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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา          ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  
หน่วยที่ 6       การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์  
 
ตอนที ่

6.1 ลักษณะของข้อมูลและจุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การ
สุ่มตัวอย่าง และขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

6.2   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ 

6.3 ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รฐัศาสตร์ 

 
แนวคิด 

1. ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มีลักษณะที่เป็นข้อความ หรือเป็น
การพรรณนา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกทัศน์ ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจน
อุดมการณ์ทางการเมือง ส าหรับจุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลึกซึ้งรอบด้าน โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลขึ้นอยู่กับการก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และขอบเขต
ของการวิจัย 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ การสังเกต
หรือการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการใช้ข้อมูลจากเอกสาร เป็นต้น เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
เป็นต้น 

4. ปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ ความ
ไม่น่าเชื่อถือของการเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้การค้นพบบางครั้งยากต่อการประเมิน 
ประการต่อมา การเก็บรวบรวมข้อมูลท าได้ค่อนข้างยาก เพราะข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นการ
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ ความหมายทางการเมือง ดังนั้นเวลาเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ าต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง เป็นต้น ส าหรับตัวอย่างการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ที่น ามากล่าวถึงน ามาจากงานวิจัยเรื่องกลุ่มพลัง
ประชาธิปไตย: บทบาทในการผลักดันนโยบายการปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2536-2538 

  
วัตถุประสงค ์

เมื่อศกึษาหน่วยที่ 6 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายลักษณะของข้อมูลและจุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง และขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
2. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในทางรัฐศาสตร์ได ้
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และอธิบายตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในทางรัฐศาสตร์ได ้
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 6.1-6.3 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน และแผนกิจกรรม

ประจ าชุดวิชา 
4. ฟังเทปเสียงประกอบชุดวิชา (ถ้ามี) 
5. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 
6. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ 
7. เข้ารับการสอนสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
8. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6 

 
สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. เทปเสียงประกอบชุดวิชา (ถ้ามี) 
4. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 
5. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 
6. การสัมมนาเข้มและการสัมนาเสริม 

การประเมนิผล 
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1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 6 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความน า 
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 ในแง่ของหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เช่นเดียวกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไป คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลึกซึ้งรอบด้านใน
ปรากฏการณ์ที่นักวิจัยหรือผู้วิจัย ท าการศึกษา ขณะเดียวกันข้อมูลที่เก็บรวบรวมส่วนใหญ่จะเก็บจาก
แหล่งข้อมูลขนาดเล็ก ไม่เน้นการเก็บรวบรวมจากคนจ านวนมาก 

ในแง่ของเทคนิคการวิจัย โดยทั่วไปไม่แยกขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลออกจากกัน ข้อมูลที่ส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโลกทัศน์ 
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(empirical data) 

ในแง่ของหลักการ “วิธีการเชิงคุณภาพ” (qualitative methods) เป็นแนวคิดที่มีลักษณะ 
“generic” ในแง่ที่ไม่เฉพาะเจาะจง หมายความว่าศาสตร์ทางสังคมใดก็สามารถใช้ “วิธีการเชิง
คุณภาพ” ดังกล่าวได ้

โดยทั่วไป “วิธีการเชิงคุณภาพ” ดังกล่าว หมายถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อันได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าว รัฐศาสตร์ก็
สามารถน ามาใช้ได้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะแตกต่างไปจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในเชิงปริมาณ เพราะลักษณะของข้อมูลทางการวิจัยทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกัน  

นอกจากนี้ เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ให้ความส าคัญกับแหล่งข้อมูล
เช่นเดียวกับความหมายของข้อมูลจากทรรศนะของผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น นักวิจัยเวลาท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจึงต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวด้วย1 

ในหน่วยนี้ นอกจากจะได้กล่าวถึงลักษณะของข้อมูลและจุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์แล้ว ยังจะได้กล่าวถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

  

 
ตอนที่ 6.1 

                                                           
1 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ด้ใน Fiona Devine, “Qualitative Methods.” In David Marsh and 

Gerry Stoker, eds. Theory and Methods in Political Science. 2nd nd.  (New York: Polgrave MacMillan, 
2002) pp. 197-200. 
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ลักษณะของข้อมูลและจุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และขอบเขตของการวิจัย
เชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์  
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.1 แล้วจึงศกึษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง 
6.1.1 ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
6.1.2 จุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
6.1.3. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในทางรัฐศาสตร์ 

 
แนวคิด 

1. ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ ข้อความหรือการ
พรรณนาที่บรรยายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
โลกทัศน์ ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมือง เป็น
ต้น 

2. จุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์   ได้แก่ การ
เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลึกซึ้ง รอบด้าน เน้นความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยและผู้ถูก
วิจัย  

3.  ประชากร คือสมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือส่วนหนึ่งของ
ประชากรที่น ามาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร การสุ่มตัวอย่าง คือกระบวนการ
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นเพ่ือจ ากัดขอบเขตในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่เชื่อมโยงกับผลของการวิจัยที่มีอ านาจในการอธิบายภายใต้ขอบเขตการวิจัยที่
ผู้วิจัยก าหนด 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาตอนที่ 6.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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1. ระบุลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
2. บอกจุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
3. อธิบายประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในทางรัฐศาสตร์ได ้

 
 

เรื่องที่ 6.1.1 ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิ งคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็นการศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ทางการเมืองที่พยายาม

ท าความเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ โดยพิจารณาไปที่ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ 
ค่านิยม โลกทัศน์ทางการเมืองของบุคคล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็น
การศึกษาวิจัยที่มุ่งไปที่ปจัจัยด้านความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยมทางการเมืองที่มนุษย์ก าหนดขึ้น 

“ข้อมูลเชิงคุณภาพ” (qualitative data) หมายถึงข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ คุณลักษณะ 
หรือคุณสมบัติ2  ในทางรัฐศาสตร์อาจเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ คุณลักษณะ ของปรากฏการณ์
ทางการเมือง เช่น ข้อมูลที่อธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า บุคลิกภาพแบบ
เผด็จการอ านาจนิยม วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะข้อมูลอาจมีข้อมูลที่
เป็นตัวเลข  แต่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั้นไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติได้ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีทั้งความจ าเป็นและความส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะใน
ประเด็นของการน าไปใช้ในการท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ ตัวนักวิจัยจะด้องท า
ความเข้าใจ ทั้งนีเ้พ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์โดยละเอียด 

จากที่กล่าวถึงการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ข้างต้น ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร์จึงมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่มีลักษณะที่เป็นข้อความหรือเป็นการพรรณนา 
(descriptive) ที่บรรยายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์ ประเภท กระบวนการและขั้นตอนของ

                                                           
2

 ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ. http://service.nso.go.th/nso/knowledge/estat/esta1_3.html (สบคนเม่ือ 23 

มกรำคม 2561) 

http://service.nso.go.th/nso/knowledge/estat/esta1_3.html
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เหตุการณ์ รวมทั้งความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ ผลท าให้บางครั้งถูกมอง
ว่า เป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาอย่างละเอียดแต่ปราศจากการวิเคราะห์ 

ประการที่สอง  ข้อมูลเชิงคุณภาพในกรณีที่เป็นการศึกษา “การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง” 
(political change) นอกจากจะศึกษาข้อมูลว่า อะไรเป็นส่วนประกอบส าคัญของระบบการเมืองแล้ว 
ยังพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบเหล่านั้นว่า มีทิศทาง และขอบเขตอย่างไร รวมทั้ง
ต้องพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนที่ เป็นความสัมพันธ์ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่นักรัฐศาสตร์อย่างซามูแอล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) ได้เสนอว่า 
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวมีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรม โครงสร้าง กลุ่ม ผู้น า และนโยบาย 
ในแง่ดังกล่าว การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ 5 ประการนี้3  

ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์ แต่เป็นค าพูด
และข้อความหรือเป็นการพรรณนาที่บรรยายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขื้
นดังกลา่วมาในประการที่หนึ่ง 
  ประการที่สาม   จากที่กล่าวมาแล้วว่าการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางการเมืองจากความเป็นจริงในทุกมิติ โดยมุ่งไปที่ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ  
ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ จึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกทัศน์ ความรู้สึกนึก
คิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนอุดมการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าองค์ประกอบของ
ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมทาง
การเมืองของมนุษย์ ซ่ึงเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา 
 ดังปรากฏในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ของฮาโรลค์ ดี ลาสเวลส์ (Harold D. Lasswell) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมือง แนวทางที่ลาสเวลล์ใช้ใน
การศึกษา คือใช้แนวทางการวิเคราะห์จิตของชิกมันค์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ลาสเวลส์ เชื่อว่า ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อรัฐบาล มีความเกี่ยวพันอย่างมากกับ
ประสบการณ์ในครอบครัว คือ เมื่ออยู่ในครอบครัวบิดาเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด ในขณะที่อยู่ในสังคม
รัฐบาลมีอ านาจสูงสุด ในแง่ดังกล่าวรัฐบาลจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความมีอ านาจในครอบครัว
ใหญ่คือ สังคม 

ในหนังสือ Psychopathology and Politics ที่ตีพิมพ์ในปี 1930 ลาสเวลล์ ได้ยกตัวอย่าง
ของบุคคลหลายคนเพ่ือชี้ให้ เห็นว่า ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเกี่ยวพันกับ

                                                           
3 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ด้ใน Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, 

( New Haven : Yale Univ. Press, 1968) 
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ประสบการณ์ของชีวิตในครอบครัว ประเด็นของการศึกษาดังกล่าวของลาสเวลล์ที่หยิบยกมาแสดงให้
เห็นว่า ลาสเวลล์ได้ให้ความส าคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพ อันได้แก่ ทัศนคติที่ลาสเวลล์คิดว่าน่าจะไปมีผล
หรอืเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล4 

ประการที่สี่ จากที่กล่าวมาในประการที่ 3 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็น
ข้อมูลที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data) การจะได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวโดย
ใช้เครื่องมือ คือ แบบทดสอบหรือแบบสอบถามจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้วิจัยต้องเข้าไปคลุกคลีกับข้อมูลและ
สิ่งท่ีศึกษา ซึ่งอาจจะได้แก่ ตัวนักการเมือง จนสามารถเข้าถึงระบบความหมายและการรับรู้ของเขา 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การที่จะได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจะต้องมคีวามสัมพันธ์กับสิ่งที่ตนศึกษา 
ซึ่งในกรณีนี้อาจได้แก่ ข้าราชการทางการเมือง นักการเมือง เป็นต้น 

ประการที่ห้า ในขณะที่งานวิจัยเชิงปริมาณโดยทั่วไปอ้างความเป็นวิทยาศาสตร์ และให้
ความส าคัญกับความเป็นกลางของข้อมูล แต่การวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ความส าคัญกับแหล่งและ
ความหมายของข้อมูลจากทรรศนะของผู้ให้ข้อมูลที่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการ
มองปรากฏการณ์จากทรรศนะของผู้ที่อยู่ในปรากฏการณ์นั้นช่วยให้เราเข้าใจความหมายและเหตุผลว่า 
อะไรเกิดขึ้น เพราะอะไร ตามตรรกะของผู้ที่ให้ข้อมูล บางครั้งปรากฏการณ์หรือข้อมูล (เชิงคุณภาพ) มี
ความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ปรากฏให้เห็น ในแง่ดังกล่าวหน้าที่ของนักวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
คือ พยายามท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยการตีความ ทั้งนี้เพ่ือท าให้งานวิจัยเชิง
คุณภาพดังกล่าวมีลักษณะของการให้ค าอธิบายที่ลึกซึ้งจากความหมายที่ซ่อนอยู่ 

ตัวอย่างเช่น การด าเนินการทางการเมืองของผู้น าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งล้วนมีความหมายของการ
กระท าหรือวัตถุประสงค์ที่ เกิดจากความคิด ความเชื่อ ค่านิยมทางการเมือง ดังนั้นการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือการด าเนินการทางการเมืองของผู้น าดังกล่าว นักวิจัยหรือผู้วิจัยต้อง
พยายามท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้นโดยการตีความ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าถึงความลึกซึ้งจาก
ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู ่
  ประการที่หก ดังที่กล่าวมาในประการที่สองว่า ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมือง 
ดังนั้นลักษณะของข้อมูลที่ได้มาโดยการเก็บรวบรวมจะต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะท่ีสะท้อนความคิด
หรือระบบคิดของผู้ตอบโดยตรง 

                                                           
4 ณรงค์ สินสวัสดิ,์ “การศึกษารัฐศาสตรแ์นวทางจิตวิทยาการเมือง” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธี

การศึกษาทางรัฐศาสตร์ เล่ม 2 หน่วยท่ี 8, (นนทบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 2545), หน้า 
356 
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 ตัวอย่างเช่น ถ้านักวิจัยต้องการได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปว่ามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใดในทรรศนะของ 
กราเบรียล อัลมอนด์ และ ซิดนีย์  เวอร์บา (Grabrial Almond and SidnyVerba) ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมการเมือง “แบบคับแคบ” “แบบไพร่ฟ้า” หรือ “แบบมีส่วนร่วม”  ในกรณีนี้เวลาเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวนักวิจัยจะต้องเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ มีลักษณะของข้อมูลเพ่ือตอบค าถามที่
ต้องการ หรือเก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลที่สะท้อนความคิดระบบคิดของผู้ตอบโดยตรง  หลังจากนั้น
นักวิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่าในที่สุดแล้ววัฒนธรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ
ในการเลือกตั้งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใด 

ยกตัวอย่างงานวิจัยของ อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ เรื่อง “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์”5 ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการศึกษาปัจจัยภายใน
องค์กร กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กร แกนน า ผู้ เข้าร่วม ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก กล่าวคือ พันธมิตรและการสร้างพันธมิตร รัฐบาลและฝ่ายตรงข้าม ของ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงท้ังแผ่นดิน 

จากลักษณะการตั้งค าถามในการวิจัยดังกล่าว ลักษณะค าตอบของค าถามวิจัยที่เป็นผลการวิจัย
นี้จึงมีลักษณะที่เป็นข้อความหรือเป็นการพรรณนา บรรยายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์ ไม่ใช้
ตัวเลขเพ่ือตอบค าถามการวิจัย โดยผลการวิจัยของงานวิจัยนี้พบว่า  จากการศึกษาองค์กรแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดินในฐานะองค์กรน าการเคลื่อนไหวเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พบว่า เป็นการเคลื่อนไหวภายใต้
สถานการณ์ที่ปัจจัยภายนอก กล่าวคือ รัฐบาลที่มีนโยบายการใช้ความรุนแรงและกฎหมายเข้ามา
ควบคุมการชุมนุม โดยอีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามในการสอดประสานกับฝ่ายต่อต้านผู้ชุมนุมที่เป็น
ประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ เพ่ือลดความชอบธรรมของฝ่ายผู้ชุมนุมและด ารงไว้ซึ่งอ านาจของรัฐบาล 
ประกอบกับปัจจัยภายในนปช.แดงทั้งแผ่นดินที่แม้ว่าจะมีลักษณะรูปแบบองค์กรด้านที่เป็นทางการ แต่
เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ผ่านปฏิบัติการทางการเมืองท าให้มองเห็นการขาดการเตรียมการวางแผนเชิงยุทธวิธีที่
เป็นระบบ มีการก าหนดยุทธวิธีการเคลื่อนไหวลักษณะที่เฉพาะหน้าตามสถานการณ์เป็นหลัก และ
ลักษณะความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการทั้งภายในหมู่แกนน า แกนน าย่อย และผู้ร่วมชุมนุม ปรากฏ
จากยุทธวิธีที่มีลักษณะเป็นไปเองทั้งที่ไม่ละเมิดแนวทางนโยบายขององค์กร และส่วนที่เป็นปัญหากับ

