามประเด็นต่างๆที่กล่าวมานี้การใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพจะเหมาะสมมากที่สุด เพราะผู้วิจัยจําเป็นต้องมีความรู้เรื่องของชุมชนอย่างลึกซึ้งรอบด้านและ
ยังต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความยอมรับไว้วางใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย 
ทั้งนี้เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพนี้เหมาะสมสําหรับการนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาก็คือ การวิจัย    
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research) นั่นเอง 

การวิจัยการสอน 

 การใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทําการศึกษาปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์
การสอนนั้นจะทําให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกและรอบด้านเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาคําตอบในประเด็น
พฤติกรรมการสอนของครู กศน. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กศน. กับนักศึกษา การควบคุมวินัยในการพบกลุ่ม    
การส่งเสริมให้กําลังใจ การใช้สื่อประกอบการสอน  การวางแผนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นปัญหาการวิจัยเกี่ยวกับการสอนเท่าที่ยกตัวอย่างมานี้ ถ้าครู กศน. ใช้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล              
เชิงคุณภาพ อาทิ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะทําให้ได้ข้อมูลและ
ผลการวิจัยที่สะท้อนภาพที่แท้จริงเกี่ยวกับการสอนได้อย่างครบถ้วน วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้ผู้อ่าน
งานวิจัยเกิดจินตนาการ มองเห็นภาพการพบกลุ่มได้ราวกับว่า ผู้อ่านงานวิจัยนั้นเข้าไปเห็นสัมผัสรับรู้
ปรากฏการณ์การสอนของครูได้ด้วยตนเอง 

การประเมินหลักสูตรและโครงการ 

 การประเมินที่ใช้วิธีการเชิงคุณภาพมุ่งให้ความสําคัญกับการที่นักประเมินผลลงไปสัมผัส                
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์บรรยายให้เห็นภาพของสิ่งที่ประเมินภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้ง            
สรุปแบบอุปนัยจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา  ประเด็นการประเมินมักจะเน้นไปที่ความต้องการของผู้มี                
ส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 

 ในกรณีการประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษานอกโรงเรียนที่สถานศึกษาจัดให้มีขึ้นนั้น 
การใช้วิธีการเชิงคุณภาพจะเหมาะสมเป็นอย่างมาก เมื่อนํามาใช้ประเมินในขณะดําเนินการใช้หลักสูตร            
และโครงการ (Curriculum  Implementation and On-Going  project Evaluation) เพราะจะทําให้ทราบ
ถึงกระบวนการใช้หลักสูตรและโครงการาตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะดําเนินการใช้ในการประเมิน
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ขณะใช้หลักสูตรและโครงการทางการศึกษา โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพจะมุ่งเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง          
หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการโครงการ ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน             
ในโครงการ และกลุ่มเป้าหมายของการใช้หลักสูตรและโครงการซึ่งมักได้แก่นักศึกษา ทั้งนี้วิธีการที่ใช้เก็บข้อมูล
ก็คือการตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site Visiting) การสัมภาษณ์  การตรวจสอบเอกสารและการสังเกต โดยท่ี 
ประเด็นที่ทําการประเมิน เช่น กระบวนการใช้หลักสูตร การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร การใช้ทรัพยากร                 
เพื่อสนับสนุนการใช้หลักสูตร การจัดการโครงการ การนําโครงการไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ทรัพยากร          
ในโครงการ ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในขณะใช้โครงการและผลกระทบของการใช้หลักสูตรและโครงการ 

การวิจัยในชั้นเรียน 

 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนหนึ่ง ๆ          
โดยมีนักศึกษา กศน. ในชั้นเรียนนั้น ๆ  เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การนําวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ทํา         
การวิจัยในชั้นเรียนจึงสามารถใช้ศึกษาประเด็นปัญหาการวิจัยได้อย่างหลากหลาย ได้แก่การศึกษารายกรณี
นักศึกษาแต่ละคนที่มีปัญหาทางการเรียน หรือมีปัญหาทางพฤติกรรมในชั้นเรียน การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม               
หรือรูปแบบการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรม
หรือสื่อการเรียนการสอนประเด็นปัญหาการวิจัยเหล่านี้ เมื่อใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทําการศึกษาหาคําตอบ
จะทําให้ได้คําตอบระดับลึกและมีความครอบคลุมเป็นอย่างมาก  เช่น  ถ้าทําการศึกษารายกรณีนักศึกษา            
ที่มีปัญหาทางการเรียน ก็จะทําให้ทราบถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ความรู้สึกนึกคิดลึก ๆ          
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน โรงเรียนและกลุ่มเพื่อน ความคิดเห็นของผู้ปกครองและบุคคลรอบข้างที่มี             
ต่อนักศึกษาคนดังกล่าว ทั้งนี้เทคนิคการเก็บข้อมูลก็อาจใช้ได้ต้ังแต่การตรวจสอบเอกสาร การสังเกต                 
การสัมภาษณ์   ทั้งที่เป็นการสัมภาษณ์ระดับลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มหรือถ้าหากําการวิจัยในชั้นเรียน                 
ในลักษณะที่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  ซึ่งครูเป็นผู้ทําการวิจัย โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เริ่มจาก 1) การสํารวจปัญหาการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน 2) การจัดลําดับและเลือก
ความสําคัญของปัญหานักศึกษาที่ต้องการแก้ไข 3) การหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 4) การ
ทดลองใช้วิธีการหรือนวัตกรรมแก้ไขปัญหา 5) การประเมินสะท้อนกลับและปรับปรุงวิธีการหรือนวัตกรรม            
ที่ใช้แก้ปัญหา ดังนี้ จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน จะทําให้ได้
ข้อมูลที่ดีมีความเหมาะสมในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 

การวิจัยนโยบาย 

 การวิจัยนโยบายในที่นี้มีความหมายแบ่งได้เป็น 2 นัย นั่นคือ ความหมายแรกเป็นการวิจัย             
เพื่อติดตามประเมินการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดว่าสามารถนําไปปฏิบัติได้ผลหรือไม่เป็นประการใด 
กับความหมายที่ 2 เป็นการวิจัยเพื่อหาข้อมูลมากําหนดเป็นนโยบายทางการศึกษา ในความหมายแรกก็คือ    
การวิจัยหรือการประเมินแผนงานและโครงการทางการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย          
ที่กําหนดไว้ทั้งนี้มักเป็นการประเมินสรุป (Summative Evaluation) แผนงาน โครงการทางการศึกษา          
เมื่อสิ้นปีการศึกษาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการใช้แผนงานโครงการ โดยแสวงหาข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง          
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เพื่อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่า แผนงานโครงการดังกล่าวนั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงไร เป็นไปตามหรือก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีแผนงานโครงการและตอบสนองนโยบายที่
กําหนดได้หรือไม่ สามารถที่จะปรับปรุง ยุติหรือขยายผลแผนงานและโครงการดังกล่าวหรือไม่ ผลของการวิจัย
หรือประเมินตามลักษณะเชน่นี้เป็นการให้คําตอบว่า นโยบายที่กําหนดประสบผลสําเร็จในทางปฏิบัติเพียงใด 

 ในขณะที่การวิจัยนโยบายในความหมายที่ 2 นั้นก็เป็นการวิจัยเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ใช้เป็นพื้นฐานกําหนด
นโยบายทางการศึกษาสําหรับ กศน. อําเภอหรือสํานักงาน กศน. จังหวัดว่าจะเดินไปในทิศทางใด ลักษณะ
เช่นนี้เรียกกันว่า กําหนดนโยบายจากการวิจัย มิใช่จากประสบการณ์ ความรู้สึก หรือสามัญสํานึกของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งข้อมูลที่มักวิจัยเพื่อหาคําตอบนํามาใช้กําหนดนโยบายทางการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาก็ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนผู้เข้าสอบปลายภาคและขาดสอบในแต่ละภาคเรียนเป็นอย่างไร 
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ นักศึกษาจบแล้วมีคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไร ข้อมูลผลจากการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษาที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) เป็น
ผู้รับผิดชอบให้มีการประเมินและส่งให้ กศน. อําเภอรับรู้ผลการประเมินดังกล่าวรวมทั้งข้อมูลความต้องการ  
ของชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. ตําบล ข้อมูลในทํานองที่กล่าวมาแล้ว ถ้าใช้วิธีการวิจัย             
เชิงคุณภาพทําการวิจัยหาคําตอบก็จะทําให้ได้ข้อมูลอย่างลุ่มลึกรอบด้านเป็นอย่างมาก สําหรับนํามาใช้กําหนด
นโยบายของ กศน. อําเภอ 
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                                  ใบความรู้ที่ 8 

           ข้อจํากัดในการนําวิธีวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้กับงาน กศน. 

 

 การวิจัยเชิงคุณภาพในงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีข้อจํากัดอย่างน้อย  
4 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ข้อจํากัดเก่ียวกับการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการวิจัยที่เน้นผู้วิจัย
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีประเด็นหลัก ๆ  ในการพิจารณาข้อจํากัดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
คือ 

 1.1 การที่ผู้วิจัยจําเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ในระยะเวลานานและการที่ผู้วิจัยเริ่มเข้าไปในพื้นที่         
จะมีข้อจํากัดในการทําความเข้าใจชุมชนได้ยากในการที่จะเข้าใจชุมชน ประวัติและโครงสร้างของชุมชน            
ใครบ้างเป็นผู้นําในการให้ข้อมูล (Key informant) กระบวนการของผู้นํา ลักษณะเด่นและกิจกรรมของชุมชน 
ตลอดจนบริบทอ่ืน ๆ รวมท้ังข้อจํากัดของคนในชุมชนที่ยังไม่คุ้นเคยและความไว้วางใจที่จะเปิดเผยข้อมูล           
การวิจัยเชิงคุณภาพให้ความสนใจในมิติทําเวลาอยู่เสมอ  และปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  มีความสัมพันธ์กับคน ชุมชน องค์กรในชุมชนกับสังคมภายนอก ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างไร ผู้ วิจัยจึงจําเป็นต้องอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานและการวางตัวเป็นกลางจึงจะทําให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่แท้จริง 

 1.2 กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบางกิจกรรมจะจัดขึ้นในชุมชน 
ในช่วงระยะเวลาสั้น อาทิการจัดกลุ่มสนใจ การฝึกอบรมเยาวชน การจัดฝึกอบรมวิชาอาชีพระยะสั้นและ           
ไม่ช่วงระยะเวลาที่แน่นอน ทั้งที่เป็นไปตามระยะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม การทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเหล่านี้ ผู้วิจัยจึงจําเป็นจะต้องติดตามการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทันกับเหตุการณ์และการวางแผนในการศึกษา          
ให้ทันท่วงที 

 1.3 เม่ือผู้วิจัยจําเป็นต้องอยู่ในชุมชนหรือในสนามเป็นระยะเวลานานและการดําเนินการ            
บางกิจกรรมต้องดําเนินการให้ทันท่วงที จึงมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการวิจัยที่มากพอ 
บางครั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งเงินทุนไม่สามารถที่จะตอบสนองเงินงบประมาณให้ได้ตามท่ีต้องการ 

 1.4 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นว่าผู้วิจัยเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินการวิจัย จึงมิใช่
ทุกคนจะเป็นผู้วิจัยเชิงคุณภาพได้เนื่องจากผู้วิจัยเชิงคุณภาพจะต้องถูกฝึกฝนให้มีความไวในการรับรู้เหตุการณ์
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และพฤติกรรมต่าง ๆของคนและชุมชนเป็นคนที่ช่างสงสัย ช่างพินิจ  พิจารณาและรู้จักซักถามภายใต้              
การเคารพและการให้เกียรติชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดและประเด็นคําถามไว้ในใจ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการศึกษาชุมชนพอสมควร รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่ดําเนินการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. ข้อจํากัดในการแปลความหมายการรับรู้และปรากฏการณ์ 

 ข้อจํากัดของการวจิัยเชิงคุณภาพในการแปลความหมายการรับรู้และปรากฏการณ์การจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีประเด็นที่สําคัญ คือ 

 2.1  กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาที่ยึดหลัก
การบูรณาการ การดําเนินการวิจัยจําเป็นต้องศึกษาในบริบทขององค์รวม (holistic) หลาย ๆ ครั้งที่ผู้วิจัย
พิจารณาในมิติใดมิติหนึ่ง จนทําให้การแปลความหมายที่ได้จากการแสดงพฤติกรรมของคนในชุมชนผิดพลาดได้ 

 2.2  การวิจัยเชิงคุณภาพจะศึกษาความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ แบบแผน การถ่ายทอดการเรียนรู้ในท้องถิ่น ปฏิสัมพันธ์การสื่อสาร
ของภูมิปัญญาชาวบ้านกับชาวบ้าน ซึ่งแตกต่างไปจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ครู กศน.ผู้ใดถ้าตัดสินใจ          
จะทําวิจัยเชิงคุณภาพควรเป็นผู้ที่ตระหนักในความเชื่อพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์สังคม นั่นคือ          
เชื่อว่าความหมายของปรากฏการณ์สังคมเป็นแก่นสารที่ทําให้ปรากฏการณ์ชนิดนี้ต่างไปจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติได้ทําความเข้าใจในประเด็นนี้ให้แจ่มแจ้งแล้ว การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้เอง          
แต่ถ้าผู้วิจัยได้เข้าใจความเชื่อพื้นฐานดังกล่าว ก็อาจนําวิธีการเชิงคุณภาพไปใช้ประกอบกับวิธีการเชิงคุณภาพ
ไปใช้ประกอบกับวิธีการเชิงปริมาณ โดยถือเสมือนว่าวิธีการเชิงคุณภาพเป็นเพียงเครื่องประดับนั้นเป็นสิ่งที่
นักวิจัยพึงระมัดระวังด้วยเช่นกันเพราะเป็นการนําใช้ผิดวิธีและผิดหลัก 

3. ข้อจํากัดในการสรุปอ้างอิง 

 เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเจาะลึกในปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ในพื้นที่หรือ
ชุมชนหนึ่ง ซึ่งมีข้อจํากัดในการนําผลการวิจัยไปสรุปอ้างอิง คือ ประชากรที่มีลักษณะคล้ายกันอย่างจํากัดทําให้
ข้อค้นพบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถอธิบาย 
หรือพัฒนาได้ในส่วนพื้นที่ที่ทําการวิจัย แต่สามารถจะอธิบายหรือพัฒนาได้ตรงประเด็นมาก ปัญหาข้อจํากัด
ของการสรุปอ้างอิงนี้ การสุ่มพ้ืนที่ที่ทําการวิจัยเชิงคุณภาพจึงได้พยายามแก้ปัญหาโดยการศึกษาหลายพื้นที่          
ในลักษณะ Muti-site Case Studies แต่ถึงอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ พบว่างานวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการอยู่ใน
จํานวน 4-7 พ้ืนที่ (Site) เพราะยังมีข้อจํากัดในเรื่องเวลา งบประมาณและจํานวนผู้วิจัยของโครงการนั้น         
แต่จะช่วยขยายขอบข่ายของการสรุปอ้างอิงได้มากย่ิงขึ้น 

4. ข้อจํากัดในการนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 สืบเนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อจํากัดในการสรุปอ้างอิงที่ไม่สามารถสรุปอ้างอิงถึงประชากร
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ฉะนั้นการนําผลการวิจัย          
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เชิงคุณภาพในงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้หรือประยุกต์จึงมีความจําเป็นต้อง
พิจารณาประเด็นที่สําคัญ ๆ คือ 

 1)  การพิจารณาถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหรือพื้นที่ที่จะนําผลการวิจัย              
เชิงคุณภาพไปใช้ต้องศึกษาและพิจารณาถึงความสอดคล้องถึงบริบทที่ใกล้เคียงกับกรณีศึกษาที่กําหนดไว้            
ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น โครงสร้างของชุมชน ปัญหาและความต้องการของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของชุมชน  เป็นต้น 

 2)  ลักษณะงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีลักษณะหลากหลาย ยึดหยุ่น
ที่เหมาะสมกับความแตกต่างของแต่ละชุมชน ผลการวิจัยที่เข้าไปศึกษากับชุมชนจะได้ข้อค้นพบที่มีลักษณะ
หลากหลาย มีองค์ประกอบและปัจจัยรวมถึงแบบแผนข้อค้นพบที่แตกต่างกันออกไป แต่การนําไปใช้ในพื้นที่
หรือชุมชนอื่น ๆ จะนําไปใช้ทันทีไม่ได้ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจะใช้ระบบราชการที่มีระเบียบปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์
และพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนและถ้ายังมีส่วนใดที่ไม่ครบถ้วน จําเป็นต้องทําการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ 
ทําความเข้าใจได้ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ดีผลของการวิจัยเชิงคุณภาพจากพื้นที่หนึ่งจะเป็นแนวทางการศึกษาและ
ทําความเข้าใจในพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ ตลอดจนผลการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น สามารถใช้ในพื้นที่หรือชุมชนที่ดําเนินการ
วิจัยได้ที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยนั้น 

 3)  การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงทําให้มีข้อจํากัดในการนําผลการวิจัยไปใช้ในวงกว้าง 
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                                  ใบความรู้ที่ 9 

             วธีิวิจัยแบบผสานวิธี : ความหมายและตัวอย่าง 

 

 ในปัจจุบันมีการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยก้น เรียกว่า วิธีวิจัย
แบบผสมผสาน หรือวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการนําเอาเทคนิคการวิจัยทั้งสอง
ประเภทมาผสมผสานกันในการทําวิจัยเรื่องเดียวกัน เพื่อตอบคําถามการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น วิธีวิจัย
แบบผสมผสานวิธีมีพ้ืนฐาน แนวคิดจากการหลอมรวมปรัชญาของกลุ่มปฏิฐานนิยมและกลุ่มปรากฏการณ์นิยม
เข้าด้วยกัน  อาจเรียกว่าเป็นกลุ่มแนวคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatist)  ซึ่งมีความเช่ือว่าการยอมรับธรรมชาติ           
ของความจริงนั้นมีสองแบบตามแนวคิดของนักปรัชญาทั้งสองกลุ่ม 

ความหมาย 

 วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานหรือวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) หมายถึง 
การใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณ (quantitative and qualitative method as technique)  มาร่วมกันศึกษา
หาคําตอบของงานวิจัยในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือในระหว่างขั้นตอนภายในเรื่องเดียวกัน หรือใช้เทคนิค
วิธีการเชิงผสมในเรื่องเดียวกัน แต่ดําเนินการวิจัยต่อเนื่องแยกจากกัน แล้วนําผลการวิจัยมาสรุปร่วมกัน            
(รัตน  บัวสนธ์, 2555) และการตัดสินใจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
หรือลักษณะของคําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยของแต่ละคน เราสามารถใช้วิธีผสมระหว่าง         
การวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพในลักษณะต่อไปนี้ 

 1.  วิธีการหนึ่งช่วยสนับสนุนอีกวิธีหนึ่งฉะนั้นงานวิจัยเชิงปริมาณอาจชี้ให้เห็นว่ามีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งจากนั้นจะสามารถอธิบายได้โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 2.  วิธีทั้งสองศึกษาปัญหาเดียวกัน เราอาจใช้วิธีการเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้าง              
ไม่ซับซ้อน (Simple) หรือข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ในขณะที่วิธีการเชิงคุณภาพอาจจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ละเอียดลึกจากกลุ่มตัวอย่างขนาดที่เล็กกว่า 

จุดมุ่งหมายในการใช้วิจัยแบบผสานวิธี 

 วิธีวิจัยแบบผสานวิธี เป็นการออกแบบการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
ประการดังนี้ (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2545) 

 1.  เพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า ให้เพิ่มความเชื่อมั่นในผลของการวิจัย 
 2.  เพื่อเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้เต็ม เช่น ตรวจสอบประเด็นที่ซ้ําซ้อนหรือประเด็น             
ที่แตกต่างของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเป็นต้น 
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 3.  เพื่อเป็นการริเริ่ม เช่น ค้นหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดา  ประเด็นที่ขัดแย้งหรือ
ทัศนะใหม่ ๆ เป็นต้น 
 4.  เพื่อเป็นการพัฒนา เช่น นําเอาผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับ          
ในอีกขั้นหนึ่ง เป็นต้น 
 5.  เพื่อเป็นการขยายให้งานวิจัยมีขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น 

ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี 

 งานวิจัยด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ส่วนใหญ่
เป็นงานวิจัยมุ่งพรรณนา (descriptive research)  ยังไม่พบการนําวิธีวิจัยแบบผสานวิธีมาใช้กับงานวิจัย
ประเภทมุ่งอธิบาย (explanatory research) ดังตัวอย่าง 

