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 นอกจากการวิจัยเชิงอนาคตแล้ว การวิจัยเชิงคุณภาพยังมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา
ปัญหาในแนวลึกมากกว่าแนวกว้าง เป็นการวิจัยเพื่อตอบค าถามว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
ปรากฏการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผลการวิจัย
น าไปสู่การสรุปเป็นทฤษฎีท่ีเรียกว่า Grounded Theory วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ท่ีได้รับการพัฒนาในระยะหลังมีแบบแผนการวิจัย แตกต่างกันตามแนวปรัชญาท่ีนักวิจัย
ใช้ Tierney, W.G. และ Lincoln, Y.S. (1994 : 111) สรุปว่า แผนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในปัจจุบันแตกต่างกันเป็นสามแบบตามแนวปรัชญา หน้าท่ีนิยม (Functionalism) 
โครงสร้างนิยม (Structuralism) และวิพากษ์นิยม (Criticalism) นอกจากนี้ การวิจัย               
เชิงคุณภาพยังมุ่งผสมผสานเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาก ขึ้นเพื่อแก้จุดอ่อนของ           
การวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิควิธีการวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาท่ีน่าสนใจมีดังต่อไปนี้ 

  1.  การศึกษาหลายกรณี และการศึกษาหลายพื้นที่ (Multicase and Multisite 
Studies)  
   เนื่องจากการศึกษากรณีเดียว หรือพื้นท่ีเดียว มีข้อจ ากัดในด้านความตรง
ภายนอก (External Validity) นักวิจัยคุณภาพจึงได้พัฒนาวิธีวิทยาให้ดีขึ้นโดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างหลาย กรณี หรือหลายแหล่งเพื่อให้มีความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร 
และเพื่อควบคุมสิ่งท่ีอาจปนเป้ือนปรากฏการณ์ท่ีนักวิจัยต้องการศึกษา หลักการเลือก
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นหลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ลักษณะท่ีต้องการควบคุมเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น การวิจัยท่ีเป็น
การศึกษาหลายกรณี ให้ความส าคัญกับการเปรียบเทียบเพื่อการสรุปอ้างอิง ส่วนการวิจัย
ท่ีเป็นการศึกษาหลายพื้นท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาทฤษฎีท่ี เป็นจริงในทุกพื้นท่ี 
และต้องใช้กระบวนการอุปมานเชิงวิเคราะห์ (Analytic Induction) ในการวิจัยในบาง
กรณีนักวิจัยอาจก าหนดแผนแบบการวิจัยในรูปของการวิจัยหลายกรณี  และหลายพื้นท่ี 
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(Multisite Case Studies) ก็ได้ซึ่งท าให้ผลการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น (Bogdan, R.C. and 
Biklen, S.K., 1992) 

 2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาชุมชนโดยเน้น
การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา และการติดตามผลการแก้ปัญหาของชุมชน โดยท่ี
สมาชิกของชุมชนนั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และการวิจัยด้วย (อลิศรา  
ชูชาติ, 2538 : 26) การวิจัยรูปแบบนี้เป็นการผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัยแบบปฏิบัติการ
กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมทีมนักวิจัยประกอบด้วย นักวิจัยซึ่งมิใช่สมาชิกของชุมชน 
กับสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนดีท่ีสุด และเป็นผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์จากผลการวิจัยโดยตรงแนวคิดมีผู้ให้ความหมายกับแนวคิดมีแนวคิดส าคัญ
ประการหนึ่งท่ี เรียกว่า เทคนิค AIC หรือ Appreciation Influence Control ซึ่งให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการมีส่วนร่วม วิธีและกระบวนการคิด การตัดสินใจ                
เพื่อน าไปสู่การวางแผน การวางโครงการ การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล  
อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ และคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
เจ้าของโครงการ และกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง 
  แนวคิด AIC ได้รับการยอมรับท่ัวไปว่าค่อนข้างเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหา
การขาดความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย เพราะสามารถช่วยผู้เกี่ยวข้องในการสรรหา
ข้อมูลในทุกระดับของการจัดการ การส ารวจ วางแผน และด าเนินการอันจะน ามาซึ่ง           
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในระดับปัจเจกบุคคลและมวลชนได้ 
  เป้าหมายหลักของ AIC คือ การให้โอกาสชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จ าแนกปัญหา ด้วยความภาคภูมิใจ ผ่านขบวนตอนการวิเคราะห์ของกลุ่มเป้าหมาย              
ในชุมชนท่ีท าวิจัย   
  AIC มีท่ีมาจาก ต่อไปนี ้
   A = Appreciation ซึ่งหมายถึง การรับรู้และความยินดีด้วยความจริงใจ 
และยินดีท่ีจะยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
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   I = Influence หมายถึง แนวโน้มในการชักชวนผู้อื่นให้ยอมรับ ผ่านการ
ต่อรอง แลกเปลี่ยน คัดเลือก และก าหนดล าดับความส าคัญในประเด็นท่ีก าลังพิจารณา 

   c = Control หมายถึง วิธีการตัดสินใจ ควบคุมและก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานท่ีคาดหวังไว้ 
 