                                                           
5 อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์, “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธ์ิ” (หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑติ, สาขาวิชาการปกครอง. ภาควิชาการปกครอง. 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2553) 
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การเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน คือ ยุทธวิธีที่เป็นไปเองและละเมิดแนวทางนโยบายขององค์กร ซึ่งทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกดังกล่าวส่งผลให้น าไปสู่การปราบปรามและยุติการชุมนุมในวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในที่สุด 

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ตัวเลขที่เป็น
สัญลักษณ์ แต่เป็นค าพูดและข้อความหรือเป็นการพรรณนาที่บรรยายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์
ทางการเมืองที่ เกิดขื้น โดยผู้วิจัยต้องเข้าไปคลุกคลีกับข้อมูลและสิ่งที่ศึกษาซึ่งอาจจะได้แก่ ตัว
นักการเมือง จนสามารถเข้าถึงระบบความหมายและการรับรู้ของเขา กล่าวอีกนัยหนึ่ง การที่จะได้ข้อมูล
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ตนศึกษา ดังนั้นลักษณะของข้อมูลที่ได้มา
โดยการเก็บรวบรวมจะต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะที่สะท้อนความคิดหรือระบบคิดของผู้ตอบโดยตรง 
 
 
กิจกรรม 6.1.1 

โปรดระบุลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มาโดยสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.1 

การจะได้ข้อมูลผู้วิจัยต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ท าการศึกษา จะต้องมีการให้ความส าคัญกับ
แหล่งข้อมูลและความหมายของข้อมูลจากทรรศนะของผู้ให้ข้อมูล และต้องเป็นข้อมูลที่มีลักษณะที่
สะทอ้น ความคดิ ระบบคิดของผู้ตอบโดยตรง 
 

 
 
 
 

เรื่องที่  6.1.2  จุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
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 ในแง่ของหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริ มาณ
ในทางรัฐศาสตร์ จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มีจุดเน้นของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้6 

1. เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่  “ลึกซึ้ ง” และ “รอบด้าน” (holistic) เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จากการตั้งค าถามวิจัยใน 3 ลักษณะ คือ การตั้งค าถามว่าอะไร (what) 

อย่างไร (process) และ ท าไม (why) ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถได้ข้อมูลมาโดยการส ารวจ ผู้วิจัยหรือนักวิจัย
ต้องมองหาลู่ทางให้ได้ข้อมูลด้วยการใช้วิธี  “การสัมภาษณ์” (interview) และ “การสังเกต” 
(observation) ทั้งนี้เพ่ือให้การวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมือง
ที่ศึกษา 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลึกซึ้งและรอบด้าน เพราะลักษณะเด่นของ
การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เช่นเดียวกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปคือ เป็นงานวิจัยที่
ต้องการข้อมูลรอบด้าน ไม่ว่าการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษา “สังคมการเมือง”  หรือ “ปรากฏการณ์
ทางการเมือง” ล้วนแต่ต้องการการศึกษาอย่างรอบด้านทุกแง่ทุกมุม เพราะฉะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จึงต้องเก็บรายละเอียดทางด้านสภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน 
 การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ลึกซึ้งรอบด้าน ขณะเดียวกันมีความเชื่อถือได้ (reliability) นักวิจัย
หรือผู้วิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในกรณีของนักวิจัยสนาม จะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาที่

                                                           
6 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ด้ใน Fiona Devine. Op.cit.: Lisa-Harrison. Political Research: An 

Introduction. (New York: n.p., 2001); Jennifer Mason, Qualitative Researching, ( London: Sage 
Publications, 1998) ; อุทัย ดุลยเกษม,บรรณาธิการ, คู่มือการวิจยัเชิงคุณภาพ, (ขอนแก่น : สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2536) ; สภุางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, ( กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2535) 


 การตั้งค าถามวิจัยต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานั้น จะมีลักษณะของการตั้งค าถาม

หลักๆ 3 ลักษณะ ผ่านการใช้ค าวา่ อะไร (what) อย่างไร (how) และ ท าไม (why) ซึ่งน าไปสูล่ักษณะค าตอบที่

แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง 1) รัฐประหารคืออะไร ค าตอบจะเป็นการอธิบายว่าสิ่งท่ีศึกษาคืออะไร ซึ่งการตั้งค าถามวิจยั

ว่า “อะไร” เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกใช้ในการตั้งค าถามวิจยัมากนัก 2) รัฐประหารอย่างไร ค าตอบจะเป็นการช้ีให้เห็น

กระบวนการ (process) ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเป็นส าคญั 3) ท าไมถึงรัฐประหาร ค าตอบจะเป็นการแสวงหา

ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตเุป็นผล ในท่ีนี้คือแสวงหาสาเหตุที่น าไปสู่การรัฐประหาร จากตัวอยา่งทั้ง 3 กรณี จะเห็นได้ว่า

การจั้งค าถามวิจัยท่ีแตกต่างกัน โดยการใช้ค าว่า อะไร (what) อย่างไร (process) และ ท าไม (why) จะน าไปสู่การได้

ค าตอบของการวิจัยที่แตกตา่งกัน 
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ยาวนาน โดยตัวผู้วิจัยจะต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนหรือในสังคมการเมืองที่ตนจะท าการศึกษาวิจัยเป็น
เวลานาน ขณะเดียวกันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งที่ตนจะศึกษา 
 ตัวอย่างเช่น ถ้านักวิจัยหรือผู้วิจัยอยากจะเข้าถึงหรือต้องการศึกษา “การบริหารจัดการพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งว่ามีระบบการบริหารจัดการเช่นไร” นักรัฐศาสตร์ในฐานะนักวิจัยหรือผู้วิจัย
ก็อาจต้องเล่นบทบาทเข้าไปเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่าง
เต็มที่โดยไม่เปิดเผยว่าตนเป็นใคร โดยใช้ “วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม” (participant observation) 
การที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีดังกล่าวก็เพ่ือทีผู่้วิจัยจะได้ใช้ประสบการณ์ และมีส่วนร่วมทางจิตใจ
และพฤติกรรมในฐานะเป็นสมาชิกของพรรคด้วยวิธีการสังเกต รูปแบบนี้จะท าให้ผู้วิจัยในฐานะสมาชิก
ของพรรคสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ลึกซึ้งรอบด้าน ในเรื่องของระบบ
บริหารจัดการพรรคการเมืองนั้น ๆ 

2. เน้นความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย  จุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นนี้หมายความว่า เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เช่นเดียวกันกับการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยทั่วไปที่ให้ความส าคัญต่อการท าวิจัยกับมนุษย์ซึ่งต่างไปจากการท าวิจัยกับสิ่งอ่ืน ๆ การวิจัย
ชนิดนี้จึงเป็นการวิจัยที่ก าหนดให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเข้าไปสัมผัสกับมนุษย์คนอ่ืน ๆ ที่ตนท าวิจัย
ด้วยอย่างที่เรียกกันว่า “น าคนไปสัมผัสคน” ดังนั้นผู้วิจัยเวลาท าวิจัย ในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องรู้ 
ต้องตระหนักว่า ตนต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 

ฉะนั้น เวลานักวิจัยหรือผู้วิจัยเข้าไปหาชาวบ้านหรือประชากรที่ศึกษาเพ่ือไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
เช่น ในกรณีของการวิจัย “พฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวบ้าน” โดยใช้ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนน้อยเพราะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ก็คือ เพื่อดูว่าในการ
ไปลงคะแนนเสียงนั้น ชาวบ้านมีพฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในลักษณะใด และเวลาเลือก
ชาวบ้านเลือกตัวบุคคลหรือเลือกนโยบายของพรรค ในกรณีนี้นักวิจัยหรือผู้วิจัยเวลาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล ถ้าเก็บโดยวิธีการเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน นักวิจัยก็ต้องเข้าไปหาชาวบ้านด้วยความ                 
อ่อนน้อมถ่อมตน ท าตนให้เป็นที่รักของชาวบ้าน ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือนักวิจัยท าให้ชาวบ้าน หรือประชากร
กลุ่มตัวอย่างรักใคร่ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ ชาวบ้านหรือประชากรกลุ่มตัวอย่างก็จะยินดีเปิดเผยข้อมูลที่ผู้วิจัย 
ต้องการโดยเปิดเผย หรือปิดบังน้อยท่ีสุด 

3. เน้นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล อาทิ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นต้น  

การวิจัยคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองซึ่ งเป็นการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ในทางการเมือง การที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากจะเป็นการให้ความส าคัญ
แก่ผู้ถูกวิจัยแล้ว ยังเป็นการเคารพผู้ถูกวิจัยในฐานะเป็นเพ่ือนมนุษย์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ 
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การที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองจะท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสที่จะสร้างความสนิทสนมและความไว้เนี้อเชื่อใจ
กับผู้ถูกวิจัยซึ่งจะน าไปสู่การที่ผู้ถูกวิจัยจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่แท้จริงและครบถ้วน 
  4. เน้นหรือให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลด้านจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และความหมายที่
มนุษย์ก าหนดขึ้นมา ที่ไม่อาจปรากฏออกมาในรูปของข้อมูลเชิงประจักษ์* และไม่อาจแจงนับได้ 
เนื่องจากลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกทัศน์ ความรู้สึก
นึกคิด ค่านิยมทางการเมือง เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยให้นักวิจัยหรือผู้วิจัยเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองของผู้
ถูกวิจัย 
 ทั้งนี้แม้หลักการในการเก็บข้อมูลในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติที่
เป็นค่านิยม ความนึกคิด ความเชื่อของนักวิจัย แต่ในทางปฏิบัติการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ แปล และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นคงปฏิเสธได้ยากถึงการปราศจากอคติอย่างสิ้นเชิง
ผ่านการเก็บ แปล และวิเคราะห์ข้อมูลของนักวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยอาจมีโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ
บางอย่างชี้น า หรือเป็นกรอบความคิดของตนอยู่ไม่ว่าผู้วิจัยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม 

5. เน้นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย ไม่เน้นการส ารวจคนจ านวนมาก การที่
เน้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยก็เพ่ือน าไปสู่การได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือตอบ
ค าถามการวิจัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในการตอบค าถามการวิจัยได้
อย่างลุ่มลึก 
 
กิจกรรม 6.1.2 

โปรดบอกจุดเน้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มาพอเข้าใจ 
 
แนวตอบกิจกรรม 6.1.2 

เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ “ลึกซึ้ง” 
และ “รอบด้าน” ให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลด้านจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ความหมายที่มนุษย์
ก าหนดขึ้นมา รวมทั้งเน้นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
   

 

เรื่องที่ 6.1.3. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และ 

                                                           
* ในขณะที่การวจิัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูลจะเน้นการเก็บข้อมลูเชิงประจักษ์ เพราะการวิจัยเชิงปรมิาณ

ยึดปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) 
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ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
  

ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น สิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องก าหนดก่อนการเก็บข้อมูลคือ 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และขอบเขตการวิจัย 

 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 
            ประชากร (Population)7 หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายถึง
คนเพียงอย่างเดียว ประชากรอาจจะเป็นสิ่งของ เวลา สถานที่   เช่น ถ้าสนใจว่าความคิดเห็นของคน
ไทยที่มีต่อการเลือกตั้ง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรือถ้าสนใจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อหนึ่ง ประชากรคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนั้นทุกเครื่อง  แต่การเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วย
อาจท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจ ากัด  การ
เลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น เรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตัวอย่าง (Sample)8 หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่น ามาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชากร การที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพ่ือการอ้างอิงไปยังประชากรอย่าง
น่าเชื่อถือได้นั้น จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยสถิติเข้ามา
ช่วยในการสุ่มตัวอย่างและการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นกลุ่มตัวอย่างใช้ค าว่า “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” (key informant) ซึ่ง
เป็นคนที่ผู้วิจัยคิดว่าจะให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือตอบค าถามการวิจัยตั้งไว้ได้ 
            การสุ่มตัวอย่าง9 (Sampling) หมายถึง กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัว
แทนที่ดขีองประชากร  
           วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น การสุ่มตัวอย่างที่เป็นที่ใช้กันค่อนข้างมาก คือ การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้เหตุผลในการเลือกเพ่ือความ
เหมาะสมในการวิจัยโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง โดยผู้วิจัยเชื่อว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นจะให้ข้อมูลที่สามารถน าไปตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ การเลือกกลุ่ม

                                                           
7 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง, http://pioneer.netserv.chula.ac.th/ ( สบคนเมื่อ 23 มกราคม 2561) โปรดดู 

Robert J. Franzese, Quantitative research in political science, (London : Sage., 2015) 
8 Ibid. 
9 Ibid. 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/
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ตัวอย่างแบบเจาะจงจึงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆของผู้ท าวิจัย10 
และการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain Sampling)11 ที่เป็นการ
เลือกตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยที่ตัวอย่างแรกจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเลือกตัวอย่างถัดไป 
และมีการแนะน าต่อไปจนกระทั่งได้ขนาดตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยต้องการ  เช่น ในการวิจัยเรื่องการทุจริต
คอรร์ัปชัน  เรื่องหนี้สินนอกระบบ   การปราบปรามยาเสพติด  โดยที่ผู้วิจัยจะท าการเลือกตัวอย่างแรก
ขึ้นมาก่อน  จากนั้นตัวอย่างแรกที่ได้เลือกมาก็จะเป็นผู้ให้ชื่อของตัวอย่างที่สองต่อไป  และตัวอย่างที่
สองก็จะเป็นผู้ให้ชื่อของตัวอย่างที่สามต่อไป ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งได้ขนาดตัวอย่างตามที่ผู้วิจัย
ต้องการ 

ยกตัวอย่างงานวิจัยของ อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ เรื่อง “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ ”12  ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการศึกษาปัจจัยภายใน
องค์กร กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กร แกนน า ผู้ เข้าร่วม ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก กล่าวคือ พันธมิตรและการสร้างพันธมิตร รัฐบาลและฝ่ายตรงข้าม ของ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงท้ังแผ่นดิน 
           เพ่ือให้ได้ค าตอบของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล จากประชากร 3 
กลุ่ม ได้แก่ 1) แกนน ากลุ่มต่างๆ ช่วงการก่อตัวที่เริ่มจากแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) 
2) แกนน า นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ที่เป็นแกนน าส่วนกลางมีอ านาจตัดสินใจ และ 3) แกนน าส่วนภูมิภาค 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 22 คน  
ดังนี้ 

1 แกนน ากลุ่มต่างๆ ช่วงการก่อตัวที่เริ่มจากแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) สุ่ม
ตัวอย่างเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน ได้แก่  

1.1 วรรณกิจ ทองสุข : แกนน ากลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ 
1.2 ณัฐวุฒิ ด้วงนิล : แกนน ากลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ 
1.3 โชติศักดิ์ อ่อนสูง : แกนน าเครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร 

                                                           
10 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง, http://pioneer.netserv.chula.ac.th/ ( สบคนเมื่อ 23 มกราคม 2561) 
11

 Sampling Method. 
http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538635197 ( สบคนเมื่อ 23 มกราคม 
2561 

12 อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์, “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธ์ิ”, 2553, หน้า 7-9. 

http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538635197
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1.4 ปรัชญา สุรกาจรโรจน์ : ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหารและกลุ่ม 24 
มิถุนาประชาธิปไตย 

1.5 ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่า : แกนน ากลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ 
1.6 สันต์ หัตถีรัตน์ : แกนน ากลุ่มสมาพันธ์ประชาธิปไตย 
1.7 ประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ : แกนน ากลุ่มสมาพันธ์ประชาธิปไตย และแกนน าแนวร่วม

ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) รุ่น 2 
1.8 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ : นักวิชาการผู้ร่วมก่อตั้งแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) 
1.9 สมยศ พฤกษาเกษมสุข : แกนน ากลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยและแกนน าแนวร่วม

ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) รุ่น 2 
1.10 สมบัติ บุญงามอนงค์ : แกนน าเครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร แกนน ากลุ่มพลเมือง

ภิวัฒน์ และแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) รุ่น 2 
1.11 สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ : แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.)รุ่น 2 

และแกนน ากลุ่มแดงสยาม 
1.12. จักรภพ เพ็ญแข : แกนน ากลุ่มพีทีวีและผู้ร่วมก่อตั้งแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จ

การ (นปก.) 
2 แกนน า นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ที่เป็นแกนน าส่วนกลางมีอ านาจตัดสินใจ สุ่มตัวอย่างเจาะจง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 7 คน ได้แก ่

2.1 จรัล ดิษฐาอภิชัย 
2.2 เหวง โตจิราการ 
2.3 ธิดา ถาวรเศรษฐ 
2.4 นิสิต สินธุไพร 
2.5 ขวัญชัย สาระคา 
2.6 ชินวัฒน์ หาบุญพาด 
2.7 มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ 

3. แกนน าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่วนนี้มีข้อจ ากัดในการสัมภาษณ์ คือ แกนน าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ภาคอิสานเป็นหลัก สุ่มตัวอย่างเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน ได้แก ่

3.1 อุบลกาญจน์ อมรสิน : แกนนาจังหวัดอุบลราชธานีและรองประธานเครือข่ายคนเสื้อแดง
ภาคอิสาน 19 จังหวัด 

3.2 ศักดิ์นรินทร์ กองแก้ว : แกนนาจังหวัดนครราชสีมา 
3.3 คุณโอ๋ (นามแฝง) : ผู้ประสานงานในพื้นที่ภาคอิสานตอนบน 
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จากชื่อเรื่องและค าถามวิจัยที่สนใจศึกษาการเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ งานวิจัยนี้จึงแสวงหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลที่เป็นแกนน าหลักของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็น
ส าคัญ เพ่ือให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาสู่การตอบค าถามการวิจัย โดยก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
และการสุ่มตัวอย่าง ข้างต้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตของการวิจัย  เป็นสิ่ งที่ผู้ วิจัยก าหนดขึ้นเพ่ือจ ากัดขอบเขตในการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เชื่อมโยงกับผลของการวิจัยที่มีอ านาจในการอธิบายภายใต้ขอบเขตการวิจัย
ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
 ทั้งนี้ ขอบเขตที่ควรระบุไว้ในงานวิจัย ได้แก่ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการก าหนดว่าในงานวิจัยที่ศึกษานี้ในประเด็นใดบ้าง ซึ่งขอบเขต 
ด้านเนื้อหาจะถูกก าหนดอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพราะวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นสิ่งที่บอกว่าในการวิจัยเรื่องนั้นๆ ศึกษาในประเด็นใดบ้าง 

2.  ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นการก าหนดช่วงเวลาในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมือง 
ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการก าหนดช่วงระยะเวลาของปรากฏการณ์ที่ศึกษา 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา เป็นการก าหนดว่าในประเด็นที่ศึกษา ศึกษาในพ้ืนที่ไหน 
เช่น พ้ืนที่ภาคเหนือ พ้ืนที่ภาคอีสาน จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 

ขอบเขตในการวิจัยจะเป็นตัวก าหนดว่าผลการวิจัยมีอ านาจในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการ
เมืองในขอบเขตแค่ไหน กล่าวคือ ผลการวิจัยมีอ านาจในการอธิบายในขอบเขตที่ผู้วิจัยก าหนด 
นอกเหนือจากขอบเขตที่ผู้วิจัยก าหนด ผลการวิจัยนี้อาจไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การเมืองนั้นได้ 

ยกตัวอย่าง ถ้าสนใจท าการวิจัยเรื่อง สาเหตุการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ค าถามใน
การวิจัยคือ อะไรคือสาเหตุการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษา
สาเหตุการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 งานวิจัยนี้สามารถก าหนดขอบเขตการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  คือ สาเหตุการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การเข้ารับต าแหน่งของรัฐบาลทักษิณ 2 (พ.ศ. 2548-

2549)  ถึง 19 กันยายน 2549 
3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการศึกษา –  
การก าหนดขอบเขตในการวิจัยไว้เช่นนี้ เป็นการจ ากัดขอบเขตของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่

สนใจศึกษาให้มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ไม่กว้างเกินไปจนไม่สามารถท าการวิจัยได้ภายในระยะเวลา
และงบประมาณที่จ ากัดได้ ซึ่งการก าหนดขอบเขตการวิจัยนั้นขึ้นกับผู้วิจัยเป็นส าคัญว่าจะก าหนด
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ขอบเขตการศึกษาไว้อย่างไรตามความสนใจของผู้วิจัย โดยค าตอบของงานวิจัยจะมีอ านาจในการ
อธิบายภายใต้ขอบเขตที่ผู้วิจัยก าหนดหรือมีอ านาจในการอธิบายเฉพาะกรณีมากกว่าความสามารถใน
การอธิบายได้ท่ัวไปที่อยู่ในรูปข้อสรุปทั่วไป (generalization) 

จากตัวอย่าง ผลการวิจัยข้างต้นจึงเป็นการตอบสาเหตุการรัฐประหารที่มีจุดเริ่มต้นในรัฐบาล
ทักษิณ 2 เท่านั้น ไม่รวมสาเหตุที่น าไปสู่การรัฐประหารนับตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ 1 (พ.ศ. 2544-2548) 
ซึ่งสาเหตุที่น าไปสู่การรัฐประหารที่มีจุดเริ่มต้นในการศึกษาที่แตกต่างกัน อาจน าไปสู่สาเหตุการ
รัฐประหารที่แตกต่างกันได้ ซึ่งถ้างานวิจัยนี้ก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การเข้ารับต าแหน่งของ
รัฐบาลทักษิณ 1 และรัฐบาลทักษิณ 2 (พ.ศ. 2544-2549)  ถึง 19 กันยายน 2549 ผลการวิจัยอาจจะ
แตกต่างจากการก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การเข้ารับต าแหน่งของรัฐบาลทักษิณ 2 (พ.ศ. 
2548-2549)  ถึง 19 กันยายน 2549 ก็ได้ 

ยกตัวอย่างงานวิจัยของ อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ เรื่อง “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ ”13  ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการศึกษาปัจจัยภายใน
องค์กร กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กร แกนน า ผู้ เข้าร่วม ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก กล่าวคือ พันธมิตรและการสร้างพันธมิตร รัฐบาลและฝ่ายตรงข้าม ของ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงท้ังแผ่นดิน 

ยกตัวอย่างงานวิจัยของ อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ เรื่อง “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ ”14  ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการศึกษาปัจจัยภายใน
องค์กร กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กร แกนน า ผู้ เข้าร่วม ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก กล่าวคือ พันธมิตรและการสร้างพันธมิตร รัฐบาลและฝ่ายตรงข้าม ของ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงท้ังแผ่นดิน 

ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
การศึกษาลักษณะขององค์กรทางสังคมผ่านการเคลื่อนไหวของขบวนการแนว ร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน โดยเริ่มตั้งแต่การก่อตัวของขบวนการ
ภายหลังการเกิดรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 จนการชุมนุมใหญ่ที่เริ่มเม่ือวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่สิ้นสุดในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยแบ่งช่วงการ 

เคลื่อนไหวออกเป็น 2 ช่วง คือ 

                                                           
13 อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์, เรื่องเดยีวกัน, หน้า7-9. 
14 อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์, เรื่องเดยีวกัน, หน้า.4. 
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1.ช่วงการก่อตัวขององค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.)แดงทั้ง
แผ่นดิน คือ ตั้งแต่หลังรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 - ก่อนการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2553 

2.ช่วงการศึกษาลักษณะองค์กรของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.)
แดงทั้งแผ่นดินผ่านปฏิบัติการทางการเมือง คือ ตั้งแต่การชุมนุมใหญ่ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 
– วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

ซึ่งเป็นการก าหนดขอบเขตทางด้านระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือให้ได้ค าตอบของการวิจัยที่
เฉพาะเจาะจงและมีอ านาจในการอธิบายในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
กิจกรรม 6.1.3 

จงอธิบาย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และขอบเขตการวิจัยมาโดยสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 6.1. 

ประชากร (Population)  หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายถึงคน
เพียงอย่างเดียว ประชากรอาจจะเป็นสิ่งของ เวลา สถานที่    
         กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่น ามาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชากร การที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพ่ือการอ้างอิงไปยังประชากรอย่าง
น่าเชื่อถือได้นั้น จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม  ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น
กลุ่มตัวอย่างใช้ค าว่า “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” (key informant) ซึ่งเป็นคนที่ผู้วิจัยคิดว่าจะให้ข้อมูลส าคัญ
เพ่ือตอบค าถามการวิจัยตั้งไว้ได้ 
          การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หมายถึง กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่
ดีของประชากร ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นการสุ่มตัวอย่างที่เป็นที่ใช้กันค่อนข้างมาก คือ การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ 
(Snow Ball or Chain Sampling)   

ขอบเขตของการวิจัย เป็นสิ่ งที่ผู้ วิจัยก าหนดขึ้นเพ่ือจ ากัดขอบเขตในการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เชื่อมโยงกับผลของการวิจัยที่มีอ านาจในการอธิบายภายใต้ขอบเขตการวิจัย
ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
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ตอนที ่6.2 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเรื่อง 
6.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์  
6.2.2 เครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

แนวคิด 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เช่น การสังเกตการณ์ 

การสัมภาษณ์ และ การใช้ข้อมูลจากเอกสาร เป็นต้น 
2.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ แบบ

สังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาตอนที่ 6.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้  
2. อธิบายเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
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ความน า 
 
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า วิธีการเชิงคุณภาพ หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  อันได้แก่ การ
สังเกตหรือการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าว 
รัฐศาสตร์สามารถน ามาใช้ในศาสตร์ของตนได้ นั่นคือ รัฐศาสตร์สามารถน าวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ 
การใช้ข้อมูลจากเอกสาร เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ตอนที่ 6.2 จะได้กล่าวถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้ข้อมูลจากเอกสาร เป็นส าคัญ 

นอกจากที่กล่าวในตอนที่ 6.2 ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบอ่ืน เช่น การระดมสมอง 
(brainstorming) ซึ่งเป็นการอภิปรายแบบระดมสมอง ผู้ที่น าวิธีการอภิปรายแบบระดมสมองมาใช้เป็น
ท่านแรก คือ Alex Osborn  การอภิปรายแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายเกิดความคิด
สร้างสรร ฉะนั้นเมือ่ถึงตอนการด าเนินการอภิปรายที่ส าคัญ จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็น และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระดมพลังสมอง
ของแต่ละคนในการแก้ปัญหานั้น โดยปราศจากการสกัดกั้นทางความคิด  ใครจะแสดงความคิดเห็น
ก่อนหลังได้ตามโอกาส ส าหรับในช่วงแรกของการสัมมนาจะไม่มีการวิเคราะห์  วิจารณ์ หรือตีความ
คิดเห็น หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะของสมาชิกโดยเด็ดขาด แต่จะใช้เวลาช่วงหลังของการสัมมนาจะปล่อย
ให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและต้องท าอย่างทั่วถึงซึ่งจะใช้เวลานานพอสมควร  ซึ่งตลอดเวลา
ของการแสดงความคิดเห็นจะต้องบันทึกไว้ทั้งหมด โดยการบันทึกดังกล่าวสมาชิกทุกคนต้องเห็นร่วมกัน
และรับทราบร่วมกัน เป็นต้น 
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เรื่องที่ 6.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ 
 
 จากที่กล่าวมาในเรื่องที่ 6.1.1 และ 6.1.2 ลักษณะของข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ และจุดเน้น
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่าข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ที่นักวิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษมากเรื่องหนึ่งคือ ข้อมูลที่เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ความ
เชื่อทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ได้มาโดยง่าย ต้องมีการคลุกคลีกับประชากร
ทีศ่ึกษา ซึ่งอาจจะเป็นนักการเมือง ผู้น าทางการเมือง เป็นต้น จนสามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด ความ
เชื่อ ความหมายและการรับรู้ของประชากรที่ศึกษาได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ การสังเกตการณ์
หรือการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ข้อมูลเอกสาร เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสังเกตการณ์
หรือการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้ข้อมูลจากเอกสารเท่านั้น* 
6.2.1.1. การสังเกตการณ์ 

การสังเกตการณ์  หรือ การสังเกต  (observation) โดยทั่วไปหมายถึง การเฝ้าดูสิ่งที่
เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอย่างเอาใจใส่หรืออย่างใกล้ชิด และก าหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพื่อ
วิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอ่ืน การสังเกตเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
มีการใช้กันมายาวนานจากนักวิจัยทางจิตวิทยาและนักวิจัยทางการศึกษา15  การสังเกตที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปจะมีประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทแรก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) หรือที่เรียกว่า การ
สังเกตภาคสนาม (field observation) หรือที่ เรียกว่า การสังเกตเชิงคุณภาพ (qualitative 
observation) การสังเกตประเภทนี้โดยทั่วไปแตกต่างไปจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม16 เพราะการ

                                                           
* ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเตรยีมตัวและ

ข้อมูลสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ข้อมูลเอกสาร และการตรวจสอบข้อมลู 
15 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ด้ใน D. M. Irwin, Observational Strategies for child Study, 

(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980) , F. Foster, Observing School: A Methodological 
Guide, (London: Paul Chapman, 1996) 

16Keith F. Punch, Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative 
Approaches, (London: Sage Publica¬tions, 1998), p. 188. 
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สังเกตประเภทนี้ผู้สังเกตจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษา ในแง่ของการมีกิจกรรมร่วมกัน 
มีการกระท ากิจกรรมด้วยกัน ขณะเดียวกันก็พยายามให้คนในชุมชนหรือในสังคมการเมืองที่ศึกษา
ยอมรับว่าผู้สังเกตมีสถานภาพและบทบาทเช่นเดียวกับตนหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มตน 

โดยทั่วไปการสังเกตประเภทนี้มักใช้ในการศึกษาชุมชนหรือสังคมการเมืองขนาดเล็ก ในแง่ของ
ระเบียบวิธี การสังเกตประเภทนี้จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ “การสังเกต” “การซัก
เพ่ือไต่ถาม”' และ “การจดบันทึก” นอกเหนือไปจากการเฝ้าดูแล้วนักวิจัยจะซักหรือไต่ถามบางสิ่ง
บางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้จากการสังเกต 

