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บทคัดยอ
บทความนี้เสนอประเด็นที่เกี่ยวกับ อดีต ปจจุบัน และ อนาคตของการวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยเริ่ม
จากการใหพื้นฐานทั่วไปของการวิจัยเชิงคุณ ภาพโดยทั่วๆไป และที่ใชกันในประเทศไทยและ
แรงผลัก ดันตางๆที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระเบี ยบวิธี แรงกดดันที่สํา คัญมากคือ การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคมที่ตองการงานวิจัยที่มีคุณภาพที่มีผลกระทบที่ให
ขอคนพบ และ ขอเสนอแนะเชิงประจักษที่ชัดเจน ซึ่งผลักดันใหมีการขับเคลื่อนไปสูความเปนเลิศ
ทางการวิจัย นวตกรรม และการพัฒนาวิธีการศึกษาคนควาที่ใหมสุด และกาวหนาที่สุด
บทความนี้ไดกลาวถึงลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงวิธีวิทยาการวิจัย ประเภทของ
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เงื่อนไขของความกาวหนาเชิงวิธีวิทยาการวิจัย และ ความกาวหนา
หรือนวตกรรมเชิงระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย และขอโตแยงวาอะไรคือ
นวตกรรมใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไมจําเปนตองหมายถึง สิ่งใหมที่ตองมีการออกแบบวิธีใหมอยางสมบูรณ
เสมอไป แตอาจเปนเพียงวิธีการปฏิบัติเดิม เชน การนําเอาวิธีเดิมๆ ไปทดลองใชและทดสอบกับ
ผูเขารวมใหมที่ไมเคยมีผูใดนําไปใชมากอน หรืออาจเปนการแลกเปลี่ยนความชํานาญ/ทั กษะเชิง
ระเบียบวิธีขามสาขา หรือขามขอบเขตของสาขาวิชาจัดไดวาเปนนวตกรรมหรือความกาวหนา
เชิงวิธีวิทยาการวิจัยได
ในท ายที่สุ ดไดสรุ ปประเภทของความก าวหนา วิธี วิท ยาการวิจั ย ระดั บขั้ นตอนของ
ความกาวหนา ความกาวหนาของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: อดีตถึงปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
จุดเพงเล็งของการวิจัยเชิงคุณภาพ สถานการณในประเทศไทย พรอมทั้งตัวอยางของ “สิ่งใหม”
ที่เรียกวาความกาวหนาเชิงวิธีวิทยาการวิจัย และอนาคตของการพัฒนาการของวิธีวิทยาการวิจัย
เชิงคุณภาพ
คําสําคัญ: การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบดานการวิจัย การวิจัยเชิงผสม วิธีวิทยาเชิงนวตกรรม
การวิจัยขามสาขา
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Abstract
This paper presented the issues on the past, present and future of qualitative research in
general and in Thailand in particular. It provided a general background of qualitative
research and various driving forces for methodological changes. The most important force
of changes was the pressure of external economic and social change on impact research that
provided vivid empirical findings, and recommendations. This, in turn forces the
researchers to strive for academic excellence, innovativeness and research for cutting- edge
research methodology.
The paper then discussed the general characteristics of methodological change,
conditions for methodological advancement and cutting edge research methodologies. It
discussed what was the nature of innovativeness in research methods and methodologies.
The paper made an observation on the past and present misled utilization of
qualitative research methodologies and made some suggestions for new ways of collecting,
analyzing, and presenting the findings from qualitative research.
Keywords: qualitative research, impact research, mix methodology, innovation
methodology, cross disciplinary research
การวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไร?
กอนที่จะเสนอสาระสําคัญของหัวขอนี้ ขอทําความเขาใจเบื้องตนเสียกอนการวิจัยเชิงคุ ณภาพ
วาคืออะไร การวิจัยเชิงคุณภาพไมไดหมายถึงการวิจัยที่มีคุณภาพ แตอ าจจะมีคุณภาพหรือ ไม
มีคุณภาพก็ได การวิจัยเชิงคุณภาพเปนกระบวนการศึกษาวิจัยปรากฏการณที่เปนเปาหมายที่
เปนจุดสนใจในเชิงลึก เพื่อทําความเขาใจในประเด็นปญ หาอยางลึ กซึ้ง โดยไมมีการกําหนด
กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับปญหาไวลวงหนา ไมมีการใชสถิติ และไมมีการวัดตัวแปรทุกตัว
ใหมีคาเปนตัวเลข แตอาศัยการตั้งคําถามวิจัยเปนตัวกํากับ ไมมีสมมติฐาน (hypothesis) หรือ
คําถามที่ตองพิสูจน แตมุงที่การทําความเขาใจในปรากฏการณ ที่ศึกษาโดยมีความมุงหวังวา
ความรูความเขาใจที่ไดมานั้นมีมากมายเพียงพอที่จะนํามาสรางทฤษฎีที่กอ ใหเกิดความรูใหม
ที่ไดจากการเก็บขอมูลไปวิเคราะหไปพรอ มๆ กัน หรือ ไล เลี่ ยกันไป ไมมีการกําหนดขนาด
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ของตัวอยางที่เปนผูใหขอมูล (หรือผูรวมวิจัย) ไวล วงหนา แตจะเพิ่มหรือ ลดขึ้นอยูกับความ
อิ่มตัวของความรู (theoretical saturation) เมื่ออิ่มตัวเมื่อใด ก็หยุดทําการเก็บ/วิเคราะหขอ มูล
เพิ่ม สิ่งที่เปนปญหาคือ กระบวนการศึกษาวิจัยของแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในปจจุบันนี้
ไดเปลี่ยนแปลงและแตกตางจากการวิจัยเชิงคุณภาพดั้งเดิมไปอยางมาก
ในชวงสองสามทศวรรษ (ตั้งแตป 1980) ที่ผานมาไดมีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นอยาง
มากในวงการวิจัยทางสังคมศาสตร และเปนการเปลี่ ยนแปลงที่ไดแพรกระจายไปยังศาสตร
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษย ทั้งในดานเทคโนโลยี สาธารณสุข แพทยและพยาบาลศาสตร
และระบบการใชสื่อ สัง คม (social media) เชน facebook, blogs, Linkdin และ twitter ซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล และในวงการวิชาชีพ และเขาสูวงการการตลาด
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การบริการลูกคา ตลอดจนการวิจัยการตลาดและการสื่อ สาร
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และหลากหลายวิ ธี แ ละช อ งทาง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วนี้ เ ป น การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโลกาภิวัฒนในทุกแงมุมไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง การปกครอง
ชาติพันธ นิเวศวิทยา ศาสนา ระบบกฎหมาย ที่สรางประเด็นตางๆ มากมายในการบริหาร
องคกร กลุมบุคคล โครงการ นโยบาย และมาตรการตางๆ ของรัฐ การเปลี่ ยนแปลงเหล านี้มี
ผลกระทบอยา งมากต อ กระบวนการวิ จั ยที่ ต อ งใช ใ นการศึ กษา แสวงหาข อ เท็ จจริ งและ
ขอเสนอแนะที่กอใหเกิดผลกระทบอยางแทจริง (real impact research)
เหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดานระเบียบวิธี
การเปลี่ยนแปลงเชิงระเบียบวิธีการวิจัยดังกลาวเกิด ขึ้นดวยเหตุผลหลายประการ ที่สําคัญ คือ
แรงกดดันจากสิ่งแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ตอ งการงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่
ใหขอคนพบ และ ขอเสนอแนะ ที่มีผลกระทบ (impact research) ซึ่งเปนแรงขั บเคลื่อนไปสูความ
เปนเลิศทางการวิจัย นวตกรรม และการพัฒนาวิธีการศึกษาคนควาที่ใหมสุด และกาวหนาที่สุด
ที่ภาษาอั งกฤษเรียกวา cutting edge methods of inquiry หรือ leading edge research หรื อ
emergent methods หรือ emerging methodological innovation ที่เปนความริเริ่มใหมๆ (originality)
และมีศักยภาพสูงในดานคุณประโยชนตอผูเปนลูกคาและตอการวิจัย (potential contributions to
research) หรือ facelift บูรณาการการแกปญหาการวิจัยในภาพรวม (holistic research solutions)
โดยการรวมวิธีวิ ทยาการการวิจัยสื่อสังคม (social media) แบบดั้งเดิม และแบบออนไลน เข า
ดวยกัน
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การเปลี่ยนแปลงวิธีวิทยาการวิจัยครอบคลุมความคิดใหม (new ideas) ในดานการวิจัย
การออกแบบวิธีวิจัยใหม (new designs of method) วิธีใหมๆ (new ways) ในการดําเนินการ
วิจัยทั้งที่เปนแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และแนวทางการวิจัย
เชิงผสม (mixed methodologies) หรือ วิธี ผสม (mixed methods) การพัฒนาเชิงระเบียบวิ ธี
ดั ง กล า วนี้ ไ ม ไ ด จํ า กั ด อยู ใ นวงการสั ง คมศาสตร เ ท า นั้ น ยั ง ข า มสาขาวิ ช าการ (across
disciplines) ไปยังศาสตรอื่นๆ อีกดวย
ลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงการวิธีวิทยาการวิจัย
ในทํ านองเดี ยวกัน การวิจั ยเชิ งคุณ ภาพโดยเฉพาะอย างยิ่ งในชว งทศวรรษที่ ผานมามี การ
พัฒนาการอยางรวดเร็วทั้งในระดับวิธี (methods) และ ระดับวิธีวิทยาการวิจัย (methodology)
ซึ่งมีการนํามาใชหลายแบบวิธี (multimodal methods) เชน การใชภาพ (visual) และเสียง ซึ่ง
เปนการผสมผสานศาสตรสังคมกับการศึกษาคนควาที่ใชศิลปเปนฐาน (arts-based inquiry) และ
การพัฒนาวิธีที่ใชเทคโนโลยีดิจิตอลกับสิ่งแวดลอม (Coffey, 2011) ในเชิงปฏิบัติการและในเชิง
ทดลองในบริ บทของการค นหาวิ ธี การใหม ๆ ที่ช วยในการจั บประเด็นวิ เคราะห และเสนอ
ปรากฏการณทางสังคม โดยนํารูปแบบ และ วิธีการตางๆ มากมาย (repertoire of methods) มา