 
ชื่อเรื่อง   สาเหตุการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนด้วยวิธีการพบกลุ่ม 
               ของ กศน. เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้วิจัย   เพียงใจ  รอบคอบ  และคณะ ,2549 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของการขาดเรียน หรือการไม่มาพบกลุ่ม
ของนักศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะที่เรียนด้วยวิธีพบกลุ่มและ    
เพื่อทราบความต้องการหรือความคาดหวังในการพบกลุ่มของนักศึกษาอันจะเป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทาง เพื่อลดสถิติ            
การขาดเรียนและเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ
โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ และใช้วิธีการเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็กดังนี้ กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ที่เรียนด้วยวิธีพบกลุ่มและขาดเรียน            
เกิน 4 ครั้ง จากทุกศูนย์การเรียน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสํารวจ จํานวน 232 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
และกลุ่มตัวอยา่งจากการสัมภาษณ์ จํานวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษา         
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย แล้วนํามา
สร้างเป็นเครื่องมือสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุของการไม่มาพบกลุ่มใน  4  ด้านคือ ด้านความพร้อมของ
นักศึกษา ด้านความพร้อมของครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน และด้านความพร้อมของสถานที่          
พบกลุ่ม 
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1.  สาเหตุในการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ         
ที่เรียนด้วยวิธีพบกลุ่มด้านที่มากที่สุด คือ ด้านความพร้อมของนักศึกษา รองลงมาคือ ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านความพร้อมของครูผู้สอน และด้านความพร้อมของสถานที่พบกลุ่ม ตามลําดับ 

 2.  สาเหตุในการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ          
ที่เรียนด้วยวิธีพบกลุ่ม ด้านความพร้อมของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากและพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ คือ          
ทิ้งการเรียนมานานเรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจเนื้อหาหมวดวิชาที่ยาก และมีงานเร่งด่วนที่ต้องทําในวันพบกลุ่ม
บ่อยครั้ง ส่วนสาเหตุที่พักอยู่ไกลและที่พบกลุ่มมีเสียงดังขาดสมาธิในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่ามีงานพิเศษหรืองานเร่งด่วนที่ ต้องทําในวันมาพบกลุ่ม เช่น ทํางานตาม
สถานพยาบาลต้องออกไปรับคนไข้ด่วนนอกสถานที่ มีงานเร่งด่วนและต้องทําให้เสร็จ มิฉะนั้นจะมีผลต่อหน้าที่
การงาน ต้องการรายได้พิเศษในวันหยุด  ทํางานเป็นกะวันหยุดไม่แน่นอนและไม่ตรงกับวันพบกลุ่ม ต้องออก
ต่างจังหวัดครั้งละหลายวันทําให้กลับมาไม่ทัน เข้ากะดึกตอนเช้ามาเรียนไม่ไหวและเกิดความเคยชินในการ 
หยุดเรียน มีนัดสําคัญหรือติดธุระจําเป็นโดยติดต่อกับครูผู้สอนขอรับงานไปทําที่บ้าน 

 นอกจากนี้สาเหตุอ่ืน ๆ ที่พบคือผู้เรียนไม่มีเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกัน ไม่กล้าแสดงออกในชั้นเรียน
และเรียนตามเพื่อนไม่ทันในวิชาที่ไม่ได้มาเรียน เมื่อขาดเรียนหลาย ๆ ครั้ง เลยทําให้ไม่ค่อยอยากมาเรียน          
ในวิชานั้น ๆ  หรือขณะพบกลุ่มผู้เรียนบางคนส่งเสียงดังทําให้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง สถานศึกษาต้ังกฎเกณฑ์            
มากเกินไป บางครั้งเกิดความเบ่ือหน่ายจึงไม่อยากมาเรียน 

 นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่าควรพบกลุ่มช่วงเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นเนื่องจากไม่สะดวก          
ที่จะเรียนต่อเนื่องในช่วงบ่ายเพราะต้องทํางานต่อ 

 3.  สาเหตุการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ        
ที่เรียนด้วยวิธีพบกลุ่ม ด้านความพร้อมของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่
คือครูใช้วิธีสอนโดยการบรรยายอย่างเดียวและสอนไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ยาก รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และมีการทํากิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ที่พบว่าครูผู้สอนให้งานมากเกินไปทําให้ส่งงานไม่ทัน ได้คะแนนไม่ค่อยดี ครูบางท่านไม่ค่อยได้สอน
แต่ละเน้นการทดสอบย่อยทุกครั้ง ทําให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบไม่ค่อยได้ ต้องการให้ครูสอนเนื้อหาวิชาให้         
มากขึ้น ครูสอนไม่เข้าใจในบางวิชา ไม่ค่อยให้คําอธิบายเพิ่มเติม แต่ค่อนข้างเข้มงวด รวมทั้งครูมีเวลาสอนน้อย 
ส่วนใหญ่เป็นการให้งานไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ผู้เรียนไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทํางานทุกวันทําให้ส่งงาน
ไม่ทันและมีงานค้างสะสมมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้บางครั้งไม่มาพบกลุ่ม 

 นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า อยากให้ครูทยอยให้งานไปเรื่อย ๆ  ดีกว่าการให้งานมาก ๆ         
ในคราวเดียว 
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 4. สาเหตุในการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ            
ที่เรียนด้วยวิธีพบกลุ่ม ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าสาเหตุ
ส่วนใหญ่คือไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ชอบการแสดงออกหน้าช้ันเรียน ไม่เข้าใจการทําโครงงาน         
ไม่สะดวกในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ชอบทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกครั้ง และเห็นว่าการเรียน
ตลอดหลักสูตรใช้เวลานานเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่านักศึกษาทิ้งการเรียนมานาน             
ไม่ถนัดกับวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) ชอบให้ครูสอนแบบในโรงเรียนมากกว่า ประกอบกับผู้เรียน              
ต้องทํางานประจําและเลิกงานไม่เป็นเวลา ไม่สะดวกในการเดินทางไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลทําให้ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จบ่อย ๆ ทําให้ไม่อยากมาพบกลุ่ม 

 นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาวิชาที่เรียนมีมาก ไม่มีเวลาศึกษาเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าไม่ค่อยเข้าใจ         
การทําโครงงานและไม่มีเวลาเข้ากลุ่มทํากิจกรรมกับเพื่อนประกอบกับคะแนนในส่วนของโครงงานมากเกินไป 
ได้คะแนนระหว่างภาคไม่ค่อยดี ควรนัดสอนเสริมเกี่ยวกับเนื้อหาและการทําโครงงานให้มากขึ้น ให้คะแนน
ระหว่างภาคน้อยลง เพิ่มคะแนนสอบปลายภาคให้มากขึ้น เนื่องจากถึงแม้ไม่มีเวลามาเรียนมากนัก แต่มั่นใจ         
ว่าสามารถทําคะแนนสอบได้ดีและเมื่อรวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้วน่าจะได้เกรดที่ดีขึ้น 

 นักศึกษาส่วนใหญ่มี่ข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้ครูสอนมากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง ถึงแม้จะ 
เห็นด้วยกับหลักการจัดการศึกษาของ กศน. แต่ความเคยชินกับระบบการจัดการศึกษาแบบเดิม และนักศึกษา
เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมานานแล้ว ทําให้ต้องการให้ครูสอนเนื้อหามากกว่า 

 นักศึกษาชอบทํางานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว เพราะทําให้เกิดความมั่นใจ         
ในผลงานมากกว่า สําหรับการประเมินผล ส่วนใหญ่พอใจกับการให้สัดส่วนคะแนนกลางภาค 70 ส่วน และ
ปลายภาค 30 ส่วน  เนื่องจากจะได้ไม่เครียดเกินไปตอนสอบปลายภาค แต่ยังมีข้อคิดเห็นว่าคะแนนโครงงาน 
30 ส่วน เป็นน้ําหนักที่มากเกินไป ต้องการให้เพิ่มน้ําหนักคะแนนในส่วนอื่นทดแทน 

 5. สาเหตุในการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ          
ที่เรียนด้วยวิธีพบกลุ่ม ด้านความพร้อมของสถานที่พบกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับน้อย สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบคือ         
ที่พบกลุ่มไม่เป็นสัดส่วน นักศึกษามีมากเกินไปเรียนไม่รู้เรื่อง มีกลิ่นและเสียงรบกวนทําให้ไม่มีสมาธิในการเรียน  
แสงสว่างไม่เพียงพอ สถานที่ไม่พร้อมสําหรับการใช้สื่อที่ทันสมัย สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่าบรรยากาศ
ที่พบกลุ่มอบอ้าวมาก นักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีมากเกินไปทําให้เรียนไม่รู้เรื่อง เวลาเรียนมีเสียงดังรบกวนสมาธิ
ในการเรียนไม่สะดวกในการใช้ห้องน้ํา ประกอบกับมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่เป็นระยะ ๆ ในขณะที่เรียนไม่ชอบ
เรียนที่ศาลาวัดเพราะไม่มีบรรยากาศจูงใจ ในบางครั้งต้องนั่งเรียนกับพ้ืน เบ่ือที่ต้องย้ายกลุ่มในขณะที่พบกลุ่ม
เพราะทางวัดต้องการใช้สถานที่และเมื่อบ่อยครั้งเข้าทําให้ไม่อยากมาพบกลุ่ม 
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ใบงานที่ 3 

การประยุกตใ์ช้วิธีวิจัยเชงิคุณภาพกับการศึกษานอกโรงเรียน 

 

หลังจากศึกษาใบความรู้ที่ 7, 8 และ 9 เสร็จแล้ว ให้ตอบคําถาม 2 ข้อ ต่อไปนี้ 

1.  ให้ท่านศึกษาชิ้นงานวิจัยของหน่วยงาน กศน. หรือของหน่วยงานอื่น ที่ใช้วิธีวิจัยผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) แล้วเขียนอธิบายให้เข้าใจ 

2.  ปัจจุบันได้นําเอาการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา มาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษาให้ท่านศึกษาความหมายของ
การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา และรูปแบบวิธีดําเนินการวิจัย แล้วนํามาเขียนอธิบายให้เข้าใจ 
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เฉลยแนวตอบใบงานที่ 1-3 

แนวตอบใบงานที่ 1 

ความหมายของการวิจัยเชงิคุณภาพ 

1. ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  คืออย่างไร   (บอกมาอย่างน้อย  2 
ความหมายที่ไม่ซ้ํากับใบความรู้ที่ 1) 

 แนวตอบ    
1. เกียรติสุดา ศรีสุข (2552) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการ

วิจัยที่มีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก  ซึ่งอาจได้แก่ คุณลักษณะ พฤติกรรม สภาพการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญของผู้วิจัย
ในเรื่องนั้น ๆ  เป็นอย่างมากในการที่จะวิเคราะห์ให้ความหมายวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างถูกต้อง 
ละเอียดลึกซึ้ง 

2. สุมิตร สุวรรณ (2552) เป็นการแสวงหาความรู้ โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคม                 
จากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติ  สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือคุณค่า             
กับสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์
โดยตรงมักใช้เวลานาน ในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล                 
โดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) 

3. อารี ย์วรรณ  อ่วมตานี (2552) เป็นการวิจัยที่แสวงหาความจริงในสภาพที่ เป็นอยู่                 
โดยธรรมชาติ (naturalistic inquiry) ซึ่งเป็นการสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ (holistic perspective)      
ด้วยตัวผู้วิจัยเองเพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสําคัญ             
กับข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย์และความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  รอบตัว  
เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive analysis) 

4.  จอห์น ดับบลิว เครสเวลล์  (john W. Creswell 1998 : 15 อ้างใน ชาย โพธิสิตา 2549 : 
25) กล่าวว่า  เป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความเข้าใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธีอันมีลักษณะเฉพาะ           
ที่มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคม หรือปัญหาของมนุษย์ในกระบวนการนี้ นักวิจัยสร้างภาพหรือข้อมูล         
ที่ซับซ้อน เป็นองค์รวม วิเคราะห์ข้อความ รายงานทัศนะของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดและดําเนินการศึกษา          
ในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ 

5. แพตตัน (Patton, 1985)  เป็นการวิจัยที่มุ่งทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของบริบทต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 

6.   ซาราน บี เมอร์เรียม (Sharan B.Merriam, 1988) เป็นการวิจัยที่สนใจและทําให้เกิดความ
เข้าใจในความหมายของโครงสร้างของมนุษย์ ในด้านความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ การวิจัย               



______________________________ คู่มือการทําวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับครู กศน. / 47 _________________________ 
 

มุ่งอธิบายให้ความสนใจโดยตรงกับประสบการณ์ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึกและประสบการณ์ที่ประสบ
ความเปลี่ยนแปลง 

2. วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีช่ือเรียกอย่างอื่นอะไรบ้าง   
แนวตอบ    
ช่ือของวิจัยเชิงคุณภาพอาจทําให้เข้าใจผิดได้ว่า เป็นการวิจัย “ที่มีคุณภาพ”  ซึ่งตีความได้ดีกว่า

การวิจัยอ่ืน ๆ  แท้ที่จริงแล้วช่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง “การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ” และอาจเรียก          
การวิจัยชนิดนี้ว่า “การวิจัยเชิงคุณลักษณะ” ก็ได้เพราะเป็นการศึกษา “คุณลักษณะ” ของสิ่งต่าง ๆ และ
ปรากฏการณ์”   การเรียกช่ือการวิจัยชนิดนี้ว่า วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการใช้คําเรียกให้เกิดการคุ้นหู อันที่จริง
เราอาจเรียก  “การวิจัยเชิงคุณภาพ” (qualitative research)  โดยช่ืออื่นที่สื่อความหมายได้ตรงกันหรือ 
ใกล้เคียงกันคือ 

1. การวิจัยแบบธรรมชาติ หรือการวิจัยซึ่งดําเนินไปตามสภาพธรรมชาติ (Naturalistic 
Research)   

2. การวิจัยที่ให้ความสําคัญแก่ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล (Phenomenological Research) 
  3. การวิจัยทางมานุษยวิทยา  (Anthropological Research) 
  4. การวิจัยทางชาติพันธ์ุวรรณา (Ethnographic Research) 
  5. การวิจัยสนามหรือการวิจัยที่ต้องมีการออกเก็บข้อมูลสนาม (Field Research) 

3. วิธีการศึกษาหาความรู้แบบอุปนัยและนิรนัย  มีความแตกต่างกันอย่างไร 
  แนวตอบ    
  ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การได้มาซึ่งความรู้เน้นวิธีการอุปนัยหรือ
อุปมาน (induction) มากกว่านิรมัยหรืออนุมาน (deduction) จึงขอทําตามเข้าใจเกี่ยวกับการตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัยและนิรมัย ดังนี้ 
  การศึกษาแบบอุปนัย เป็นวิธีการแสวงหาความรู้จากข้อเท็จจริงตามที่มีอยู่ เป็นอยู่ซึ่งมักจะเป็น
ข้อมูลเชิงรูปธรรมและนามธรรมหลาย ๆ กรณี  รวบรวมมาวิเคราะห์ ตีความแล้วประมวลเป็นข้อสรุป 
สมมติฐานหรือทฤษฎี 
  การศึกษาแบบนิรมัยนั้นตรงกันข้ามกับการศึกษาแบบอุปนัย กล่าวคือ เริ่มศึกษาด้วยการ
ต้ังสมมติฐานจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว แล้วใช้สมมติฐานเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อเท็จจริง 
เพื่อนํามาพิสูจน์ว่า สมมติฐานเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนํามาพิสูจน์ว่า 
สมมติฐานตามทฤษฎีนั้น ๆ ถูกต้องหรือไม่  ใช้อธิบายความเป็นจริงที่ได้ศึกษานั้นได้หรือไม่ 
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4.  อธิบายให้เช้าใจแนวคิดปฏิฐานนิยม (เชิงปริมาณ) และแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (เชิงคุณภาพ) คืออย่างไร 
แนวตอบ    
การวิจัยเป็นกระบวนการหาความรู้ ค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อตอบคําถามหรือตอบปัญหาที่ต้ังไว้             

การวิจัยจึงเป็นวิธีการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบเพ่ือให้ได้คําตอบที่เชื่อถือได้ โดยวิธีการแสวงหา
ความรู้มีหลายวิธี  ในที่นี้ใคร่แบ่งวิธีการแสวงหาความรู้ภายใต้ปรัชญาหรือแนวคิดหลัก 2 สํานักคือ แนวคิด             
ปฏิฐานนิยมและแนวคิดปรากฏการณ์นิยม ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขปดังนี้ 

1. แนวคิดปฏิฐานนิยม  มีความเชื่อว่าข้อเท็จจริงเป็นสากลที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

1) ปรากฏการณ์ทุกอย่างต้องมีสาเหตุและปรากฏการณ์อย่างเดียวกันต้องมีสาเหตุแบบ
เดียวกัน (universal causation) 

2) การศึกษามีรากฐานเชิงประจักษ์นิยม (Empiricalism)  คือต้องศึกษา สังเกตอย่างเป็น
กลางและเป็นระบบระเบียบ สามารถกระทําซ้ําได้ ข้อตกลงนี้นําไปสู่การวัด (Measurement) และการทํา
เกณฑ์เป็นค่าคะแนนหรือตัวเลขเพื่อป้องกันอคติ 

3) วิธีการหาความรู้หรือการวิจัยอย่างมีขั้นตอนดังนี้ 
มีคําถาม 

 
ต้ังสมมติฐาน 

 
ตรวจสอบสมมติฐาน 

 
    ตรงตามสมมติฐาน       ไม่ตรงตามสมมติฐาน 
 
    ยอมรับ     ไม่ยอมรับแต่ไม่ปฏิเสธจนกว่า 
              จะมีข้อมูลมาปฏิเสธ 
  การวิจัยที่รากฐานมาจากแนวคิดปฏิฐานนิยม คือ การวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุ่งแสวงหาความรู้จาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data) หรือจากพฤติกรรมที่ปรากฏหรือสิ่งที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 พิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ  องค์ความรู้และทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 

2. แนวคิดปรากฏการณ์นิยม  เชื่อว่าสังคมมนุษย์มีความเป็นพลวัต (dynamic) หรือมีความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา เพราะมนุษย์มีการรับรู้ ได้ความหมายและแสดงพฤติกรรมตามที่เห็นว่าเหมาะสม            
กับบริบท (context) ที่อาศัยอยู่ ณ เวลานั้น ๆ การแสวงหาความรู้ภายใต้แนวคิดนี้จึงมุ่งที่การทําความเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์ และข้อเท็จจริงทางสังคม โดยผู้ที่รู้ข้อเท็จจริงนั้น ๆ ดีที่สุดคือ ผู้ที่เป็นสมาชิกของสังคมน้ัน
เท่านั้น  ดังนั้น  การแสวงหาความรู้ภายใต้แนวคิดนี้จึงให้ความสําคัญต่อความคิด ความรู้สึก และอิทธิพลทาง
สังคมวัฒนธรรม แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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5. ครู กศน. ผู้สนใจทําวิจัยเชิงคุณภาพต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติพิเศษบางประการอะไรบ้าง เพื่อให้
สามารถดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวตอบ   
  เนื่องจากวิธีการศึกษาที่เป็นหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพต้องใช้ความสามารถในการจัดระบบ
ความคิด วิเคราะห์ สังเกต ตีความ ตลอดจนการสร้างแนวคิดจากข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในตัวบุคคลเหล่านั้น ดังนั้นเครื่องมืออื่น ๆ ที่อาจนํามาใช้ เพื่อการเก็บข้อมูล 
เช่น  แบบวัดต่างๆ เครื่องชั่ง ตวง วัด แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ ถือเป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูล ไม่ใช่เครื่องมือของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  โดยที่ความถูกต้องเชื่อถือได้ของเครื่องมือเป็นหลักสําคัญประการหนึ่งของการพิจารณาคุณภาพ
งานวิจัยทุกประเภท นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องมีคุณสมบัติที่แสดงถึงความเชื่อถือได้และการเป็นเครื่องมือ        
การวิจัยเชิงคุณภาพที่มีคุณภาพ คุณสมบัติดังกล่าวมีดังนี้ 

1) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา วิธีการได้มาซึ่งความรู้ด้วยวิธีการเชิงอุปนัยเป็นอย่างดี 
นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องผ่านกระบวนการอบรมฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวอย่างชัดเจน 

2) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมกับคนอื่น ๆ ได้ใน               
ทุกสถานการณ์ 

3) เป็นผู้มีสหวิทยาการในตนเอง ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง 
4) มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ 
5) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด วิเคราะห์ และตีความหมายข้อมูล 
6) มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ในการทํางานและในผลงาน 
7) มีความสามารถในการถ่ายทอดปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน มีชีวิตชีวา ตรงตามมิติ

ของ “คนใน” 
8) สามารถมองสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างไปจากคนอื่น ๆ 
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แนวตอบใบงานที่ 2 