ในแง่ของหลักการ การสังเกตประเภทนี้ตัวผู้วิจัยหรือนักวิจัยจะต้องเข้าไปอยู่อาศัยกับ
ประชากรที่ตนท าการศึกษา เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของประชากรประจ าวัน เช่น ถ้านักวิจัยต้องการศึกษา
พฤติกรรมในการซื้อเสียงในชุมชน ในสังคม หมู่บ้าน ต าบล ถ้าใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม นักวิจัยก็
ต้องเข้าไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านเป็นเดือน ๆ ในช่วงก่อนเลือกตั้ง และเมื่อเข้าไปอยู่อาศัยกับประชากรที่
ศึกษาแล้ว จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชากรกับชาวบ้านในชุมชนที่ตนท าการศึกษาให้มากที่สุด 
นักวิจัยอาจมีกิจกรรมต่าง ๆ กับประชากร ในแง่ดังกล่าว การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมจึงเป็น
หลักการส าคัญที่สุดที่นักวิจัยจะต้องได้รับการยอมรับจากประชากรที่ตนท าการศึกษา โดยจะต้องเข้ากับ
ประชากรหรือชาวบ้านได้ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชากรที่ตนท าการศึกษา เพ่ือจะได้เก็บรวบรวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเสียงที่แท้จริงที่นักวิจัยต้องการ ทั้งนี้นักวิจัยจะประสบความส าเร็จในการวิจัยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้จะต้องแสดงบทบาท ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก ต้องอยู่อาศัยในชุมชนที่ศึกษาให้นานที่สุด อย่างน้อยต้องหลายเดือนก่อนมีการ
เลือกตั้ง นั่นหมายความว่าจะต้องอยู่ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ ทุกวันอาจจะเป็น 1 ปีไม่ใช่ไป ๆ มา ๆ เมื่อเข้า
ไปอยู่อาศัยกับประชากรที่ตนศึกษา จะต้องมีการกระท าทางการเมืองกับประชากร เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ประชากรหรือชาวบ้านให้มากที่สุดเท่าที่ประชากรที่ศึกษาจะอนุญาตให้ได้ แล้วสังเกตพฤติกรรม
ทางการเมืองในมิติต่าง ๆ ของประชากรที่ตนท าการศึกษาทุกด้านหรือทุกแง่มุมของชีวิตทางการเมือง 
เรียนรู้ทุกอย่างเก่ียวกับประชากร พยายามเข้าใจความคิดการมองโลกทัศน์ทางการเมืองของประชากรที่
ตนท าการศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดี ในตอนแรก ๆ พฤติกรรมของประชากรอาจไม่เป็นธรรมชาติ แต่เมื่อ
นักวิจัยหรือผู้วิจัยอยู่นานเข้า ๆ ประชากรที่ท าการศึกษาจะคุ้นเคยและรู้จักนักวิจัยดีพอ ในที่สุดก็
อาจจะให้ข้อมูลที่นักวิจัยต้องการได้ 

ประการที่สอง ในการอยู่กับชาวบ้านนักวิจัยควรใช้ภาษาท้องถิ่น กินอยู่ การเลือกแต่งตัว 
ใช้ชวิีตประจ าวันเหมือนประชากรที่ท าการศึกษาทั่วไป 

ประการที่สาม พยายามหลีกเลี่ยงอคติโดยวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่แสดงความ
คิดเห็นเข้ากับฝ่ายใด 
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บทบาททั้ง 3 ประการ ที่แสดงโดยนักวิจัยหรือผู้วิจัยก็เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน
กับประชากรที่ศึกษานั่นเอง17  ในที่สุดอาจน าไปสู่การให้ข้อมูลในการซื้อเสียงที่เกิดขึ้นในชุมชนให้กับ
นักวิจัย 

กล่าวโดยสรุป การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมีลักษณะ ดังนี้ เน้นการแฝงตวัของผู้วิจัย เพ่ือได้
รู้ ได้เห็น ได้คิด ได้รู้สึก เสมือนหนึ่งตนเองเป็นสมาชิกของชุมชนหรือสังคมระดับเล็ก ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็น
หมู่บ้าน เผ่าชนใดที่มีวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็น
นักวิจัยที่สามารถวิเคราะห์แบบแผนของการจัดระเบียบสังคมหรือระเบียบทางการเมืองนั้นอย่างมี
เหตุผลทางทฤษฎี 

หัวใจของการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  คือ การจัดหาความสมดุลระหว่าง  “ความผูกพัน”  
กับ  “การแยกพัน” หรือ “การไม่เก่ียวข้อง” (detachment) ชื่งอาศัยทั้งศิลป์และศาสตร์ 
 การมี “ความผูกพัน” ก็เพ่ือเข้าใจสภาพความเป็นจริงเชิงจิตวิทยาของวัฒนธรรมที่ศึกษา ความ
จริงเชิงจิตวิทยา แปลว่า ความจริงตามความคิดของเจ้าของวัฒนธรรม คือ นักวิจัยต้องคิดได้ให้
เหมือนกับประชากรที่ตนศึกษา 

“การแยกพัน” มีความจ าเป็น เพราะจะช่วยให้เกิดการมองอย่างปราศจากความล าเอียง เพ่ือดู
ความสัมพันธ์การท าหน้าที่และประโยชน์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบสังคม ซึ่งเจ้าของวัฒนธรรม
ทางการเมืองเองไม่จ าเป็นต้องตระหนักว่า กฎเกณฑ์นั้นเป็นอย่างไร ตามสายตาของผู้วิจัยหรือนักวิจัย18 

ส าหรับสมมติฐานของการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (อย่างใกล้ชิด) มีดังนี ้
ประการที่หนึ่ง  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเป็นการมองภาพของผู้ที่ถูกวิจัย 

อย่างทั่วทุกด้าน สมมติฐานข้อนี้ นักวิจัยเชิงคุณภาพเชื่อว่า การเข้าใจพฤติกรรมของผู้ที่ถูกวิจัยอย่างทั่ว
ทุกด้าน จะท าให้นักวิจัยได้ข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้สนิทสนมและได้สังเกตวิถีชีวิตของบุคคล
อย่างสม ่าเสมอ 

ประการที่สอง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิต
ของผู้ที่ถูกวิจัย สมมติฐานข้อนี้คือ ผู้วิจัยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและวิถีชีวิตของผู้ที่ถูกวิจัย ท า
ให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากผู้ที่ถูกวิจัยโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่ งที่ เป็นไปได้ การรับรู้ เรื่องราวในวิถี
ชีวิตประจ าวันจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในกลุ่มหรือชุมชนเป็นระยะเวลานานพอสมควร เพ่ือที่จะได้
ทราบความเป็นไปของวีชีวิตของผู้ที่ถูกวิจัย 

                                                           
17 พัฒนาจาก งามพิศ สัตย์สงวน, “ลักษณะงานวิจยัสนามทางมานุษยวิทยา”, ใน  งามพิศ สัตย์สงวน 

(บรรณาธิการ), ประสบการณ์ทางมานุษยวิทยาข้ามวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
,2539), หน้า 4 – 5 

18 ธีรเวทย์ ประมวลรัฐการ, “งานสนามในการวิจัยทางมานุษยวิทยา”, เรื่องเดียวกัน, หน้า 74-75 
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 ประการที่สาม  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเป็นการเข้าไปรู้เห็นเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ของผู้ที่ถูกวิจัย สมมติฐานข้อนี้เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยเชื่อว่า การได้เข้าไปมีส่วนร่วม มีความเข้าใจ
เรียนรู้ในเรื่องของภาษา การพูด ประเพณีในชุมชนของผู้ที่ถูกวิจัยเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือที่จะได้
เข้าใจข้อเท็จจริงมากยิ่งข้ึน 

ประการที่สี่  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเป็นการแสดงบทบาทระหว่างผู้วิจัย
กับผู้ที่ถูกวิจัย สมมติฐานข้อนี้เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยเชื่อว่า ผู้วิจัยได้แสดงบทบาทหนึ่งที่ผู้ถูกวิจัยได้อนุญาตให้
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ และสังเกตในระยะเวลานานที่อยู่ร่วมกัน ท าให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยจนท าให้
ผู้วิจัยสามารถท่ีจะได้ข้อมูลต่าง ๆ มาก และละเอียดยิ่งขึ้น  

การสังเกตประเภทต่อมา คือ  “การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม” (non-participant 
observation) เป็นการสังเกตที่นักวิจัยจะท าการสังเกตอยู่วงนอก  คือ  เป็นการเฝ้าดูโดยผู้วิจัยมิได้
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือร่วมกระท าในเหตุการณ์ที่ตนดูอยู่  หรือเป็นเรื่องของการกระท าตนเป็น
บุคคลภายนอกโดยไม่ได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ท าอยู่ หรือหมายถึงการไม่ได้เข้าไปร่วมใช้ชีวิตหรือ
กิจกรรมกับกลุ่มที่ท าการศึกษา รวมทั้งการไม่ได้เข้าไปอยู่ในบริเวณสถานที่นั้นด้วย โดยทั่วไปการสังเกต
ประเภทนี้มักใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกถูกรบกวนจากการสังเกต การสังเกตประเภทนี้ไม่
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลได้ละเอียดสมบูรณ์เท่ากับประเภทแรก 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้สามารถแบ่งได้ ดังนี้19 
1. การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (structured observation) เป็นการสังเกตการณ์ที่เป็น

ระบบ โดยทั่วไปตัวผู้ศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์ จึงมีการเตรียมการสังเกต เช่น 
ก าหนดประเด็น หัวข้อ เค้าโครงไว้ล่วงหน้า  

2. การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง  (unstructured observation) เป็นการสังเกตการณ์ที่ผู้
ศึกษาไม่ได้ก าหนดเค้าโครงไว้ล่วงหน้า  เนื่องจากการสังเกตแบบนี้เป็นการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ที่
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พฤติกรรมที่แสดงออกจึงเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบุคคลนั้น  

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
ดังนี้  

1. การสังเกตทั้ง 2 ประเภทต่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสังเกตพฤติกรรมและเหตุการณ์ลักษณะ
ส าคัญ ๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์และความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคมเหมือนกัน 
                                                           

19 ปรับปรุงจาก สุภางค์ จันทวานิช, “วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ”, ใน อุทัย ดุลยเกษม, อ้าง
แล้ว, หน้า 98-100 และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, “การวิจัยการสื่อสาร”, จุลสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 
(สิงหาคม-ตุลาคม 2544) หน้า 25-28; Jennifer Mason. Op. cit., pp. 60-81 
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2. สิ่งส าคัญที่ต้องสังเกต ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตประเภทใดต้องสังเกตการกระท า เช่น การใช้
ชีวิตประจ าวันแบบแผนการกระท า ความหมายของการกระท า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมใน
ที่ท าการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชน และสภาพสังคม โดยทั่วไปเมื่อมีการสังเกต
มักจะมีการจดบันทึก 

3. ในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรใช้การสังเกตโดยตรงในระยะแรกของการเริ่มท างาน
ภาคสนาม เช่น ในการส ารวจชุมชนหมู่บ้าน จากนั้นจึงค่อยเริ่มใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ที่เป็น
เช่นนั้นเพราะการการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใช้เวลาสั้นกว่า ขณะเดียวกันผู้วิจัยไม่ต้องพะวงกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือในเหตุการณ์ที่ตนยังก าหนดได้ไม่แน่ชัดว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
เหตุการณใ์ด 
6.2.1.2 การสัมภาษณ์ 
  การสัมภาษณ์ (interview) เป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามผู้ตอบ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีนี้เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักวิจัยหรือผู้วิจัย
สามารถเข้าถึงการรับรู้ของบุคคล ความหมายที่บุคคลแสดงออกมา20 นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น เพราะผู้สัมภาษณ์มีโอกาสอธิบายขยายความหรือซักถามเพ่ิมเติมได้ 
รัฐศาสตร์สามารถน าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพแบบนี้มาใช้ในการวิจัยของศาสตร์
ของตนได ้
 โดยทั่วไป การสัมภาษณ์มีหลายประเภท21 อาท ิ
 ประเภทที่หนึ่ง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(structured of formal interview) การสัมภาษณ์ประเภทนี้จะมีการก าหนดค าถามต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้า คือ มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว 
 ประเภทที่สอง การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ในการวิจัยเชิง
คุณภาพมักนิยมใช้การสัมภาษณ์แบบนี้ โดยเวลาใช้มักจะใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
โดยนักวิจัยมักจะเป็นผู้สัมภาษณ์เอง เพราะรู้ว่าต้องการข้อมูลชนิดไหน แบบใด 

                                                           
20 Keith F. Punch. Op.cit., pp. 174-175. 

 21 พัฒนาจากปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคของการท างานของนักพัฒนา , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,2543) หน้า 97-98 และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, การ
ประเมินผลโครงการ หลักการและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,2541) หน้า 
182-184  
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 ประเภทที่สาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อีกวิธีหนึ่งซึ่งผู้วิจัยต้องการได้ข้อมูลที่ไม่ได้มีการก าหนดโครงสร้างของข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้แน่นอน
ตายตัว ส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลจาก “ผู้ให้ข้อมูลหลัก” ที่ผู้วิจัยคิดว่าจะให้ข้อมูลส าคัญในการตอบ
ค าถามการวิจัยได้ดีที่สุด โดยผู้วิจัยเตรียมประเด็นค าถามมา และสัมภาษณ์โดยปล่อยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
พูดให้มากที่สุดเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและลึกที่สุด การสัมภาษณ์เชิงลึกจึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษของผู้สัมภาษณ์ ในการซักถามติดตามรายละเอียดเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ต้องการ โดยการติดตามประเด็นที่ก าลังซักถามกันอยู่ 
 วิธีการดังกล่าวนี้ในบางครั้งเรียกว่า “การสัมภาษณ์ในแนวลึก” นิยมใช้กันในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นประชากรขนาดเล็ก เช่น ชนชั้นผู้น า นักการเมือง ผู้น า
ทางวิชาการ เป็นต้น 
 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้ มีความเป็นธรรมชาติและสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
ระหว่างผู้เก็บ และผู้ให้ข้อมูล โดยไม่เร่งรัด ไม่แข็งกระด้างและยืดหยุ่น สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
ปลีกย่อยที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามผู้สัมภาษณ์จ าเป็นจะต้องก าหนดประเด็นต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้าว่า ตนเอง
จะต้องซักถามในเรื่องใดบ้าง และจะต้องพยายามซักถามให้ได้ครบประเด็น แม้ว่าจะปล่อยให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ให้ข้อมูล ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ตามความประสงค์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องซักถาม
ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ โดยพยายามให้การซักถามด าเนินไปอย่างราบรื่น และได้ข้อมูลตรงตาม
ประเด็นที่ต้องการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น 
หรือให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติของผู้ให้
สัมภาษณ์ในเรื่องนั้น ๆ 
 การสัมภาษณ์แบบนี้อาจเป็นแบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ หรืออาจจะเป็นแบบมีจุดความ
สนใจเฉพาะ หรืออาจจะเป็นแบบซักไต่ถาม ล้วงเอาส่วนลึกของความคิดความจริงออกมาจากผู้ถูก
สัมภาษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือเป็นการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เรียกว่า ผู้ให้ข่าว ที่
หมายถึงบุคคลที่มีความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์
แบบใด มักจะมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมสัมภาษณ์ การเริ่มสัมภาษณ์ ขั้นสัมภาษณ์ และขั้นสุดท้าย คือ 
ขั้นบันทึกข้อมูลและข้ันสิน้สุดการสัมภาษณ์ 
 นอกจากนี้ยังต้องมีเทคนิคการสัมภาษณ์ เช่น ต้องรู้ ว่าใครบ้างที่จะต้องสัมภาษณ์ และเวลา
สัมภาษณ์ควรจะมีการแนะน าตัว มีการเลือกสถานที่ในการสัมภาษณ์ มีการบันทึกค าตอบ เป็นต้น 
 ประเภทที่สี่  การสัมภาษณ์  “ผู้ให้ ข่าว” หรือ “ผู้ ให้ ข้อมูลหลัก” (key-informant 
interview) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้ว ที่จะช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้วิจัย
ที่เข้าไปในชุมชน ยกตัวอย่างอาจจะมีประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่างในชุมชนที่อาจถูกละเลย ล้มเลิก
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หรือเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หากนักวิจัยต้องการจะทราบเรื่องราวเหล่านี้ก็จะต้องอาศัยผู้ให้ข่าว คือคนที่จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยการเล่าเรื่องราวเก่า ๆ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกละเลยหรือยกเลิกไปให้ฟัง 
 อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์ “ผู้ให้ข่าว” หรือ “ผู้ให้ข้อมูลหลัก” โดยทั่วไปเป็นการซักถาม
บุคคลบางคนในชุมชนในสังคมการเมือง ที่นักวิจัยหรือผู้วิจัยเลือกขึ้นมาเพราะมีคุณสมบัติพิเศษ ความ
พิเศษของบุคคลคนนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาเป็นตัวแทนของชุมชนของสังคมการเมือง แต่อยู่ที่ว่า เขาเป็นสมาชิก
ของกลุ่มที่เป็นกระแสหลักในชุมชนในสังคมการเมือง และมีข้อมูลทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ทันสมัย หรือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สามารถตอบปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษาได้ ปกติผู้ให้ข่าวที่ดีต้องเป็นคนรู้จักแสดงออก ขณะเดียวกันเป็นคนซึมซับระบบวัฒนธรรม
ของชุมชนของสังคมการเมืองเข้าไปแล้วครุ่นคิดวิเคราะห์ จนสามารถตั้งข้อสังเกต ค าอธิบาย ข้อสรุป
บางประการได ้
 ตัวอย่างของการสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังปรากฏในงานวิจัยของชุติมา สุมน ที่
ได้วิจัยเรื่อง กลุ่มพลังประชาธิปไตยในประชาสังคม: บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง 
พ.ศ. 2536-253822 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะและบทบาทของกลุ่มพลัง
ประชาธิปไตยในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง ในช่วง พ.ศ. 2536-2538 (2) เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการผลักดันของกลุ่มพลังประชาธิปไตย และผลที่เกิดขึ้นต่อการตัดสินใจรับเอาข้อเรียกร้องใน
การปฏิรูปการเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาล 
 ในงานวิจัยนี้ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยเฉพาะในกรณีของ ร.ต.ฉลาด 
วรฉัตร ที่ท าการประท้วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการนุ่งขาวห่มขาวและถือศีลแปด ขณะเดียวกันได้มี
การยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในขณะนั้นคือ นายชวน หลีกภัย เรียกร้องให้รัฐบาลท าตามสัญญาประชาคม 
4 ข้อ อาทิ รัฐบาลต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้วุฒิสภาโดยเฉพาะประธาน
วุฒิสภาในขณะนั้นได้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าว ร.ต.ฉลาด  
วรฉัตร จึงให้สัมภาษณ์โต้ตอบประธานวุฒิสภาว่า “ผมเมื่อเลือกผู้แทนไปแล้ว ผู้แทนไม่ร่างรัฐธรรมนูญ 
ไม่ท างาน ผมก็มีสิทธิมาเรียกร้องว่า เวลานี้ประเทศชาติก าลังมีปัญหา......ผมบอกแล้วว่าถ้ารัฐบาลท า
ไม่ได้ แค่ร่างรัฐธรรมนูญมาจากสภาผู้แทนท าไม่ได้ ผมก็ย้อนถามรัฐบาลว่าไปยึดอ านาจจากสุจินดาเขา
ท าไม่ เพราะเขาบริหารตามรัฐธรรมนูญเขา...” 
  ตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร ที่กล่าวมาข้างต้นในงานวิทยานิพนธ์ของชุติมา 
สุมน นั่นคือ ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