ใช เชน การใชกรณีศึกษาทางธุรกิจในเชิงนวตกรรมวิธีการวิจัย (methodological innovation)
ที่แสดงความเปนเลิศ (excellence) ที่มีผลกระทบสูง (impact)
ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนเรื่องของความกาวหนาทางการวิจัยเชิงคุ ณภาพ ซึ่ง
แบงออกไดเปนสองภาคส วนที่ แตกต างกั นโดยสิ้นเชิง ภาคหนึ่งวาดวยงานวิ จัยที่ เปนเนื้อหา
สาระ (substantive research) ทางดานเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล อม การ
บริหารและการจัดการประเด็นปญหาดานตางๆ ซึ่งวารสารทางวิชาการสวนใหญ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศทั่วโลก ทั้งในอดีตและปจจุบันใหความสนใจตีพิมพบทความที่มีเนื้อหาสาระ
ที่เ กี่ ย วขอ งกั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ทั้ งในด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
การศึกษา สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี
อี ก ภาคหนึ่ ง ว าด วยประเด็ นป ญ หาต า งๆ ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (research
methodology) โดยเฉพาะทั้งในเชิงปรัชญาของศาสตรสังคม (philosophy of science) ความเปน
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ศาสตร (epistemology) และธรรมชาติ ของความเปนจริ ง (ontology) ของสิ่ งที่ ศึก ษา ที่ มีก าร
เปลี่ ยนแปลงอยางมาก ทั้งในดานวิธีการวิจัย (research methods) และแนวทางในการวิจั ย
(research approach) ซึ่งเริ่มมีวารสารทางวิชาการในดานระเบียบวิธีการวิจัยเฉพาะทางเกิดมาก
ขึ้น เชน วารสารด านการวิจั ยเชิ งคุณ ภาพโดยตรง (journals of qualitative research) และ
วารสารดานการวิจัยเชิงปริมาณเฉพาะเทคนิควิธี เชน Journal of Structural Equation Modeling
ซึ่งนับวัน วารสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการดานระเบียบวิธีการวิจัย ไมวาจะเปนแนวทาง
เชิงคุณภาพ หรือแนวทางเชิงปริมาณและแนวทางผสม ทั้งในประเด็นการจัดเก็บขอ มูล การ
วิเคราะหขอมูล และการรายงานผล จะมีความสําคัญมากขึ้น
เงื่อนไขของความเปนความกาวหนาเชิงวิธีวิทยาการวิจัย
การพัฒนาวิธีการวิจัยเหลานี้จะเปนนวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัยไดตองผานขั้นตอน การพัฒนา
การกลั่นกรอง และ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังตองมีนักวิชาการที่มีจํานวนมาก
เพียงพอที่ใหความเห็นดวยเกี่ยวกับคุณคาของการปฏิบัติการเชิงนวตกรรมดังกลาวในระดับใด
ระดับหนึ่ง
วิธีแ ละหรือ แนวทางที่ ใชน วตกรรม เป นกุญ แจหลั ก ในการสร างผลงานวิ จัย มัก มี
ผลกระทบสูงตอทุกฝายที่เกี่ยวของและในขณะเดียวกันมักจะสรางปญหาขัดแยงเกิดขึ้นภายใน
วงการวิจัยเชิงคุณภาพ ไมวาผลในการปฏิบัติในขั้นตอนแรกเริ่มนําเอานวตกรรมมาใชไมวาจะ
ดีเพียงใด มักจะไมไดรับการรับรูวาเปนศาสตรหรือ เปนหลั กฐานเชิงประจักษ อยางเชน การ
เสนอผลงานวิจัยแบบเลานิทาน เรื่อง การออกจากอาชีพการสอนหนังสือ (leaving teaching)
จนกวาจะไดผานเงื่อนไขของขั้นตอนของการทดสอบ นวตกรรมดังกลาวจะเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปตอเมื่อมีการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมรอบคอบระมัดระวัง ที่อ าจมีการทบทวน
และดัดแปลงอี กมาก และจนกวาจะเปนที่ชัดเจนวาวิธีการหรือ แนวทางดังกล าวบังเกิดผล
ดีกวาวิธีการเดิมๆ ที่ใชกันปกติ
ในประเด็นดังกลาวนี้ จําเปนที่นวตกรรมเชิงวิธีวิทยา จะตอ งสะทอ นใหเห็นโอกาส
ความยากลําบากและความตึงเครียดของการปฏิบัติงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีนวตกรรมสูง แต
หากเปนนวตกรรมไดจริง คาดหวังในแงดีไดเลยวาจะไดรับความสนใจในการปฏิบัติการกับ
วิธีก ารใหมที่ นํา ไปสูค วามสํา เร็ จและผา นการปฏิบั ติก ารทางสั งคม ตั วอยางเชน วิ ธีการที่
มองเห็นได ดวยตา (visual methods) เชน ภาพนิ่ง และ/หรือภาพเคลื่อนที่ ซึ่งข ามสาขาวิชา และ
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ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ สามารถที่จะแปรเปลี่ยนการปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพใหดีขึ้นและมี
ประสิทธิผลไดจริงหรือไม หรือ เปนเพียงสิ่งที่ทําใหเกิดความไขวเขวตอ การปฏิบัติการวิจัย
เช น การนํ า เอาวิ ธี การใช ภาพมาใช ใหมในลั กษณะที่ แตกต างกั นออกไป ได ก อ ใหเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติหรือไม (Travers, 2011) หรือ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวย
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนนวตกรรมใหมมาใช วาเปนไปตามความคาดหวังหรือ ไม
(Seale, 2000) นวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย มักมีปญหาตั้งแตแรกเริ่มและตอ งมีการไปทดลอง
ใชกันอยางกวางขวางจนเปนที่ยอมรับและใชกันเปนปกติวิธีในวงการวิจัยทางสังคมศาสตร
จึงจะเปนการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยที่แทจริง
อะไรคือความกาวหนาหรือนวตกรรมเชิงระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
เมื่อทราบถึงความหมายและเงื่อนไขของความกาวหนาของวิธีวิทยาการวิจัย วาความกาวหนา
ของวิธีวิทยาการวิจัยหมายถึงการเกิดขึ้นของนวตกรรมเชิงวิธีวิทยาการวิจัย (methodological
innovation) แลว ปญหาที่ตองถามตอ คือ แลวอะไรคือสิ่งที่เรียกวานวตกรรม หากใหคํานิยาม
งา ยๆ ว า นวตกรรมคื อ สิ่ ง ที่ ”ใหม ” (new things) ซึ่ง สิ่ ง ที่ใ หม ที่จ ะเปน นวตกรรมเชิ ง วิ ธี
วิทยาการวิจัยได คือ ความคิดใหม (new ideas) ที่ครอบคลุ มการออกแบบใหม (new designs)
แนวคิดใหม (new concepts) หรือวิธีการใหมๆ (new ways) ที่นํามาใชในการปฏิบัติงานวิจัย
(Chant, 2002; Wiles, Pain & Crow, 2010)
สิ่งใหมๆ เหล านี้ยังไมสามารถนับเปนนวตกรรมเชิงวิธีวิทยาการวิจัยได จนกวาจะ
ผานเงื่อนไขของการพัฒนา หรือการนําไปใชปฏิบัติอยางสรางสรรคเชิง นวตกรรม (creative
innovative development) จนเป น ที่ ย อมรั บ และกลายเป น กิ จวั ตรเชิ งวิ ธี วิ ทยาการวิ จั ย ที่
ภาษาอั งกฤษเรี ยกว า routinization of methodological innovation ต อ งผ า นกระบวนการ
ทดสอบความเสี่ยงของการใชไดผลดี หรือการกอใหเกิดประโยชนตอ วงการวิจัย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการวิจัยใหสูงขึ้น (capacity building) ซึ่งแนนอนวากระบวนการดังกลาวนีจ้ ะ
ได รับ การรับ รูที่ แตกตา งกั น โดยกลุ ม บุ คคลที่ แตกตา งกั น วา “สิ่ง ใหม ”ได กอ ให เ กิด ความ
แตกต างอย างมากในเชิงระบบวิธีการวิจัย (cutting edge research) จริงหรือ ไม มากนอ ย
เพียงใด
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ความกาวหนาที่ไมใช “สิ่งใหม”
อยางไรก็ตาม นวตกรรมในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไมจําเปนตอ งหมายถึ ง สิ่งใหมที่ตอ งมีการ
ออกแบบวิธีใหมอยางสมบูรณ (completely new design) เสมอไป อาจเปนเพียงวิธีการปฏิบัติ
เดิม เชน การนําเอาวิธีเดิมๆ ไปทดลองใชและทดสอบกับผูเขารวมใหมที่ไมเคยมีผูใดนําไปใช
มากอน หรืออาจเปนการแลกเปลี่ ยนความชํานาญ/ทักษะเชิงระเบียบวิธีขามสาขา หรือ ขาม
ขอบเขตของสาขาวิชาวิชาการ ยังจัด ไดวาเปนนวตกรรมหรือ ความกาวหนาเชิงวิธีวิทยาการ
วิจัยได
สิ่งที่ทาทายนักสังคมศาสตรคือ การสรางความมั่นใจวาวิธีการดั้งเดิม ยังคงใชไดแต
ตองมีการพัฒนาตอไปเมื่อหลายสิ่งหลายอยางไดเปลี่ยนไป เพื่อใหมีประสิทธิภาพเหมือ นเดิม
หรือมากกวาเดิม จนวิธีการที่ดัดแปลงนั้นเปลี่ ยนแปลงไปนั้นไดเปนที่ยอมรับกัน และมีการ
นําไปใชกันเปนปกติ
กระบวนการสรางสรรคการพัฒนาวิธีวิจัยคล ายๆ กับแนวคิดในเรื่อ งการซอ มบํารุง
กลาวคือ เมื่อมีจุดออน หรือมีปญหากับวิธีการ หรือ ระเบียบวิธีที่ใชอ ยู ยังสามารถทําใหดีขึ้น
ได โดยการดัดแปลงเพียงเล็ กนอ ย ดวยการจัดการตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งเปรียบเสมือ นการซอ ม
บํารุงรักษาระเบียบวิธีการวิจัยที่ใชเปนกิจวัตร เชน การปรับปรุงเทคนิคการสัมภาษณ ที่เขากับ
บริบทหรือผูตอบใหมๆ หรือ การดัดแปลงวิธีการเดิมๆ เชน การใชภาพ (visual methods) ที่
สงเสริมใหวัยรุนเขามามีสวนรวมในการวิจัยมากขึ้น
การดัดแปลงวิธีการที่ใชอยู เปนสิ่งที่นักวิจัยทํากันอยูเปนประจํา การดัดแปลงดังกลาว
นี้ เรียกไดวา เปนนวตกรรมที่เกิดขึ้นไดทุกวัน (everyday innovations) สําหรับผูวิจัยที่ตอ ง
เผชิญกับปญหางานวิจัยในสนามโดยไมยอมทอถอย แตหาวิธีการแกไข ใหงานวิจัยลุ ล วงไป
ไดดวยดี
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไมเพียงแตนวตกรรมเชิงระเบียบวิธีที่เกิดขึ้น จะตองทําให
เป น สิ่ ง ที่ ก ลายเป น กิ จ วั ต รทางด า นวิ ธี ก ารวิ จั ย ให ไ ด (routinization of methodological
innovation) เทานั้น ยังตอ งกอ ใหเกิดเปนความกาวหนาจริงๆ ได และตอ งมีการสื่อ สารให
ชัดเจน เพื่อจะไดมีการสงตอไปใชในการปฏิบัติงานวิจัยของผูอื่ นได ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อ ผูที่
กอใหเกิดนวตกรรมนั้นสามารถตอบคําถามตางๆ ตอไปนี้ ใหชัดเจนได
(1) เรารูหรือไม เราไดปรับปรุงวิธีการของเราแลว ถารู รูไดอยางไร?