การแบ่งประเภทงานวิจัยเชงิคุณภาพและตัวอย่าง 

1. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลที่สําคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพคืออย่างไร 

  แนวตอบ 

1.  การใช้นามแฝง นามสมมติ  ทั้งสถานที่และชื่อของสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลก็เป็นส่วนหนึ่ง          
ที่จะป้องกันอันตรายกับผู้ให้ข้อมูลได้ดี เนื่องจากข้อมูลที่สําคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพคือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง          
กับความเชื่อ ค่านิยม การให้คุณค่าแก่สิ่งต่างๆ วิถีชีวิต เหล่านี้เป็นต้น  ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่มี            
ผลต่อภาพลักษณ์และสถานะทางสังคมของผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น นักวิจัยต้องให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ให้ข้อมูลว่าสิ่งที่          
เขาพูด ความเป็นส่วนตัวที่เขาให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจะต้องถูกจัดเก็บอย่างดี ไม่มีโอกาสที่จะทําให้ผู้อ่ืนรับรู้หรือ
สาวเรื่องถึงตัวตนของผู้ให้ข้อมูลได้  

2. อันตรายอีกประการหนึ่งคือ เกิดจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่ศึกษา 
ปรากฏการณ์ที่คาบเกี่ยวกับหลักศีลธรรม ประเพณีหรือกฎหมาย  เช่น เรื่องการค้ายาเสพติด การพนัน 
พฤติกรรมทางเพศ และการฉ้อราษฎร์บังหลวง  เป็นต้น นักวิจัยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ไปนั้นจะไม่มีข้อมูลใดที่สามารถสาวกลับมาถึงผู้ให้ข้อมูลได้ เพราะมิฉะนั้นผู้ให้ข้อมูลอาจจะมี อันตรายถึงชีวิต
หรือถูกฟ้องร้องได้ หรืออีกแง่หนึ่งคือนักวิจัยก็อาจถูกฟ้องร้องในข้อหาที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูล หรือสถาบันผู้ให้ข้อมูล
สังกัดเสียหายก็เป็นได้  

3. งานวิจัยเชิงคุณภาพบางเรื่องก็มีข้อมูลที่ต้องขุดคุ้ยจนกระทบต่อภาวะจิตใจของผู้ให้ข้อมูล 
เช่น เรื่องความรุนแรงทางเพศ ความทุกข์ยาก การเจ็บป่วยทางจิต เหล่านี้เป็นต้น  นักวิจัยต้องเตรียมการไว้
ก่อนว่า ถ้าผู้ให้ข้อมูลเกิดความสะเทือนใจจากการพูดคุย ขุดคุ้ยเรื่องราวต่าง ๆ  จะต้องมีการช่วยเหลืออย่างไร 
หรือนักวิจัยต้องทําอย่างไรที่จะไม่ทําให้ผู้ให้ข้อมูลมีปัญหาทางสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์ได้ 

ข้อปฏิบัติ 3 ประการข้างต้น จะต้องระบุอย่างชัดเจนในโครงการวิจัย และจะต้องใช้เป็นตัวกํากับ
พฤติกรรมของนักวิจัยตลอดกระบวนการวิจัย 

 

 

 

 

 



______________________________ คู่มือการทําวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับครู กศน. / 51 _________________________ 
 

2. การเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น “การจดบันทึกต้องทําไปด้วยกันกับการศึกษาข้อมูล” แนวทาง           
จดบันทึกข้อมูลดังกล่าวคืออย่างไร 

  แนวตอบ    

สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่แยกจากกัน
ค่อนข้างชัดเจน แต่ในการวิจัยเชิงคุณภาพไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจน  ระหว่างการเก็บข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิจัย ควรทําการวิเคราะห์ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล 

ประการแรก  ข้อมูลที่ได้มาในแต่ละวัน จะต้องมีการตรวจสอบในเบื้องต้นว่า มีความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องตรงประเด็นตามที่ต้องการหรือไม่ การตรวจสอบในเบื้องต้นว่า มีความน่าเชื่อถือ และความ 
ถูกต้อง ตรงประเด็น ตามท่ีต้องการหรือไม่ การตรวจสอบเป็นสิ่งจําเป็น เพราะเครื่องมือในการเก็บข้อมูล             
ที่นักวิจัยใช้ (การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์ ฯลฯ) เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์ที่ทําในสถานการณ์หนึ่งอาจต่างจากในอีกสถานการณ์หนึ่ง 

นอกจากนี้ ธรรมชาติของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก็ดี จากการสัมภาษณ์ก็ดี มักจะมีหลายเรื่อง
ปะปนกันอยู่ในนั้น  จึงมีความจําเป็นที่นักวิจัยจะต้องจําแนกในเบื้องต้นว่า ส่วนไหนของสิ่งที่ได้มาจากการ
ทํางานในแต่ละวันเป็นข้อมูลที่ท่านจะใช้ได้กับประเด็นการศึกษาเรื่องใด การจําแนกในเบื้องต้นนี้ควรทําเป็น
บันทึกต่างหากแยกจากบันทึกข้อมูล นักวิจัยอาจไม่จําเป็นต้องทํางานนี้เป็นกิจวัตรประจําวันก็ได้ แต่อย่างน้อย
ก็ควรหาเวลาสํารวจดูข้อมูลที่เก็บมาแล้วบ่อยๆ  จะได้เป็นการทําความคุ้นเคยกับข้อมูลไปในตัวด้วยว่าอะไร        
คืออะไร แล้วจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ การกระทํากับข้อมูลดังที่กล่าวมานี้จะเรียกว่าเป็นบทแรกเริ่มของ            
การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนามก็ได้ 

ประการที่สอง  กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง กรอบ
แนวคิดในการศึกษาก็ดี  สมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ก็ดี สมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ก็ดี ตลอดจนการออกแบบการวิจัย  
สามารถยืดหยุ่นได้ตามความจําเป็น ตราบเท่าที่เป้าหมายหลักของการศึกษามิได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง  
ความยืดหยุ่นในขั้นตอนเหล่านี้ทําให้ในทางปฏิบัตินักวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ  กับการเก็บ      
ข้อมูลได้ นักวิจัยควรตรวจสอบกรอบแนวคิดและสมมติฐาน (ถ้ามีสมมติฐาน) กับข้อมูลที่เก็บมาในแต่ละวัน 
และปรับปรุง ทั้งแนวคิดและสมมติฐานเท่าที่เห็นว่าจําเป็น การทําเช่นนี้ในทางปฏิบัติก็คือ  การเก็บข้อมูล            
ไปพลาง วิเคราะห์ไปพลาง นั่นเอง 

ประการที่สาม  นักวิจัยที่เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มักจะหา 
“เวลานอก” ด้วยการถอนตัวออกจากชุมชนที่ศึกษาสักช่วงหนึ่งเป็นการ “ขอเวลานอก” หรือพักจากการเก็บ
ข้อมูลช่ัวคราว ช่วงที่ “ขอเวลานอก” นี้ เป็นช่วงที่นักวิจัยจะได้ “ย่อย” หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นการ
วิเคราะห์เบื้องต้นเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็น  
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3. จงอธิบายวิธีการต้ังคําถามการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) และการตั้งคําถามการวิจัย              
เชิงอธิบาย (explanatory research) และอธิบายถึงความแตกต่างมาพอเข้าใจ 

  แนวตอบ    

ลักษณะที่หนึ่ง  คําถามในเชิงพรรณนา (Descriptive question) เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบ           
ในลักษณะที่ว่า “ปรากฏการณ์ (ตัวแปร) หรือสิ่งนั้นๆ  มีลักษณะอย่างไร  เป็นอย่างไร หรือมีรายละเอียด
อะไรบ้าง” คําถามวิจัยทํานองนี้ก็เป็นคําถามของการวิจัยประเภทวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)               
ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย ของการวิจัยเพื่อพรรณนาปรากฏการณ์หรือตัวแปรต่างๆ ที่ทําการศึกษาตัวอย่างคําถาม
ประเภทนี้ ได้แก่ 

ก. ความคิดเห็นชาวบ้านที่มีต่อ กศน. ตําบลในอําเภอเมืองเป็นอย่างไร 
ข. การบริหารสถานศึกษา กศน. อําเภอชนแดนเป็นอย่างไร 
ค. ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน. โครงการ ม.6 แปดเดือนเป็นอย่างไร 
ง. สภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพของ กศน. อําเภอโกรกพระ เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร 

  คําถามในเชิงพรรณนา (Descriptive research) เป็นโจทย์คําถามที่ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับ         
การวิจัยที่เป็นแบบพรรณนาที่มุ่งจะตอบคําถามตามประเด็นที่นักวิจัยต้องการรู้ในลักษณะที่ว่ารายละเอียดของ
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษานั้นเป็นอย่างไร (เท่าที่ขอบข่ายงานกําหนดไว้)  โดยไม่พยายามตอบคําถาม “ทําไม         
จึงเป็นเช่นนั้น” 
  ลักษณะที่สอง  คําถามในเชิงอธิบาย (Explanation question) เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบ          
ในลักษณะที่ว่า “ปรากฏการณ์ (ตัวแปร) หรือสิ่งนั้น ๆ  เกิดขึ้นได้อย่างไร  ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น” คําถามวิจัย
ทํานองนี้เป็นคําถามของการวิจัยประเภทวิจัยเชิงอธิบาย (Explanation research) ซึ่งมีจุดม่งหมายการวิจัย
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือตัวแปรต่างๆ  ที่ทําการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร  ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship)  หรือเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational relationship) ก็ตาม 
ตัวอย่างของคําถาม ประเภทนี้ ได้แก่ 

ก. สาเหตุการเป็นหนี้สินของชาวบ้านในชุมชนหนองหัวยางเป็นเพราะอะไร 
ข. ทําไมชาวบ้านในชนบทของจังหวัดพิษณุโลกจึงเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยพิจารณา            

ตัวบุคคลมิใช่พรรคการเมืองที่สังกัด 
ค. เพราะเหตุใดนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน. จังหวัดตาก                 

จึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตํ่ากว่าเกณฑ์ระดับชาติ 
ง. เงื่อนไขหรือปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

กศน. ในจังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน 
จ. การรวมตัวของผู้ผลิตสุราพื้นบ้านของไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร  

ฯลฯ 
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การต้ังคําถามการวิจัย  2 ประเภทมีข้อแตกต่างกันคือ การต้ังคําถามเชิงอธิบาย (explanatory 
question)  ต้องคํานึงถึงวงจรชีวิต (life cycle) ของปรากฏการณ์ที่จะทําวิจัย ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

  การต้ังคําถามการวิจัย ประเภทเชิงอธิบาย มีประเด็นที่ควรพิจารณาที่สําคัญคือ จะต้องรู้จักและ
เข้าใจธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่จะทําวิจัย (Nature of Phenomena) อย่างถ่องแท้พอสมควร เพราะ
ปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) มีวงจรชีวิต (life cycle) ของมัน เช่น มีการเกิดขึ้น 
(emergence)  การดํารงอยู่ (existence) การเปลี่ยนแปลง (change) และการสูญสลาย (death) 
เพราะฉะนั้น เราจะต้องมีความชัดเจนว่าส่วนใดของวงจรชีวิตของปรากฏการณ์ทางสังคมที่เราต้องการ             
จะทําวิจัย เมื่อจะตั้งคําถามเราจะต้องมีความชัดเจนว่าช่วงใดของวงจรชีวิตของกลุ่มอาชีพของสตรีที่เราจะทํา
การวิจัยแล้ว ต้ังโจทย์คําถามการวิจัยให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น  

- กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านเกิดขึ้นได้อย่างไร มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่ช่วย   
อธิบายปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของกลุ่มอาชีพสตรีดังกล่าว 

- กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านดํารงอยู่ได้อย่างไร มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่เกื้อหนุน           
ให้กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านดํารงอยู่ได้ โดยไม่ล่มสลายไปเหมือนที่อ่ืนๆ 

- เพราะเหตุใดกลุ่มอาชีพของสตรีจึงเปลี่ยนแปลงไป (จากเดิมเมื่อเกิดขึ้นครั้งแรก) มีเหตุหรือ             
ตัวแปรอะไรบ้างที่จะช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 

- เพราะอะไรกลุ่มอาชีพของสตรีจึงล่มสลายไปมีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่จะช่วยอธิบาย 
การล่มสลายของกลุ่มดังกล่าวได้ 

จะเห็นได้ว่าคําถามการวิจัยแต่ละข้อคําถามจะมีชุดของคําอธิบาย (set of explanation) ที่ไม่
เหมือนกันแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าในชุดของคําอธิบายนั้นมีตัวแปรย่อยบางตัวในแต่ละชุดซ้ํากันได้ก็ตาม           
การต้ังคําถามที่มีความชัดเจน กระชับและสอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เราจะทําวิจัยมี
ความสําคัญมาก เพราะจะนําไปสู่การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทฤษฎี (conceptualization) ในการทํา
วิจัยประเภทมุ่งอธิบาย แต่สําหรับการวิจัยประเภทมุ่งพรรณนาไม่จําเป็นต้องมีกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่จะ
นํามาอธิบาย 

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เรื่อง กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้าน ถ้ามีคําถามว่าเพราะเหตุใด             
กลุ่มอาชีพของสตรีจึงเกิดขึ้น เราก็จะสามารถที่จะสร้างกรอบความคิดที่จะนํามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้โดยพิจารณาว่ามีเหตุ-ปัจจัย (ตัวแปร) อะไรบ้างที่น่าจะมีส่วนเกื้อหนุนให้กลุ่มอาชีพสตรีเกิดขึ้นในชุมชนนั้น 
เช่น การเกิดขึ้นของกลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านอาจมีสาเหตุมากจาก 

1. มีผู้นําที่แข็งขันพยายามรวบรวมสมาชิกให้ต้ังกลุ่มขึ้น 
2. มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยจัดต้ัง 
3. มีหน่วยงานของเอกชน (เอ็นจีโอ) เข้าไปช่วยผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม 
4. มีแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจอันเกิดจากผลผลิตที่สมาชิกมองเห็นว่า ถ้ารวมกลุ่มแล้วจะได้

ผลตอบแทนมากกว่าไม่รวมกลุ่ม 
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5. ผลผลิตที่ทําขึ้นนั้นทําเด่ียวไม่ได้ จะต้องอาศัยกลุ่มคือ จะต้องทํางานร่วมกันหรือแบ่งงาน         
กันทํา 

6. มีความจําเป็นจะต้องสร้างผลผลิตให้มากพอเพื่อลดต้นทุนจะได้มีโอกาสแข่งขั้นกับผลผลิต 
จากที่อ่ืน ๆ  ได้ 

ฯลฯ 

  สิ่งเหล่านี้เป็นคําอธิบายเชิงทฤษฎีเท่านั้น ส่วนความจริงจะเป็นเช่นไรทําวิจัยแล้วจึงจะรู้ได้ 
คําอธิบายเชิงทฤษฎีอาจจะมีส่วนถูกมาก หรือมีส่วนผิดมากก็ขึ้นอยู่กับเรามีความรู้มากพอที่จะหาคําอธิบายได้
เพิ่มเติมครบถ้วนเพียงใด  การที่จะรู้ดีนั้นคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการอ่านเอกสาร ทั้งที่เป็นทางทฤษฎีและ
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัยอย่างละเอียด และทะลุปรุโปร่งพอสมควรและจะต้องมีโลกทัศน์ของ
การมองสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้แบบองค์รวม (holistic view) 

4. การวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์เป็นการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth 
interview)  การสัมภาษณ์เชิงลึก คืออย่างไร  (โปรดทําการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตหรือเอกสาร 
แล้วเขียนตอบให้ตนเองเข้าใจ)    

 แนวตอบ   
   เป็นการสัมภาษณ์รูปแบบไม่เป็นทางการ ผู้สัมภาษณ์ต้องมีการเตรียมคําถามเป็นอย่างดี             

มีมนุษยสัมพันธ์และศิลปะในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้โดยพยายามทําให้ผู้ตอบไว้วางใจ  ยินดีให้ความร่วมมือ ใช้
การสังเกตและสติปัญญาในการตรวจสอบหารายละเอียดของข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

5. จงให้ความหมายและขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม (focus group 
discussion) และการศึกษารายกรณี (case study)  มาพอเข้าใจ  (โดยค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตหรือศึกษา
เอกสารด้วยตนเอง)    

 แนวตอบ   
   focus group  หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหา  

ที่เฉพาะเจาะจง  โดยมีผู้ดําเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูง 
ให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคําถามอย่างกว้างขวาง ละเอียดลึกซึ้งโดยกลุ่มคน        
ที่เข้าร่วมประมาณ 6-10 คน  ได้รับการคัดเลือก (Screen)  ตามเงื่อนไขมาอย่างดี 

  case study  หมายถึง การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ  ที่สําคัญของหน่วยใดหน่วยหนึ่งของสังคม 
เช่น  บุคคล  กลุ่มคน  ชุมชน  สถาบัน ฯลฯ  เพื่อตอบโจทย์คําถามการวิจัย (research question)               
ที่ต้องการศึกษาเพื่ออธิบายสาเหตุของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นั้น ๆ  และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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แนวตอบใบงานที่ 3 

การประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคณุภาพกับการศึกษานอกโรงเรียน 

1.  ให้ท่านศึกษาชิ้นงานของหน่วยงาน กศน. หรือของหน่วยงานอื่นที่ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) แล้วเขียนอธิบายให้เข้าใจ 

 แนวตอบ   

 ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีคือ เรื่องยุทธศาสตร์การสร้างราชการใสสะอาดศึกษา
กรณี การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดย วัชรินทร์  จําปี 
(2550) วิธีวิจัยแบบผสานวิธีที่ใช้คือ 1. การสํารวจข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
และ  2. การเชิญผู้ทรงวุฒิร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อกําหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างราชการใสสะอาด 
โดยมีบทคัดย่อ ดังนี้ 

บทคัดย่อ 

ชื่องานวิจัย  ยุทธศาสตร์การสร้างราชการใสสะอาด : ศึกษากรณีการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
               มิชอบในสํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

ผู้วิจัย        นายวัชรินทร์  จําปี 

 การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างราชการใสสะอาด : ศึกษากรณีการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นการศึกษาเชิงสํารวจข้อมูลและความคิดเห็น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนใน  4 ประเด็น คือ  1) สภาพการทุจริตและประพฤติมิชอบ  2) สาเหตุของการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ  3) แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ  4) ข้อเสนอแนะในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

 การศึกษาสภาพการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศึกษาโดยการสํารวจข้อมูลการถูกร้องเรียนและ
การถูกดําเนินการทางวินัยของบุคลากรในช่วงปี 2547-2549 จากเอกสารกลุ่มการเจ้าหน้าที่การศึกษา            
หาสาเหตุและแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและประธานนักศึกษาระดับจังหวัดทั่วประเทศและการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2550) เมื่อนํามาประมวลผลแล้วมีข้อพบดังนี้ 
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 1.  สภาพการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษา  
นอกโรงเรียน 
  จากการศึกษาพบว่า ระหว่างปี 2547-2549 มีบุคลากรในสังกัดสํานักงานบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบจํานวนทั้งสิ้น 154 คน ในจํานวนนี้ 
ถูกดําเนินการทางวินัยจํานวน 63 คน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่รับราชการมานาน 21-40 ปี และมีตําแหน่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ ประเด็นความผิดที่พบมีจํานวน 13 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่มี                
ผู้ทําความผิดจํานวนมาก ได้แก่ การทุจริตเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ การจัดซื้อจัดจ้าง
การละทิ้งหน้าที่ เงินขาดบัญชีและการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 

 2.  สาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา 
นอกโรงเรียน 
   จากการศึกษาพบว่า สาเหตุสําคัญที่ทําให้บุคลากรทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่  
การบริหารที่ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล การขาดจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริต  การมีปัญหาด้านการเงิน ผู้บริหาร
ปฏิบัติงาน ณ ที่เดิมเป็นเวลานานเกิน 4 ปี การด่ืมสุรามากเกินควรอยู่เสมอ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วินัย และการรักษาวินัยข้าราชการ ขาดการควบคุมดูแลหรือกํากับติดตามท่ีดี และสถานศึกษามีรายจ่ายที่ไม่
สามารถเบิกเงินงบประมาณได้จํานวนมาก 