  ข้อดีของ AIC มีดังนี้ 

1. ให้โอกาสแก่ผู้คนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีบทบาทในการ
ก าหนดประเด็น ปัญหา เรียงล าดับความส าคัญและจ าแนกแนวทางท่ีเหมาะสมอย่างเป็น
ระบบด้วยความ เข้าใจอันดี 

2. สามารถจัดการกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาและบริบทของชุมชน 

3. ไม่เป็นการแสวงหาโอกาสและเป็นการเอาเปรียบชุมชน เพราะว่า
ชุมชนจะคิดอย่างเป็น ระบบด้วยวิธีการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม 

4. คุ้มค่า ต่อการเสียเวลาที่ใช้ไปในการท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิจัย กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การท าความเข้าใจ
ประเด็น ปัญหา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม วางแผน ด าเนินการ 
ตัดสินใจ แบ่งปัน ความรู้ความเข้าใจและผลประโยชน์ท่ีพึงมีพึงได้และการติดตาม
ประเมินผล 

  ข้อควรระวังของ AIC 

1. เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยเวลาในการตระเตรียมประเด็นค าถาม 
ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีท าการศึกษา 

2. ผู้วิจัยต้องท าความเข้าใจกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 

3. ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีจะมาร่วมกระบวนการ AIC ให้ถูกต้อง 
สามารถมาร่วม กิจกรรมในฐานะผู้แทนของผู้ท่ีผู้ศึกษา คาดว่าจะให้ข้อมูลท่ีครอบคลุม
ประเด็นท้ังลึกและกว้างได้ 



- 320 - 

4. ต้องบันทึกข้อมูลระหว่างท ากิจกรรมท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุดและอาจจะ
ต้องมกีารวิเคราะห์ข้อมูล แล้ววักถามให้กระจ่างท่ีสุด 

5. ไม่ควรโต้แย้งกับผู้ให้ข้อมูลหลักเด็ดขาด 

6. ควรให้ผู้ให้ข้อมูลเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสม เช่น การวาดรูป การเขียน
ภาพของสถานการณ์แทนตัวอักษร การใช้วัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ิน เป็นต้น 

7. ควรประหยัดเวลา แรงงาน และให้เกียรติแก่ผู้ให้ข้อมูลหลัก เพราะเรา
ไปเรียนรู้กับเขา มิใช่เป็นผู้รู้เหนือกว่าเขา 

  การใช้เครื่องมือหลากหลายประกอบ เทคนิค AIC 

 การหาข้อมูลเพี่อใช้ในการตัดสินใจสถานการณ์ชุมชนหนึ่ง ควรให้โอกาส  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และแผนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน            
เพราะผลการด าเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะย่อมจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ท่ีจะ
แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกิจกรรม บางอย่าง หรือท้ังโครงการไปได้ ภายใต้ความเข้าใจ
และการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เก็บข้อมูลควรวางใจ เป็นกลาง ไม่ควรคาดหวังและคาดการณ์
เอาเองว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชุมชนจะเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติ 

ผลกระทบของการใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการใดก็ตาม 
ย่อมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการด าเนินงานท่ีมีต่อโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ  
ในเชิงการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลประโยชน์ หรือการยุติสิ่งท่ีไม่ก่อ
ประโยชน์ใด ๆ ผู้ เกี่ยวข้องไม่ควรคาดคิดว่าการปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการ                      
จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังการจัดเก็บหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  
แต่จะต้องมีการกระตุ้นหรือการแนะน าให้แก่ผู้ มีอ านาจตัดสินใจ และเห็นด้วย                   
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วจึงจะมีการเริ่มวัฏจักรของการวางแผน วางโครงการ  
การด าเนินงาน และติดตาม ประเมินผลอีกครั้ง 

  ในการพิจารณาถึงผลกระทบของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อท่ี                  
น่าสังเกตหลายประการเพื่อพิจารณาประกอบ คือ 
   1. ไม่ควรพยายามคิดหวังว่าจะเห็นความรับผิดชอบของกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้เกี่ยวข้องเพียงเพราะข้อค้นพบเกิดจากการด าเนินการ AIC 
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   2. อาจพิจารณาได้ว่า มีคนเก็บข้อมูลจ านวนไม่น้อยท่ีไม่เคยได้ผ่าน 
การอบรมมา ก่อน แม้แต่จะเป็นตัวกลางแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ดังนั้น 
นักวิจัยยังต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอ เพื่อท าให้บทบาทของพวกเขา 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   3. ควรพยายามอธิบายให้ผู้ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล 
   4. ควรพยายามหลีกเลี่ยงจากการแทรกแซงของผู้ค้นพบข้อมูลในการ
จัดท า หรือก าหนดข้อเสนอแนะท่ีไม่เกี่ยวข้องและไม่มีฐานจากข้อเท็จจริง หรือเกิน
บทบาทของผู้เก็บข้อมูล 

  ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักอาจต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบ            
การตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีได้จาก AIC Process เช่น ข้อมูลจากการศึกษา
บริบทชุมชน และสถานการณ์ท่ีน่าจะเป็นวิธีการเลือกข้อมูลและแหล่งข้อมูล  ไม่ว่า
แหล่งข้อมูลนั้นจะเป็นเอกสารฐานข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ E-Book, E-Library           
ตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือทางสังคมก็ตาม การก าหนด
ใช้ เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล แสวงหาค าตอบให้แก่ค าถามการวิจัย (Researchable 
Questions/Problems) แต่ละค าถามหรือปัญหานั้นอาจจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลหลายชนิด และบางค าถามหลักอาจต้องแยกเป็นประเด็นค าถามย่อย                   
ซึ่ งแต่ละประเด็นย่อยอาจต้องใช้ เครื่องมือแต่ละชนิดจัด เก็บ ผู้ จัด เก็บข้อมูล                           
อาจจ าเป็นต้องจัดแบ่งแหล่งข้อมูลเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

   1.  ตัวบุคคล ท่ีเป็นท้ังผู้ส่งเสริมและผู้รับการส่งเสริม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งสามารถใช้ท้ังแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามหรือ
ประเด็นการอภิปรายกลุ่ม จะต้องใช้วิธีสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก เพิ่มเติมจาก 
Key Informants รวมท้ังอาจจะตรวจสอบจากรายงานเอกสารท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดท าไว้ 
   2.  บริบทของชุมชน เครื่องมอืท่ีใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทนั้น น่าจะ
มีความหลากหลาย เช่น ประเด็นการสังเกต ประเด็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร ตลอดจนการถ่ายภาพ เพื่อการ
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วิเคราะห์ท่ีอาจจะซับช้อนและต้องการหลักฐานมายืนยัน ท่ีส าคัญ คือ ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ต้องพยายามเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ มาตอบค าถามเกี่ยวกับบริบทและเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยด้วย มิฉะนั้นจะมีข้อมูลมากมาย จนหาประเด็นไม่ได้ 

3.  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 Weber, R. P. (1985 : 97) กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีวิทยาการวิจัย          

ท่ีใช้กระบวนการหลายแบบมาสรุปอ้างอิงผลท่ีได้จากข้อความ หลักการส าคัญของ           
การวิเคราะห์เนื้อหา คือ การจ าแนกค า กลุ่มค า ประโยค จากข้อความเข้ากลุ่ม จากนั้น           
จึงจัดกลุ่มน าเสนอข้อค้นพบพร้อมท้ังแปลความหมาย ปัจจุบันนี้ เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาในประเทศไทยท าได้สะดวกมากขึ้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ethnograph  
ในต่างประเทศ Weber กล่าวว่า เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหามีการพัฒนาโดยการเปลี่ยน
ข้อมูลเชิงคุณภาพในแต่ละกลุ่มให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และน ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
เชิงปริมาณ เช่น การสร้างแผนภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จ าแนก และ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Lisrel) ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพนับวันแต่จะมีการผสมผสานกันมากขึ้นในการวิจัยแต่ละเรื่อง 
อาจใช้วิธีวิทยาการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันได้ เทคนิควิธีการวิจัย           
เชิงคุณภาพอีกแบบหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ คือการจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อน าผลการวิจัยมาตรวจสอบความถูกต้อง หรือ
แสวงหาแนวทางปฏิบัติต่อไปโดยคณะผู้เชี่ยวชาญท่ีเลือกสรรแล้ว 

 
 