(2) เราไดขอมูลที่ดีกวา แตกตางกวาเดิมจริงหรือ?
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15

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

(3) วิ ธีก ารเหล านี้ มีประสิ ทธิ ภาพดีก วา ในการได ขอ มู ล /ขอ สนเทศตามที่ต อ งการ
หรือไม พิสูจนไดอยางไร?
(4) เครื่องมือที่ใชวิเคราะหมีความโปรงใสหรือไม?
(5) ความสัมพันธทางการวิจัย (research relations) ดีขึ้นหรือไม?
การคิด ทบทวนตอบป ญ หาเล านี้นอกจากจะมีคุณ คาตอ การปรั บปรุง แล ว ยั งทําให
กระบวนการใชประโยชนงายขึ้นสําหรับนักวิจัยผูอื่ น เกี่ยวกับคุณคาที่เพิ่มขึ้น (value added)
ของวิธีการใหม
การพัฒนาเชิงระเบียบวิธีวิทยาจะมีประโยชนได ตอเมื่อเกิดขึ้ นภายในบริบทของปญหา
และโครงการวิ จั ย ด ว ยเหตุ นี้ จึ งมี ก ารเน น การพั ฒ นาวิ ธี วิ ทยาเชิ งนวตกรรม (innovation
methodological development) วาควรทําในบริบทของปญหาวิจัย และการประยุกตใชโดยมีการ
เนนเรื่องการถายเท (transferability) ไปยังวิทยาการสาขาอื่ น ซึ่งนักสังคมศาสตรโดยทั่วไปมัก
ไมสนทนากับนัก วิชาการตางสาขา บางครั้ง ก็ยังตอ ตานงานที่สามารถทํา ไปดวยกันไดกั บ
สาขาอื่น สิ่งที่นวตกรรมในสาขาหนึ่งอาจใชเวลายาวนานกวา อีกสาขาหนึ่งรับรูและนําไปใช
(เชน วิธีการที่ใชภาพ ซึ่งเปนที่รูจักกันมานานในวิชามานุษยวิทยาสังคม แตเปนสิ่งที่คอ นขาง
ใหมในวงการสังคมวิทยาและการศึกษา)
การทา ทายเชิง วิ ชาการระหว างสาขา (interdisciplinary challenges) ยั ง เป น เรื่ อ งที่
เกิดขึ้นยากในสังคมไทย
ประเภทของความกาวหนาวิธีวิทยาการวิจัย
ความกาวหนาดานวิธีวิทยาการวิจัย หรือ นวตกรรมเชิงวิธีวิทยาการวิจัยของวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (และเชิงปริมาณ) แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (1) กลุมประเภทวิธีนั้นๆ โดยเฉพาะ
(specific methods) และ (2) กลุ มประเภทการบูรณาการวิธีการหรือ แนวทางที่มีอ ยู (mixed
methods of methodologies) (Taylor & Coffey, 2011) คําวา “วิธี” ในที่นี้มีความหมายแคบๆ
เฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่ งเทานั้น สวนคําวา “วิธีวิทยา” หมายถึ งกลุ มวิธีที่ใชหลายวิธีหลายแนวทาง
รวมกัน
ในกลุมประเภทวิ ธีเฉพาะ ตั วอยาง นวตกรรมเชิงวิธีวิ ทยาการวิ จัยเชิงคุณภาพ ไดแก
การศึกษาชีวประวัติ (biographical studies) แนวทางการเล าเรื่อง (narrative studies) วิธีวิทยาดาน
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ภาพ (visual methodology) วิธีการศึกษาระยะยาว (longitudinal methods) วิธีวิ ทยากลุ มสนทนา
(focus group methodology) และกลยุทธการวิจัยเชิงมีสวนรวม (participatory research)
ในกลุมประเภทบูรณาการวิธีตางๆ ที่มีอยู ไดแก (ก) การบูรณาการวิธีการตางๆ ที่มีอยู
การใชรวมกัน (the integration of existing methods) และ (ข) การบูรณาการวิธีวิทยาที่มีอยูมาใช
รวมกัน (the integration of existing methodologies)
นวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัยไมวาจะเปนระดับใด แนวคิดใหม หรือวิธีการใหม หรือ วิธี
วิทยาการวิจัยแนวทางตางๆ มาใชรวมกัน เกิดขึ้นจากความจําเปนผูที่ทําการวิจัยตอ งการแสดง
ความรู ความสามารถเชิงระเบียบวิธีการวิจัยในการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือ ผูที่
ให ทํ าวิ จั ย ให ไ ด มาซึ่ ง ผลลั พ ธห รื อ ขอ ค น พบที่ เป น จริง จากการวิจั ย อยา งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และแสดงความสามารถในดานการตัดสินใจเลื อ กใชระเบียบวิธีอ ยางถู กตอ ง
ฉลาด และมีความยืดหยุนในการใชวิธีนั้นๆ หรือหลายวิธี หลายแนวทางรวมกันเพื่อ ใหไดทั้ง
ขอคนพบที่เปนจริง และขอเสนอแนะที่กอใหเกิดผลกระทบ (impact) แทนที่จะยึดมั่นถื อ มั่น
ตอวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่งแนนอนวาผลของการวิจัยที่ไดรับ
จากการยึดมั่นเชนนั้น ยอมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งดอยกวา การตัดสินใจเลื อ กใช
วิธีการใด แนวทางใด หรือ หลายวิ ธีการหรื อ หลายแนวทางรวมกัน ต อ งอาศัยความรูและ
ประสบการณที่ตองมีความยืดหยุนในการประยุกตใช
ตัวอยางที่เปนสาระสําคัญ ของนวตกรรมเชิงวิธีวิทยาในระดับวิธีการเฉพาะและใน
ระดับบูรณาการจะไดนําเสนอในสวนตอไป
ระดับขั้นตอนของความกาวหนา
การจะเรียกวาเปนนวตกรรม หรือ ความกาวหนาเชิงระเบียบวิธีได จะตอ งมีการประยุกตใช
อยา งประสบความสํ าเร็จ ซึ่ง จะต อ งมี ขอ มูล เชิง ประจักษ ที่ส ามารถวัดไดตามขั้ นตอนทุ ก
ขั้นตอน ในเรื่องดังกลาวนี้ โรเจอรส (Rogers, 2003) ไดเสนอไว 5 ขั้นตอน คือ
(1) ระยะเริ่มตน มีการเผยแพรความคิดใหม หรือ นวตกรรมใหมหรือ ไม ณ ที่แหงใด
เชน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
(2) มีผูนําความคิดหรือนวตกรรมไปใช เมื่อ ใด ชวงเวลาใด ที่มีการนําไปใชเปนครั้ง
แรก (early adopters)
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(3) หลังจากนั้น มีผูนําไปใชเปนกลุมผูใช กลุมที่สอง (second adopters) หรือกลุมตอๆ
มา หรือไม ซึ่งตองมีมากพอที่กอ ใหเกิดมวลชนวิกฤต (critical mass)ที่ทําใหเกิดการยอมรับ
อยางกวางขวาง
(4) มี ก ารนํ า ไปใช กั น มากจนกลายเป น สิ่ ง ปกติ (routine method(s) หรื อ
methodologies) มีกติกา กฎ ระเบียบ คูมือการใชในที่สุด เพื่อทําใหผูใชเกิดความเขาใจวิธี และ
ไดเห็นคุณประโยชนของนวตกรรมนั้น ประโยชนที่เกิดขึ้นสังเกตจากสิ่งตางๆ ตอไปนี้
(1) การใชขอมูลที่แตกตางจากเดิมได ซึ่งแตเดิมใชไมได หรือไมเคยใช
(2) การศึกษากับบริบทใหมหรือประชากรใหมได
(3) ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลที่สูงกวาสิ่งเดิม
(4) กอใหเกิดผลกระทบที่ชัดเจนหรือมากกวา
(5) เขาใจปรากฏการณหรือสิ่งที่ศึกษาไดมากกวาและดีกวาเดิม
(6) สรางสัมพันธภาพทางวิจัยที่ดีกวาเดิม
(7) กอใหเกิดปฏิกิริยาเชิงจริยธรรมที่ดีกวาเดิม
(8) สามารถวิเคราะหปญหาที่สลับซับซอน หรือทําการวิเคราะหไดสลั บซับซอ นไดดี
กวาเดิม
ความกาวหนาของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: อดีตถึงปจจุบัน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการวิจัยที่มีการนํามาใชมากกวาหนึ่งศตวรรษแล ว (Gobo, 2005)
แตจํากัดอยูในวงการแคบๆ เปนเวลาชานาน ดวยเหตุผลหลายประการ ประการแรกกอ นชวง
ทศวรรษ 1960 มีการมองเห็นวาการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนเรื่องของความคิดริเริ่มของนักวิจัยแต
ละคน (Madge, 1962; Malinowski, 1967) ซึ่งในชวงเวลาดังกล าวเปนชวงเวลาที่การวิจัยเชิง
ปริมาณกําลังเปนที่แพรหลาย เพราะสอดคลองกับความคิดเกี่ยวกับความเปนศาสตรที่ตอ งมี
การเก็บขอมูลมาพิสูจนความถูกตองดวยกระบวนการวิจัยที่ใชขอมูลตัวเลขมาวิเคราะหดวยวิธี
ทางสถิ ติต ามแนววิท ยาศาสตร กายภาพ วิธีก ารวิจั ยในชว งเวลาดัง กล าวเปน เรื่ อ งของการ
ทดลอง (experimentation) และเรื่องของเก็บขอมูลดวยการสํารวจ (survey) ตามแนวทางการวิจัย
เชิงปฏิฐานนิยม (positivism) ที่นักวิทยาศาสตรธรรมชาติในชวงเวลาดังกล าวถื อ วาเปนวิธีการ
เดียวของความเปนศาสตรเทานั้น

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2555

18

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

ประการที่สอง: ความลาชาในการพัฒนาการของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เกิดจาก
การไม มี ตํ า ราหรื อ คู มื อ ที่ จ ะใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการสอนการศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย เพราะ
ปรมาจารยทางดา นการวิจัย เชน Robert Park, William Thomas, Florian Znaniecki และ
Malinowski ตางมองไมเห็นถึ งความจําเปนที่จะตอ งมีตํารากําหนดกฎ กติกาที่จะกํากับการ
ปฏิบัติการวิจัยในสนาม เพราะเห็นวาการปฏิบัติงานวิจัยในสนาม เปนบางสิ่งบางอยางที่ตอ ง
เรี ย นรู จากการปฏิ บั ติ (learning by doing) เมื่ อ เป น เช น นั้น ไม จํา เป น ตอ งมี เ ทคนิ ค การ
ปฏิบัติงานสนามที่ตายตัว และวิธีการตางๆ ไมอาจสอนกันได ตอ งอาศัยการฝกปฏิบัติเรียนรู
ดวยตนเองจากการออกงานสนาม นักวิชาการตางเชื่อ และยึดเปนแนวทางปฏิบัติดังกล าวมา
หลายทศวรรษวาการเรียนรูโดยการลองถูกลองผิด (trial and error) ในสนาม เปนสิ่งที่เพียงพอ
แลว