 3.  แนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของบุคลากรในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน 
  จากการศึกษาพบว่า แนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีความเป็นไปได้มาก 
ได้แก่ การสรรหาบุคลากรท่ีมุ่งเน้นด้านความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาบุคลากรในเรื่อง
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีพัสดุอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบการกํากับติดตาม นิเทศ และตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ มีการย้ายผู้บริหาร
ทุก ๆ 4 ปี เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดให้มีระบบดูแลบุคลากร          
ให้คําปรึกษาแนะนําทั้งเรื่องงานและส่วนตัว ส่งเสริมสวัสดิการในสถานศึกษา ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ         
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูศูนย์การเรียนชุมชน ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการทางวินัยให้มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มช่องทางและอํานวยความสะดวกให้บุคคลสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน
คุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน กําหนดให้มี
บุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจและความจําเป็นของแต่ละสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้อยู่ร่วม 
กับครอบครัว และส่งเสริมให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



______________________________ คู่มือการทําวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับครู กศน. / 57 _________________________ 
 

 4.  ข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างราชการใสสะอาดเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
  ผลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันเสนอความ
คิดเห็นมีข้อสรุป ดังนี้ 

    4.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
พบว่า ปัจจัยในองค์กรที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ การมีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นองค์คณะบุคคลที่เข้มแข็ง                
มีหน่วยงานที่เชื่อมประสานการดําเนินงานในทุกระดับจากส่วนกลาง ภาค จังหวัด อําเภอ และชุมชน และ          
มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภาค และระดับจังหวัด ในส่วนของปัจจัยภายใน
องค์กรที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ บุคลากร กศน. มีความหลากหลายและแตกต่างกันมาก ขาดบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุ หน่วยงานไม่เป็นนิติบุคคล โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน และขาดอัตรากําลังนิติกร 

             สําหรับปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ บุคลากรด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ ขาดความก้าวหน้า การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์ 
ที่มุ้งเน้นการแข่งขันทางค่านิยมด้านวัตถุในขณะที่คุณธรรมเสื่อมลง ในส่วนของปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็น
โอกาส ได้แก่ นโยบายรัฐบาลในการปราบปรามและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนมีหน่วยงานเครือข่ายจํานวนมาก และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ        
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

     4.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

                          ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีดังนี้ 
       4.2.1  นโยบายด้านองค์กรและระบบบริหาร ควรมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น ได้แก่ ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กรทุกระดับ และกําหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบในประเด็นต่าง ๆ ที่ชัดเจน 

        4.2.2 นโยบายด้านบุคลากร ควรมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น ได้แก่สร้างจิตสํานึกราชการใสสะอาดแก่บุคลากรทุกระดับ 
และสร้างเครือข่ายราชการใสสะอาดให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม 

          4.2.3 นโยบายด้านการดําเนินการทางวินัย ควรมุ่งเร่งรัดการดําเนินการทางวินัย              
กับบุคลากรที่ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น 
ได้แก่ พัฒนาระบบการดําเนินการทางวินัยให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจการดําเนินการทางวินัยไปสู่
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด    
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2.  ปัจจุบันได้นําเอาการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนามาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษา ให้ท่านศึกษาความหมายและ
รูปแบบการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาแล้วนํามาเขียนคําอธิบายให้เข้าใจ 

 แนวตอบ 
1. ความหมายของการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา  มีผู้ให้ความหมายไว้มากมายขอยกเอามาเขียน

เล่าเพียง 1 ความหมาย คือ ศุภกิจ วงค์วิวัฒนนุกิจ (ผู้จัดการทําพจนานุกรรมศัพท์กองวิจัยและสถิติ) กล่าวว่า 
ชาติพันธ์ุวรรณนา (Ethnographic) เป็นการศึกษาทางชนชาติวิทยา  และการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาเป็น
แนวทางหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งอธิบายและตีความข้อมูลทางสังคม เจตคติ ความเชื่อ ความรู้สึก 
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลหลาย ๆ วิธีในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักวิจัย         
ต้องแฝงตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาเพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการแสดงออกของความรู้สึกและพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของประชากรจนได้ข้อมูลเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลหรือสร้างทฤษฎีเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรม
ทางวัฒนธรรมของประชากรได้  แต่ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงชาติพันธ์ุวรรณนามีแนวโน้มที่          
มุ่งทําความเข้าใจปัญหาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง (problem-oriented) มากขึ้นแทนที่จะเป็นการศึกษา           
เพื่อพรรณนาหรือทําความเข้าใจชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยรวม ๆ ประเด็น 
เจาะจงที่ศึกษาอาจมีหลากหลาย เช่น พฤติกรรมการใช้ยาชุมชน การเลี้ยงดูเด็กในชุมชนเมือง เป็นต้น 
    จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาเป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษา
วัฒนธรรมของกลุ่มชนหรือสังคม ไม่ใช่บุคคล ถึงแม้พัฒนาการของการศึกษาจะเปลี่ยนแปลง 

 2.  รูปแบบวิธีดําเนินการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา มีดังนี้ 
      ขั้นตอนในการทําวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา อลิศรา  ศิริศรี (2541) ได้เสนอไว้  4 ขั้นตอนคือ 

1) การเข้าสู่สนามและการกําหนดบทบาทผู้วิจัย 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
4) การนําเสนอผลสรุปการวิจัย 

   โดยแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

การเข้าสู่สนามและการกําหนดบทบาทผู้วิจัย 
 1)  ผู้วิจัยต้องทําตนเองให้คุ้นเคยกับสถานที่ สถานการณ์ สภาพการณ์ สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ
ศึกษาโดยคร่าว ๆ 
 2)  ผู้วิจัยกําหนดบทบาทของตนเองในสภาพการณ์นั้นให้แน่ชัด ว่าตนเองเป็นใคร และจะมา            
ทําอะไรในสังคมนั้น 
 3)  ผู้วิจัยจําเป็นต้องชี้แจงและแนะนําตนเองกับสมาชิกหรือบุคคลในสังกัดนั้นที่ตัวเองจะต้อง
เกี่ยวข้อง 
 4)  ผู้วิจัยต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับที่ได้ช้ีแจงไว้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงพันธ์ุวรรณนา จะมีลักษณะการดําเนินงานที่ต่อเนื่องและมีลักษณะ           
ที่เหลื่อมล้ํา เช่น การเก็บข้อมูลนี้จะเริ่มต้ังแต่ผู้วิจัยได้ย่างก้าวเข้าสู่สภาพการณ์นั้น ต้ังแต่การเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น
ง่าย ๆ จนสังเกตลักษณะของบุคคล เทคนิคการเก็บข้อมูลของการวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา ควรมีวิธีการหลัก
อย่างน้อย 3 วิธี 
 1.  การสังเกต (Observation) การสังเกตมีหลายรูปแบบ แต่ที่เป็นหัวใจของการศึกษาเชิงชาติ
พันธ์ุวรรณนา คือ การเข้าไปอยู่ในสังคมหรือสนามที่ศึกษาเพื่อทําการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) ในการศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ความเชื่อ การดําเนินชีวิตต่าง ๆ 
อย่างละเอียด ผู้วิจัยต้องทําตนเป็นกลางไม่เข้ากลุ่มกับสมาชิกย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 2.  การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีเก็บข้อมูลสําคัญอีกอย่างหนึ่ง ลักษณะของการสัมภาษณ์
นั้นควรแบ่งออกมาในลักษณะของการสนทนา (Conversation) มากกว่าที่จะเป็นการสัมภาษณ์ตามรูปแบบ 
แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดข้อมูล ประสบการณ์ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกของสังคม ลักษณะของคําถาม          
จะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์และบุคคล 
 3.  การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
นั้นมีอยู่หลายรูปแบบนั้น ต้ังแต่หนังสือพิมพ์ ทะเบียนประวัติ จดหมาย บันทึกข้อความ จดหมายเหตุบันทึก
ประจําวัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นกิจวัตรประจําวัน ความคิดพ้ืนฐานของสังคมการดําเนินชีวิตของกลุ่มสังคม         
ได้อีกลักษณะหนึ่ง และยังเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้มาโดย 2 วิธีแรก (การสังเกตและการสัมภาษณ์) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนามีรูปแบบการเก็บข้อมูลในหลายลักษณะ หลายวิธีและระยะเวลา         
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแตกต่างกัน การศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง คือ ขั้นตอน 
การวิจัยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องรอให้การเก็บข้อมูลเสร็จ         
จึงเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพราะการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทําได้ต้ังแต่เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไป  คือ การนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจัดเก็บให้
เป็นระบบระเบียบ การนําเสนอข้อมูลและตีความ และการหาข้อสรุป แต่ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูล ควรมี
คุณภาพ มีเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมนํามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คือ เทคนิคสามเส้า 
(Triangulation Technique) เทคนิคนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1)  ต่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (method triangulation) เป็นการใช้หลาย ๆ วิธีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกันจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ 
และเก็บข้อมูลจากเอกสาร แล้วนําข้อมูลมาตรวจสอบยืนยันกัน 
 2)  ต่างแหล่งข้อมูล (data sources triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง          
ที่ต่างกันนั้น ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเหมือนกัน หรือใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน แต่ต่างเวลา สถานที่และ
บุคคลแล้วนําข้อมูลมาตรวจสอบยืนยันกัน 
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 3)  ต่างนักวิจัย (investigator triangulation) เป็นการใช้นักวิจัยที่มาจากต่างสาขาหรือ              
ต่างประสบการณ์หรือต่างภูมิหลังมาเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล แล้วนําผลการวิจัย               
มาตรวจสอบยืนยันกัน 
 4)  ต่างทฤษฎีหรือแนวคิด (theory triangulation)เป็นการใช้ทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฏีมาเป็น
แนวทางในการอภิปรายข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ซึ่งอาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกันก็ได้ 

การนําเสนอผลสรุปของการวิจัย 

 การที่ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์หรือการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้องใช้
เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนมาก การที่จะนํามาวิเคราะห์ทั้งหมดก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณ             
ผลการศึกษามากขึ้น ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องมีวิธีการและรูปแบบของการเสนอรายงานผลการวิจัย โดยต้อง
คํานึงถึงประเด็นสําคัญ และลักษณะของกลุ่มผู้อ่าน หรือผู้ที่จะรับฟังเป็นหลัก 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

คําสั่ง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ประโยชน์สูงสุดของการทําวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชนคือข้อใด 
ก. การได้แนวทางแก้ปัญหา 
ข. ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 
ค. การได้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนตรงกับสภาพจริง 
ง.  การเพิ่มพูนประมาณข้อมูลสําหรับการวางแผน 
 

2.  การสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อใด 
ก. ความเป็นมาของการวิจัย 
ข. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค. แบบแผนการวิจัย 
ง. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

3.  ข้อใดคือความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการเก็บข้อมูลและประเภทข้อมูล 
ก. เข้าไปอยู่ในชุมชนที่ศึกษาเป็นเวลานาน 
ข. ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ค. ต้องดําเนินการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ง. โจทย์คําถามการวิจัยต้องเป็นประเภทมุ่งพรรณนา 
 

4. สิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาคําตอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการวิจัยเชิงคุณภาพคือข้อใด 
 ก.  ช่ืองานวิจัย 
 ข.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 ค.  ความเป็นมาและความสําคัญ 
 ง.  ขั้นตอนการวิจัย 
 
5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสําคัญของการวิจัย เชิงคุณภาพเมื่อนําไปปฏิบัติการในชุมชน 

ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข. การเก็บข้อมูลโครงการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ค. การศึกษางานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ง. การมีรูปแบบการวิจัยที่ชัดเจน 
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6.  การศึกษา “รายงานผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” ให้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในข้อใดมากที่สุด 
ก. กําหนดชื่อเรื่องได้กะทัดรัด 
ข. ต้ังสมมุติฐานงานวิจัยได้ถูกต้อง 
ค. ได้แนวคิดการออกแบบงานวิจัย 
ง. นําเครื่องมือวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

 
7. ข้อใดเป็นการวิจัยที่ใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์ การวิจัยจําแนกประเภท 

ก. วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
ข. วิจัยในชั้นเรียน 
ค. วิจัยเชิงทดลอง 
ง. วิจัยเชิงอธิบาย 

 
8. เป้าหมายสําคัญของการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพคือข้อใด 

ก. เป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ไร้พลังต่อรอง 
ข. ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เข้าถึงยาก 
ค. ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปรากฏการณ์และได้มุมมองใหม่ 
ง. ติดตามร่องรอยเหตุการณ์ที่มีความเฉพาะหรือไม่คาดคิด 

 
9. ข้อใดเป็นงานวิจัยประเภทมุ่งอธิบาย 

ก. ความคิดเห็นของประธาน อบต. ในเขตจังหวัดลําปางที่มีต่อการประสานงาน จัดกิจกรรม 
กศน. ของ กศน. อําเภอ 

ข. ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนักศึกษาทางไกลจังหวัดราชบุรี 
ค. ความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนหลักสูตรหมอนวดแผนโบราณ กศน.

อําเภอในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ง. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการจบการศึกษาระดับ ม.ปลายหลักสูตร กศน. ขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 ของชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคําถามการวิจัยแบบเชิงอธิบาย (explanation question)  
ก.   สภาพหนี้สินของผู้บริหาร กศน. ในเขตภาคเหนือเป็นอย่างไร 
ข.   ความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.  ในการจัดพบกลุ่มของครู  กศน.ตําบลในเขต อ.เมือง

ลําปาง  เป็นอย่างไร 
ค.   การบริหารของผู้อํานวยการ กศน. อําเภอในจังหวัดนครสวรรค์เป็นแบบใด 
ง.   เงื่อนไขหรือปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของ กศน. 

อําเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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11. ในการทําวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ มีตัวแปร 2 ประเภท คือข้อใด 
 ก.  ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 ข.  ตัวแปรกระทําและตัวแปรสาเหตุ 
 ค.  ตัวแปรทดลองและตัวแปรจัดกระทํา 
 ง.  ตัวแปรทํานายและตัวแปรต่อเนื่อง 
 
12.  การวิจัยในข้อใดเกี่ยวข้องกับแนวคิดการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

ก.   การวิจัยเชิงบรรยาย–การวิจัยเชิงอธิบาย 
ข.   การวิจัยเชิงปริมาณ–การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ค. การวิจัยเชิงทดลอง–การวิจัยก่ึงทดลอง 
ง. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์–การวิจัยเชิงย้อนรอย  

 
13. ขั้นตอนใดที่ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการทําวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด 

ก. ศึกษาปัญหาของนักศึกษาใน กศน. ตําบล 
ข. จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
ค. การหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
ง. การทดลองใช้วิธีการหรือนวัตกรรมแก้ไขปัญหา 

 
14.  การประเมินโครงการ ข้อใดควรใช้วิธีการเชิงคุณภาพควบคู่กับวิธีการเชิงประมาณ 
 ก.   กระบวนการใช้หลักสูตร 
 ข.   การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร 

 ค.   การใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการใช้หลักสูตร 
 ง.   ถูกทุกข้อ 
 
15. ควรใช้เรื่องใดต่อไปนี้เพื่อประเมินคุณภาพของรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ก. นักวิจัย 
ข. ข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ค. ความเชื่อถือของข้อค้นพบ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
16. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตร 

ก.   ศึกษาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน 
ข.   การนําองค์ความรู้มายกร่างจัดทําเป็นหลักสูตร 
ค.  วางแผนและดําเนินกิจกรรมนําหลักสูตรไปใช้ 
ง. การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อมูลของชุมชนอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน 
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17.  ครู กศน. จะแก้ไขข้อจํากัด “การที่ต้องอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง”               
ในการศึกษาปรากฏการณ์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ คือ ข้อใด 
ก.   ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อมูล เชิงลึก 
ข.   การออกแบบการวิจัยโดยใช้พหุกรณี  (Muti.site Case Studies) 
ค.   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informat) 
ง.   ใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนนิการวิจัย 

 
18.  ข้อใด ไม่ใช่ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์ 

ก. การสนทนากลุ่ม 
ข. การศึกษารายกรณี 
ค. การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา 
ง. การวิจัยแบบผสานวิธี 

 
19. ข้อใดเป็นการป้องกันการลืมในกระบวนการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วม 

ก. เอาใจใส่ทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
ข.  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
ค.  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
ง.  จดบันทึกอย่างละเอียด 

 
20.  ข้อใดคือคุณสมบัติที่สําคัญของการเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดี 

ก. สุภาพ : ให้โอกาสผู้ตอบพูดจนจบก่อนตั้งคําถามต่อไป รอได้ระหว่างที่ผู้ตอบเงียบอยู่ 
ข. เปิดกว้าง : สําหรับทุกเรื่อง  ทุกประเด็นที่อาจสําคัญต่อเรื่องที่ทําการสัมภาษณ์ 
ค. ฟังอย่างวิพากษ์ : ไม่เชื่อตามสิ่งที่ได้ฟังเสมอไป ถามคําถามเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ 
ง. ตีความเก่ง : สามารถตีความสิ่งที่ได้ฟังและขอให้ผู้ตอบยืนยันว่าสิ่งที่ตีความนั้นถูกต้อง 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ข 6 ข 11 ง 16 ง 

2 ก 7 ค 12 ค 17 ง 

3 ข 8 ง 13 ง 18 ง 
4 ค 9 ง 14 ก 19 ง 
5 ก 10 ก 15 ก 20 ค 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ก 6 ค 11 ก 16 ก 

2 ข 7 ง 12 ข 17 ค 

3 ข 8 ค 13 ก 18 ค 

4 ข 9 ง 14 ง 19 ง 
5 ก 10 ง 15 ง 20 ง 
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สาเหตุที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่าง                              
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แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 

โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์  จังหวัดสุพรรณบุร ี
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วิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
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1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาประชากร 80% ของประชากรทั้งหมดเป็นผู้ที่อยู่นอกการศึกษา         

ในระบบโรงเรียน ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามชนบทและมีจํานวนไม่น้อยที่ไม่เคยได้รับการบริการด้านการศึกษา          
จากในระบบโรงเรียนเลย  ซึ่งถ้าพิจารณาในแง่ความเป็นธรรม และการกระจายงบประมาณ รวมถึงความจําเป็น        
ที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้ว นับเป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสนใจปัญหาประชากรนอกระบบนี้         
มากขึ้น เพื่อช่วยบุคคลเหล่านี้สามารถศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต(1)  ดังนั้น การศึกษานอกโรงเรียน 
จึงมีความสําคัญและได้รับความสนใจมากในแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 หมวด 2 ข้อ 4 ถึงกับ
ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า “รัฐพึงเร่งรัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนในลักษณะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาส 
ให้บุคคลได้รับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน           
เป็นอันดับแรก” (2) โครงการการศึกษานอกโรงเรียนที่วางรากฐานในการดํารงชีวิตที่สําคัญ โครงการหนึ่ง                 
คือโครงการการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จโดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น         
พร้อมทั้งนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ  โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเองเกี่ยวกับสังคมและข้อมูลทางวิชาการอันจะทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข(3) 

โครงการการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยหลายโครงการ และโครงการการศึกษาผู้ใหญ่
แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3-4 เป็นโครงการหนึ่งที่มีความสําคัญโดย กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษา
ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3-4 นี้ เดือนพฤศจิกายน 2522(4) หลังจากที่ดําเนินงานไปได้ระยะหนึ่งมีผู้วิจัยติดตามผล
การดําเนินงานพบปัญหาที่สําคัญด้านหนึ่ง คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่ตํ่ากว่าที่ควร                
เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระบบโรงเรียนและแม้แต่ในระหว่างนักศึกษาผู้ใหญ่ 
ด้วยกันก็มีความแตกต่าง ดังที่การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3                 
กับผู้สําเร็จการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 7 ปี 2518 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่  ระดับ 3 
ตํ่ากว่า  ผู้สําเร็จช้ันประถมศึกษาปีที่ 7(5) และเมื่อศึกษาเป็นรายวิชาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ยังพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3 เปรียบเทียบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7(6) และ
นักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4 เปรียบเทียบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7(7) ตํ่ากว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
ความสําคัญ .05 และ .01 ตามลําดับ 

จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3-4 ตํ่ากว่านักเรียน                
ในระบบโรงเรียนนี้  นับว่า เป็นปัญหาที่สําคัญมากเนื่องจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่อง               
ช้ีถึงประสิทธิภาพของการศึกษาว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด  อีกทั้ง  วิชาคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์          
ที่ฝึกในเรื่องการสังเกต  หลักการทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่แม่นยํา  ฝึกให้ผู้เรียนเป็น             
คนรอบคอบ  มีเหตุผล  รู้จักหาความจริง การมีคุณลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญมากกว่าความเจริญทางด้าน
วิทยาการใด ๆ (8)   การวางรากฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3-4 จึงเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับ การดํารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การศึกษาเพื่อแสวงหาคําอธิบายว่า เหตุใดผลสัมฤทธิ์ทาง            
การเรียนคณิตศาสตร์ 4  ของนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน  โรงเรียนเดียวกัน  จึงแตกต่างเป็น
กลุ่มสูง  กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า  และยังค้นคว้าต่อไปถึงแหล่งที่มาของตัวแปรนั้น ๆ อีกด้วย  เพื่อให้
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ผลงานวิจัยมีความ สมบูรณ์มากที่สุด  คําตอบที่ได้อาจนําไปปรับปรุงการดําเนินงานการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ
ระดับ 3-4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศสืบต่อไป 