                                                           
22 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ด้ใน ชุติมา สุมน, “กลุ่มพลังประชาธิปไตยในประชาสังคม: บทบาทใน

การผลักดันนโยบายปฏริูปการเมือง พ.ศ. 2536-2538” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการปกครอง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ,2541) หน้า 63-64 
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 ประเภทที่ห้า การสนทนากลุ่ม (focus group interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
คล้ายคลึงกับการสัมภาษณ์เจาะลึก ความแตกต่างอยู่ตรงที่การสัมภาษณ์เจาะลึกมุ่งเน้นสภาพของข้อมูล
เป็นรายบุคคล ในขณะทีก่ารสนทนากลุ่มเป็นสภาพข้อมูลที่มาจากผู้ให้ข้อมูลพร้อมกันหลายคน 
 “การสนทนากลุ่ม” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยนัดหมายผู้ให้ข้อมูลมาประชุมร่วมกัน
ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพ่ือการซักถาม เก็บข้อมูลที่ต้องการโดยผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือมีบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การแสดงความคิดเห็นหรือการซักถามจะเป็นในลักษณะการสนทนา 
ผู้ให้ข้อมูลโดยทั่วไปควรมีความรู้สึกว่า ตนสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่กระทบ-
กระเทือนผลประโยชน์ของตนในอนาคต การสนทนากลุ่มมีเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เรื่อง หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์หรือ
กระบวนการทางวัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ที่สามารถเข้าถึงจิตส านึก จิตใต้ส านึกหรือจิตไร้ส านึก ที่
เกิดจากการชี้แจงแสดงเหตุผลจนบรรลุไปสู่ข้อยุติที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่ม 
 ในการสนทนากลุ่มจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เก็บข้อมูลจะต้องให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้มี โอกาสแสดง
ความคิดเห็น และไม่ให้มีผู้ใดมีความส าคัญเหนือผู้อ่ืน เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นความคิดเห็นของผู้นั้น
มากกว่าเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม ในการซักถาม ผู้เก็บข้อมูลต้องไม่ป้อนค าถามน าหรือแสดงท่าที
ชี้แนะให้กลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่ม แสดงความคิดเห็นไปในทางใดทางหนึ่งที่ผู้เก็บข้อมูลต้องการ 
 การสนทนากลุ่มควรเริ่มเมื่อทุกคนได้มาครบพร้อมกัน และควรให้เสร็จภายในครั้งเดียว จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เก็บข้อมูลจะต้องเตรียมประเด็นต่าง ๆ ที่ควรถามไว้ล่วงหน้าและเก็บตามประเด็นให้
ครบถ้วน23  
 การสนทนากลุ่มท าให้ทราบความรู้ ทรรศนะ และพฤติกรรมของกลุ่ม องค์ประกอบของกลุ่ม 
โดยทั่วไปสมาชิกของการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะลึกประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีภูมิหลังคถ้ายคลึงกันเพ่ือจะ
ได้เป็นกลุ่มตัวแทนในเรื่องนั้น ๆ 
6.2.1.3. การใช้ข้อมูลจากเอกสาร 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ นอกจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์แล้วยังสามารถเก็บจาก การใช้ข้อมูลจากเอกสาร ที่จ าแนกได้หลายประเภท แต่ปกติมัก
จ าแนกตามที่มาของเอกสาร หรือจ าแนกเป็น “เอกสารชั้นต้น” (primary documents) และเอกสาร
ชั้นรอง (secondary documents)24  

                                                           

 23  สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, อ้างแล้ว, หน้า 187-185 
 

24 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
,2535) หน้า 107. Tim May, Social Research: Issues Methods and Process, (Buckingham: Open 
University Press,1996), pp. 159-160. 
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 เอกสารชั้นต้น คือ เอกสารที่เป็นข้อมูลหรือหลักฐานโดยตรง ถือเป็นต้นฉบับ เช่น เอกสารทาง
ป ระวั ติ ศ าส ต ร์  (historical documents) ก ฎ ห ม าย  (laws) ป ระกาศ ต่ า ง  ๆ  (declaration) 
พระราชบัญญัติ กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ (statutes) ที่ผู้วิจัยอาจน าข้อมูลเอกสารเหล่านี้ ไปตีความตาม
ความเข้าใจของตน 
 เอกสารชั้นรอง ได้แก่ ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่แล้ว นับตั้งแต่บันทึกประวัติบุคคล รายงานต่าง ๆ 
ไปจนถึงเอกสารทุกประเภทนับตั้งแต่รายงานการประชุม รายงานประจ า เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ส่วนบุคคล หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ ข้อมูลหลักฐานเอกสารเหล่านี้ได้มีผู้รวบรวมไว้แล้ว 
และนักวิจัยเชิงเอกสารน ามาใช้ในการวิเคราะห์หรืออ้างอิง 
 เอกสารที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะเป็นเอกสารส่วนบุคคลหรือเป็นเอกสารส่วนรวมก็ได้ ตัวอย่าง
เอกสารส่วนตัว ได้แก่ บันทึกความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี หรือจดหมายโต้ตอบระหว่างสมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพกับสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงค์ ส่วนเอกสารทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
ประกาศต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่  4 หรือบทความในหนังสือพิมพ์ ถือเป็นเอกสารทั่วไปเพราะมี
จุดมุ่งหมายให้ประชาชนรับทราบ 
 เอกสารชั้นรอง จึงเป็นเอกสารที่ผ่านการเขียนโดยผู้เขียนมาแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็น
เอกสารที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ บทความใน
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 ยกตัวอย่างเช่น หลักศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามค าแหง เป็นเอกสารชั้นต้น แต่หนังสือที่เขียนถึง
เนื้อหาที่เขียนไว้ในหลักศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามค าแหง เป็นเอกสารชั้นรอง เป็นต้น 
 โดยทั่วไปเวลาพูดถึงเอกสารมักจะมีการกล่าวถึงในขอบข่ายที่แคบ แต่จอห์น สก๊อตต์ ( John 
Scott) ได้เสนอค านิยามหรือให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับเอกสารที่กว้าง ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ค านิยามเก่ียวกับ “เอกสาร” ที่ จอห์น สกอ๊ตต์ได้ให้ค านิยามไว้ ปรากฏดังนี้25  
 “เอกสาร” หมายถึง ต้นฉบับที่มีการเขียนขึ้นมา การเขียนคือการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทน
ของถ้อยค าข้อความที่เกี่ยวพันกับการใช้ปากกา ดินสอ เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือเขียนหรือ
เพ่ือจารึกข้อความบนกระดาษ บนแผ่นหนังที่ใช้เขียนหนังสือโบราณหรือบนวัสดุอ่ืน อาทิ คอมพิวเตอร์ 
และการประมวลผลค า  
 ตามค านิยามของค าว่าเอกสารของจอห์น สก๊ อตต์ ที่กล่าวมาได้รวมเอาค านิยามหรือ
ความหมายของเอกสารที่หมายถึง รายงานเกี่ยวกับสถิติของทางราชการเข้าไว้ด้วย รวมทั้งค าปราศรัย
ทางการเมือง การอภิปรายโต้เถียง รายงาน และบันทึกของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐบาล 

                                                           

 25 J. Scott, A Matter of Record Documentary Sources in Social Research, ( Cambridge: 
Polity, 1990). Pp. 12-13 
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นอกจากนี้ยังได้รวมเอาเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อสารมวลชน บทนิยาย บทละคร แผนที่ ภาพวาด หนังสือ 
และเอกสารส่วนบุคคล เช่นชีวประวัติ อัตชีวประวัติ สมุดบันทึกไดอารี่ และประวัติศาสตร์บอกเล่า 
 ในส่วนของชีวประวัติและสมุดบันทึกไดอารี่ บางครั้งมีการเรียกว่า เอกสารที่บรรยายเกี่ยวกับ
ชีวิต (life-course documents) ที่ในทรรศนะของแฮร์ (Harre) เห็นว่า เอกสารเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจาก
ที่ได้มีการพรรณนาการ บรรยายเหตุการณ์ สมุดบันทึกไดอารี่เป็นการบันทึกทีบ่รรยายเกี่ยวกับชีวิตในแง่
ของจิตวิทยา ในขณะที่ชีวประวัติ เป็นการบรรยายเป็นการเขียนเกี่ยวกับอดีตของชีวิตที่ได้มีการรื้อฟืน
ก่อนที่จะมีการบรรยายหรือพรรณนา ในแง่ดังกล่าวแฮร์ระบุว่า ทั้งชีวประวัติและอัตชีวประวัติมีลักษณะ
ที่แตกต่างไปจากสมุดบันทึกไดอารี่26  
 นอกจากนี้บางครั้งเราอาจถือว่า ภาพถ่าย (photographs) ที่อยู่ตรงเส้นแบ่งหรือเส้นเขตแดน
ระหว่างวิชาว่าด้วยความงามและเอกสารถือเป็นเอกสารด้วยเช่นกัน27 เพราะภาพถ่ายโดยตัวเองถือเป็น
การท าหน้าที่บันทึกเหตุการณ ์
 ในแง่ของหลักการ การจ าแนกประเภทของเอกสาร นอกจากจะมีการจ าแนกตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ที่จ าแนกเป็นเอกสารชั้นตันและเอกสารชั้นรองแล้ว ยังสามารถจ าแนกอีกประเภทเป็นประเภท
ที่สามที่เรยีกว่า “เอกสารชั้นตติยภูมิ” หรือ “เอกสารชั้นสาม” (tertiary documents) 
 ตัวอย่างเอกสารชั้นตติยภูมิ ได้แก่ พวกดรรชนี บทคัดย่อ และบรรณานุกรม พวกบัญชีหนังสือที่
ในทรรศนะของคาร์ลเวิร์ต (Carlvert) เห็นว่า บัญชีหนังสือบางครั้งช่วยเราค้นหาบัญชีหนังสือด้วยกัน28

19 รวมทั้งประเภทเอกสารอ้างอิงทั้งหลายที่บรรดาห้องสมุดทั้งหลายมักท าหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวม
เอกสารอ้างอิงเหล่านี้ 
 นอกจากจะมีการจ าแนกประเภทของเอกสารเป็นทั้ง 2 และ 3 ประเภทดังกล่าวมาแล้ว ยังได้มี
การจ าแนก หรือแบ่งประเภทของเอกสารออกเป็นเอกสารภาคราชการ (public documents) และ
เอกสารภาคเอกชน (private documents) ซึ่งเอกสารทั้ง 2 ประเภทโดยทั่วไปมีความแตกต่างกัน29  
 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตในการใช้ “ข้อมูลจากเอกสาร” คือ เวลาน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ 
นักวิจัยเชิงเอกสารต้องอดทน30 เพราะข้อมูลเหล่านั้นมักใช้เวลาในการ “ตรวจสอบ” และ “การ
ตีความ”  

                                                           
26 R. Harre., Social Being, 2nd ed. (Oxford: Basil Black well, 1993), p. 220. 
27 J. Scott. op. cit., p. 13. 

 28 P. Carlvert.,“Using Documentary Sources.” In G. Allan and C. Skinner., eds., Handbook for 
Research Students in the Social Sciences, (London: Falmer, 1991), p. 120. 