ประการที่สาม: นักวิจัยเชิงคุณภาพ มีความเห็นวาการวิจัยเปนเรื่องของวิธีการ (means)
ในการบรรลุเปาหมาย (goal) แตวิธีการไมเปนเปาหมายในตัวของมันเอง เปาหมายหลั กของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ คือการไดมาซึ่งความรูเชิงเนื้อ หา และ/หรือ ทฤษฎี โดยมองวากฎกติกา
ตางๆ ทางดานระเบียบวิธีเปนปญหาและอุปสรรค ที่อาจทําใหนักวิจัยไขวเขวไปจากเปาหมาย
หลัก (Madge, 1962) การใหความสนใจจดจออยูที่ระเบียบวิธีการศึกษา มีผลในเชิงลบตอ ผล
ของการวิจัย
มุมมองดังกลาวที่ตอ ตานระเบียบวิธี (anti-methodological) และเปนทัศนคติเพอ ฝน
และเปนปฏิปกษตอกฎ (rule-recalcitrant and romantic attitude) และเปนลักษณะของการวิจัย
ในชวงแรกของประวัติการวิจัยเชิงคุณภาพ ประจวบกับมีนักวิชาการ (Feyeraband, 1975) ได
เขี ย นตํ า ราชี้ แ จงเหตุ ผ ลและข อ โต เ ถี ย งถึ ง การฟ น ตั ว ของการต อ ต า นระเบี ย บวิ ธี นั ก
สังคมศาสตรเอง เชน นักสังคมวิทยา และนักจิตวิทยายังคงทําการวิจัย สนามตอกย้ําความ
เขมแข็งของอคติวางานวิจัยเชิง คุณภาพไดผลที่ขาดความถู กตอ ง เพราะมัวแตใชวิธีการและ
เทคนิคที่ยังพิสูจนไมไดว าเชื่อ ถื อ ได ดวยเหตุนี้เองที่ทําใหตําราการวิจัยเชิงคุณภาพจึงยังไม
เกิดขึ้นนานถึง 60 กวาป
เวลาผานไปจนถึงชวงปลายทศวรรษ 1960 นักวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มมองเห็นความจําเปนที่
ตองเปรียบเทียบความแตกตางกับการวิจัยเชิงปริมาณอยางเปนระบบ (Turner, 1988) กลาซเซอร
และสเตราส ส (Glaser & Strauss, 1967) จึงไดเขียนตํ ารา (The discovery of grounded theory:
Strategies for qualitative research) ขึ้ นมาให นั กศึ กษาและนั กวิ จั ยใช อ างอิ ง เมื่ อ ต อ งเสนอ
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โครงการวิจัยตอหนวยงานตางๆ ที่ปกติมักจะตอ ตานการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิชาการทั้งสอง
เริ่มกระบวนการกําหนดกฎ กติ กา วิ ธีการ ทําการวิจัยเชิงคุ ณภาพ เพราะเกรงว า การวิจั ยเชิ ง
คุณภาพจะไมปรากฏอยู ในหลั กสูตรการเรียนรูภายใตระบบของพวกปฏิฐานนิยม (positivistic
orthodoxy) (Fielding, 2004; Turner, 1981; Strauss & Corbin, 1990) ผลงานดังกล าวของกลาซ
เซอร และสเตราสส ทําใหเกิดการยอมรับและการเปดสอนทฤษฎีติดพื้นที่ที่มีกระบวนการเชิง
ระบบและมี ค วามเข ม งวดที่ เ ปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี การเชิ ง ปริ ม าณได มี นั ก วิ ช าการคนอื่ น
(Fielding, 2004) ไดเริ่มพัฒนาระเบียบวิธีการใชเทคนิคการสังเกต (observation) ขึ้นมาเพื่อ ให
ตัวเองและนักศึกษาสามารถตอบโตปองกันกระบวนการวิจัยที่ตนใชโตแยงคําวิพากษวิจารณ
ของนักสถิติ
การเปลี่ยนแปลงจุดเพงเล็งของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในชวงทศวรรษ 1990 ไดมีการเปลี่ ยนแปลงบทบาทดานระเบียบวิธีการวิจัยทั้งแนวทางเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนที่รูกันวาการวิจัยเชิงปริมาณมีความเขมแข็งดานการวิเคราะห
ขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพไดสะสมประสบการณ
มากในดานการจัดเก็บขอมูล ซึ่งความเขมแข็งของฝายหนึ่งเปนความอ อ นแอของอี กฝายหนึ่ง
ตางฝายตางเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนโดยนักวิจัยเชิงปริมาณหันมาใหความสนใจในการ
จัดเก็บขอมูลมากขึ้น และนักวิจัยเชิงคุณภาพ หันมาใหความสนใจในดานการวิเคราะหขอ มูล
ซึ่งเปนการแกไขจุดออน (Achilles’ heels) ของแตละฝาย
การวิเคราะหข อมูลเชิงคุ ณภาพ เชน การวิเคราะหขอมูลสนทนา (conversion analysis)
และ การวิเคราะหวาทกรรม (discourse analysis) ในชวงตนทศวรรษ 1980 และ 1990 ไมเปนสิ่งที่
ลี้ ลั บลําบากอี กตอไป (Strauss & Corbin, 1990; Silverman, 1993; Miles & Huberman, 1994) ซิล
เวอรแมนไดเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการวิเคราะหในงานวิจัยเชิงคุ ณภาพวามีมากกวาการ
เก็บรวบรวมขอมูลเอง เพื่ออํานวยความสะดวกในขั้นตอนนี้ ซิลเวอรแมนถึงขั้ นเสนอใหนักวิจัย
เชิงคุณภาพใชกับขอมูลทุติยภูมิที่เก็บโดยผูอื่น
การปรับเปลี่ยนบทบาทนี้ จากเดิมที่ใหความสําคัญและความตื่นเตนกับการเก็บขอมูล
ในพื้ นที่ แปลกหูแปลกตา (exotic หรือ esoteric settings) มาเป นความสนใจต อการวิเคราะห
ขอมูลไดกอใหเกิดกระบวนการที่นาสนใจในการทดสอบสมมติฐานของกรณีเบี่ยงเบน (deviant
cases) (Becker & Geer, 1960; Mehan, 1979; Fielding & Fielding, 1986) และการทดสอบความ
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ถู กตองโดยสมาชิก (member validation) (Gould, Wilker, Lansing & Lidz, 1974; Douglas, 1976;
Schatzman & Strauss, 1973; Bloor, 1978; Emerson & Polliner, 1988, 1991) รวมทั้งการวิเคราะห
บทสนทนา วาทกรรม และการสั มภาษณ เจาะลึ ก (Reisman, 1992) และข อ มูล จากวีดี โอเทป
(Gottdiner, 1980; Corsare, 1982; Bauer & Gaskell, 2000)
สถานการณในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม สําหรับนักวิชาการไทยที่เปนทั้งอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และผูที่ศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก การเรียนรูและการใชประโยชนจากวิธีการ
ตางๆ ที่มีความมั่นคง เปนหลักฐานอยางดีอยูแลว (well established methods หรือ methodologies)
ใหถู กตอ งและไดมาตรฐานสากลจริง ยังไม เปนที่นาพอใจแล ว เพราะขาด (ก) การเรียนรูถึ ง
ขอ จํ ากั ดของวิธี การ และ (ข) แนวทางเดิม และการเรี ย นรู วิ ธีก ารและแนวทางใหมที่ เ ป น
ความกาวหนาทางระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ตอ งเรียนรู ควบคูกันไป กล าวคือ
นักวิชาการไทย (อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา) สวนใหญ มักไมกระตือ รือ รนที่จะศึกษาทํา
ความเขาใจสิ่งที่มีอยูแลวใหถูกตองและไมติดตามนวตกรรมใหมทางดานการวิจัยเทาที่ควร
แตทุกคนตองการแสดงตนเปนบุคคลที่ทันตอความกาวหนาทางวิชาการ
สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของการนําไปสูการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยของ
ประเทศไทย คือ สภาพของตลาดวิชาในประเทศไทย ที่มีการแขงขันในทางที่ไมถู กไมควร
เชน (1) ใหคํามั่นสัญญาวาเรียนสองปจบหลักสูตรปริญญาเอกได ทั้งๆ ที่นักศึกษาแตล ะคนมี
พื้นฐานทางวิชาการแตกตางกัน และระดับสติปญญา และการรับรูก็แตกตางกัน (2) บางแหง
ใหหลักประกันวา เมื่อนําผลการศึกษาที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากอี กสถาบันการศึกษา
หนึ่ง (ไมวาจะผานหรือ ไมผานการตรวจสอบ หรือ ยังตอ งมีการแกไข) สามารถมาขึ้นสอบ
ปองกันดุษฎีนิพนธได โดยเสียเงินจํานวนหนึ่ง และจบไดทันทีโดยไมตองมีการแกไขแตอยาง
ใด ซึ่งนักศึกษาและอาจารยที่ดูแลหลักสูตรกระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการอยางแรง และ (3)
นักศึก ษาสว นใหญ ที่มาศึ กษาในระดั บปริญ ญาเอกขาดตนทุน วิชาการ (lack of academic
capital) ไม ทราบสิ่ งใดถู ก สิ่ง ใดผิ ด จึงเชื่อ ฟงแตผู สอนเพี ยงอยา งเดี ยว ทั้ง ๆ ที่ผูส อนไม มี
หลั กฐานแสดงผลงานทางวิช าการวาเป นผูรู ในเรื่ อ งนั้น ๆ จริ ง นัก ศึกษาจําตอ งคล อ ยตาม
ผูสอน และมีความรูความเขาใจที่ผิดและนําความรูนั้นไปสรางผลงานทางวิชาการ เชน ทํา

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2555

21

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

ดุษฎีนิพนธ เมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว ทําตนเปนปรมาจารยใหญ นําความรูที่ผิดนั้นไปสอน
ผูอื่นตอไป ทําใหคุณภาพของการศึกษาไทยตกต่ําลงทุกวัน
สถาบันการศึกษาใด ที่มีผูบริหารหลักสูตรที่ติดตามความกาวหนาทางระเบียบวิธีการ
วิจัย ศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อนําวิธีการวิจัยหรือแนวทางการวิจัยใหมๆ ใหนักศึก ษาปจจุบันได
เรียนรู นักศึกษามักจะไดรับการบอกกลาวจากเพื่อนตางสถาบันวาเปนเรื่องที่ไมจําเปน หรือ สู
วิธีเกาๆ ที่อาจารยของตนสอนอยูไมได
ในบางสถาบันอาจารยเองแอบอ างความเปนผูรอบรูเชี่ยวชาญในเรื่อ งนั้นๆ ทั้งๆ ที่
ผลงานวิจัยที่อ อกมาฟอ งวาใช การไมไดเลย หรือ ผลงานของนักศึกษาของตนที่อ อกมาไม
ถูกตอง ตั้งแตคนแรกจนถึงคนหลังสุดที่จบในแตละชวงปการศึกษา ผลงานดังกล าวบงชี้วาทั้ง