2.  จุดมุ่งหมายในการวิจัย 

  เพื่อแสวงหาคําอธิบายว่าเหตุใดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4 ของนักศึกษาผู้ใหญ่             
แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 จึงแตกต่างกัน 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการศึกษาเพื่อแสวงหาคําอธิบายว่า เหตุใดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4 ของนักศึกษา
ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4  จึงแตกต่างกันนั้นผู้วิจัยให้คัดเลือกนักศึกษาผู้ใหญ่ ตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ ่           
แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2525  โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี                 
โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2525  แตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง 
กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า กลุ่มละ 3 คน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพราะเมื่อพิจารณาผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีผู้ศึกษาเป็นจํานวน
มาก  ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมีการกําหนดตัวแปรและตั้งสมมุติฐานของการ
วิจัยไว้ล่วงหน้าโดยศึกษาจากทฤษฎีต่างๆ ดังจากการศึกษาวิจัยถึงองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาผู้ใหญ่  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความถนัดทางการเรียน เพศ การเข้าช้ันเรียน 
การฝึกอบรมของครู  จํานวนครั้งของการทดสอบย่อยและภูมิหลังทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรเหล่านี้ 
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ 31.88%  แสดงว่า ตัวแปรที่เลือกมาศึกษานี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ 31.88%  ส่วนอีก 68.12% นั้น  ไม่สามารถ 
อธิบายได้ด้วยตัวแปรที่เลือกมา(9)  สาเหตุที่ผลงานวิจัยพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้เพียง 31.88%                 
อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายด้าน เช่น ไม่ได้กําหนดตัวแปรด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว เป็นต้น เมื่อพิจารณาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ  ส่วนมากจะใช้แบบสอบถามซึ่งจะมีปัญหาบ่อย ๆ  เช่น คําถามนั้นผู้ตอบ
อ่านแล้วไม่เข้าใจถูกต้อง เมื่อผู้ตอบเข้าใจผิดก็ทําให้ตอบผิดพลาดด้วย  อันจะมีผลให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผิดได้ 
และในบางครั้งคําถามนั้น อาจเป็นคําถามที่ผู้ตอบไม่ต้องการตอบทําให้ได้คําตอบที่ผิดจากความเป็นจริง              
อีกทั้งผู้ตอบโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใหญ่ก็ต้องทํางานด้วยอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะตอบแบบสอบถามนั้นทําให้ไม่ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

  สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณจะวางแผนการล่วงหน้า ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์  อีกทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมักจะแยกออกจากันเป็นคนละ
ขบวนการ กล่าวคือ การวิเคราะห์มักจะทําหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว  ข้อมูลที่เก็บมาได้ไม่มี               
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การทดสอบความถูกต้องก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะทําให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เจาะลึกถึงสิ่งที่จะศึกษา 
อย่างแท้จริง 

  จากเหตุผลต่าง ๆ  เช่นนี้ ทําให้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                 
เพื่อแสวงหาคําอธิบายว่า เหตุใดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4 ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 
โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรีจึงแตกต่างกัน  เนื่องจากวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บข้อมูล               
แบบเจาะลึก  กล่าวคือ  ผู้วิจัยต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถูกวิจัยเพื่อหาข้อมูลได้ละเอียดทุกแง่ทุกมุม 
ลักษณะการหาข้อมูลเช่นนี้จะทําให้ผู้วิจัยสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติของ
มนุษย์ได้ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ  อีกทั้งอาจจะได้ข้อค้นพบใหม่ ๆ  ที่มิได้คาดคิดมาก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 การเลือกกรณีศึกษา 
4.1.1 ผู้วิจัยเลือกนักศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์เพราะโรงเรียนนี้อยู่ใกล้บ้านผู้วิจัย  

ผู้วิจัยสนิทสนมกับอาจารย์ที่สอนโรงเรียนนี้หลายคนจึงทําให้ผู้วิจัยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  ได้สะดวกขึ้น 
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายในโรงเรียน 

 4.1.2 ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์ เช่น อาจารย์ผู้สอน 
จํานวนห้องเรียนที่เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์  ลักษณะนิสัยของนักศึกษาผู้ใหญ่โดยทั่ว ๆ ไป  โดยถามจากครูผู้สอน 
เพื่อหาข้อมูลมาใช้ประกอบการคัดเลือกนักศึกษาทําการวิจัยครั้งนี้ 

 4.1.3 ผู้วิจัยเลือกนักศึกษาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4  
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายภาคแตกต่างกัน 

 4.1.4 ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากอาจารย์สอนภาษาไทย โดยขอให้อาจารย์ให้งานแก่นักศึกษา  
ทุกคนเขียนประวัติส่วนตัว  ที่อยู่อาศัย อาชีพของผู้ปกครอง  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อาชีพของนักศึกษา 
อีกทั้งให้นักศึกษาบันทึกประวัติประมาณ 7 วันส่งและสอบถามข้อมูลของนักศึกษาผู้ใหญ่ทุกคนเกี่ยวกับลักษณะ
นิสัย ความสนใจในการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ 4 

 4.1.5 เมื่อได้ข้อมูลของนักศึกษาจากข้อ 4.1.4  ผู้วิจัยเข้าไปสร้างความสนิทสนมกับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ เหล่านั้นทุกคนอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจคัดเลือกนักศึกษาผู้ใหญ่ที่จะศึกษา 

 4.1.6 เลือกนักศึกษาผู้ ใหญ่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4 ภาคเรียนที่ 1                 
ปีการศึกษา 2525  แตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า ดังนี้ 
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ตารางที่ 1   แสดงจํานวนนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 
         วิชาคณิตศาสตร์ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2525 

ช่วงคะแนน 
จํานวนนักศึกษา 

(คน) 

เลือกมาศึกษา 

(คน) 
หมายเหตุ 

80 ขึ้นไป 

71-79 

60-70 

51-59 

50 ลงมา 

5 

5 

6 

7 

13 

3 

- 

3 

- 

3 

กลุ่มสูง 

ตัดออก 

กลุ่มปานกลาง 

ตัดออก 

กลุ่มตํ่า 

รวม 36 9  

 

  จากเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3-4 กําหนดว่า ผู้ที่ได้ 
คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการเรียนดีมาก ผู้ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 50 มีผลการเรียนตํ่า สําหรับ                 
ผู้ได้คะแนน ช่วงร้อยละ 51-79 มีผลการเรียนผ่าน  ผู้ วิจัยจึงคัดเลือก นักศึกษาผู้ ใหญ่ที่มีผลการเรียน          
คณิตศาสตร์ 4 ร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นนักศึกษากลุ่มสูง ร้อยละ 50 ลงมาเป็นนักศึกษากลุ่มตํ่า  ส่วนนักศึกษา           
กลุ่มปานกลางนั้น ถ้าพิจารณาคะแนนช่วง 71-79  มีนักศึกษาได้คะแนนช่วงนี้ 5 คน  นักศึกษาได้คะแนนช่วงนี้ 
77-79 จํานวน 4 คน และได้ คะแนน 71 จํานวน 1 คน  สําหรับช่วงคะแนน  51-59 มีนักศึกษาได้คะแนนช่วงนี้ 
จํานวน 7 คน มีจํานวน 5 คน ได้คะแนน 51-53 จํานวน 2 คน ได้คะแนนช่วง 57-58 ผู้วิจัยจึงได้ตัดนักศึกษาที่ได้
คะแนนระหว่าง 51-59 และ 71-79 ออกเสีย เพื่อแยกนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4               
เป็นสามกลุ่ม ให้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดของนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาแต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม รายชื่อ อายุ (ปี) อาชีพ 

สูง 1. นางสาวปรานอม เข็มทอง 

2. นางสาวลิดา  เจริญชัย 

3. นายวิทยา  สุขศรี 

18 

19 

20 

รับจ้าง 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 

กลาง 1. นางสาวสุนิสา  หาญวนิช 

2. นายบุญธรรม  สกุลวรรณ 

3. นายบัญชา  ช้ีนํา 

18 

19 

18 

ค้าขาย 

รับจ้าง 

ถืบสามล้อ 

ตํ่า 1. นายวิชัย  งามฉาย 

2. นายทนง  ประภากร 

3. นางสาวเรณู  ทองดี 

18 

19 

18 

ค้าขาย 

ไม่มีอาชีพ 

ค้าขาย 

  

  การคัดเลือกนักศึกษาผู้ใหญ่ กลุ่มละ 3 คน จากนักศึกษา 24 คนนั้น  ผู้วิจัยได้มีเกณฑ์และเหตุผล
ดังนี้ 

1. เกณฑ์ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4 กลุ่ม   กลุ่มสูงร้อยละ 80 ขึ้นไป   
กลุ่มปานกลางร้อยละ 60-70 และกลุ่มตํ่า ร้อยละ 50 ลงมา 

2. นักศึกษาผู้ใหญ่ ทั้ง 9 คน  มีอายุใกล้เคียงกันคือ ช่วง 18-20 ปี  จํานวน เพศชายและเพศหญิง 
ใกล้เคียงกัน  มีนักศึกษาชาย 5 คน หญิง 4 คน  นักศึกษาทั้ง 9 คน  ยังมิได้แต่งงาน และนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม               
มีนักศึกษาที่เคยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มละ 1 คน  เพื่อควบคุมตัวแปร-ด้านอายุ  เพศ  สถานภาพการ
แต่งงานและตัวแปรด้านพื้นฐานการศึกษาที่มีมาก่อนเข้าเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 

3. ผู้วิจัยคัดเลือกนักศึกษาผู้ใหญ่ทั้ง 9 คน ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่ผู้วิจัยจะเข้า 
ไปทําการวิจัยเพราะผู้วิจัยจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ ความสนิทสนมกับผู้วิจัยเป็นเวลานาน  จึงต้องคํานึง
ด้านความสะดวกในการคมนาคมติดต่อความปลอดภัย  ที่พักอาศัย เป็นต้น 
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4.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับงานวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 
4.2.1  เมื่อผู้วิจัยคัดเลือกนักศึกษาผู้ใหญ่มาศึกษาทั้ง 9 คนนั้น ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความ

ถนัดทางการเรียนมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) จํานวน 4 ชุดคือ 
  แบบทดสอบความถนัดทางภาษา(คําศัพท์)  40 ข้อ  ใช้เวลา 20 นาที 
  แบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผล (รูป)  40 ข้อ  ใช้เวลา 30 นาที 
  แบบทดสอบความถนัดมิติสัมพันธ์   39 ข้อ  ใช้เวลา 25 นาที 
  แบบทดสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์  15 ข้อ  ใช้เวลา 15 นาที 

การทดสอบครั้งนี้ผู้วิจัยทดสอบนักศึกษา 9 คน พร้อมกันในสถานที่เดียวกัน 

4.2.2  ผู้วิจัยสืบประวัติของนักศึกษาอย่างละเอียดทุกด้านจากบุคคลหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่  ได้แก่ เพื่อน ครู นายจ้าง ญาติ พ่ีน้อง เป็นต้น เพื่อจะเข้าไปสร้างความสนิท
สนมกับนักศึกษาและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะนิสัยของแต่ละคน 

4.2.3  ผู้วิจัยวางเค้าโครงเรื่องที่จะไปศึกษาเก็บข้อมูลอย่างกว้าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ของ
นักศึกษากับครอบครัว อาชีพ สภาพความเป็นอยู่ภายในครอบครัว  ทั้งของบิดา มารดาและตัวนักศึกษาเอง  
สภาพการเรียนหนังสือของนักศึกษา เป็นต้น  ข้อมูลเหล่านี้ได้ศึกษาย้อนหลังถึงเหตุการณ์ต้ังแต่นักศึกษา               
อยู่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้การสังเกตและการพูดคุย โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างความ          
สนิทสนมแล้วเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กับนักศึกษา ดังเช่น 

  ก. ในกรณีของลินดามีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าที่ร้านทีทาย  เธอใช้เวลาทํางานในช่วง 9.00-
17.00 น. และต้องไปเรียนในช่วง 19.30-20.30 น.  ลินดามีเวลาน้อยมากที่จะพูดคุยกับผู้วิจัย  ผู้วิจัยจึงต้องหา
วิธีการที่จะสร้างความสนิทสนมกับเจ้าของร้านทีทาย  เพื่อจะได้สามารถไปพูดคุยกับลินดาได้อย่างสะดวกขึ้น            
ในเวลาที่ลินดาทํางานที่ร้าน  ผู้วิจัยต้องสืบดูว่าเพื่อนผู้วิจัยหรือญาติพ่ีน้องของผู้วิจัยคนใดสนิทสนมกับเจ้าของร้าน
มากที่สุด ในกรณีนี้เพื่อนผู้วิจัยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่ีสาวเจ้าของร้าน  ผู้วิจัยจึงทําความรู้จักกับพ่ีสาวเจ้าของร้าน โดย
การแนะนําของเพื่อนแล้วจึงสนิทสนมไปถึงเจ้าของร้านอย่างรวดเร็วขึ้นและมีความเป็นกันเองจนสามารถเข้าออก
ร้าน ที่ลินดาทํางานได้อย่างสบาย  ผู้วิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับลินดาจากเจ้าของร้านมาก เช่น ข้อมูลที่ลินดามักจะนํา
แบบฝึกหัดข้อที่ยาก ๆ  มาถามเจ้าของร้านซึ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หรือลินดาชอบถามถึงเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ที่ตนเองไม่เข้าใจหรือเป็นการเตรียมบทเรียนที่จะเรียนในชั่วโมงต่อไป เป็นต้น  ผู้วิจัยสร้างความสนิท
สนมกับลินดามากขึ้น  โดยนําผ้าให้ลินดาตัดเย็บที่บ้านและพูดคุยกับบิดามารดาเสมอ  บิดามารดาลินดาให้ความ
สนิทสนมกับผู้วิจัยอย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะผู้วิจัยและเพื่อน ๆ ให้ลินดาตัดเสื้อผ้า  ทําให้ลินดามีรายได้มากขึ้น
โดยจะนําผ้าไปตัดที่บ้านลินดา  เมื่อมีความสนิทสนมมากผู้วิจัยก็จะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่วางไว้อย่างกว้าง ๆ          
จากลินดาหรือบุคคลในครอบครัวต่าง ๆ  และถ้าข้อมูลใดพาดพิงถึงบุคคลอ่ืน ผู้วิจัยก็จะไปหาบุคคลนั้น  ดังเช่น    
ลินดาเล่าว่า  เมื่อลินดาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แล้วมารดาไม่ให้เรียนต่อแต่ลินดาต้องการจะเรียน                
จึงขอร้องน้าชายให้ช่วยเหลือ  น้าชายก็ช่วยพูดกับมารดาลินดา  ทําให้ลินดาได้เรียนต่อชั้นประถมปีที่ 7  ผู้วิจัย         
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จะไปคุยกับน้าชาย   ลินดาและให้น้าชายลินดาเล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  นั้น  เพื่อเป็นการตรวจสอบความจริงของ
ข้อมูล  อีกทั้งทําให้ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือในกรณีที่จะถามเกี่ยวกับการเรียนหนังสือต้ังแต่วัยเด็กเกี่ยวกับ         
ความสนใจในการเรียน  การทําแบบฝึกหัด  เป็นต้น  ผู้วิจัยก็จะถามบิดามารดาของลินดาถึงครูผู้สอนสนใจ                
ในชั้นประถมศึกษา แล้วผู้วิจัยจะไปหาครูที่ลินดารู้จักและสนิทสนมกับลินดาพอสมควร เพื่อผู้วิจัยจะถามข้อมูล            
ต่าง ๆ  จากครูผู้นั้น (โดยที่ลินดาไม่ได้ไปด้วย)  ผู้วิจัยได้อธิยายถึงการศึกษาของผู้วิจัยให้ครูผู้สอนทราบอย่าง         
คร่าว ๆ  เพื่อขอความร่วมมือในการหาข้อมูล การหาข้อมูลในแต่ละเรื่อง ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่า จะหาข้อมูล 
จากผู้ใดจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  แล้วทําความสนิทสนมกับบุคคลน้ัน เพื่อจะพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อมูลผู้วิจัยจะให้
ครูผู้สอนทราบอย่างคร่าว ๆ  เพื่อขอความร่วมมือในการหาข้อมูล  การหาข้อมูลในแต่ละเรื่องผู้วิจัยจะต้อง
พิจารณาว่าจะหาข้อมูลจากผู้ใดจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วทําความสนิทสนมกับบุคคลนั้น เพื่อจะพูดคุยเพื่อให้ ได้
ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีการพูดคุยมากกว่าการสัมภาษณ์ในการหาข้อมูล 

 ข. กรณีปรานอมมีอาชีพรับจ้างอยู่ร้านของชําในตลาดอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี           
ซึ่งมารดาของผู้วิจัยสนิทสนมกับเจ้าของร้าน  ผู้วิจัยจึงให้มารดาช่วยพาไปแนะนําให้เจ้าของร้านรู้จักเมื่อไปซื้อของ 
ที่ร้านนั้น  ทําให้ผู้วิจัยรู้จักกับเจ้าของร้านและมีความสนิทสนมมากขึ้นจนสามารถไปพูดคุยกับปรานอมที่ร้าน             
ได้ง่ายขึ้น  อีกทั้งยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของปรานอมจากเจ้าของร้านอีก  เช่น ปรานอมชอบนําหนังสือ          
มาอ่าน เวลาทํางาน  ทัศนคติของเจ้าของร้านเกี่ยวกับการเรียนของปรานอม เป็นต้น การสร้างความสนิทสนมกับ
ครอบครัว ปรานอมก็ทําโดยการไปกับปรานอมแล้วให้ความเป็นกันเองและเข้าร่วมกิจกรรมที่บุคคลในครอบครัว
นั้นกําลังทําอยู่  เช่น  รดน้ําไร่ผัก  ทําอาหาร  ร่วมทําบุญ  เป็นต้น  การกระทําเช่นนี้สร้างความสนิทสนมกับ
ครอบครัวปรานอมมากขึ้น  โดยเฉพาะบิดาปรานอมมีอาการทางประสาท มักจะทําร้ายบุคคลอ่ืนที่เข้ามาบริเวณ
บ้าน  ผู้วิจัย ต้องพยายามแสดงท่าทางไม่หวาดกลัวเพื่อที่ญาติของปรานอมที่อยู่ในบ้านนั้นจะไม่เกิดความรู้สึกไม่ดี
ต่อผู้วิจัยและวิธีการเช่นนี้ผู้วิจัยได้รับความเป็นกันเองจากญาติของปรานอมมาก ทําให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ  อย่าง
ละเอียดและใกล้เคียงความจริงมาก  ถึงแม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะเป็นความลับหรือเรื่องที่เสียหายของคนใคร
ครอบครัว สําหรับกรณีที่ปรานอมกล่าวว่าตนเองสนิทสนมและศรัทธาครูพินัยที่สอนปรานอมในระดับประถมศึกษา  
ผู้วิจัยก็จะไปทําความรู้จักครูพินัยด้วยการแนะนําของปรานอมเองและได้ไปหาครูพินัยในเวลาต่อมา  โดยปรานอม
มิได้ไปด้วยพร้อมทั้งอธิบายถึงลักษณะงานวิจัยของผู้วิจัยอย่างกว้าง ๆ  ให้ครูพินัยทราบ  เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา  ความเป็นอยู่ของปรานอมในช่วงวัยเด็ก  สําหรับการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในขณะ
เรียนการศึกษา ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จได้ใช้วิธีให้ครูผู้สอนช่วยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ  ที่ผู้วิจัย
บอกไว้อย่างกว้าง ๆ  แล้วผู้วิจัยจะไปถามครูผู้สอนหลังจากหมดชั่วโมงสอนทุกครั้ง  แล้วจดข้อมูลที่น่าสนใจไว้ 

   สําหรับกรณีศึกษาผู้ อ่ืนนั้น  ผู้วิจัยก็ใช้วิธีการหาข้อมูลในลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่กล่าวมา              
2 กรณีนี้  แต่ลักษณะการสร้างความสนิทสนมกับผู้ถูกวิจัยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะนิสัยหรือสภาพความ
เป็นอยู่ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน 

   4.2.4 การเรียงความและการให้นักศึกษานําบันทึกประจําวันส่งอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเป็นอีก
วิธีที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสั่งงานศูนย์วิจัยขอให้ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวถึงทัศนะ          
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และความรู้สึกของตนเองได้อย่างเต็มที่  เช่น  ด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว ความมุ่งหวังในการเรียนต่อ เป็นต้น 
และขอความร่วมมือจากอาจารย์สอนภาษาไทยให้เป็นผู้มอบหมายงานแก่นักศึกษา จึงจะทําให้นักศึกษาไม่ทราบว่า 
ผู้วิจัยเป็นผู้ต้องการให้เรียงความและบันทึกประจําวัน  ประมาณ 1 เดือน  การเขียนนี้ให้นักศึกษาโดยไม่ต้อง            
ขอความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 