29 Tim May, op. cit., pp. 161-162. 
30 สุภางค์ จันทวานิช, อ้างแล้ว, หน้า 108 
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 1. “ข้อมูลเหล่านั้นมักกินหรือใช้เวลาในการตรวจสอบ” หมายถึง เมื่อนักวิจัยได้ข้อมูลเอกสาร
มาไว้ในมือแล้ว นักวิจัยจะต้องตรวจสอบก่อนว่า เอกสารนั้นตรงกับความต้องการของตน และที่ส าคัญ
เป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่  
 โดยทั่วไปมีวิธีการที่จะช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งท าโดยการตั้งค าถาม ดังต่อไปนี้31  
 - เอกสารนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
 - เอกสารนี้มาถึงผู้วิจัยได้อย่างไร 
 -  เอกสารสมบูรณ์ครบถ้วนไหม 
 -  ใครเป็นผู้เขียนเอกสาร 
 -  ได้มีใครแก้หรือตรวจสอบเอกสารหรือยัง 
 - ผู้เขียนเอกสารต้องการอะไร  
 -  เอกสารนี้เขียนให้ใครอ่าน 
 - แหล่งข้อมูลผู้เขียนอยู่ที่ไหน 
 - ผู้เขียนมีความล าเอียงอะไรบ้าง 
 -  และผู้เข้าไปมีหน้าที่จะบอกความจริงแค่ไหน เป็นต้น 
  ในกรณีที่เอกสารที่ได้มาเป็นเอกสารส าเนาไม่ใช่ต้นฉบับ นักวิจัยจะต้องมีการตรวจสอบว่า
เอกสารที่ได้มาได้ถูกแก้ไขหรือเปล่า เหล่านี้คือที่มาของกินเวลาหรือใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล 
 2.  “ข้อมูลเหล่านั้นมักกินเวลาหรือใช้เวลาในการตีความ” หมายถึง ข้อมูลจากเอกสารเมื่อ
ได้มาแล้ว นอกจากจะต้องมีการตรวจสอบแล้วจะต้องมีการตีความ โดยเฉพาะถ้าข้อมูลนั้นเป็นการ
บันทึกความเห็นของบุคคลที่โดยทั่วไปมักจะมี “ลักษณะอัตวิสัย” (subjectivity) เพราะการบันทึก
ดังกล่าวจะมีการแสดงความโน้มเอียงของบุคคลนั้น ๆ 
 ดังนั้น เมื่อนักวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องใช้ข้อมูลจากเอกสารที่มีลักษณะดังกล่าว จึงต้องกินเวลา
หรือใช้เวลาในการตีความ ซึ่งการตีความดังกล่าวได้รวมเอาการที่นักวิจัยน าเอกสารชั้นต้นหรือชั้นรองมา
ใช้ด้วย โดยในการตีความดังกล่าวเป็นการตีความตามความเข้าใจของตน32  
 
 
กิจกรรม 6.2.1 

จงยกตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 

                                                           
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 111 
32 เรื่องเดียวกัน หน้า 107 
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แนวตอบกิจกรรม 6.2.1 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เช่น การสังเกตการณ์ การ

สัมภาษณ์ และ การใช้ข้อมูลจากเอกสาร เป็นต้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งในการวิจัยจะใช้เพียงเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะใช้ผสมผสาน
กันก็ได ้
 ตัวอย่าง ถ้านักวิจัยต้องการศึกษาวิจัย “บทบาทของผู้น าทางการเมืองไทยในปัจจุบัน” 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยหรือนักวิจัยจะใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมคือ แบบสังเกตผสมผสานกับแบบสัมภาษณ์ก็ได้ หรือจะใช้แบบสัมภาษณ์อย่างเดียวก็ได้ ใน
กรณีที่ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างเดียว นักวิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งแบบที่มีโครงสร้างหรือแบบที่ไม่มี
โครงสร้างก็ได้ 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
โดยทั่วไปมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  1 ต้องมีการวิเคราะห์/ศึกษาวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ท าการวิจัยก่อนว่า มีวัตถุประสงค์
ในเรื่องอะไรบ้าง 
  2 หลังจากนั้นจึงท าก าหนดแนวคิดหรือตัวแปร 
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  3 ระบุประเภทของเครื่องมอื ซึ่งอาจได้แก่ เเบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  4 สรัางกรอบในการสังเกต/สัมภาษณ์ซึ่งส่วน่ใหญ่ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นกรอบ
ในการสังเกต/ในการสัมภาษณ์ 
  5 สร้างแบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ์ในฐานะเป็นเครื่องมือให้ครอบคลมวัตถุประสงค์ 
  6 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
6.2.2.1 แบบสังเกตการณ์ 
 แบบสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลมา
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพของผู้น ารัฐบาลในปัจจุบัน มีค าถามในการวิจัยว่า 
ผู้น ารัฐบาลในปัจจุบันมีบุคลิกภาพอย่างไร จากค าถามในการวิจัยเช่นนี้ สิ่งผู้วิจัยต้องมุ่งแสวงหาค าตอบ 
คือ “บุคลิกภาพ” ของผู้น ารัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งบุคลิกภาพของผู้น ารัฐบาลจะเป็นอย่างไร แนวคิดเรื่อง 
“บุคลิกภาพของผู้น า” ที่ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมไว้ในบทที่ 2 ของการวิจัย จะมีส่วนช่วยอย่างส าคัญ
ว่าผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมใดของผู้น ารัฐบาลเพ่ือให้ได้บุคลิกภาพของผู้น า สมมุติจากการทบทวน
วรรณกรรม พบบุคลิกภาพของผู้น า เป็นแบบ ก ข ค ง  เป็นต้น  
 ถ้าผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ผู้วิจัยต้องออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรมข้อมูล
คือแบบสังเกตการณ์ แบบสังเกตการณ์อาจออกแบบเป็นดังนี้ 
 แบบสังเกตการณ์บุคลิกภาพของผู้น ารัฐบาลในปัจจุบัน 
บุคลิกภาพ ลักษณะบุคลิกภาพ เหตุการณ/์ช่วงเวลาที่แสดงออก 
ก   
ข   
ค   
ง   
  
 โดยแบบสังเกตการณ์นี้จะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต ทั้งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยอาจสมัครเข้าไปท างานในท าเนียบรัฐบาลเพ่ือให้ได้ใกล้ชิดกับผู้น ารัฐบาล 
หรือสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผ่านการสังเกตผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 
 
6.2.2.2. แบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
มาตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1)  ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 
 
เรื่องท่ีสัมภาษณ์........................................................  วันเดือน/ปีที่สัมภาษณ์......................................
  
เวลาที่เริ่มสัมภาษณ์........................................................ สถานที่สัมภาษณ์..............................................
  
ผู้สัมภาษณ์................................................................  ผู้ให้สัมภาษณ์....................................................
  
 
ประเดน็ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
1.  ท่านเห็นด้วยกับบทบาทของผู้น าทางการเมืองที่มีบทบาทในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายที่
ส าคัญ ๆ หรือไม่  

 □ เห็นด้วยเพราะ................................... 

 □ ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................. 
  
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ในกรณีที่เป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ส าคัญ เช่น เรื่องการคัาเสรี ผู้น า
ทางการเมืองควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 □ เห็นด้วย เพราะ.................................. 

 □ ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................. 
 
3. ท่านคิดว่าผู้น าทางการเมืองที่ใช้เวลาไปในการเยี่ยมเยียนราษฎร/ประชาชน เป็นเรื่องที่มีความ
เหมาะสม หรือไม่อย่างไร 

 □ เห็นด้วยว่าเหมาะสม.......................... 

 □ ไม่เห็นด้วย คิดว่าเป็นการไม่เหมาะสม.............................. 
 
 2 ) ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง 
  
เรื่องท่ีสัมภาษณ์......................................................... วันเดือน/ปีที่สัมภาษณ์......................................
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เวลาที่เริ่มสัมภาษณ์........................................................ สถานที่สัมภาษณ์........... ...................................
  
ผู้สัมภาษณ์................................................................  ผู้ให้สัมภาษณ์....................................................
  
ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 1. ท่านคิดว่า ผู้น าทางการเมืองไทยควรมีบทบาทเช่นใด 
 2. ท่านเห็นว่า ในการตัดสินใจก าหนดนโยบายส าคัญ ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนโยบาย
ดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร หรือควรเป็นเรื่องของผู้น าท าการตัดสินใจตามล าพัง 
 3. ท่านคิดว่า การที่ผู้น าใช้เวลาไปในการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร เป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 
 3) ตัวอย่างการบันทึกการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง 
 ตัวอย่างการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้น ามาจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกของ เรืองวิทย์ เกษาสุวรรณ33 ที่ศึกษาเรื่อง โลกาภิวัตน์ การเมือง และนโยบายแปรรูป: 
กรณีบริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพ่ือศึกษา
ถึงอิทธิพลของปัจจัยภายนอกที่มีต่อนโยบายแปรรูปบริษัทบางจาก (2) เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายแปรรูปบริษัทบางจาก (3) เพ่ือศึกษาถึงการเมืองในกระบวนการนโยบายแปรรูปบริษัทบางจาก 
โดยมีวิธีการวิจัยผสมผสานทั้งการอธิบาย (explanatory) และการแปลความ (interpretive) เพราะมี
ความพยายามที่จะสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์ การเมือง
กับนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการมุ่งหาความหมายจากความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น
บริษัทบางจากเพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง 
 ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กระท าโดยการสัมภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะน ามาจัดกลุ่ม
วิเคราะห์และตีความ หลังจากนั้นจึงน ามาเรียบเรียงและเสนอเป็นรายงานการวิจัย34  
  ในล าดับต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างการบันทึกค าสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งจะน าเสนอ 2 
ลักษณะ ลักษณะแรก ไม่ได้ระบุชื่อของพนักงานที่ให้สัมภาษณ์ ลักษณะที่สอง ระบุชื่อบุคคลที่ให้
สัมภาษณ์  
 

                                                           
33 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ด้ใน เรืองวิทย์ เกศาสุวรรณ, “โลกาภิวัตน์ การเมือง และนโยบายแปร

รูป: กรณีบริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎบีัณฑติ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ,2544) 

34  เรื่องเดียวกัน, หน้า 14 
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  1) ตัวอย่างบันทึกค าสัมภาษณ์ลักษณะแรก ไม่ได้ระบุผู้ที่ให้สัมภาษณ์ คุณ ข. (ขอสงวน
นาม)  พนักงานบริษัทบางจาก สัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 254435 
 
ประเด็นแรก การขายหุ้นบางจากให้คูเวตมีคอมมิสชั่นหรือเปล่าครับ 
 ถ้ามาถามผมใช้ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวแล้ว จริง ๆ แล้วข้อมูลตรงนี้ผมไม่มีทางรู้ได้หรอก แต่ใน
ระบบการเงินเขาจะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นคนที่จะท าไปท าหนังสือชี้ชวน ไปท าโรดโชว์ 
เขาจะต้องได้รับอยู่แล้ว ในการท าตรงนี้ ในวงการการเงินก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า หนึ่ง อาจจะ
ถึงข้ันประกันการจ าหน่ายหุ้น ถ้าคุณจ าหน่ายไม่ได้คุณก็ต้องรับไปท้ังหมด ตรงนั้นเป็นค่าธรรมเนียมชนิด
ที่ว่า เป็นปกติสากลโดยทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งในวงการการเงิน บริษัทที่ท าหน้าที่ที่ปรึกษาแล้วก็ท าเรื่องเสนอ
การขายหุ้น เขารับผิดชอบไปอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ มันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกชนิดที่ว่า ต้องมีค่าคอมมิสชั่น
อะไรขนาดไหน มันเป็นเรื่องธรรมดา ค่าเอกสารค่าอะไรเขาก็ต้องได้รับ เพราะว่าเขารับความเสี่ยง
เหมือนกันกรณีที่เขาจ าหน่ายหุ้นเองไม่ได้ เขาต้องรับซื้อเองทั้งหมด อันนี้ผมตอบในเชิงที่ผมรู้มา 
 
ช่วงนั้นนักวิชาการไทยไปญี่ปุ่นแล้วไปได้ข่าวมาว่า บางจากจะขายหุ้นให้คูเวตแล้วมีคอมมิสชั่น 
 ไอ้อย่างนั้นมันต้องเป็นระดับเบื้องลึก ต้องไปถามนักการเมืองแล้วมั่งว่า ถ้าเกิดเขาอ านวยความ
สะดวกตรงนี้ได้ เขาควรจะได้ 5 เปอร์เซ็นต์หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ มันเป็นนอกเหนือจากนั้นแล้วแหละ แต่
ระดับสากลจะเป็นแบบที่ผมพูด แต่ถ้าพูดอย่างนั้น แสดงว่าเป็นระดับนักการเมืองแล้ว ที่บอกว่า เดี๋ยว
ผมเปิดทางสะดวก ขอ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ดูแล้วก็คงไม่ใช่หรอก มันดูแล้ว ท าไมต้องมาจ่าย 5 เปอร์เซ็นต์
ในเมื่อคูเวตนี่ เขาไม่เอาเขาก็ไม่เดือดร้อน เขาจะไปเดือดร้อนอะไร 
ลักษณะอย่างนี้เม่ือมีข่าวว่าจะขายหุ้น พนักงานของโรงกลั่นนี่ไม่กลัวเรื่องขายหุ้นไม่ได้หว่ันเกรง
อะไรใช่หรือเปล่าครับ  
 ก็เฉย ๆ คุณจะขายให้ต่างชาติหรือคนไทยก็ได้ แต่ขอให้เขาท างานอยู่ได้ โดยไม่ถูกลิดรอนสิทธิ
อะไร บางคนนึกคิดไปว่า ถ้าขายต่างชาติยิ่งดีด้วยในเวลาตรงนั้น ไม่ได้คิดว่าจ าเป็นจะต้องขายให้คนไทย 
ไม่จ าเป็น มันเหมือนกับไม่เปิดโอกาส แต่ส่วนหนึ่งสิ่งที่เขาคิด คือ ต่างชาติจะต้องไม่มาในลักษณะ
ฉาบฉวย แต่จะต้องมาลงทุน ก็คือน าเทคโนโลยีมาลง แล้วก็ปรับปรุงของตัวเองไปบอกกับนายธนาคาร
หรือสถาบันการเงินว่า ผมขอกู้เงิน เขาจะให้กู้ไหม เมื่อจะต้องมีแผนว่าคุณจะท าก าไรเท่าไร และคุณ
จะต้องมีความสามารถในการช าระเงินได้ตรงตามเวลาไหม อะไรตรงนี้ ต้องดูตรงนี้ด้วย แต่ปรากฏว่าเรา
ก็มองรูเลยว่า ถ้าหลุดจากกระทรวงการคลังค ้าประกันเงินกู้นี่ มันรอดยาก นั่นคือ เหตุผลในปัจจุบัน 

                                                           