นักศึกษา อาจารย อาจารยที่ปรึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบปองกันตางไมรูจริง ที่
กลาวเชนนี้ได เพราะผูเขียนเคยไดนําดุษฎีนิพนธเหลานั้นมาวิพากษ วิจารณในสถาบันการศึกษา
แหงนั้นเองดวยผูเขียนเอง
นอกจากนั้น หลายสถาบันการศึกษาที่เอาลู กศิษยที่สําเร็จการศึกษามาเปนอาจารย
สอนมาหลายรุน กอ ใหเกิดขอ บกพรอ งดานพันธุกรรมทางวิชาการมากมาย เพราะลู กศิษย
ยังคงถายทอดสิ่งตกคางจากอดีตที่ไดรับมา มาใชสอนนักศึกษารุนตอ มา ทั้งๆ ที่วิชาการเชิง
ระเบียบวิธีการวิจัยไดพัฒนาไปมากมาย ความถดถอยทางวิชาการเห็นไดชัดเจนจากการที่
อาจารยบางคนซึ่งเปนคนรุนใหมมีตําแหนงทางวิชาการใหคํานิยาม”การศึกษาตลอดชีวิต” วา
เปน “การศึกษานอกโรงเรียน” และอางและยืนยันความถูกตองดวยตําแหนงวิชาการของตน
ตัวอยางของ “สิ่งใหม” ที่เรียกวาความกาวหนาเชิงวิธีวิทยาการวิจัย
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในความหมายของความกาวหนาเชิงวิธีการวิจัยของการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผูเขียนขอขยายความเพิ่มเติมจากการที่ใหความหมายของ นวตกรรมในการวิจัย
เชิงคุณ ภาพว าเปน เรื่อ งของความคิ ดใหม ๆ ซึ่ง ครอบคลุ มไปถึ งวิ ธีการออกแบบวิจั ย หรื อ
วิธีการใชแนวใหมในการวิจัย
ตัวอยา งของการออกแบบการวิจัย ใหมๆ ในดานการเก็บขอ มู ล หรือ การกอ ใหเกิ ด
ขอมูลที่ตองการใชในงานวิจัย ไดแก การสัมภาษณออนไลน (online interview)
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ตั ว อย า งของเทคนิ ค การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพแบบใหม (new analytical
techniques) ไดแก การพัฒนาวิธีการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิกฤต (critical discourse analysis)
โดยการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยในการวิเคราะหขอ มูล เชิงคุณภาพที่เรียกวา computer
assisted qualitative data analysis หรือ ที่เรียกสั้นๆ วา CAQDAS (Ness, 2011) มาชวยการ
วิเคราะห ขอ มูล จํานวนมากให สําเร็จลุ ล วงอยางมีประสิทธิ ภาพโดยการจั ดระเบียบขอ มู ล
(organizing) ทํา ให ควบคุ มข อ มู ล จํา นวนมากได ทั้ง ในกระบวนการวิเ คราะห การให รหั ส
แนวคิด และกลุ ม ประเภท (concept and category coding) เพิ่ มความคงเสน คงวาในการ
วิ เคราะห (consistency in analysis) ความโปร งใส (transparency) และความสามารถในการ
ตรวจสอบผลที่ ได จากการวิเคราะห (Bullock & Rivers, 2011) และยัง ชว ยในการพั ฒนา
ตรวจสอบ และประเมินโครงการที่ใช ทฤษฎีติด พื้นที่ (Bringer, Johnston, Brackenridge,
2006) แตยังมีขอจํากัดอยูอีกมาก
ตั ว อย า งของการเสนอหรื อ การรายงานงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแนวใหม (new
representations of qualitative research) แทนวิธีการรายงานแบบเดิมๆ ไดแก การเสนอดวย
เนื้ อ หาที่ เป น ภาพ (visual texts) การเสนอเชิง นิ ยายเชิ ง ชาติ พัน ธ พรรณนา (ethnographic
fiction) (Travers, 2011)
ตัว อย า งการพั ฒนาแนวคิ ด ใหมเ ชิ งระเบี ยบวิธี (developing new methodological
concept) เช น การศึก ษาวิจัย เชิ งคุณ ภาพระยะยาว (qualitative longitudinal research) เพื่ อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการศึกษาครั้งแรก หรือ การศึกษาเทคนิคการ
วิจัยที่ใชอัตชีวประวัติเปนฐาน (autobiographical based research techniques) ซึ่งวิวัฒนาการ
มาจากอั ต ตะชาติ พั น ธ พ รรณนา (autoethnography) แต แ ทนที่ จ ะศึ ก ษาในบริ บ ทของ
วัฒนธรรม (cultural context) กลับศึกษาในบริบทของปรากฏการณวิทยา (phenomenology)
จึงควรเรียกวา autophenomenography โดยผูวิจัยในฐานะที่เปนผูเขารวมวิจัยไมเพียงแตเปน
ผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับประสบการณของตนแตยังขยายความเขาเอกเขาใจ (empathy) ไปยัง
ประสบการณของผูเขารวมคนอื่นๆ ดวยเพิ่มความลึกใหกับปรากฏการณที่ศึกษา (Gruppetta,
2011)
ตัวอย างการวิ จัยข ามสาขา (cross disciplinary research) เชน ภู มิ ศาสตร กับการศึกษา
จิตวิทยาวิกฤตกับนโยบายสังคม (critical psychology and social policy)

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2555

23

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

อนาคตของการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
โลกของการวิจัยเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้ง
ในด านเทคโนโลยี คอมพิว เตอร สิ่ง แวดล อ มทางสั งคม และสื่อ สั งคม (social media) ซึ่ ง
หมายถึงระบบการใชสื่อ เชน facebook, twitter (Turnstone, 2011) หากผูวิจัยไมเปลี่ ยนแปลง
ใหรวดเร็วอยางเพียงพอในดานการทําวิจัย ผูวิจัยจะเสี่ยงตอการไมเปนที่ปรารถนาและการไม
ยอมรับของผูที่ตองทําการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญและในการตัดสินใจนั้นตอ งการขอ มูล
ขอสนเทศที่ไดจากการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งหากไมเปลี่ยนแปลง (ก) เรื่องการใชเวลาซึ่งในปจจุบันใชเวลา
มาก (ข) เรื่องของที่มาของขอมูลซึ่งในปจจุบันใชขอมูลจากแหลงเดิมๆ และยังคงผลิ ตผลงาน
โดยอาศัยวิธีการเดิมๆ คงตองตกอยูในสภาพที่ย่ําแย ที่มองไมเห็นวาจะตอ งทําตัวอยางไรใน
การที่จะแสวงหาผลประโยชนของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในวงการธุรกิจและใน
วงการกําหนดนโยบายตางๆ แมวาการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีนักวิชาการที่มีคุณภาพเขาสูวงการ
มากขึ้นและในปจจุบันยังสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี
นอกจากปญหาเรื่องเวลาแลว การวิจัยเชิงคุณภาพตองพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดวยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ตลาดเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สื่อ มวลชนโลก
(global media) เปดโอกาสใหชื่อสินคา (brands) ภาษาที่สรางในการประชาสัมพันธ มโนภาพ
(imagery) และ สิ่งดลใจตา งๆ แพร กระจายไปทั่ว โลกได รวดเร็ วมากแบบป จจุ บันทั นใด
ดังนั้น งานวิ จัยเชิง คุณภาพตอ งพัฒนาเชื่อ มโยงแบบสายตรงระหวางลู กคาของตนเองกั บ
ผู บ ริ โ ภคให ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว เช น เดี ย วกั น เพราะการผิ ด พลาดที่ ไ ม ผ ลิ ต สิ น ค า ตั ว ใหม
(ผลงานวิจัยที่ใหมในดานวิธีการและเนื้อหา) ไดอ ยางสม่ําเสมอ จะทําใหสูญ เสียลู กคาใหกับ
ผูประกอบการอื่น
ประการที่สอง ผูวิจัยจะตองคนหาความคิดใหม ไมใชมัวแตประเมินหรือใชผลิตภัณฑ
เดิม นอกจากนั้นแลวผูบริโภคไมไดซื้อผลิตภัณฑตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียว แตซื้อ หลายยี่หอ และ
ขึ้นอยูกับอารมณ ผูวิจัยตองเขาใจบริบทตางๆ ของการบริโภคใหมากขึ้น เพื่อ เขาใจถึ งความ
ตองการของสิ่งเหลานี้
ประการที่สาม ในภาคมหาชน มีการเปลี่ ย นแปลงกฎ ระเบียบ และวาระดานการ
บริโภค ซึ่งหมายความวา รัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ งถิ่ น ตํารวจ สาธารณสุข หนวยดับเพลิ ง
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สถานที่แสดงงานศิล ป ตา งเริ่ มใชง านวิ จัยเชิ งคุณ ภาพที่ แตกตางไปจากเดิม เพราะวิ ธีการ
แบบเดิมๆ ไมสามารถตอบสนองความตองการไดอีกตอไป
อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาจะตองละทิ้งวิธีการที่ใชอยูในปจจุบันเพียงแตวาภูมิ
ทัศนดานการตลาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตองการแนวทาง ผูทําการวิจัยเชิงคุณภาพตอ งทําใน
สิ่งที่แตกตางไปจากเดิมและถาหากจะเปนผูนําทางการวิจัย ผูวิจัยเชิงคุณภาพจะตอ งมีบทบาท
สําคัญ ในการกําหนดรู ปแบบของการจัดวินั ยเรื่อ งการจัดการความรู (KM) ใหกับผูบริโภค
(ลูกคา) ของตน ถาผูวิจัยมีความสามารถในลักษณะดังกลาวขางตนได จะพบวาผูวิจัยอาจตอ ง
เปนนักวางกลยุทธยี่หอสินคา (brand name strategists) เปน หนวยธุรกิจออกแบบ หรือ เปนที่
ปรึกษาการจัดการที่ประสบความสําเร็จซึ่งตางจากบทบาทเดิม
แนวโนม ที่จะเกิด ขึ้นกั บการพัฒ นาการวิ จัยเชิงคุ ณภาพ เทอร นสโตน (Turnstone,
2011) ระบุวามี 6 แนว คือ
(1) จากการพูดไปสูการกระทํา (from talk to action)
(2) จากการรายงานไปสูประสบการณ (from reporting to experiencing)
(3) จากอดีตสูอนาคต (from past to future)
(4) จากความเขาใจไปสูนวตกรรม (from understanding to innovation)