   4.2.5 เวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เวลาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2526 ถึง 
เดือนพฤษภาคม 2527  ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้ด้วย 

  5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   5.1 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude)  เป็นแบบทดสอบวัด          
ความถนัดทางการเรียนมาตรฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  ชนิด 5 ตัวเลือก  แบ่งออกเป็น 4  ชุด 

 แบบทดสอบความถนัดทางภาษา (คําศัพท์)  40 ข้อ  ใช้เวลา 20 นาที 
 แบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผล     40 ข้อ  ใช้เวลา 20 นาที 
 แบบทดสอบความถนัดมิติสัมพันธ์   39 ข้อ  ใช้เวลา 25 นาที 
 แบบทดสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์  15 ข้อ  ใช้เวลา 15 นาที 
 การทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่มีอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20  ขึ้นไป และความยากง่าย          

อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 
5.2 สมุดบันทึกการสังเกตและการพูดคุยประจําวัน 
5.3 เรียงความและสมุดบันทึกประจําวันของนักศึกษา 

  6. การวิเคราะห์ขอมูล 

6.1 เมื่อผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ในแต่ละครั้งก็จะจดบันทึกอย่างละเอียดแล้วทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ําเสมอเพื่อจะมองเห็นประเด็นที่จะไปหาข้อมูลในครั้งต่อไป 

6.2 เมื่อได้ข้อมูลมามากพอสมควร  ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลนั้นออกเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะ         
ตัวแปรที่เด่นชัดของแต่ละคน  เช่น ตัวแปรด้านการทําแบบฝึกหัด “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” การเข้าช้ันเรียน  เป็นต้น 

6.3 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ  ที่ผู้วิจัยได้ค้นพบในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษา
ทฤษฎีในด้านเหล่านี้เพื่อจะเป็นแนวทางว่า  ผู้วิจัยจะต้องนําข้อมูลที่แยกเป็นหมวดหมู่นั้นมาวิเคราะห์โดยการ
ตีความ (Interpect)  จากข้อมูลทั้งหมดโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุป 

  7. ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้วิจัยพบในการศึกษานี้  

   เมื่อพิจารณาถึงวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งจะทําให้วิธีการสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้วิจัยกับ
ผู้ถูกวิจัย  ซึ่งวิธีการสร้างความสนิทสนมกับผู้วิจัยจนเกิดความไว้วางใจเพื่อจะได้ข้อมูลอย่างถูกต้องนั้น  เป็นวิธีการ
ที่ยากทําให้พบปัญหามากในการหาข้อมูล ดังเช่น 



 
 

78 
 

   7.1 การเข้าไปสร้างความสนิทสนมกับผู้ถูกวิจัยนั้นไม่ใช่ว่าผู้วิจัยจะสร้างความสนิทสนมกับ 
นักศึกษาผู้ใหญ่ที่คัดเลือกมาศึกษาเพียง 9 คน เท่านั้น  ผู้วิจัยจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาผู้ใหญ่เหล่านั้นด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลอย่างถูกต้อง  ซึ่งการกระทําเช่นนี้ทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้คือ บุคคล          
ต่าง ๆ  ที่ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคย  บางคนมีความแตกต่างกับผู้วิจัยในหลายด้าน  เช่น  อายุ  ค่านิยม  ความเชื่อ  
ความสนใจ  เป็นต้น  บางครั้งผู้วิจัยทําตัวไม่ถูกต้องตามทัศนะของบุคคลเหล่านั้น  จึงเป็นปัญหาในการปรับตัวและ         
การปรับความรู้สึกให้สอดคล้องกับบุคคลนั้น  เพื่อให้เขายอมรับและไว้ใจผู้วิจัยจนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เช่น  ในกรณี
ของเรณู  ซึ่งทราบว่าผู้วิจัยเล่นเทนนิสเป็นประจํา เรณูจึงขอไปเล่นด้วย  ผู้วิจัยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่สร้างความ            
สนิทสนมกับเรณู  จึงพาเรณูไปซ้อมเทนนิสเสมอ  ความสนิทสนมก็เพิ่มมากขึ้นแต่ผู้วิจัยได้รับการต้อนรับ                
จากมารดาและพี่ชายของเรณูอย่างห่างเหินจากเดิมมาก ซึ่งผู้วิจัยหาสาเหตุความห่างเหินนี้ได้ทราบว่า มารดาเรณู           
ไม่พอใจผู้วิจัยที่พาเรณูไปซ้อมเทนนิสเพราะเรณูต้องนุ่งกางเกงขาสั้นและที่สนามเทนนิสมีผู้ชายเล่นมาก มารดา
และพี่ชายกลัวว่าเรณูจะใจแตกมีแฟน  ผู้วิจัยก็ต้องไม่พาเรณูไปเล่นเทนนิสซึ่งเรณูไม่พอใจผู้วิจัยมาก  ผู้วิจัย              
จึงเบนความสนใจของเรณูไปทางอื่นจนเป็นที่พอใจของมารดาและพี่ชายเรณู  แล้วทําความสนิทสนมระหว่าง   
ผู้วิจัยและมารดาของเรณูดีขึ้นเหมือนเดิม เป็นต้น 

   7.2 ในการสร้างความสนิทสนมกับนักศึกษาชายและครอบครัวของนักศึกษาชายที่คัดเลือก          
มาศึกษานี้  ผู้วิจัยพบปัญหามาก ดังกรณีของวิชัยที่มีนิสัยชอบเที่ยวและจีบผู้หญิงเสมอ  มักถูกผู้หญิงหลอกเงิน          
ไปเป็นจํานวนมาก  มารดาของวิชัยจะควบคุมวิชัยไม่ให้คบกับผู้หญิง และไม่พอใจผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ลูกชายของตนเอง  เมื่อผู้วิจัยพบวิชัยก็จะแสดงความเป็นกันเองและเข้าไปพูดคุยกับวิชัยเสมอ  เมื่อมารดาวิชัย
ทราบข่าวตนเองก็ไม่พอใจมากหรือในบางครั้งก็เห็นด้วยและเมื่อรู้จักผู้วิจัยแล้วก็แสดงความไม่พอใจมากถึงแม้ว่า 
ผู้วิจัยและบุคคลที่รู้จักจะอธิบายเท่าไร มารดาวิชัยก็ไม่ยอมเข้าใจและพูดในทํานองว่าผู้วิจัยจะไปหลอกเงินลูกชาย
ตนเอง  ผู้วิจัยต้องมีความอดทนอย่างสูงมากต่อสภาพการณ์เช่นนั้น และหาวิธีการแก้ปัญหานี้โดยการขอความ
กรุณาอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนสุทัศน์ ให้อธิบายเกี่ยวกับงานวิจัยนี้อย่างกว้าง ๆ  ให้มารดา  วิชัยเข้าใจก็ทําให้ปัญหา
นี้ลดน้อยลง  แต่ผู้ วิจัยก็ต้องระวังให้มากในการสนิทสนมกับวิชัยทําให้เสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล               
มากเท่าที่ควรหรือในกรณีของบัญชาที่มีอาชีพถีบสามล้อ  ผู้วิจัยจะไปพบบัญชาที่คิวสามล้อเสมอ เพื่อพูดคุย             
หาข้อมูล ในบริเวณนั้นมีสามล้อประมาณ 20 คน  จอดรถเข้าคิวอยู่  ผู้วิจัยมักถูกล้อเลียนในทํานองชู้สาวเสมอ  
ตลอดเวลาที่พูดคุยกับบัญชา  ปัญหาเช่นนี้บ่ันทอนกําลังใจของผู้วิจัยมากที่จะหาข้อมูลจากบัญชาและไม่สามารถ
หาสถานที่จะพูดคุยกับบัญชาเลยเพราะบัญชาเริ่มถีบสามล้อ ต้ังแต่ 6.00-17.00 น.  ไปเรียน 17.30-20.30 น.  
หลังจากเลิกเรียนก็ถีบสามล้ออีก  ดังนั้น  ผู้วิจัยมีเวลาพูดคุยกับบัญชาเฉพาะช่วงที่เข้าคิวรถสามล้อเท่านั้น           
ผู้วิจัยจึงต้องพยายามอดทนมาก 

   7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลบางด้าน  เช่น ด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์กันระหว่างบิดามารดา 
เป็นต้น  หาข้อมูลด้วยความลําบากต้องอาศัยการพูดคุยเพื่อให้ผู้ตอบสบายใจและไม่คิดว่าเป็นการก้าวก่าย             
เรื่อง ส่วนตัว  ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยความอดทนอย่างสูง  อีกทั้งต้องดูจังหวะและสถานการณ์ในการพูดคุยเรื่องนี้มาก
พอสมควร เพราะถ้าไม่ระมัดระวังในเรื่องที่แล้วจะมีผลเสียกับตัวผู้วิจัยสายตาผู้ให้ตอบได้อย่างมาก  เช่น  ในกรณี 
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ของปรานอมซึ่งมีอาชีพรับจ้างฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก  อีกทั้งมีปมด้อยเรื่องบิดามารดา แยกทางกัน
และบิดาเป็นโรคประสาท  ผู้วิจัยจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้วิจัยต้องอาศัยโอกาสที่เหมาะสมมากเพราะปรานอม 
มักจะพูดและเข้าใจเสมอว่า ผู้วิจัยมีสภาพความเป็นอยู่สบายกว่าเขามาก  การพูดคุยในเรื่องนี้มักเป็นทางการ             
ที่เศร้า ผู้วิจัยต้องพยายามเปลี่ยนบรรยากาศให้สนุกสนานขึ้น ทําให้การหาข้อมูลในเรื่องนี้ใช้เวลานานกว่าที่จะได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

   7.4 ปัญหาด้านเวลา  นักศึกษาผู้ใหญ่ส่วนมากจะต้องประกอบอาชีพในกลางวัน อีกทั้งจะต้อง
เรียนในช่วง 17.30-20.30 น.   ดังนั้น  เวลาว่างในการพูดคุยกับผู้วิจัยจึงมีน้อยมาก  การเก็บรวบรวมข้อมูล           
ซึ่งจะใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น 

8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อแสวงหาคําอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4  ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์  มีความ
แตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า ลักษณะของข้อมูลที่ค้นพบสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

1. ข้อมูลทางด้านสติปัญญา  ได้แก่  ความถนัดทางการเรียน 
2. ข้อมูลทางด้านสังคม จิตวิทยาและเศรษฐกิจ 

ข้อมูลทั้งสองประเภทที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมไว้นั้นได้นํามาวิเคราะห์ เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4 แตกต่างกันโดยการตีความหมาย (Interpret) จากข้อมูลทั้งหมด                 
แล้วเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุป ดังนี้ 
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1. ความถนัดทางการเรียน 
ผู้วิจัยได้แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนทดสอบนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4  ที่เลือกศึกษา            

9 คน  ได้ผลการทดสอบดังนี้      

ตารางที่ 3   แสดงคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1  วิชาคณิตศาสตร์ 4  เปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบ                
ความถนัดทางการเรียนของนักศึกษาทั้ง 9 คน  

ช่ือ 

คะแนนปลาย
ภาคเรียนที่ 1 
คณิตศาสตร์ 4 
(คะแนนเต็ม 100) 

คะแนนแบบทดสอบความถนัดของทางการเรียน 

ด้านภาษา 
(คําศัพท์) 

ด้านมิติ
สัมพันธ์ 

ด้าน
เหตุผล 

คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสูง 

1. นางสาวปรานอม เข็มทอง 

2. นางสาวลิดา  เจริญชัย 

3. นายวิทยา  สุขศรี 

 

84 

90 

92 

 

27 

27 

30 

 

24 

18 

20 

 

26 

30 

23 

 

11 

13 

10 

กลุ่มปานกลาง 

1. นางสาวสุนิสา  หาญวนิช 

2. นายบัญชา  ช้ีนํา 

3. นายบุญธรรม  สกุลนํา 

 

66 

62 

67 

 

22 

23 

30 

 

20 

17 

18 

 

15 

18 

22 

 

8 

10 

9 

กลุ่มตํ่า 

1. นายวิชัย  งามฉาย 

2. นายทนง  ประภากร 

3. นางสาวเรณู  ทองดี 

 

35 

31 

40 

 

17 

10 

11 

 

11 

13 

12 

 

8 

7 

16 

 

5 

3 

7 

 

  จากคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน 4 ฉบับนี้  พบว่า คะแนนของนักศึกษา           
ทั้ง 3 กลุ่ม  แตกต่างกัน โดยเรียงผลรวมของคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่  กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มตํ่า 
เห็นได้ว่านักศึกษาผู้ใหญ่ในกลุ่มสูงจะมีความถนัดทางการเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า  
นักศึกษากลุ่มปานกลางก็มีคะแนนรวมสูงกว่านักศึกษาในกลุ่มตํ่า 

  ดังนั้น ความถนัดทางการเรียนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แตกต่างกัน 
โดยมีผู้ทําการวิจัยในด้านนี้มากมายและผลวิจัยก็สอดคล้องกัน  ดังเช่น  การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถภาพสมองบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา         



 
 

81 
 

ปีที่ 3  ผลการวิจัยพบว่า ความถนัดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์คือ ด้านจํานวนตัวเลข               
ด้านเหตุผล ด้านภาษาที่ส่งผลต่อวิชาพีชคณิตจากมากไปหาน้อย(10) และสําหรับผลการวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่าง        
เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ก็ได้ผลการวิจัยคล้ายคลึงกันว่า ความถนัดทางด้านภาษา ด้านเหตุผล ด้านมิติสัมพันธ์และ        
ด้านจํานวนเลข มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .01 (11) 

2. ข้อมูลทางด้านสังคม จิตวิทยาและเศรษฐกิจ 
การพิจารณาข้อมูลด้านสังคม จิตวิทยาและเศรษฐกิจของนักศึกษาผู้ใหญ่ทั้งสามกลุ่ม โดยศึกษา 

รายละเอียดจากอัตชีวประวัติของนักศึกษาแต่ละคน ต้ังแต่เด็กจนถึงปัจจุบันได้ข้อค้นพบว่า สาเหตุสําคัญที่ทําให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันนั้นเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับ แมค คลีแลนด์ (Mc Celland) เรียกว่า 
“แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” (Achievement Motivation) ซึ่งหมายถึง ความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จ 
ลุล่วงไปด้วยดีและแข่งขันด้วยมาตรฐานอันดีเยี่ยมหรือทําได้ดีกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง พยายามเอาชนะอุปสรรค         
ต่าง ๆ   มีความดีใจเมื่อประสบความสําเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว 

จากข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม  ในแต่ละช่วงการศึกษาจะเห็นได้ชัดเจน                 
ว่าแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มสูงเป็นผู้มีคุณลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” สูงกว่า
นักศึกษา กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า  ดังเหตุการณ์ของปรานอมที่มีอาชีพรับจ้างที่ร้านเจริญชัยแล้วไปเรียน 
หนังสือในเวลา 17.00-20.30 น. ทางเจ้าของร้านไม่พอใจต่อการไปเรียนของปรานอมมากเพราะเสียเวลาทํางาน 
ทําให้ปรานอมไม่สบายใจมากแต่ปรานอมก็พยายามอดทนต่อความบีบคั้นทางจิตใจทุกอย่างเพื่อจะได้เงิน                
มาช่วยเหลือครอบครัว  และจะได้เรียนต่อ ปรานอมกล่าวว่า “หนูยอมเป็นขี้ข้าให้เขาโขกสับก็เพราะต้องการ         
เรียนต่อถึงอย่างไรก็ต้องทน”  เมื่อปรานอมเรียนในภาคเรียนที่ 2  เจ้าของร้านบังคับให้ปรานอมลากออกจาก
โรงเรียนแต่ปรานอมไม่ลาออกจากโรงเรียนแต่ปรานอมจะหางานทําใหม่โดยมีเงื่อนไขกับนายจ้างคนใหม่ว่าตนเอง
จะไปเรียน ในช่วงเวลา 17.00-20.30 น. และในที่สุดก็เป็นคนรับใช้บ้านผู้พิพากษา  ซึ่งได้เงินเดือนและสภาพความ
เป็นอยู่ลําบากกว่าการทํางานที่เดิม ปรานอม กล่าวว่า “หนูมีความต้ังใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อให้สูง ๆ  มีงานทํา
เป็นหลัก เป็นฐานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้  หนูจึงต้องเลือกการเรียนก่อนเสมอ”  ซึ่งแตกต่างกับนักศึกษา           
กลุ่มตํ่าที่มิได้สนใจเรียนเลย  นักศึกษากลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการเรียนเพื่อมีเพื่อนเล่น และเที่ยวอย่างสนุกสนาน
มากกว่าจะเรียนเพื่อหาความรู้เพื่อพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของนักศึกษากลุ่มตํ่าอยู่ในเกณฑ์ดี  มีอาชีพที่มั่นคง
พอสมควร ดังกรณีของทนงที่เป็นนักศึกษากลุ่มตํ่า  มารดาต้องการจะให้เรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
แต่ทนง ไม่สนใจเรียนและเข้ามาเรียนการศึกษาผู้ใหญ่เพราะมารดาและป้า  ซื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้เพื่อเป็น               
ข้อแลกเปลี่ยนให้ทนงเรียน   เมื่อมารดาให้เงินมาเสียค่าเทอมทนงก็นําเงินไปใช้ในการเที่ยวเตร่  ทนงกล่าวว่า                
“แม่ไม่รู้หรอกถ้าผมขอเงินเกี่ยวกับเรื่องเรียนละก้อสบายมาก พอได้เงินมาผมก็เอาไปเที่ยว” ทนงไม่มีความ
ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จทางการเรียน  จึงไม่สนใจในการเรียน ไม่มีความมุมานะที่จะฟันฝ่าอุปสรรค           
ต่าง ๆ  เพื่อจะได้เรียนแม้แต่มารดาและป้าสนับสนุนก็ไม่สนใจตรงข้ามกับปรานอมที่ไม่มีบุคคลใดสนับสนุน             
ด้านการเรียนต้องต่อสู้เพื่อจะได้เรียนด้วยตนเอง  คุณลักษณะของนักศึกษากลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง “จะเป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่าที่มีแรงจูงใจ         



 
 

82 
 

ใฝ่สัมฤทธ์ิตํ่ากว่า”  ดังที่ผลวิจัยที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างนิสิตหญิงที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและ 
ตํ่ากว่าระดับความสามารถในคณะอักษรศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงและต่ํากว่าระดับ 
ความสามารถมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5(12) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ครั้งนี้พบว่า นักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มสูง มีคุณลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” สูงมากกว่านักศึกษากลุ่มปาน
กลางและกลุ่มตํ่า  เมื่อพิจารณาระหว่างนักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า พบว่า นักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มปานกลาง 
มีคุณลักษณะของผู้มี  “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”   สูงกว่านักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มตํ่า 

ผู้ที่มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง” ได้สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมอื่น ๆ  ด้วยคือ การเข้าช้ันเรียน           
การต้ังใจเรียน  การทําแบบฝึกหัด  การใช้เวลาว่างและนิสัยในการเรียน  ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่า 
นักศึกษากลุ่มสูงที่มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” ทางการเรียนสูง จะมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มาก  มีความ
มานะที่จะทําความเข้าใจบทเรียน  โดยการต้ังใจเรียนขณะที่ครูสอนทําแบบฝึกหัดอย่างสม่ําเสมอด้วยตัวเอง              
แม้จะมีเวลาว่างไม่มากนัก คือ ช่วงหลังจากเลิกเรียนในเวลา 20.30 น.  ดังที่วิทยาซึ่งเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มสูง 
กล่าวว่า “ผมสงสัยอะไรก็จะถามอาจารย์ทันทีเพื่อจะให้เข้าใจและทําแบบฝึกหัดได้  ซึ่งเพื่อนมักเข้าใจผิดแล้วว่า 
ผมอยากดัง ถ้าผมไม่ถามผมก็ไม่รู้เรื่อง สักวันหนึ่งเพื่อนคงเข้าใจ”  นอกจากสนใจการเรียนแล้ว นักศึกษากลุ่มสูง         
ก็ยังเก็บเงินเพื่อเป็นทุนในการเรียนต่อ  โดยไม่เที่ยวหรือใช้เงินโดยไม่มีประโยชน์  มีการวางแผนการศึกษาต่อไป          
ในอนาคตและ หาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน แต่นักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า   
ผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  ตํ่ากว่านักศึกษากลุ่มสูงนั้นจะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจในการเรียน การเข้า          
ช้ันเรียน การทําแบบฝึกหัด  เป็นต้น ต่างจากนักศึกษากลุ่มสูง กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มตํ่าไม่สนใจเรียน มักจะขาด
เรียนเสมอ  ไม่มีสมุดจดหรือสมุดแบบฝึกหัดเลยดังที่ทนง  กล่าวว่า “เวลาอาจารย์หันมาทางผม  ผมก็แกล้งก้มลง
เขียนอะไรเล่น  ผมไม่เคยจดงานหรือทําแบบฝึกหัดเลย” นักศึกษากลุ่มตํ่าไม่คิดว่าความสําเร็จทางการศึกษาคือ
ความสําเร็จในชีวิต จึงมิได้สนใจเรียน  ไม่ทําแบบฝึกหัดหรือทบทวนบทเรียนเลย  ทั้งที่มีเวลาว่างมากกว่านักศึกษา
กลุ่มสูง พฤติกรรมเช่นนี้จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตํ่ากว่านักศึกษากลุ่มสูงและกลุ่มปานกลาง 