 35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 254-256 
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 ประเด็นต่อไป คือ สมัยที่คุณโสภณ สุภาพงษ์ บริหารนี่ มีส่วนของการสร้างภาพของบาง
จากเกินความเป็นจริงบ้าง หรือเปล่าครับ 
 ผมว่ามันก็มีส่วนเยอะ ข้อหนึ่ง ความหมายของการสร้างภาพก็คือ ท าอะไรที่ไม่จริ งแล้วก็
ออกไป ถ้าอย่างนั้นก็ใช่ มีจริงคือเขาอาจจะ หนึ่งเพ่ือธุรกิจการค้า ภาพลักษณ์ที่ดีก็ท าให้ขายสินค้าได้
มาก เขาก็เลยต้องท าในลักษณะอย่างนั้น แต่ถ้ามองมาถึงภายในก็ปรากฏว่า เขาดูแลไม่ดี พนักงานก็
ร้องยี้ ๆ ก็จบแล้ว ในเรื่องคนภายในองค์กร คุณยังไม่ดูแลให้ดี แต่คุณไปช่วยเหลือสังคม ไปช่วยเหลือ
ชุมชน อะไรต่ออะไรนี่ มันฟังไม่ขึ้น ถ้าคุณไปสัมภาษณ์บางคน เขาอาจบอกว่าดูแลดี มันก็แตกต่างกัน 
นั่นมันเป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคล อันนี้ต้องเน้นย ้า เขาถึงให้คุณมาสัมภาษณ์หลาย ๆ คน ไม่ใช่มา
ฟัง ๆ คน ๆ เดียว ผมพูดเหมือนอาจารย์คุณไหม รับรองเหมือนเป๊ะเลย คุณต้องสัมภาษณ์พอสมควร 
แล้วผมบอกเลยว่า คนที่จะพูดในลักษณะผมนี่จะเป็นคนที่โรงกลั่น  คนที่โรงกลั่นพอคุณไปถึงอย่าไป
อาคาร 4 อาคาร 4 อาจพูดอีกอย่างหนึ่ง แต่คนที่ท างานกะจะพูดอีกอย่าง มันจะมีมิติที่แตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์ของคุณมันต้องกระจาย 
ถ้าไปโรงกลั่น ไปติดต่อท่ีฝ่ายบุคคลใช่ไหมครับ 
 คุณต้องประสาน ถ้าเขาช่วยเหลือคุณ เผลอ ๆ เขาจัดรถให้คุณไปโรงกลั่นด้วยซ้ า แล้วเขาจะรู้
เลยว่า คุณจะไปติดต่อใคร ยังไง มันจะเวิร์คไปหมด คุณจะต้องเตรียมตัวมา แล้วการสัมภาษณ์มันต้อง
กระจาย ส่วนละ 2-3 คน คุณโสภณให้สัมภาษณ์ดีไปหมด  
ช่วงนั้นเขาดูแลพนักงานดีใช่ไหมครับ ถึงไม่มีการประท้วงเขา ตอนที่เขามาบริหาร 
 เขาเอือมระอามากกว่ามั้ง หลังเขาลาออก มีพนักงานกลุ่มหนึ่งไปฉลองกันยกใหญ่ กินเหล้าเมา 
ดีใจกันยกใหญ่ แต่อีกกลุ่มหนึ่งมีการร้องห่มร้องไห้ ท าไมมันเกิดความแตกต่างกัน ต้องคิดแล้ว ถ้าคุณไป
สัมภาษณ์กลุ่มคนที่ชอบเขา มันจะออกมาตรงข้าม นี่แหละสิ่งที่ผมอยากให้คุณไปสัมภาษณ์ ไม่ต้องอะไร
มาก ไปสัมภาษณ์รัฐบาล ท าไม่เขาถึงคิดต่างจากคุณโสภณ ถ้าคุณเอาหลักตรงนี้มาได้ก็คนละมุมเลย 
เป็นลักษณะความคิดคนละด้าน แต่ผมมอง ผมไม่ได้มองว่า ตรงนั้นผิดตรงนี้ถูก แต่ว่ามันต้องเอามาดูว่า 
ท าไม่ต้องเสนอตรงนี้มา กลุ่มนี้เสนออย่างนี้ 
ตอนที่คุณโสภณมาบริหาร ก็มีทั้งที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับ 
 ใช่ มีทั้งไม่เห็นด้วย เขาไม่ได้ออกมาต่อต้าน คล้าย ๆ กับเขายอมรับสภาพแบบนั้นมาก แต่คุณ
ศิริชัยมาที่โน่นเขาเวิร์คมาก เขายินดีชนิดที่ว่ามีการเปลี่ยนชนิดที่ว่า แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย เขาก็
ชอบคุณศิริชัย เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าพลิกไปเลย 
มูลค่าของหุ้น จริง ๆ แล้วไม่สูงอย่างท่ีกลุ่มรักบางจากบอกหรือเปล่าครับ 
 จริง ๆ แล้ว ในระบบมันจะต้องมีหนังสือชี้ชวน แล้วก็ระบุไว้เลยว่า ในอนาคตคุณจะท าก าไร
เท่าไร คุณมีสินทรัพย์เท่าไร หนี้สินเท่าไร แล้วสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าไร อนาคตคุณจะท าก าไรเท่าไร 
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เพราะในหนังสือชี้ชวนหมายถึงว่า ถ้ามันออกมาแล้วจะเป็นข้อผูกมัดที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม จะ
จ่ายเงินปันผลเท่าไร มีปัจจัยความเสี่ยงยังไง ทั้งด้านความปลอดภัย ทั้งด้านการเงิน ทั้งด้านอะไรต่าง ๆ 
จัดชี้ระบุ และมีข้อดียังไง ธุรกิจจะพัฒนาไปทางไหน หนังสือชี้ชวนจะเป็นเล่ม บางบริษัทจะหนา บาง
บริษัทจะบาง ตรงนั้นแหละที่จะบอกได้ว่า ณ ปัจจุบัน มูลค่าหุ้นตามบัญชี คุณอยู่ที่เท่าไร คนที่เป็น
ประชาชนจะดูเอาเอง ตัดสินใจเอาเอง เพราะการเล่นหุ้นมันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว ตรงนั้นคนที่พูด ๆ 
เผลอ ๆ อาจถูกจับติดคุกด้วยซ้ า เพราะไม่ได้ออกมาเป็นทางการแบบที่ กลต. อนุญาตให้ท า เขาที่ท า
ถูกต้องเลยนะก็คือ บริษัทที่ปรึกษาที่ท าเรื่องการเสนอขายหุ้น การที่เขาออกมาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่าง
นี้ กลต. สามารถสั่งได้เลยว่าคุณนี่ เข้าข่ายลักษณะการปั่นหุ้นแล้ว เพราะโฆษณาเกินความเป็นจริง 
ไม่ใช่หน้าที ่
แล้วช่วงนั้นมูลค่าหุ้นก็ไม่สูงอย่างท่ีกลุ่มคนรักบางจากบอก 
 ผมตอบไม่ได้ในประเด็นอย่างนี้ เพราะว่าถ้าจะให้ไปดูย้อนหลัง ก็ต้องไปดูรายงานประจ าปีของ
บริษัทว่ามูลค่าหุ้น ณ ตรงนั้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน กับราคาในตลาดหลักทรัพย์มันแตกต่าง
กันแค่ไหน ยกตัวอย่างในปัจจุบัน มูลค่าหุ้นตามบัญชีตามรายงานประจ าปีมันอยู่ที่ประมาณ 11 บาท 
แต่ในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน มันอยู่ประมาณ 6 บาท เพราะฉะนั้น มูลค่าหุ้นตามบัญชีที่เขาคิด
ค านวณมา และผ่านความคิดเห็นของนักตรวจสอบบัญชีมันจะสูงกว่า ก็ต้องดูว่า เขาเสนอขายหุ้นมาใน
ราคาเท่าไร เพราะว่าที่ผ่านมาบอกจะขายหุ้นให้ประชาชนก็ยังสรุปออกมาไม่ได้ว่า จะขายในราคาเท่าไร 
ตรงนี้คุณมาถามผมไม่ว่าจะไปถามใครก็ตอบไม่ได้ ถ้าตอบไปแสดงว่าไอ้คนนั้น โกหกตอแหล  
 
 2) ตัวอย่างบันทึกค าสัมภาษณ์ลักษณะที่สองระบุผู้ที่ให้สัมภาษณ์กรณีของ คุณณรงค์ โชค
วัฒนา ประธานชมรมคนรักบางจาก สัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 254436 
 
ท าไมท่านจึงออกมาคัดค้านการขายหุ้นบางจาก 
 ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราอยู่ในวิกฤต รัฐบาลในตอนนั้นก็มีความเชื่อว่า การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจให้เอกชนที่เรียกว่า privatized จะเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ แล้วในสภาวะซึ่งคน
ไทยก าลังล าบากและอ่อนแอ ไม่มีก าลังที่จะมาซื้อธุรกิจของรัฐได้ สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับประเทศตอนนั้นก็
คือ การขายรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นให้กับต่างชาติ โดยเฉพาะต่างชาติที่เรียกกว่า strategic partner คือ 
ต่างชาติในลักษณะของพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ strategic partner ก็คือต่างชาติที่เขาประกอบธุรกิจ
อย่างเดียวกันในต่าง ประเทศ หรือเป็น supplier หรือเป็น customer ของธุรกิจที่เราผลิต เราเชื่อว่า
เราจะขายหุ้นให้กับต่างชาติในลักษณะนี้ ต่างชาติที่อยู่ในธุรกิจน้ ามันด้วยกัน เราจะได้ราคาดีที่สุด รัฐเอง

                                                           
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 229-230 
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รัฐบาลในช่วงนั้นก็ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงความด้อยประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ ถึงการรั่วไหล 
โกงกินของพนักงาน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย แล้วภาระที่รัฐบาลจ าเป็นจะต้องค ้ า
ประกัน จะต้องเป็นคนที่จะเอาภาษี อากรของประชาชนมาอุดหนุนรัฐวิสาหกิจที่มันขาดทุน รัฐบาล
ในช่วงนั้น เพ่ือที่จะสร้างกระแสให้ยอมรับการแปรรูปนี่ก็ได้ใช้วิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
สิ่งที่ท าให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาคัดด้าน รัฐบาลอ้างว่ารัฐวิสาหกิจเป็นภาระ แล้วก็รัฐวิสาหกิจไม่มี
ประสิทธิภาพ ควรที่จะแปรรูปให้เอกชน โดยเฉพาะขายให้ต่างชาติที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ แต่
รัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่รัฐบาลจะหยิบมาขายนั้นกลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีก าไร มีประสิทธิภาพ มีก าไร 
หรือไม่งั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดอิงอ านาจรัฐอยู่ เช่น กรณีของบางจาก เป็นต้น บางจากเป็น
รัฐวิสาหกิจเพราะรัฐบาลถือหุ้นอยู่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นรัฐวิสาหกิจเดียวที่บริหารโดยคนไทยล้วน ๆ 
และมีก าไร และก็แข่งขันกับธุรกิจของเอกชนกับต่างชาติได้ เช่น ธุรกิจของเชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ และ
แม้กระทั่งไทยออยล์ ชื่อไทยแต่เป็นต่างชาติเข้าร่วมทุนบางจากเป็นรัฐวิสาหกิจก็จริง แต่ว่าสามารถท่ีจะ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะการกลั่นน้ ามันในขณะนี้ หรือขาย
น้ ามันเพราะขณะนี้เป็นช่วงที่มีโรงกลั่นมากกว่า มีก าลังกลั่นน้ ามันมากกว่าก าลังซื้อ แล้วก็ ปั๊มน้ ามัน 
ต่าง ๆ ก็มีมากกว่าความต้องการน้ ามันของผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ธุรกิจอย่างนี้จะต้องมี
ประสิทธิภาพจริง ๆ ถึงจะแข่งขันได้ แล้วบางจากก็แข่งได้ดีด้วย ธุรกิจระดับนานาชาติ เช่น เชลล์ เอสโซ่  
คาลเท็กซ์ ธุรกิจเหล่านี้ได้มาสร้างโรงกลั่น แล้วก็ขาดทุน จนกระทั่งทุนติดลบกันไปหมด แต่บางจากทุน
ยังติดบวกอยู่ ในช่วงปี 40 เกิดวิกฤตนั้นขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเดียว ปี 41 ก็กลับมามีก าไร แต่
รัฐบาลบอกว่าจะขายทิ้ง เพราะว่ามันแค่เป็นของคนไทย ไม่ได้เลือกดูว่ารัฐวิสาหกิจนั้นมันมีที่มีก าไร ที่
เป็นภาระ กับท่ีส่งเงินให้หลวงให้รัฐ จ านวนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดของเรามี 60 กว่าแห่งที่ส่งเงินให้หลวง ปี
หนึ่งนี่ ถ้าผมจ าตัวเลขไม่ผิดประมาณเกือบ 9 หมื่นล้าน อันนี้หมายความว่าหักรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน แต่
รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ทั้งหมดที่มีก าไรนี่ เป็นรัฐวิสาหกิจผูกขาดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นก าไรก็ไม่น่าแปลก แต่
รัฐวิสาหกิจที่เรียกว่าบางจากนี่ มันไม่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เขาเรียกผูกขาด เป็นรัฐวิสาหกิจที่แข่งกับเอกชน 
แล้วก็ไม่ได้แข่งกับเอกชนธรรมดา เป็นการแข่งกับเอกชนต่างชาติที่มีความสามารถที่รู้กันทั่วโลก แล้ว
แข่งได้ชนะ แทนที่เราจะเก็บไว้ให้คนไทยมีความภูมิใจ เรามีรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถ เรามีพนักงาน 
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถ ไม่ได้แพ้ชาติไหนในโลก รัฐวิสาหกิจของอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
ญี่ปุน เยอรมนีล้วนแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งนั้น ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ไหนในโลกนี้ที่เเข่งกับเอกชนได้ ก็มี
บางจากนี่ แล้วบางจากเดิมทีก็เป็นของต่างชาติเป็นของซัมมิท เป็นของไต้หวัน บริหารอยู่ 25 ปีไม่ได้มี
ความสามารถอะไร จนกระทั่งรัฐบาลต้องทนไม่ไหว เอากลับมาท าสมัยพลเอกเปรมแล้ว 3 ปีที่รัฐบาล
เอามาท าโดยให้สามทหารดูแลขาดทุนปีละพันล้าน ในสมัยนั้น ขาดทุนปีละพันล้านเป็น เรื่องใหญ่มาก 
รัฐบาลก็เลยขอให้คุณโสภณ สุภาพงษ์มาดูแลบางจาก แล้วก็ World Bank ก็จะให้กู้ 5 พันล้าน พร้อม
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กับการให้กู้ สถาบันการเงินระดับนานาชาติมักจะเสนอวิธีการแก้ปัญหามาด้วยว่า ต้องแก้ปัญหาโดยการ
จ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 30-40 คน จากโมบิล ออยล์ หรือบริติช ปิโตรเลียม เอามาดูทุกแผนของบาง
จาก แล้วก็เปลี่ยนงานกลั่นน้ ามันให้เป็นมาตรฐานโลก มาตรฐานสากล โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 30-40 คน 
แล้วก็เงินกู้อีก 5 พันล้านบาท ก็จะฟ้ืนบางจาก ตอนนั้นคุณโสภณไม่รับข้อเสนอที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 
เพราะว่ามองว่าบัญหาทั้งหมด มันอยู่ที่คน คนบางจากตอนนั้นมี 1,200 คน ทั้งขี้โกง ขี้เกียจแล้วก็ไม่
รับผิดชอบ เพราะตลอด 25 ปีที่ท างานกับซัมมิทก็เป็นลูกน้องของไต้หวันเท่านั้น เขาสั่งให้ท าอะไรก็ท า
เหมือนหุ่นยนต์ ตรงไหนโกงได้ก็โกง ตรงไหนขโมยได้ก็ขโมย มันเหมือนกับโจร 1,200 คน เอาเงินเขาไป 
5 พันล้านเดี๋ยวก็ละลายหมด จะแก้ปัญหาได้ยังไง ถ้าเอาผู้เชี่ยวชาญมา 40 คน คนไทย 1,200 คนเป็น
แค่หุ่นยนต์ท าตามค าสั่ง มันไม่ใช่คนไทยไปแก้ มันกลายเป็นฝรั่งแก้ แล้วเราก็ต้องพ่ึงพิง พ่ึงพาฝรั่งไป
ตลอดชีวิต แต่คนไทยไม่มีความสามารถหรอกที่จะมาบริหารโรงกลั่น เพราะมันฟ้ืนได้เพราะว่าคน
ต่างชาติ คุณโสภณ สุภาพงษ์ ตัดสินใจว่า จะแก้ปัญหาด้วยคนไทยล้วน ๆ คุณโสภณ สุภาพงษ์ก็ประชุม
พนักงานทั้งหมดที่โรงกลั่น 

 
 
กิจกรรม 6.2.2 
จงอธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
โดยทั่วไปมีข้ันตอน มาพอสังเขป  
   
 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.2 
  1 ต้องมีการวิเคราะห์/ศึกษาวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ท าการวิจัยก่อนว่า มีวัตถุประสงค์
ในเรื่องอะไรบ้าง 
  2 หลังจากนั้นจึงท าก าหนดแนวคิดหรือตัวแปร 
  3 ระบุประเภทของเครื่องมือ ซึ่งอาจได้แก่ เเบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  4 สรัางกรอบในการสังเกต/สัมภาษณ์ซึ่งส่วน่ใหญ่ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นกรอบ 
ในการสังเกต/ในการสัมภาษณ์ 
  5 สร้างแบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ์ในฐานะเป็นเครื่องมือให้ครอบคลมวัตถุประสงค์ 
  6 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ตอนท่ี 6.3 
ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิ จัย        
เชงิคุณภาพในทางรัฐศาสตร ์
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 6.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 หัวเรื่อง 
 6.3.1 ปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 6.3.2 ตัวอย่างงานวิจัย : วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
 แนวคิด 
 1.  ปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มีอยู่

หลายประการ เช่น ความไม่น่าเชื่อถือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความ
เชื่อ ความหมายทางการเมือง ดังนั้นการเก็บรวบรวมเหล่านี้จึงเก็บค่อนข้างยาก เป็น
ต้น 

2. การวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เพ่ือให้ได้ค าตอบของงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ สามารถใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้มากกว่า 1 วิธี เพ่ือให้ได้ค าตอบที่รอบด้าน ลึกซึ้ง และตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยมากท่ีสุด 

 
 วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาตอนที่ 6.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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 1.  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
          2.  วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยในส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได ้
  

เรื่องที่ 6.3.1 ปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิ จัย      
เชิงคุณภาพในทางรฐัศาสตร์ 