(5) จากผูตอบไปสูหุนสวน (from respondents to partners)
(6) จากการสัมภาษณไปสูความหลากหลายแหล งสรรหาของขอ มูล ที่ดีที่สุด (from
interview to eclecticism)
จากการพูดไปสูการกระทํา: ผูวิจัยตอ งใหความสนใจมากขึ้นกับการกระทําของคน
มากกวาสิ่ง ที่คนพูดวาทํา เพราะสิ่งที่ตอ งการคือ สถานที่ (places) และเวลา (times) ที่มีการ
กระทําเกิดขึ้นจริง ไมใชถามใหคนสรางขึ้นมาใหมจากความทรงจําในสิ่งที่ไดทํามาแลว หลาย
สัปดาห/เดือน/ป ผูวิจัยมีความจําเปนที่ตองเขาใจและรูวาอะไรเกิดขึ้นจริง ณ ชวงเวลาแหง
ความจริง (the moment of truth) ซึ่งความจําเปนดังกลาวจะบังคับใหผูวิจัยออกจากมุมมองเดิม
และกาวสูโลกแหงความจริง ซึ่งจะทําใหมองเห็นภาพรวมวา สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวขอ งรวมตัวกัน
ไดอยางไรในบริบท ซึ่งจะทําใหผูวิจัยเปลี่ ยนวิธีการที่คิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เชน ผูวิจัยตอ งใช
วิธีการสังเกต และทักษะเชิงชาติพันธพรรณนา (ethnographic) สํารวจพฤติกรรมของผูคน
ตามที่มันเกิดขึ้นจริง ถาเราจะคนหายาสีฟน เราตองเขาหองน้ํา แทนการสัมภาษณ
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จากการรายงานไปสูประสบการณ: ความสําคัญ ของประสบการณโดยตรงของลู กคา
เปนที่ยอมรับกันมากขึ้นหมูผูผลิ ตและผูขายปลี ก บรรษัทตางๆ มีโปรแกรมที่เปดโอกาสให
บุคลากรของตนติ ดตอ กับ ลู ก คาโดยตรง (เช น Microsoft) แทนที่ จะพึ่งพาอาศั ยผูวิ จัย เป น
ตัวกลาง (intermediaries) การวิจัยแบบดั้งเดิม (conventional research) ทําใหนักการตลาดหาง
จากกลุ ม เป า หมายมากไป ความเข า ใจลู ก ค า ในแต ล ะรอบและความเข า ใจในบริ บ ทที่
ปฏิ บัติ งานอยูทั้ ง หมด เป นเรื่อ งของความเขา อกเขา ใจ (empathy) และความพึง พอใจกั น
ระหวางผูวิจัย ผูใหทําวิจัย (ลูกคา) และผูบริโภค ผูวิจัยเชิงคุณภาพจะตอ งทําตัวเปนผูอํ านวย
ความสะดวก (facilitation) ในดานการติดตอกับลู กคามากกวาการเปนผูสงขาวจากแนวหนา
ซึ่งหมายความวาผูวิจัยจะตองใหคําปรึกษาแกลูกคา (ผูใหทําวิจัย) ใหเขาใจในสิ่งที่ตัวเองไดยิน
และได เห็ น อยู และช วยให ลู กค า บู ร ณาการความเขา ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง (insights) เข า กั บกิ จ วั ต ร
ประจําวันของลูกคาได ความปรารถนาของผูใหขอ มูล ที่จะใกล ชิดในลั กษณะอยางใดอยาง
หนึ่งกับผูบริโภคยังมีผลตอ วิธีการเสนอ (presentation methods) แทนที่จะเปนการบรรยาย
ดวยปากเปลา อาจจะเปนการเสนอที่ใชวิธีการใด หรือ การประชุมปฏิบัติการแบบเล นตามบท
(role play workshops) หรือการนําผูใหขอมูลมาสรุปอธิบายความรูสึก หรือ แรงจูงใจของตน
ใหลูกคาฟง
จากอดี ต สู อ นาคต: ความเข า ใจในอดี ต ไม เ พี ย งพอ และความรวดเร็ ว ของการ
เปลี่ ย นแปลงบั ง คั บ ให ผู วิ จั ย ต อ งมุ ง ไปที่ ช อ งทางต า งๆ ความเป น ไปได ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ปรากฏการณที่ศึกษา เชน ยี่หอ ของสินคา ผลิ ตภัณฑ หรือ การโฆษณา ลู กคาตอ งการทราบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ าจเกิดขึ้นไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นแล ว ผูวิจัยจะตอ งสามารถใหความรู
เกี่ยวกับฉากทัศนในอนาคต หรือบงบอกแนวโนมที่เปนไปได และแนะนําโอกาส/ชอ งทางที่
อาจทําได ทั้งหมดหมายความถึงการเคลื่อนไหวจากกระแสหลักไปสูจุดนําทาง (leading edge)
จากปจจุบัน ไปสูอ นาคต ซึ่งหมายถึ งผูบริโภคเปนผูบริโภคอนาคต (the consumer of the
future) ซึ่งผูวิจัยตองเปดขยายวิสัยทัศน ที่ครอบคลุมวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture)
และการอยูกับความไมแนนอนมากกวาการอยูกับสิ่งที่คุนเคย ดวยเหตุที่ไมมีความแนนอนใน
อนาคต มีแตการเดาที่ไดจากการศึกษาคนควา (educated guess) สิ่งเหลานี้อาจไมเปนเรื่องของ
การวิจัยโดยตลอด แตเปนรูปแบบหนึ่งของการใหคําปรึกษา (consultancy) ที่ตอ งการความ
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ไววางใจมากในการตัดสินของลูกคาที่ใหกับนักวิจัยแตล ะคนมากกวาทักษะดานเทคนิคของ
การวิจัย
จากความเขาใจไปสูนวตกรรม: นักวิจัยเชิงคุณภาพจะตอ งตอบคําถาม ขอ เรียกรอ ง
ตา งๆ มากขึ้น จากเดิ มที่ ทํา การประเมิ น (evaluate) มาเปน การใหค วามคิ ดเห็น ใหม (new
ideas) ซึ่งอาจจะเปนเรื่องของนวตกรรม ผลิตภัณฑ การขยายชื่อตราสินคา (brand extensions)
การพัฒนาการบริหาร หรือ ลูทางในการโฆษณา (advertising route) ซึ่งกิจกรรมและโครงการ
เหล านี้ตอ งอาศัยพลวัตรและปฏิสัมพันธกลุ ม (group dynamics and interactions) และการ
สรางความคิดใหมโดยอาศัยการพูดคุยกับลูกคา แมวาผูวิจัยจะใชทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ แต
ไมสามารถทําใหผลดีได เพราะผลลัพธที่ลู กคาปรารถนาไมใชเรื่อ งของความเขาใจตลาดแต
เปนเรื่อ งของความคิดใหม และวิธี การแกปญ หาที่นาสนใจ ซึ่งหมายความวาผูวิจัยจะตอ ง
ดําเนินการวิจัยกับหลายกลุมในเวลาติดๆ กันอยางรวดเร็ว เพื่อ ขัดเกลาความคิดที่เสนอโดย
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ที่จะกอ ใหเกิดการเปลี่ ยนแปลง ณ จุด เวลานั้นๆ สิ่งที่เป น
จุ ด เน น คื อ การแยกกระบวนการสร า งสรรค (creative process) ออกจากการประเมิ น
(evaluation) ซึ่งนักวิจัยเชิงคุณภาพสวนใหญมักจะสับสนและไมสามารถทําได
ในการที่จะไดมาซึ่งนวตกรรม แทนที่จะไดแตเพียงความเขาใจ Turnstone เสนอเปน
ตัวอยางวา ผูวิจั ยอาจจะจัดประชุ มกลุ ม วั นจันทร พุธ ศุก ร เพื่อ เปดโอกาสใหตัวเองสรา ง
ความคิดใหมและเปลี่ ย นสิ่งเราใหม และเล น กับสิ่งที่แตกตาง เพื่อ จะดูวาสามารถเขาใจว า
ปญ หานั้น ได ถู กต อ งและดีขึ้น หรือ ไม คือ อะไร สิ่ งที่ต อ งทําคื อ การเปลี่ ย นวิธี ที่กํ ากับ กลุ ม
ความคิดใหมการนําเอาความคิดตรงกันขาม และการใชวิธีการอํานวยความสะดวกเชิงพลวัตร
ที่ใชสิ่งเราที่หลากหลาย โดยมุงไปที่งาน(มากกวาการถกถียง) ที่ตองทําเพราะเปนการยากที่จะ
ใหผูตอบจินตนาการ (จากการถกถี ยง แลกเปลี่ ยนความคิด) วาสิ่งนั้นจะเปนอยางไรตอ ไป
ผูวิ จั ย จะไม ส ามารถคน หาอนาคตได ถ า ใช วิ ธี เก า ๆ ที่ไ ม ส ามารถให ค วามเข า ใจใหม ไ ด
เนื่องจากไมไดถู กออกแบบมาเชนนั้น (the old methods won’t deliver new insights because
they weren’t design for that)
จากผูตอบเปนหุนสวน: การเปลี่ ยนแปลงในสิ่งที่ลู กคาของผูวิจัยตอ งการ หมายถึ ง
การเปลี่ ยนสัมพันธภาพผูวิจัยกับผูตอบ โดยผูตอบไมใชเปนฝ ายรับ (passive respondents)
และอยูในความมืดเกี่ยวกับเรื่ อ งที่ศึกษาและรอคอยแตตอบคํ าถามตอ ๆ ไป อี กตอ ไป การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้สําคัญมากในกรณีของการวิจัยนโยบายสาธารณ ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวขอ ง
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มักจะสับสนและยากตอการทําความเขาใจ เชนในเรื่อ งการจัดความสําคัญ ระหวางการดูแล
สุขภาพ หรื อ งบประมาณของทอ งถิ่ น หรือ การหาวิ ธีการกํ าจัด ของเสี ยพลั งนิว เคลี ยร ซึ่ ง
ปฏิกิ ริย ารับ รูมี ความสํ าคั ญ นอ ยมาก ดัง นั้น ถ าผู วิจั ยต อ งการคําตอบที่มี ความหมาย ผู วิจั ย
จะตอ งบอกผู ตอบไดทราบในขอ เท็จจริ ง และใหเ วลาผูตอบคิด ไตรตรองกอ นเสนอความ
คิดเห็น เชน เมื่อองคการบริหารสวนทองถิ่นตองการบางสิ่งบางอยางที่มีประโยชน เพื่อใชเปน
นโยบาย คงไมตองการไดยินแตเพียงวา “คนทั่วไปไมรูอ ะไรในเรื่อ งนี้” แตการที่จะไดมาซึ่ง
คําตอบที่มีประโยชนอาจหมายถึงการวิจัยที่ตองใชคณะลู กขุนประชาชน (citizen’s juries) ซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลตางๆ มารวมประชุมกันหลายวัน พรอ มทั้งขอ มูล และความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ และใหเวลาในการใหความคิดเห็นหลังจากที่มีความเขาใจประเด็นดีแล ว การวิจัย
สิ่งที่เ กี่ยวกั บนโยบายสาธารณะ เป นสวนหนึ่ง ของกระบวนการปรึ กษาหารือ ที่ตอ งมีการ
ประชุมสาธารณะ (public meetings) การแสดงนิทรรศการทอ งถิ่ นที่เปดโอกาสใหทุกคนมี
สวนรวมและการพัฒนาความสัมพันธกับคนในทอ งถิ่ น ผูวิจัยตอ งมีขอ มูล จากหลากหลาย
แหลง และสามารถตีความผลที่ไดจากการสํารวจไดอยางรอบคอบ
จากการสัมภาษณ ไ ปสูความหลากหลายแหลงสรรหาของข อมูลที่ดีที่สุด: ประการ