เมื่อ “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาผู้ใหญ่ทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกันและ “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” ยังเป็นสาเหตุให้นักศึกษาที่มี “แรงจูงใจ               
ใฝ่สัมฤทธ์ิสูง”   มีความต้ังใจเรียน ทําแบบฝึกหัดอย่างสม่ําเสมอ มุมานะในการเรียนที่จะทําให้ผลสัมฤทธ์ิทาง           
การเรียนอยู่ในเกณฑ์สูง  เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อไป เพราะคิดว่าความสําเร็จทางการศึกษาคือ 
ความสําเร็จในชีวิต จากพฤติกรรมเช่นนี้ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีกว่านักศึกษากลุ่มปานกลาง
และกลุ่มตํ่าที่มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” ตํ่ากว่า 

คําถามที่สําคัญเกี่ยวกับ  “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” คือเหตุใดนักศึกษาใหญ่กลุ่มสูง จึงมี “แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ”  สูงกว่านักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า  ซึ่งได้ค้นพบว่า ถึงแม้ว่าศึกษากลุ่มสูงมีปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัว  มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า  แต่ก็มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” สูงกว่านักศึกษากลุ่มตํ่า  ก็เนื่องจาก
สาเหตุที่สําคัญคือ ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม  มีความประสงค์ที่จะได้รับโอกาสเลือกอาชีพ            
ที่มั่นคง เมื่อประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษา  เมื่อนักศึกษากลุ่มนี้ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้รับการ
แนะแนวทางที่ถูกที่ควรจากครู  ซึ่งอยู่ใกล้ชิดและมีความสม่ําเสมอมากกว่าบิดามารดา  ซึ่งมีปัญหาหลายด้าน           
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จนไม่มีเวลาดูแลลูก ทําให้นักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มสูง  มีความรัก ความศรัทธา ต้องการจะเลียนแบบจากตัวแบบคือ 
“ครู”  ทั้งความประพฤติและความสนใจเกี่ยวกับการศึกษา จึงทําให้นักศึกษากลุ่มนี้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” สูง  
อันมีผลให้นักศึกษาสนใจการเรียน หาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  เพื่อให้ประสบความสําเร็จใน             
การเรียน ซึ่งก็ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นตามไปด้วย 

 

ผลสรุปรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พบ แบ่งเปน็ 2 ประการคือ 

1. องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่  ความถนัดทางการเรียน 
2. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ  สังคมและจิตวิทยา 

 
1. องค์ประกอบด้านสติปัญญา  จากการทดสอบนักศึกษาผู้ใหญ่ทั้ง 3 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบวัด

ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา (คําศัพท์) ด้านเหตุผล (รูป) ด้านมิติสัมพันธ์และด้านคณิตศาสตร์ได้ผลการ
ทดสอบว่า  นักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มสูงได้คะแนนจากการทดสอบมากกว่านักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า  
โดยคะแนนรวมจากการทดสอบของนักศึกษากลุ่มปานกลางสูงกว่านักศึกษากลุ่มตํ่า  ความถนัดทางการเรียน เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาผู้ใหญ่แตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มตํ่า 

2. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ  สังคมและจิตวิทยา  ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบใหม่และเป็นสาเหตุสําคัญ 
ที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน  นั่นคือ “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” (Achievement 
Motivation) กล่าวคือ จากข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มสูงมีความมุมานะ            
ในการเรียน  แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อจะได้เรียนหนังสือต้ังความมุ่งหวังความสําเร็จทางการศึกษา 
ความสําเร็จในชีวิตของตน  มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อความสําเร็จในการเรียนมีความขยันขันแข็งมุมานะในการ
ทํางานและการเรียน  ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับสิ่งที่ แมค คลีแลนด์ (Mc Celland)  เรียกว่า “แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิ”  เมื่อนักศึกษากลุ่มสูงมี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  สูงก็ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มนี้มีความสนใจเรียน               
ทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอ  ทบทวนบทเรียน  สนใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  การกระทํา
เช่นนี้ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักศึกษากลุ่มตํ่าที่ไม่มีลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  
ทางการเรียนเลย  ต้ังแต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ  นักศึกษากลุ่มตํ่าไม่คิดว่าความสําเร็จในชีวิตตนเองคือ 
ความสําเร็จทางการเรียนโดยคิดว่าการเรียนก็เพื่อความสนุกสนานได้พบเพื่อนมากมาย เมื่อนักศึกษากลุ่มตํ่าไม่มี
คุณลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” ก็จะไม่สนใจการเรียน  ไม่ต้ังใจเรียน  ถึงแม้ว่าจะมีเวลาว่างมากกว่า
นักศึกษากลุ่มสูง  แต่ก็ใช้เวลาเหล่านี้ในการเที่ยว  เล่นการพนัน  จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์            
ตํ่ากว่านักศึกษากลุ่มสูง 

เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษากลุ่มปานกลางกับนักศึกษากลุ่มตํ่าแล้วพบว่า นักศึกษากลุ่มปานกลาง             
มีลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  สูงกว่านักศึกษากลุ่มตํ่า กล่าวคือ นักศึกษายังมีความมุมานะที่จะเรียน 
หนังสือ มีความขยัน  ต้ังใจเรียน  ทําแบบฝึกหัดมากกว่านักศึกษากลุ่มตํ่า แต่คุณลักษณะเช่นนี้ของนักศึกษากลุ่ม
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ปานกลางไม่สม่ําเสมอและมีความพากเพียรเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  เท่ากับนักศึกษากลุ่มสูง จึงทําให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่านักศึกษากลุ่มสูงแต่สูงกว่านักศึกษากลุ่มตํ่า 

นักศึกษากลุ่มสูงที่มีคุณลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” สูง  รวมกับความถนัดทางการเรียน  
ที่ดีกว่านักศึกษาทุกกลุ่มอยู่แล้วย่อมส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”   
ตํ่ากว่าและมีความถนัดทางการเรียนตํ่ากว่า 

ผลการวิจัยนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เมื่อได้ข้อค้นพบว่า ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม            
ในสังคม  การเลือกอาชีพที่ต้องการมีอาชีพที่มั่นคงอื่น เนื่องจากสําเร็จทางการศึกษาและความรักความเอาใจใส่
ของครู สิ่งเหล่านี้จะมีความเกี่ยวพันกันและเกิดขึ้นเฉพาะกับนักศึกษากลุ่มสูง  ต้ังแต่วัยเด็กถึงปัจจุบัน                 
อาจแยกได้ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้อาจจะส่งผลทําให้เกิด “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”  สูง  ซึ่งจะ 
มีผลต่อเนื่อง ทําให้นักศึกษากลุ่มสูงมีความต้ังใจเรียน  เข้าช้ันเรียนอย่างสม่ําเสมอ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์          
ต่อการเรียน  ทําแบบฝึกหัดด้วยตนเอง   พฤติกรรมเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีหรือ
อีกประเด็นหนึ่ง ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม  การเลือกอาชีพและความรักความเอาใจใส่ของครู
อาจจะส่งผลโดยตรงที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี โดยไม่ผ่านทางด้าน “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”  ก็ได้  โดยสรุป 
เป็นแผนภูมิดังนี้ 

 
  

 

   

  
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณิตศาสตรที่แตกตางกัน 

องคประกอบดานสติปญญา 

(ความถนัดทางการเรียน) 
องคประกอบดานเศรษฐกิจ 

สังคมและจิตวิทยา 

“แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์” 

ความรูสึกวาไมไดรับ 

ความเปนธรรมในสังคม 

พฤติกรรม 

ในการเรียน 

ที่พึงประสงค 

ความรัก 

ความเอาใจใส 

ของคร ู

การเลือกอาชีพ 

การเขาชั้นเรียน 

การตั้งใจเรียน 

การทําแบบฝกหัด 

การใชเวลาวาง 

นิสัยในการเรียน 
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9. ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาผลของการวิจัยและการอภิปรายผล  ผู้วิจัยขอให้ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่สนใจ                 
ในงานวิจัยนี้เป็น 2 ตอนคือ  ตอนที่ 1 เป็นข้อเสนอแนะทั่วไปซ่ึงเกี่ยวโยงกับผลท่ีได้จากการค้นคว้าครั้งนี้              
เพื่อประโยชน์สําหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่จะนําไปเป็นแนวคิดสําหรับศึกษาเรื่องทํานองเดียวกันให้กว้างขวาง
ย่ิงขึ้นต่อไป  ตอนที่ 2  เป็นข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

  ขอ้เสนอแนะทั่วไป 

1. ผลการวิจัยพบว่า  “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาผู้ใหญ่แตกต่างกัน  เมื่อนักศึกษามี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”  สูงก็มีผลให้มีความต้ังใจเรียน              
เข้าช้ันเรียนสม่ําเสมอ  ทําแบบฝึกหัดด้วยตนเอง  เป็นต้น  ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
อยู่ในเกณฑ์ดี  ดังนั้น “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  จึงเป็นสิ่งสําคัญที่บุคคลท่ีใกล้ชิดกับนักศึกษาควรพยายามปลูกฝัง
ลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ” ให้กับนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความอดทน  มีความมานะพยายามในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ   เพื่อพบกับความสําเร็จในการเรียนและเมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของ “แรงจูงใจ   
ใฝ่สัมฤทธ์ิ”   พบว่า ความรักความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันเป็นสาเหตุสําคัญ
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักศึกษามี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  สูง  ดังนั้น  ครูจึงเป็นบุคคลที่สําคัญมากบุคคลหนึ่งที่จะช่วย
ปลูกฝังคุณลักษณะของผู้มี “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  นี้ 

2. ผลการวิจัยยังค้นพบอีกว่า  ความถนัดทางการเรียนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แตกต่างกัน  ดังนั้น การจัดโปรแกรมให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ                 
ควรคํานึงถึงความถนัดของนักศึกษาเป็นหลักด้วยว่า  นักศึกษามีความถนัดทางด้านใดเป็นส่วนใหญ่เพื่อช่วยให้        
การเรียนการสอนประสบความสําเร็จมากขึ้น  จากประสบการณ์ของผู้วิจัย พบว่า  ทางโรงเรียนจะเปิดวิชาที่ให้
นักศึกษาเรียน โดยคํานึงถึงความพร้อมและความถนัดของครูมากกว่าวิชาที่กําหนดในหลักสูตร  จึงเป็นวิชาบังคับ
เลือกมากกว่าวิชาเลือกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด้วย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันและเรียน                 
ในโรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์เท่านั้น  ตัวแปรด้านสภาพห้องเรียนและโรงเรียนจึงเหมือนกัน ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไป  
ควรจะศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนเพื่อศึกษาว่า สภาพโรงเรียนและการเรียนการสอนของครูแต่ละ
ห้องเรียนนั้น เป็นสาเหตุที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 

2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรนําตัวแปรเกี่ยวกับ “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์”  เป็นตัวแปรตัวหนึ่ง             
ในการศึกษาเชิงปริมาณ  โดยใช้สถิติในการทดสอบว่า จะได้ผลการวิจัยอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
“แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ”  กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทวิเคราะห์เชิงวิธีวิทยาการวิจัย 

 เมื่อครู กศน. ได้ศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง สาเหตุที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
แตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง  กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า : การศึกษาเฉพาะกรณีของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ 
ระดับ 4  โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่องนี้แล้ว  เมื่อนําเอาวิธีวิทยาการวิจัย (research 
methodology)  ใช้เป็นกรอบในการพิจารณางานวิจัยช้ินนี้สามารถวิเคราะห์ (แยกแยะได้เห็นภาพ) ได้ดังนี้ 

1. งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์ โดยการศึกษารายกรณี  ใช้ระยะเวลา
ศึกษาไม่นานเหมือนงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบดั้งเดิม ที่เรียกว่า  การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาหรือการวิจัย              
เชิงมนุษยวิทยา  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษายาวนาน (ใบความรู้ที่ 4)  แต่ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบประยุกต์หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพแบบดั้งเดิม  เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลใช้เหมือนกันคือ การสังเกตและ
สัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วม  ซึ่งครู กศน. สามารถศึกษาและฝึกฝนได้  จึงไม่เป็นการยากลําบากจนเกินไปนัก                
ที่ครู กศน.  จะผลิตงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบประยุกต์ขึ้นมาสักช้ินหนึ่งเพื่อที่จะมีช้ินงานอันดับสองและสามตามมา 

2. งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานวิจัยประเภทมุ่งอธิบาย (explanatory research)  หรือตําราบางเล่ม 
เรียกว่า  งานวิจัยเชิงอรรถาธิบาย  ดังนั้นจึงต้องดําเนินการศึกษาวิจัยเป็นขั้นตอนไป ต้ังแต่การตั้งคําถามการวิจัย 
การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่จะทําวิจัย  การตั้งสมมติฐาน  การวัด        
ตัวแปร  การออกแบบการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสุ่มตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความ
ข้อมูล  ซึ่งการวิจัยที่มุ่งแสวงหา “เหตุ” ของการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ (explanatory research) นั้นขั้นตอน
และวิธีการมีความซับซ้อนมากกว่าการทําวิจัยแบบมุ่งพรรณนาปรากฏการณ์ (descriptive research)  ต่อไปน้ี        
จะขออภิปรายขั้นตอนดังกล่าวโดยวิเคราะห์งานวิจัยเรื่องนี้ประกอบอย่างสังเขปดังนี้     

 ก. การตั้งคาํถามการวิจัย 

การต้ังคําถามการวิจัยถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของกระบวนการทําวิจัยทั้งหมด การต้ังคําถาม
วิจัยเป็นส่วนแรกของ Research Methodology  (วิธีวิทยาการวิจัย) เพราะถ้าหากมีการต้ังคําถามที่ไม่กระชับ
หรือต้ังคําถามที่ไม่ตรงประเด็น ผลงานวิจัยหรือคําตอบที่ได้รับก็จะอยู่ในลักษณะที่เรยีกว่า “get the right 
answer to the wrong question”  การต้ังคําถามการวิจัยนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาที่สําคัญคือจะต้องรู้จัก             
และเข้าใจธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่จะทําการวิจัย (Nature of Phenomena) อย่างถ่องแท้พอสมควร               
เพราะปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) มีวงจรชีวิต (Life Cycle) ของมัน  เช่น การเกิดขึน้ 
(Emergence) การดํารงอยู่ (Existence) การเปลีย่นแปลง (Change) และการสญูสลาย (Death)  
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความชัดเจนว่าช่วงใดของวงจรชีวิตของปรากฏการณ์ทางสังคมที่เราต้องการจะทําการวิจัย 
ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะสนใจเรื่อง กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้าน  ซึ่งปรากฏการณ์ที่ต้องการจะทําวิจัย         
เมื่อจะตั้งคําถามเราจะต้องมีความชัดเจนว่า ช่วงใดของ “วงจรชีวิต” ของกลุ่มอาชีพสตรีที่เราจะทําการวิจัย           
บางคนอาจจะสนใจถามคําถามวิจัยว่า “กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านเกิดขึ้น (Emergence) ได้อย่างไร”  มีเหตุ
ปัจจัย (หรือตัวแปร) อะไรบ้างที่จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์การที่เกิดขึ้นของกลุ่มอาชีพสตรีดังกล่าว 
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บางคนอาจจะสนใจที่จะต้ังคําถามว่า “กลุ่มอาชีพของสตรีสามารถดํารงอยู่ได้อย่างไร” 
(Existence) กล่าวคือ มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่เกื้อหนุนให้กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านดํารงอยู่ได้        
โดยไม่ล่มสลายไปเหมือนที่อ่ืน ๆ 

บางคนอาจจะสนใจที่จะต้ังคําถามว่า “กลุ่มอาชีพของสตรีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร หรือเพราะ
เหตุใดกลุ่มอาชีพของสตรีจึงเปลี่ยนแปลงไป” (จากเดิมเมื่อเกิดขึ้นครั้งแรก) (Change) มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปร
อะไรบ้างที่จะช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 

ในขณะเดียวกันอาจจะมีบางคนสนใจที่จะต้ังคําถามว่า  “เพราะอะไรกลุ่มอาชีพของสตรี             
ในหมู่บ้านจึงล่มสลาย (Death) ไป”   มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่จะช่วยอธิบายการล่มสลายของ               
กลุ่มดังกล่าวได้ 

จะเห็นได้ว่าคําถามการวิจัยแต่ละคําถามจะมีชุดของคําอธิบาย (Set of Explanation) ที่ไม่ 
เหมือนกัน  แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าใน Set of Explanation  นั้นมีตัวแปรย่อยบางตัวในแต่ละชุดซ้ํากันได้ก็ตาม 

การต้ังคําถามการวิจัยที่มีความชัดเจน กระชับและสอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฏการณ์           
ที่เราจะทําการวิจัยมีความสําคัญมาก 

งานวิจัยจํานวนมากที่มีข้อผิดพลาดในจุดนี้และทําให้คุณภาพของงานวิจัยที่ออกมาขาดคุณค่า 
ไปไปอย่างน่าเสียดายย่ิง  การต้ังคําถามการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฏการณ์จะนําไป             
สู่การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทางทฤษฎี (Conceptualization) ที่ถูกต้องสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เราจะทําการวิจัย 

สําหรับงานวิจัยเรื่อง สาเหตุที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง 
กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า : การศึกษาเฉพาะกรณีของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย นางสาวเนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์ (2526)  ลักษณะโจทย์ปัญหาเป็นแบบต้องการคําอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (explanatory  question) คือ “มีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร์มีความแตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า....”  และได้นําเอาคําถามการวิจัยมาต้ังเป็น 
ช่ือเรื่องที่จะวิจัยด้วย  ปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่ในวงจรชีวิต (life cycle) คือการเกิดขึ้น (emergence)  ดังนั้น 
กรอบความคิดหรือกรอบทฤษฎี  (จะเรียกว่า สมมุติฐานก็ได้)  ที่จะใช้อธิบายสาเหตุดังกล่าวต้องอยู่ในวงจรชีวิต 
ดังกล่าวด้วย 

 ข. การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่จะทําวิจัย 

  การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทฤษฎีนี้เป็นวิธีการ (Method)  ที่นักวิจัยจะต้องนํามาใช้ใน
การทําวิจัยประเภท Explanatory Research  แต่สําหรับงานวิจัยประเภท Descriptive Research ไม่มีความ
จําเป็นต้องมี 
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  การสร้างกรอบความคิดที่แท้จริงก็คือ การหา “คําอธิบาย” ในระดับแนวคิดหรือระดับทฤษฎี
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่จะทําการวิจัยนั้นเอง  ถ้าการสร้างกรอบความคิดถูกต้องการทําวิจัยก็จะเกิดผลดี มีคุณค่า 
หากการสร้างครอบความคิดผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ก็จะมีปัญหาที่เรียกกันว่า Specification Error  ซึ่งจะ                
ทําให้ผลของการวิจัยคลาดเคลื่อนไปจากสภาพที่เป็นจริง 

  การที่จะสร้างกรอบแนวคิดให้ถูกต้องและสอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่จะทําวิจัย  
ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างดี  การที่จะรู้ดีนั้นคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการอ่าน
เอกสารทั้งที่เป็นทฤษฎีและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยอย่างละเอียดและทะลุปรุโปร่งพอสมควร 
การอ่านเอกสารและทฤษฎีไม่มากพอย่อมจะทําให้กรอบความคิดที่จะอธิบายปรากฏการณ์ในระดับทฤษฎีหรือ 
ระดับแนวคิดมีช่องโหว่มาก (Specification Error)  ถ้ากรอบแนวคิดมีช่องโหว่มากงานวิจัยช้ินนั้นก็มีคุณค่าด้อย 
ลงไป 