สุดทาย ผูวิจัยเชิงคุณภาพตองใชขอมูลที่มาจากหลายแหล ง และใชวิธีการวิจัยหลายวิธี ถ าไม
ตอ งการผลที่เ ปน ชายขอบของการตัด สิน ใจทางธุร กิจ การสั มภาษณ เป นวิ ธีการที่ ไม ตอ ง
กลาวถึง (default method) ในงานวิจัย เพราะเปนวิธีการมาตรฐานที่มักทําใหผูวิจัยไมใชวิธีการ
อื่นๆ ใชแตเทคนิคและการคิดเปนสิ่งทํากันอยูทุกวัน ทั้งๆ ที่สิ่งที่ตองการคือความหลากหลาย
ถาตองการใหขอมูลและความเขาใจที่ลึกซึ้งในการตัดสินใจ ตองไมจํากัดอยูกับการสัมภาษณ
และกลุมสนทนาเทานั้น ตองสามารถวิเคราะหและตีความวัฒนธรรมของผูบริโภค (ประชากร
เปาหมาย) ในรูปแบบตางๆ ได เชน การโฆษณา การบรรจุ ภาพยนตร และโทรทัศน ตลอดจน
นิตยสาร ดนตรี และแฟชั่น ซึ่งหมายถึ งการใชกรอบเชิงวิเคราะห (analytic framework) จาก
หลายสาขาวิ ช า เช น สั ญ ญศาสตร (semiotics) มานุ ษ ยวิ ท ยา (anthropology) สั งคมวิ ทยา
(sociology) และจิตวิทยาสังคม (social psychology) ยิ่งไปกวานั้นอาจจะถึงขั้ นที่ตองยายเปลี่ยน
การนิยามงานวิจัยเชิงคุณภาพวาเปนเรื่องของวิธีการ (methods) เรื่องของกลุ ม ความลึกของขอมูล
การสังเกต ไปเรื่องของทักษะเชิงวิเคราะห (analytic skills) จุดเดนของการวิจัยตามกรอบนี้ไมได
อยูที่วาเราพูดกับลูกคาไดดีหรือ ไม แตขึ้นอยูกับความเขาใจวัฒนธรรมของลู กคาไดมากขึ้น
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หรือไม ปญหาคือ ผูวิจัยมีทักษะและความรูที่จะใชแนวทางนี้หรือ ไม หรือ เพียงแคผานการ
รับ รูท ฤษฎีเ พีย งเล็ กน อ ยเท านั้ น แล ว เรี ยกชื่ อ มั นใหม แต ถ ามี ความรูจ ริง ทํา ได จริ งแล ว
สามารถใชก รอบการวิเ คราะหไ ดดี ผูวิ จั ยสามารถอธิบ ายใหลู ก คา ได ไ หมว าผู วิจั ย ทํา ได
อยางไร เพื่อ ไมให ลู กคา คิดว ามั่ว ผูวิจั ยสามารถที่จะอธิบายได ถ าสามารถบูร ณาการและ
ตีความขอมูลจากแหลงตางๆ ได แตปญหาคือใครจะทําภาระดังกลาวได
ความจําเปนของวิธีการเชิงคุณ ภาพในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม (multicultural
societies)
ในอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพยังตองพัฒนาความกาวหนาเชิงระเบียบวิธีการวิจัย ให
สอดคลองกับโครงสรางดานวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม
(multicultural society) โดยใชความถนัดของแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพมาใชในการทําวิจัย
ประยุกต
สังคมในปจจุบันในหลายๆ ประเทศ เปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทั้งในดานเชื้อชาติ (ethnic) และชุมชนภาษา (linguistic) หลายชุมชนไมรูจักภาษาทอ งถิ่ น มี
การศึกษานอย และระแวงนักวิชาการพื้นเมือง และมีความถนัดทางดานปฏิสัมพันธ ซึ่งเรียนรู
มาจากโลกตะวันตก สิ่งเหล านี้ทําใหการใชแบบสอบถามเปนไปดวยความยากลํ าบาก เกิด
ความจําเปนที่ตอ งใชวิธีและเทคนิคที่ไมใชมาตรฐาน แตเปนเทคนิคที่ตอ งยืดหยุน และให
ความสําคัญกับผูตอบ (respondent-centered) ที่สามารถปรับใหกับผูตอบและภาษาวัฒนธรรม
และสังคมได เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชตองปรับใหเขากับผูเปนเปาหมายของการศึกษา ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึ่งของความแพรหลายของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถปรับและยืดหยุนเขา
กับสภาวะตางๆ ได (Gobo, 2001; Gottdiener, 1986) ประเด็นดังกล าวนี้ยังไมเปนที่ประจักษ
และกวางขวางในสังคมไทย แตทันทีที่เปดการคาเสรี (AEC) จะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
การวิจัยประยุกต: นักวิจัยเชิงคุณภาพไดรับการฝกอบรมในการศึกษา การประกอบ
อาชีพอาชีพตางๆ พฤติกรรมเบี่ยงเบน และสังคมวิทยาเมือ ง ทําใหนักวิจัยเชิงคุณภาพมีความ
เขมแข็งดานอาชีวปฏิบัติ (practical vocation) สามารถคนหาคําตอบปญ หาการยายถิ่ น การ
บูรณาการ/ความกลมกลืน และพฤติกรรมเบี่ยงเบน และ ในปจจุบันยังไดมีการนําไปใชในคลิ นิก
(clinic) การใหคําปรึกษา บริษัท บริการ บรรษัท และชุมชน แมวาความตอ งการสวนใหญ จะ
เกิ ด ขึ้ น จากความจํ า เป น ด า นความรู จ ากภายใน (tacit knowledge) และการพรรณนา
กระบวนการ ซึ่งเปนการปฏิบัติในสภาวะการทองถิ่นหรือชุมชนที่มีการจัดระเบียบพอสมควร
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แตก็ยังมี ความต อ งการงานวิจัย ที่มุงไปในดานการเปลี่ ยนแปลงผูกระทําทางสังคม (social
actors) ดวยการเพิ่มความรูที่ใหความเขาใจในการปฏิบัติการ (operative intention) ซึ่งการวิจัย
ประยุกตนําไปสูการเกิดขึ้นและการพัฒนาแนวทางตางๆ โดยเฉพาะเทคนิคที่นําไปใชกับภาค
สวนตางๆ ดังเชน
 สุ ข ภาพและการเบี่ยงเบน (health and deviance) เชน บริก ารสั ง คม (social services)
การติดยาเสพติด โรงพยาบาล และคลินิก ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย
 บริษัท (การใหคําปรึกษา)
 Non-places (ซุปเปอรมารเก็ต สถานี สนามบิน)
 สถาบัน (institution) เชน โรงเรียน คุก ศาล และตํารวจทองถิ่น
 วิจัยการตลาด (จํากัดอยูเฉพาะการสัมภาษณเจาะลึก ประชุม กลุ ม และผูซื้ อ สิ น ค าที่อํ า
พราง (mystery shoppers)
 การวิจัยประเมินผล
ในการวิจัยประยุกต นอกจากวิธีการเชิงคุณภาพดั้งเดิม (tradition qualitative methods)
ยัง มี การนํา วิ ธีก ารเชิ งรุ ก (active methods) มาใชเ พื่ อ ทํ า ใหตั ว การ (actors) ของสั งคมได
ตระหนักถึ งสภาวะที่จะตอ งปรับแก ไข เชน (1) การวิจัยรวมมือดานการจัดการ (managerial
cooperative research) ของ Ronald Lippit & Gordon Lippit และ (2) การวิจั ยแบบมี สวนรวม
(participatory research) ของ William Foote Whyte ที่ศึกษาแนวทางดานเทคนิคสังคม (socialtechnical approach) ในการสรางองคกรที่มีความเปนมนุษย (the humanization of organization)
และ (3) ศาสตร ก ารกระทํ า (action science) ของ Chris Argyris และคณะ ที่ ศึ ก ษาใน
กระบวนการใหคําปรึกษา และ (4) การเสริมสรางพลั ง (empowerment) ของ Julian Rapport
ในการเพิ่ ม สมรรถนะของตั ว การ (actors) และสั ง คมวิ ท ยาการแทรกแซง (intervention
sociologique ของ Alian Touraine) และละครสังคม (socio-drama) เปนตน
ในปจจุบัน จะเห็นเทคนิคและกระบวนการเฉพาะตางๆ (adhoc procedures) เกิดขึ้ นอยาง
ตอเนื่อง ตามความตองการของผูเรียกรองการใหคําปรึกษา หรือตัวผูมีปญหาใหมๆ และตามการ
ถกปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดหลายสิ่งอยาง ดังตอไปนี้
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(1) ชาติพันธพรรณนาที่มีจุดเนน (focused ethnography) ซึ่งเปนเทคนิคตรงขามกับ ชาติ
พันธพรรณนาแบบดั้งเดิม โดยใชเวลาอยูอาศัยในสนามชวงสั้นๆ เพราะจุดประสงคของการวิจัย
คือการศึกษาเฉพาะที่กําหนดขอบเขตและจุดมุงหมายไว (Knoblauch, 2001)
(2) การเปนเงา (shadowing) เปนเทคนิคเชิงชาติพันธพรรณนาที่ทําตัวเปนเงาตามผูที่
เปนเปาหมายของการศึกษาในการใชชีวิตประจํ าวัน (Wolcott 1973; Bruni, Gherardi & Poggio,
2004)
(3) การวิจัยออนไลน (online research) (Mann & Stewart, 2004)
(4) การสัมภาษณ กลั บบทบาท (double interview) ซึ่ งผู ให สัมภาษณ จินตนาการวาผู
สัมภาษณเปนตัวผูใหสัมภาษณเอง และใหคําแนะนําที่มีประโยชนทั้งหมดที่จะทําหนาที่ในการ
ทํางานแทนโดยไมถูกคนพบจากผูรวมงานของผูใหสัมภาษณ
(5) การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากแหลงเก็บเอกสารเกา (archival data) (Certi & Thomson,
2004) หรืองานวิจัยในอดีต (Akerstrom, Jacobsson & Wasterfors, 2010)
กลับมาที่ประเทศไทย
เมื่อประเทศไทยเปดกวางดานการคาเสรีในชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน สภาพการศึกษา
วิจัยของประเทศที่เปนอยูในทุกวันนี้ คงไมอาจแขงขันกับตางประเทศ ที่มีชํานาญมากกวา มี
ทั ก ษะที่ จ ะตอบสนองความต อ งการของผู ใ ห ทํ า การวิ จั ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลจริง ได การวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางเดิมทื่อเกินไปที่จะจัดการกับปญ หาวิจัย
ยุคใหมและอนาคตได แมแตจะมีการพูดและการทําวิจัยแบบผสม (mixed methods) ซึ่งอาจ
ชวยแกปญหาไดบางระดับหนึ่ง แตจะมีนักวิจัยที่ใชการวิจัยแบบผสมสักกี่คนที่มีทักษะและ
ประสบการณกับ การวิจั ยแนวทางผสม ที่มีความรูความสามารถในการวิเ คราะห ทางสถิ ติ
เพราะนั ก วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในประเทศไทย ส ว นใหญ ห ากไม ใ ช ทั้ ง หมดขาดความรู
ความสามารถ และความเขาใจที่จะนําสถิติมาใชใหถูกตองและไดมาตรฐานสากล
นักวิจัยเชิงปริมาณเองแมจะไดรับการฝกฝนในดานการใชเทคนิคการวิเคราะหเชิง
ปริม าณอยา งดี พอ ก็มั กจะมีทั ศนคติที่ ไมดี ตอ ผลงานการวิจั ยเชิงคุ ณภาพที่ ทํา ๆ กั นอยูใ น
ปจจุบัน ที่ขาดความเขมขน (rigor) ในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากลที่สอด
รับและเปรียบเทียบไดกับวิธีการที่นักวิจัยเชิงคุณภาพในตางประเทศใชอ ยูในปจจุบัน แทนที่
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แตล ะฝายควรหันหนาปรึกษาหารือ กันวาทําอยางไร สอนอย างไร ถึ งจะทําใหนักศึกษาใช
วิธีการผสมไดแทนที่จะปกหลัก เปนปฏิปกษตอกันและกัน
ตําราที่ผูเขียนไดเขียนขึ้นมาเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณ ภาพ และ วิธีวิทยาการวิจัย
เชิงคุณภาพ ยุคใหม ไดเขียนขึ้นมา เพื่อใหผูที่ทําการวิจัยเชิงคุณภาพไดใชวิธีการเก็บขอ มูล เชิง
คุณภาพใหถูกตอง และไดรับทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติของการวิจัยเชิงคุณภาพที่นักวิจัยเชิง
คุณภาพควรแสวงหาความรูความเขาใจและนํามาทดลองใชปฏิบัติใหเกิดความชํานาญการ
เพื่อใหสามารถรับมือกับนักวิชาการตางประเทศไดในระดับหนึ่งเมื่อเปดการคาเสรี
ในดานการวิจัยเชิงปริมาณ ผูเขียนไดเขียน ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติ
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ไดมาตรฐานสากล และเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลาย
ตัวสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
การแกปญหาความลาหลังของการวิจัยทางสังคมศาสตรของประเทศไทย คือ การเปด
โอกาสให นักวิชาการ นักวิ จัย และ อาจารย ทุกคน ทุ กสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนของ
ภาครัฐและเอกชนไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยอยางเทาเทียมกัน เพราะตางก็ผลิ ตบัณฑิต
ออกมารั บ ใช ป ระเทศชาติ เหมื อ นกั น มหาวิท ยาลั ย เอกชนยัง ช ว ยลดงบประมาณของรั ฐ
ทางดานการศึกษานับวันจะมากขึ้นทุกที ประเทศเปนหนี้บุญคุณของมหาวิทยาลัยเอกชน
สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไมมีคุณภาพจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการคาโดยตรง รัฐก็สามารถ
ควบคุมอยางเขมงวดแลว สุดแทแตจะมีความกลาหาญเพียงพอหรือไม
ผูเขียนในฐานะที่เคยเปนขาราชการประจําอยูในวงการมหาวิทยาลัยของรัฐมามากกวา
40 ป ตั้ งแต มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง และ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นัน ทา และมหาวิท ยาลั ย ปทุม ธานีซึ่ งเปน มหาวิท ยาลั ย เอกชน
มองเห็นความไดเปรียบของความเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใชเงินภาษีของประชาชนมาเปน
คาใชจายทุกอยางจริงๆ ซึ่งตางจากมหาวิทยาลัยของเอกชนที่ตองหาเลี้ยงตัวเองทุกอยาง รัฐไม
เคยให เ งิ น อุ ด หนุ น แม แ ต บ าทเดี ย ว นอกจากนั้ น ยั ง ตองเสี ย ภาษี ร ายได ข องบุ ค ลากร
มหาวิ ทยาลั ยทุกประเภท แต กลั บไมไดรั บการสนับสนุนทุน การวิ จัย ทั้ งๆ ที่ มหาวิ ทยาลั ย
เอกชนบางแหง/หลายแหงมีนักวิชาการที่ความรูความสามารถทางดานการวิจัยที่จะทําการวิจัย
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และต อ งทํ า งานวิ จั ย เพราะผลงานวิ จั ย เป น ส ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
สถาบันการศึกษา
กองทุ น สนั บ สนุ นการวิ จัย บางกองทุ น ที่ไ ด ง บประมาณจากรั ฐใช เ งิ นสนั บ สนุ น
อาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐบางกลุ มบางสถาบัน ทั้งๆ ที่ผลงานวิจัยออกมาไมมีคุณภาพทาง
วิชาการซึ่งเปน ตัวแบบและเปนแมพิมพพอ พิมพที่แยสําหรับนักศึกษา ผลงานวิจัยเหล านั้น
สวนใหญแทบไมมีประโยชนอะไรทั้งสิ้น นอกจากการเปนการหารายไดของผูทําวิจัยจากเงิน
วิจัยที่กองทุนนั้นๆ ใหมาทั้งๆ ที่เปนเงินภาษีของประชาชน
การสงเสริมการพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตรใหมีความกาวหนา ตองใหโอกาสกับ
ผูที่มีความสามารถทางดานการวิจัยทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมใชจํากัดอยูกับผูที่รับราชการ
ในมหาวิทยาลั ยของรัฐที่ไมไดใหความสนใจกับการพัฒนาทักษะทางดานการวิจัยใหดีขึ้น
อยางแทจริง แตสนใจอยูแตเพียงการหารายไดจากเงินสนับสนุนการวิจัยในลั กษณะที่มิชอบ
เทานั้น และมองเห็นสิ่งที่ไดมาเปนเพราะความเปนมหาวิทยาลัยของรัฐมากกวาทักษะทางดาน
การวิจัย
ตราบใดที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยยังเปนการเลือกปฏิบัติ ตราบนั้นนักวิจัยที่มีความรู
ความสามารถที่อ ยูในสถาบันการศึกษาเอกชน คงไมสามารถที่จะใชความรูความสามารถ
ทางดานการวิจัยใหประเทศชาติไดเทาที่ควรจะเปน ผูรับผิดชอบกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ควรไดปรับเปลี่ยนหากทางยกเลิกการเลือกปฏิบัติดังกลาว เพื่อประโยชนตอ ประเทศชาติโดย
สวนรวมและสรางความเปนธรรมในสังคม
สรุป
การวิจัยเชิงคุณภาพไดพัฒนาวิธีการวิจัยไปอยางมากจากเดิม ที่ไมมีกฎ กติกา ไม มี
ตําราที่จะใชในการเรียนการสอน ผูที่สนใจจะทําการวิจัยเชิงคุณภาพตองเรียนรูดวยตนเองจาก
การปฏิบัติงานในสนาม (learning by doing) ซึ่งมีปญ หามากในดานความถู กตอ งและความ
เชื่อ ถื อ ได ของผลงาน จนกระทั่ง ทศวรรษ 1970 จึงไดมี ตํา ราที่กํา หนดกฎ ระเบีย บ และ
ขั้นตอนของการวิจัยที่ชัดเจน ตําราเลมแรกที่จุดประกายงานวิจัยเชิงคุณภาพยุคปจจุบัน เปน
ผลงานของสเตราส และคอรบิ้น เรื่อง ทฤษฎีติดพื้นที่ (grounded theory) ที่ทําใหงานวิจัยเชิง
คุณภาพเปนที่ยอมรับกวางขวางมากขึ้น
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การพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยในชวงหลังเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโลกาภิวัฒนใน
ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสื่อ สังคม (social media) ทุกอยางเปลี่ ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว ความคิดใหมๆ วิธีการใหม แนวทางการวิจัยใหมเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนที่ยอมรับวาเปน
ความกาวหนาทางดานวิชาการได ตอ งผานขั้นตอนการทดสอบ การโตแยงมากมาย กวาจะ
เปนที่ยอมรับกันและมีการนํามาใชจนเปนกิจวัตร (routinization) ในวงการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในปจ จุ บัน ผูวิ จั ยเชิง คุ ณภาพไม สามารถใช ขอ มู ล จากการสั มภาษณ เจาะลึ ก /การ
ประชุมกลุม เทานั้น เพราะสิ่งเหลานี้ถูกมองวาเปนเพียงคําพูดที่ไดจากความทรงจําที่เกิดขึ้น
ในอดีต ขอมูลไมเปนปจจุบันกาล ไมใชประสบการณที่แทจริงในปจจุบันและในอนาคต
นอกจากนั้น นักวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเดิมใหความสําคัญ กับกระบวนการจัดเก็บขอ มูล
จะตองหันมาใหความสําคัญกับการวิเคราะหขอ มูล โปรแกรมสําเร็จรูปไดรับการพัฒนาเพื่อ
ชวยการวิเคราะหขอมูลจํานวนมากใหเปนไปไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส
สะดวกตอการตรวจสอบความถูกตองทุกขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห
สิ่งที่สําคัญ คือ การสื่อสารที่ไดจากการวิจัย การใชรายงานผลการวิจัยที่เปนเอกสารที่
เปนทางการ ไดรับการประเมินวาไมมีประสิทธิ์ผลในการสื่อ สาร นาเบื่อ หนาย ผูวิจัยจะตอ ง
สรางสรรคนําเอาความรูจากสาขาวิชาที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิงมาประยุกตใชในการรายงาน
เชน การใชภาพเคลื่อนไหวควบคูไปกับการพรรณนา และการเล าเรื่อ งราวเชิงบทละครแทน
เอกสารรายงานผลการวิจัย เปนตน และที่สําคัญยิ่งคือการเพิ่ม ทักษะการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมี
อยูในโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแทบทุกโปรแกรม
แนวโนมของการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ในอนาคตที่มีลู ทางของความ
เปนจริงมากขึ้นและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติ คือ การเปลี่ ยนแปลงจากการสนใจคําพูดไปสูการ
กระทํา จากรายงานไปสูประสบการณ จากอดีสูอ นาคต จากความเขาใจไปสูนวตกรรม จาก
ผูตอบไปเปนหุนสวน และจากวัฒนธรรมเดียวไปสูพหุวัฒนธรรม และพหุวิธี
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