  จากตัวอย่างงานวิจัยของ เนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์  เมื่อมีคําถามการวิจัยว่า  มีสาเหตุใดที่ทําให้   
ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4   ในโรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี   
มีความแตกต่างกันเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มตํ่า   ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบความคิดที่จะนํามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ดังกล่าว  โดยพิจารณาว่ามีเหตุ-ปัจจัย (ตัวแปรต้น) อะไรบ้างที่ “น่าจะ” มีส่วนเกื้อหนุนให้นักศึกษา 
ผู้ใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน (ตัวแปรตาม) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก 

1. ความถนัดทางการเรียน 
2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว เช่น  ความยากจนทําให้เกิดความมานะบากบั่น 
3. สภาพสังคม จิตวิทยาเป็นเงื่อนไขให้ต้องดิ้นรน 
4. บทบาทของครอบครัว ครู มีผลในเชิงบวก 
5. แรงจูงใจที่จะด้ินรน ต่อสู้ให้มีชีวิตการงานอาชีพที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น 
6. ความรู้สึก  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแตกต่างกันอย่างไร 

ฯลฯ 
  สิ่งเหล่านี้เป็นคําอธิบายเชิงทฤษฎีเท่านั้น  ส่วนความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร ทําวิจัยเสร็จแล้ว         
จึงจะได้รู้คําอธิบายเชิงทฤษฎีอาจจะมีส่วนถูกมากหรือมีส่วนผิดมากก็ขึ้นอยู่กับว่า เรามีความรู้มากพอที่จะหา
คําอธิบายได้เพิ่มเติมครบถ้วนเพียงใด 
  การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทางทฤษฎีนี้ก็คือการระบุหาตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
นั่นเอง คือจะต้องพยายามระบุให้ครบถ้วนว่ามีตัวแปรต้นอะไรบ้าง  ก่ีตัวที่เมื่อค่าของมันแปรผัน (Vary) ไปแล้ว  
จะก่อให้เกิดการแปรผัน (Variation) ในตัวแปรตาม (หรือปรากฏการณ์ที่กําลังวิจัย) 
  บางคนอาจจะเรียกขั้นตอนตรงนี้ว่าเป็นการตั้งข้อสมมติฐาน (Hypotheses)  ก็ได้เพราะ
ความหมายก็อย่างเดียวกันนั่นเอง 
  วิธีการสร้างกรอบความคิด (Conceptualization Method)  เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝน               
มากพอสมควรและจุดนี้เป็นจุดอ่อนมากจุดหนึ่งของการทําวิจัย 
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 ค. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการวิจัยเป็นประเด็นหลัก                 
ในวิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) ที่ผู้วิจัยจะต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับถัดมาจากการสร้าง            
กรอบความคิดเพราะการเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการออกแบบ  วิธีการวัดตัวแปร           
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย 
  ผู้วิจัยคือ เนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์   เลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) 
ด้วยเหตุผลที่ว่า จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์  ทั้งทางบวกและทางลบ               
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความถนัดทางการเรียน เพศ  
การเข้าช้ันเรียน  การฝึกอบรมของครู  จํานวนครั้งที่สอบผ่านและภูมิหลังทางการศึกษา  ผลการวิจัยตัวแปร                 
เหล่านี้ พยากรณ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ 31.88%  ส่วนอีก 68.12% นั้น ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร            
ที่เลือกมา สาเหตุอ่ืนที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อาจเป็นตัวแปรด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว ครูผู้สอน ตัวผู้เรียน         
ซึ่งการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีข้อจํากัดในเรื่องนี้  ปัจจุบันจึงมีการนําเอาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ผสมผสานกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  เรียกว่า การวิจัยแบบผสานวิธีหรือ Mixed Methods Research                 
(ใบความรู้ที่ 9) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมทํากันมีอยู่ 2 วิธีหลัก ๆ คือ 1) วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistics 
Analysis)   และ  2)  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มิได้ใช้สถิติวิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยของ  เนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์            
ที่ยกมาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มิได้ใช้สถิติวิเคราะห์ ขอทําความเข้าใจเรื่องนี้กับ ครู กศน. ดังนี้ 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มิได้ใช้สถิติวิเคราะห์  มีความหมายว่า นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลมิได้ถือเอา
ความหมายจากตัวเลข (Numbers)  แต่เพียงอย่างเดียวแต่ได้พิจารณาถึงความหมายในเชิงความรู้สึกระบบคุณค่า 
และความหมายเชิงวัฒนธรรมของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตีความอย่างเข้าอกเข้าใจในข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล 
(Interpertive Understanding) 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้จะใช้กับข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมา ค่าที่เป็นตัวเลขจริง 
(Real Number)  เช่น ข้อมูลที่เป็นความรู้สึก ข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะหรือที่เรียกกันว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data)  
  การเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลวิธีนี้  ผู้วิเคราะห์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในบริบทของข้อมูลเป็น 
อย่างดี  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและระบบคุณค่าของชุมชนหรือของกลุ่มคนที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี            
การตีความจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ถ้าผู้ วิเคราะห์ข้อมูลใช้มาตรฐานทางระบบคุณค่าของตนเอง                 
ใช้วัฒนธรรมของตนเองเป็นแนวทางในการตีความข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้มาก 
  เนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์  ผู้วิจัยได้พยายามตีความข้อมูลให้ไปถึงความรู้สึก ระบบคุณค่าและ
ความหมายเชิงวัฒนธรรม สอดแทรกในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการไว้ทุกขั้นตอน เช่น กล่าวว่า “นักศึกษาผู้ใหญ่กลุ่มสูง มีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว มีฐานะยากจน          
แต่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  สูงกว่านักศึกษากลุ่มตํ่าก็เนื่องมาจากสาเหตุที่สําคัญคือ ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในสังคมและรู้สึกว่าการที่จะมีอาชีพอันมั่นคงได้ต้องประสบผลสําเร็จทางการศึกษา....”  (หน้า 84)  เป็นต้น 
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 ง. วิธีการออกแบบการวิจัย (Research Design) 
  การเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจะส่งผลต่อการออกแบบการวิจัยอยู่มากทีเดียว เช่น ถ้าเราเลือก
วิธีการวิจัยแบบใช้วิธีการทางสถิติ  เราอาจจะมีทางเลือกสําหรับการออกแบบการวิจัยอยู่ 3 แบบหลัก ๆ คือ 

1. การออกแบบการวิจัยแบบทดลอง (Pure-Experimental Design) 
2. การออกแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Semi-Experimental Design) 
3. การออกแบบการวิจัยแบบธรรมชาติ (Non-Experimental Design) 

นักวิจัยเลือกการออกแบบการวิจัยในลักษณะหนึ่งลักษณะใดใน 3 แบบน้ีก็ได้ขึ้นอยู่กับ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นสําคัญ แต่ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดเพราะมีตําราให้ศึกษาค้นคว้ามากมาย          
อยู่แล้ว 

การออกแบบทั้งสามประการนี้เป็นการวิจัยที่เลือกเอาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใช้วิธีการ            
ทางสถิติแต่ถ้าเป็นการวิจัยแบบเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้สถิติวิเคราะห์หรือข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น              
การออกแบบมีอยู่ 2 ชนิดคือ 

1. One-case longitudinal study design   ซึ่งเป็นการเลือกศึกษาปรากฏการณ์ในพื้นที่
เดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน  แต่มีการติดตามดูลักษณะพลวัตร (Dynamism)  ของข้อมูลและตัวแปรเป็นระยะเวลา 
ยาวนาน (over time)  การออกแบบในลักษณะนี้เป็นที่นิยมของนักมนุษยวิทยา 

2. Multi-site (case) study design  การออกแบบในลักษณะนี้จะใช้กรณีศึกษามากกว่า 
หนึ่งพื้นที่หรือมากกว่าหนึ่งกรณี  เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพ่ือจะช่วยยืนยัน (validate)  ข้อมูลซึ่งจะทําให้ 
การใช้เวลาในการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลน้อยกว่าการออกแบบประเภทแรก 

งานวิจัยของ  เนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์  ออกแบบการวิจัยแบบ Multi-site (case) study design  
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ 9 คน  แบ่งเป็นกลุ่มสูง 3 คน  กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่มตํ่า 3 คน  
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 16 เดือน ระหว่างกุมภาพันธ์ 2556  ถึงพฤษภาคม 2557  และใช้การออกแบบการวิจัย 
แบบต้องขวาง (cross-sectional design) ให้ความสนใจประวัติความเป็นมาของนักศึกษา ตลอดจนให้ความสนใจ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามกําหนดไว้ในกรอบความคิด (ดูได้จากแผนภูมิ หน้า 84)  

นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมตัวแปรในการศึกษาเปรียบเทียบ ตามหลักของการออกแบบ 
ลักษณะ Multi-site (case) study design  ดังที่ผู้วิจัยได้ทําการควบคุมตัวแปรด้านอายุ  เพศ  สภาพการต่างงาน 
และตัวแปรด้านพื้นฐานการศึกษาที่มีมาก่อนเข้าเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4  โดยระบุเป็นเกณฑ์ 
และเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษาไว้ที่ หน้า 74 

 จ. การเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษา 

  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษาก็มีผลมาจากเลือกวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ 
การวิจัย  ซึ่งนักวิจัยจะต้องระมัดระวังให้มากเช่นกัน เพราะว่าวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ของวิชาสถิติในกรณีที่จะเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ  ถ้าเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                 
เชิงคุณภาพ (ไม่ใช้สถิติวิเคราะห์) การเลือกกรณีศึกษาก็จะต้องสอดคล้องกับการออกแบบการวิจัยเช่นกัน 
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  ตัวอย่างงานวิจัยที่ยกมาเลือกที่จะศึกษากรณีศึกษาที่โรงเรียนผู้ใหญ่สุทัศน์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพียงโรงเรียนเดียวเพราะอยู่ใกล้บ้านผู้วิจัยและผู้วิจัยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับอาจารย์ที่สอนในโรงเรียน            
แห่งนี้หลายคน  ทําให้ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีการที่จะเข้าไปสู่ส่วนที่เขาปิดบังอําพราง (Back Region) เพื่อให้ได้            
ซึ่งส่วนลึกของสิ่งที่จะศึกษา (insider’s view)  ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญคือ สร้างความสนิทสนม คุ้นเคย (build 
rapport)  ค้นหาผู้ให้ข่าวสําคัญ (key informant) และสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้งและการตะล่อมกล่อมเกลา (indepth 
interview amd provbing)  (แนวตอบใบงานที่ 3 ข้อ 2  หน้า 58-61)  และหลักการ 3 ประการดังกล่าว  ผู้วิจัย
ได้นํามาเขียนพรรณาให้เห็นรูปธรรม  ในหัวข้อ 4.1 การเลือกกรณีศึกษา (หน้า 72) 

  แต่การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ Multi-site (case) study design  นั้นต้องเลือก
กรณีศึกษาที่เป็นโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มองเห็นตัวแปรอิสระมากขึ้น  ตลอดจนทราบถึงกลไกการทํางานของ         
ตัวแปรเหล่านั้นนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าตัวแปรร่วม (common variable) มีอะไรบ้างและตัวแปรเฉพาะ (unique 
variable) คืออะไร  ตัวแปรเหล่านี้ทํางานอย่างไรบนเงื่อนไขอะไรจึงเป็นผลให้  เพราะเหตุใดตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) จึงมีความแปรปรวน (Variation)  ในตัวอย่างที่ยกมา ตัวแปรตามคือ นักศึกษาผู้ใหญ่ที่มี 
ผลการเรียนระดับสูง ปานกลางและต่ํา  และในเรื่องการเพิ่มกรณีศึกษา (ที่เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่) เนาวรัตน์                
เมฆสุทัศน์  ได้ให้เป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (หน้า 85)  

 ฉ. การวัดตัวแปร (Operationalization of Variables) 

  การวัดตัวแปรก็มีผลมาจากการเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ถ้าเลือกการวิเคราะห์ข้อมูล             
โดยใช้วิธีการทางสถิติ  การวัดตัวแปรก็จะต้องเป็นการวัดเชิงปริมาณ (Quantitative Measurement)  กล่าวคือ 
ตัวแปรจะถูกตีค่าเป็นตัวเลข (Numbers)  ซึ่งการวัดตัวแปรนี้ก็จะมี่วิธีวัดหลายแบบ เช่น  แบบ  Interval Scale, 
Nominal Scale, Ordinal Scale  และ Ratio Scale  เป็นต้น  

  ในเมื่อตัวอย่างงานวิจัยที่ยกมาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)  การวัดค่าตัวแปร
ออกมาเป็นตัวเลขจึงไม่จําเป็นต้องทํา แต่เป็นการให้ “ความหมาย” (meaning) กับข้อมูล เช่น “....ทนง กล่าวว่า 
เวลาอาจารย์หันมาทางผมผมก็แกล้งก้มลงเขียนอะไรเล่น  ผมไม่เคยจดงานหรือทําแบบฝึกหัดเลย” ความหมาย 
(meaning) ของข้อมูลตรงนี้ตีความได้ว่า นักศึกษากลุ่มตํ่า ไม่คิดว่าความสําเร็จทางการศึกษาคือความสําเร็จ            
ในชีวิต  จึงมิได้สนใจเรียนพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นคือ ไม่ทําแบบฝึกหัดหรือทบทวนบทเรียนเลย เป็นต้น                
โปรดอ่านตัวอย่างและพิจารณาให้เห็นภาพ “การให้ความหมาย” ข้อมูล 

 ช. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

  ในการทําวิจัย การเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ 
ทั้งหมด  การเก็บและรวบรวมข้อมูลนั้นจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหาก
วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดและแหล่งของข้อมูลแล้วโอกาสที่จะได้ข้อมูล 
ตรงกับความเป็นจริงได้ยาก 
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  ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลนั้น  สิ่งที่นักวิจัยพึงตระหนักประการต้นก็คือ  แหล่งข้อมูล 
(sources of data)  ซึ่งนักวิจัยจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่ตนต้องการนั้น แหล่งข้อมูลใดที่จะน่าเชื่อถือมากที่สุด
และจะใช้วิธีการเก็บและรวบรวมแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัยนั้นพอจะแบ่งออกเป็น           
3 แหล่งหลัก ๆ  คือ 

1. คน  คนจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญที่นักวิจัยสามารถจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตนต้องการ            
ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการให้กรอกแบบสอบถาม (questionnaire) หรือด้วยวิธีการสัมภาษณ์  
ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมเพราะฉะนั้น นักวิจัยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า คนคนไหนที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล  
ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแก่นักวิจัย เพราะว่ามีบ่อยครั้งนักวิจัยมักจะเลือกคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะในชุมชน           
หรือในองค์กรที่นักวิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลโดยเชื่อว่าผู้ที่ตําแหน่งหน้าที่นั้น ๆ  จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของ         
นักวิจัย  ผู้เขียนขอให้ข้อสังเกตว่า ความเชื่อดังกล่าวมีโอกาสผิดได้มากทีเดียวเพราะมีอยู่บ่อยครั้งที่ข้อมูล                 
ซึ่งนักวิจัยต้องการแต่ผู้มีตําแหน่งเหล่านั้นไม่รู้หรือรู้ไม่จริง 

2. เอกสาร  สิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น  วีดีโอเทป  รูปถ่าย  แผนที่ ฯลฯ  ซึ่งนักวิจัย 
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้จากแหล่งข้อมูลประเภทนี้ได้ด้วย  การอ่านและวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่า   
ข้อมูลนั้น ๆ  มีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด  ในบางครั้งข้อมูลเอกสาร (หรือสิ่งพิมพ์ในรูปอ่ืน)  อาจจะ             
เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าแหล่งข้อมูลประเภทคนด้วยซ้ํา 

3. บริบททางสังคม (Social Context)   แหล่งข้อมูลประเภทนี้เป็นลักษณะกว้าง ๆ ของ
บริบททางสังคมที่มีปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งนักวิจัยกําลังทําวิจัยอยู่เกิดขึ้น นักวิจัยสามารถที่จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ต้องการได้จากแหล่งข้อมูลประเภทนี้ด้วยวิธีการสังเกต (observation)  เป็นหลักเพราะฉะนั้นนักวิจัย
จะต้องเป็นผู้ที่มีความไว (sensitivity)  ต้องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในบริบททางสังคมนั้น  หากข้อมูล               
เชิงบริบท (contextual data) หลุดหายไปอาจจะทําให้นักวิจัยไม่สามารถหาคําตอบหรือคําอธิบาย                 
ถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่กําลังวิจัยอยู่ได้ชัดเจน 

จากการศึกษาวิเคราะห์บทคัดย่องานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่สํานักงาน กศน. ได้รวบรวมไว้ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2552  พบว่า  แหล่งข้อมูลที่นักวิจัยใช้มากที่สุดคือ คน         
และวิธีการที่นิยมมากที่สุดคือ การกรอกแบบสอบถาม  จะมีการใช้วิธีการสัมภาษณ์รองลงมาและวิธีการสังเกต           
นั้นยังใช้กันไม่แพร่หลายนัก   

ในกรณีตัวอย่างงานวิจัยของ  เนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์  ที่ยกมาในภาคผนวกนี้ นักวิจัยได้ใช้วิธีการ 
เก็บข้อมูลกับ “คน”  หลายรูปแบบ    ต้ังแต่การใช้แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน  สืบประวัตินักศึกษา 
อย่างละเอียดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาผู้ใหญ่  ได้แก่  เพื่อน  ครู  นายจ้าง  ญาติ  พ่ีน้อง  การให้เขียน 
เรียงความ  การสังเกต  การพูดคุย  เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาผู้ใหญ่  (แล้วนําเอามาเขียนพรรณนาอย่าง
ละเอียดในหัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล  (หน้า 75-77)  ตรงนี้คือ  วิธีการเขียนบ่งบอกวิธีการเก็บข้อมูลของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  แสดงถึงจริยธรรมของนักวิจัยตามไปด้วย 

การศึกษาเอกสาร  ผู้วิจัยใช้ทั้งเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาผู้ใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกกรณีศึกษาและอ่านเรียงความของนักศึกษาที่บ่งบอกถึงประวัติส่วนตัว                
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ที่อยู่อาศัย  อาชีพผู้ปกครอง  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  อาชีพของนักศึกษาแล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวกําหนดประเด็น
คําถามแล้วกําหนดผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (indentify keyinformation)  เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลต่อไป (หน้า 72           
ข้อ 4.1.4)   

บริบททางสังคม (Social context) บริบททางสังคมตามทัศนะของผู้เขียนแล้วคือ การต้ัง
คําถามกว้าง ๆ ว่าสภาพต่าง ๆ  (เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรม  สุขภาพ ศาสนา ฯลฯ)  รอบตัวนักศึกษา
ผู้ใหญ่ที่เป็นกรณีศึกษานั้นมีอิทธิพลทําให้ผลการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างไรอาจตีความแคบ ๆ  เพื่อใช้           
มุ่งมองปรากฏการณ์ตามตัวอย่างที่ยกมาคือ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยให้บุคคลต้องประพฤติปฏิบัติตาม  
เช่น  ค่านิยม  ความคิด ประเพณี  เจตคติและความสนใจของบุคคล  เป็นต้น  เนาวรัตน์  เมฆสุทัศน์  ใช้กรอบ
ความคิดที่ว่านักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  มีผลให้สนใจการเรียนมากขึ้นเพื่อด้ินรนไปสู่การมีอาชีพ/
ชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต  จึงมีการตั้งรางวัล “เรียนดีแต่ยากจน” กันขึ้นมา  ในขณะเดียวกันนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มี
ฐานะดี อาจจะเรียนดีหรือไม่ดีก็ได้ ต้องไปหาข้อมูลแล้วนํามาตีความไม่ให้ข้อมูลเชิงบริบทหลุดหายไป 
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คณะผู้จัดทํา 

 
ที่ปรึกษา   

 นายประเสริฐ  หอมดี  ผู้อํานวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางนาถยา  ผิวมั่นกิจ  รองผู้อํานวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

 

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง 

 นายนิรันดร์  ยงไสว  ครูชํานาญการพิเศษ 

 

วิเคราะห์และวิพากษ์ 

 นางสาวประภากรณ์  คําโอภาส  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

 นางศรีวรรณ  ทาวงศ์มา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
      ศูนยพั์ฒนาอนามัยบนพื้นที่สูง 

 นางสาวพจนีย์  สวัสด์ิรัตน์  ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

 นายนวัช  เริงชัยภูมิ  ครู กศน. ตําบลนาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

    

ผู้พิมพ์ 

 นางมุกดา   ภูตาสืบ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 นางทัศนีย์   เปี้ยปลูก  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ออกแบบปก 

 นายเสถียรพงศ์   ใจเย็น ครูผู้ช่วย 

 

พิมพ์ที่   : โรงพิมพ์  สถาบัน กศน. ภาคเหนือ อ.เมืองลําปาง  จ.ลําปาง 52100 
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