 
 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ถือได้ว่าเป็นวิธีการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะถ้าการศึกษาวิจัยนั้นมุ่งไปที่เรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมือง37 ของบุคคล กลุ่ม
บุคคล โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยดังกล่าว นักวิจัยจะใช้เครื่องมือคือการสังเกตหรือ
การสัมภาษณ์ก็ได้ แต่ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใด 
นักวิจัยหรือผู้วิจัยจะต้องชัดเจนว่า วิธีเชิงคุณภาพจะมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ถ้ามีการน าไปใช้กับ
งานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการส ารวจประสบการณ์ “เชิงอัตวิสัยของบุคคล” (people's subjunctive 
experiences) และเป็นการส ารวจ “ความหมาย” ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของบุคคล 
 ตัวอย่าง เช่น “การสัมภาษณ์” ซึ่งเป็นวิธีเชิงคุณภาพวิธีหนึ่ง จะต้องเปิดโอกาสหรือยินยอมให้
บุคคลที่ให้สัมภาษณ์หรือถูกสัมภาษณ์พูดได้อย่างเสรี ขณะเดียวกันยินยอมให้บุคคลเสนอ “การตีความ” 
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ตามทรรศนะของตนได้อย่างเต็มที่38 

 นอกจากนี้วิธีเชิงคุณภาพยังมีความเหมาะสมส าหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ “กระบวนการ” 
(study of process) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่ให้สัมภาษณ์เล่าเรื่องราว
ของตนเองในภาษาที่พวกเขาคุ้นเคย ถ้าจะมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ การอภิปรายดังกล่าวก็
จะต้องมีลักษณะไหลลื่นเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะการยินยอมให้ผู้ที่ให้สัมภาษณ์แสดงออกเช่นนั้นได้ 
จะท าให้เกิดความเข้าใจในตรรกะ ในข้อโต้แย้งของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ รวมทั้งวิธีการคิดของพวกเขาที่
น าไปสู่ข้อสรุปที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ แม้จะมีข้อดีแต่ก็ปรากฏว่าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ ใน
เรื่องที่ท าให้เป็นที่มาของปัญหาอุปสรรคประการแรกในแง่ของการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อข้อมูลเชิง
คุณภาพก็คือ ความไม่น่าเชื่อถือ (unreliable) ในการตีความการค้นพบ และประเด็นดังกล่าวท าให้
การสร้าง “ข้อสรุปทั่วไป” ท าได้ยากตามไปด้วย39  

                                                           
37 Fiona Devine., op.cit., pp. 137-138. 
38 L. Harvey., Critical Social Research, (London: Unwin, Hyman, 1990.) 

 39 A. Bryman, Op.cit., pp. 84-85. 
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 ปัญหาอุปสรรคประการต่อมา คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
ส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ ความหมายทาง
การเมือง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ไช่ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้จึงเก็บค่อนข้างยาก 
 แม้ว่านักวิจัยจะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย “แบบสังเกต” หรือ “แบบ
สัมภาษณ์” ก็ตาม ยิ่งถา้ผู้ให้ข้อมูลปิดบังไม่ยอมเปิดเผยหรือไม่ยอมให้ข้อมูลก็ยิ่งยากข้ึนไปอีก 
 ปัญหาอุปสรรคประการที่สาม คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บที่
ต้องใช้ความระมัดระวังและควรจะมีการวางแผนว่า จะเก็บข้อมูลอะไร จะเก็บอย่างไร และจะใช้
เครื่องมืออะไรในการเก็บ ที่นักวิจัยต้องท าเช่นนั้นเพราะในการท าการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยหรือ
ผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่ง ในฐานะตัวนักวิจัยเองเป็นเครื่องมือในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตนเอง ดังนั้นถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจจะเป็นปัญหา อุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้40 
 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได้มีการน ามาใช้ข้ามแขนงย่อยของรัฐศาสตร์ (Sub-field of Political 
Science) มาตั้งแต่ผู้ที่มีส่วนร่วมใน “โลกของการเมือง” (World of Politics) เต็มใจที่จะพูดคุยถึง
ความเชื่อมโยงของพวกเขาที่มีต่อกันในกลุ่ม เต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับระบบการเมือง เป็นต้น ตัวอย่าง 
เวลานักรัฐศาสตร์ที่ศึกษานโยบายชุมชน เวลาสัมภาษณ์บรรดานักกดดัน (Pressure Group Activists) 
พวกนี้ก็จะเต็มใจให้สัมภาษณ์ พร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่นักรัฐศาสตร์หรือนักวิจัยให้ความ
สนใจศึกษา เช่นเดียวกันกับเวลานักวิจัยหรือนักรัฐศาสตร์ ไปสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของพรรคและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงความคิดของเขาเกี่ยวกับการเมืองภายในพรรค พวกนี้เวลาให้สัมภาษณ์ก็จะ
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพรรคการเมือง การเมืองภายในพรรคให้นักวิจัยหรือนักรัฐศาสตร์ฟัง41 

ปัญหาอุปสรรคประการที่สี่ นักวิจัยเชิงคุณภาพเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากจะต้องให้
ความสนใจที่ตัวข้อมูลแล้วยังต้องให้ความส าคัญกับบริบททางการเมืองที่ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์
หนึ่ง ๆ เกิดขื้น นักวิจัยเชิงคุณภาพไม่อาจจ ากัดความสนใจในการเก็บข้อมูลไปที่ตัวข้อมูลโดยไม่
สนใจข้อมูลอ่ืน ๆ ที่แสดงข้อมูลอยูไ่ด้เพราะบริบททางการเมืองเป็นตัวก าหนดแบบแผนและลักษณะ
ของข้อมูล ดังนั้น ถ้าเม่ือใดก็ตามถ้านักวิจัยเชิงคุณภาพละเลย ประเด็นดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   

                                                           
40 W. Grant and D. Marsh, The Confederation of British Industry, (Sevenoaks: Hodder & 

Stoughton, 1977) ; M. Mill, The Politics of Dietary Change, (Aldershot: Datmouth, 1993.) 
41 P. Seyd.,The Rise and Fall of the Labour Left, (London: Macmillan, 1987); P. Whiteley, 

The Labour Party in Crsis, (London: Methuen, 1983) 
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 นอกจากนี้นักวิจัยเชิงคุณภาพควรจะได้มีการระมัดระวังไม่ให้ตนมีบทบาทเกินกว่าที่ควรเป็น 
และท่ีส าคัญจะต้องมิให้เกิดความล าเอียง (bias) ในการรวบรวมและตีความหมายข้อมูล 
 ปัญหาอุปสรรคประการที่ห้า การเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ที่น ามาใข้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ ที่นักสังคมวิทยา (sociologists) เรียกว่า “การวิจัยสนาม” (Field Research) นั้นจะใช้
วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นหลัก 
 การสังเกตการณ์ในการวิจัยสนามหรือในพ้ืนที่ดังกล่าวจะแตกต่างจากการสังเกตการณ์ทั่วไป 
เพราะในประเด็นของการสังเกตการณ์สนามไม่ใช่การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่
โดยทั่วไปจะมีลักษณะของ “การสร้างกรอบแนวคิด ทฤษฎี” (conceptual framework) ไปในตัว 
 “กรอบแนวคิด ทฤษฎี” ที่นักวิจัยสร้างขึ้นมาดังกล่าว โดยทั่วไปจะท าหน้าที่ก าหนดแนวทางใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้นักวิจัย รวมทั้งช่วยให้แนวทางว่า ควรจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา การที่นักวิจัยต้องท าเช่นนั้นเพราะนักวิจัยสนามในกรณีของการวิจัยเชิง
คุณภาพมักจะไม่ได้เริ่มการวิจัยโดย มี “สมมติฐาน” ที่แน่ชัด 
  โดยปกติวิสัยนักวิจัยสนามจะเริ่มด้วยข้อค าถามที่ต้องการหาค าตอบ แล้วใช้วิธีเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการ เพ่ือจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ตนเข้าไปมีส่วนร่วม เพ่ือที่จะหา
ค าตอบ ซึ่งค าตอบที่ได้มาเป็นสิ่งที่พิสูจน์กันต่อไป ซึ่งอาจจะโดยการวิจัยสนามซ ้า42 
 โดยนัยดังกล่าวนักวิจัยต้อง “เข้าถึง” (access) สิ่งที่ตนศึกษาโดยตรง ซึ่งในทางปฏิบัติท า
ได้ไม่ง่ายนัก เพราะ ฉะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นที่มาของปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีก
ปัญหาหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, “วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ”, ใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ , ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐ

ประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,2538) หน้า 220 
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กิจกรรม 6.3.1 
 โปรดระบุปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มา
โดยสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 6.3.1 
 ปัญหาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงอุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ได้แก่  ความไม่
น่าเชื่อถือของการเก็บรวบรวมข้อมูล ความยากในการเก็บข้อมูล เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เป็นการเก็บข้อมูลประเภท ความคิด ความเชื่อ ความหมายทาง
การเมือง  เป็นต้น 
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เรื่องที่ 6.3.2 ตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ 

 
 การวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเพ่ือให้ได้ค าตอบของงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
สามารถใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า 1 วิธี เพ่ือให้ได้ค าตอบที่รอบด้าน ลึกซึ้ง และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด ในที่นี้ได้หยิบยกตัวอย่างงานวิจัย 2 เรื่อง เพ่ือชี้ให้เห็นถึงวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

6.3.2.1. วิจัยของ อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ เรื่อง “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์”43ที่ก าหนดค าถามในการวิจัย
และวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้ 
ค าถามในการวิจัย 
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงท้ังแผ่นดิน คือ อะไร 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านการศึกษา
ปัจจัยภายในองค์กร กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กร แกนน า ผู้เข้าร่วม ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ และ
การปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก กล่าวคือ พันธมิตรและการสร้างพันธมิตร รัฐบาลและฝ่ายตรงข้าม 
ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงท้ังแผ่นดิน 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้นั้น งานวิจัยนี้ได้ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธีด้วยกัน เพ่ือให้ได้ค าตอบที่รอบด้าน ลึกซึ้ง และตรงตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยมากท่ีสุด โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) เอกสาร 2) การสัมภาษณ์ และ3) 
การสังเกตการณ ์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัย การศึกษาองค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
แดงท้ังแผ่นดิน เป็นการศึกษาโดยอาศัยการพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive Analysis Methods) 

โดยแบ่งวิธีการด าเนินการศึกษาออกเป็น 3 วิธี คือ 
1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

1.1 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เอกสารเกี่ยวกับขบวนการ 

- เอกสารชั้นต้น (Primary source) ได้แก่ แถลงการณ์ต่างๆ ข้อมูล 
เหตุการณ์ที่รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ 

- เอกสารชั้นรอง (Secondary source) ได้แก่ บทความ วารสาร หนังสือ  
                                                           

43 อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์, อ้างแล้ว, หน้า 7-9. 
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งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
2. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (In-depth interview) โดยส่วนใหญ่เป็นการวิธีการ

สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล จากประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) แกนน ากลุ่มต่างๆ ช่วงการก่อตัวที่เริ่มจาก
แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) 2) แกนน า นปช.แดงท้ังแผ่นดิน ที่เป็นแกนน าส่วนกลางมี
อ านาจตัดสินใจ และ 3) แกนน าส่วนภูมิภาค โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 22 คน  ดังนี้ 

1) แกนน ากลุ่มต่างๆ ช่วงการก่อตัวที่เริ่มจากแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) สุ่ม
ตัวอย่างเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน  

2) แกนน า นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ที่เป็นแกนน าส่วนกลางมีอ านาจตัดสินใจ สุ่มตัวอย่างเจาะจง 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 คน  

3) แกนน าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่วนนี้มีข้อจ ากัดในการสัมภาษณ์ คือ แกนน าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ภาคอิสานเป็นหลัก สุ่มตัวอย่างเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน  

3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆของแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชุมนุมใหญ่ในวันที่ 12 มีนาคม 
– 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 
 6.3.2.2. วิทยานิพนธ์ของชุติมา สุมน44  เรื่อง “กลุ่มพลังประชาธิปไตยในประชาสังคม: 
บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏิรูป การเมือง พ.ศ. 2536-2538” 
 งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นี้ ประเด็นที่จะน ามากล่าวถึง ได้แก่ ความส าคัญของปัญหา ค าถาม
การวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน นิยามศัพท๎ในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ต่อไปนี้ 
 
1. ความส าคัญของปัญหา 
 ตลอดระยะ เวลา  65  ปี  นั บ ตั้ งแ ต่ มี ก าร เป ลี่ ย น แป ล งก ารป กครองจากระบ อบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การเมืองไทยได้ประสบ
ปัญหาในเรื่องของความไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐธรรมนูญ การ

                                                           

 44 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์นี้ มาจากวิทยานิพนธ์ ของ ชุติมา 
สุมน, “กลุ่มพลังประชาธิปไตยในประชาสังคม : บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง พงศ. 2536-2538” 
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2541) 
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กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น หรือเรื่องระบบพรรคการเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังนั้น การปฏิรูป
การเมือง (political reform) หรือการแก้ไขปัญหาการเมืองทั้งระบบ จึงจ าเป็นต้องเกิดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงกลไกระบบการเมืองของประเทศ และเพ่ือที่จะพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 ประเด็นการปฏิรูปการเมืองได้มีการกล่าวถึงกันอย่างมากในสังคมไทย โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปี
ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
ก็ได้มีการพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 25 ประเด็น โดยการเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนว
ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มี นายชุมพล ศิลปอาชา จากพรรคชาติไทย เป็นประธาน แต่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาใน       ขณะนั้น จนกระทั่งเกิดการเรียกร้องให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญจาก
แรงกดดันนอกระบบรัฐสภาที่ได้มีการขยายวงออกไปอย่างกว้างขวาง รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.) ขึ้น โดยมี ศ.นพ. ประเวศ วะสี เป็นประธาน และได้มีการศึกษาถึงวิธีการและ
แนวทาง ในการพัฒนาระบบการเมือง และตีพิมพ์เป็นเอกสารออกมามากมาย แต่ก็ยังไม่มีการ
ด าเนินการใด ๆ จนกระทั่งมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อถึงสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ก็
ได้บรรจุนโยบายปฏิรูปการเมืองลงในนโยบายของรัฐบาล ในหัวข้อนโยบายการเมืองและการบริหารว่า
จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 โดยยึดตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย รวมทั้งให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการเมือง โดยจะด าเนินการปฏิรูป-การเมือง เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน และตรวจสอบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม แม้
นโยบายจะก าหนดออกมาค่อนข้างชัดเจน แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันในวงการนักวิชาการ และพรรคร่วม
รัฐบาลว่า การปฏิรูปการเมืองนั้นจ าเป็นจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 หรือไม่ หรือเป็นการ
สมควรหรือไม่ที่จะให้มีแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีการ
แสดงประชามติในขั้นสุดท้ายของการร่าง รัฐธรรมนูญนั้น รวมทั้งยังไม่มีแนวคิดที่เป็นข้อสรุปว่า จะ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 อย่างไร และจะปฏิรูปการเมืองกันอย่างไรบ้างในเวลาต่อมารัฐบาลนาย
บรรหาร ศิลปอาชา ก็ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) ขึ้น โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา เป็น
ประธาน เพ่ือด าเนินการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211 รวมทั้ง วางแผนการพัฒนา
การเมืองตามท่ีระบุไวในนโยบายของรัฐบาลต่อไป45 
 การก าหนดนโยบายปฏิรูปการเมืองดังกล่าวนี้  ถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากหลาย ๆ ส่วนของสังคมด้วยกัน กล่าวคือทั้ง
ในส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคม เพราะตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็น

                                                           
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2 
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ต้นมา ระบบการเมืองยังไม่เปิดกว้างส าหรับประชาชน ทั่วไปที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองจะมีก็
เพียงเหตุการณ์เดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่แสดงให้เห็นถึง
การขยายตัวในความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง และพยายามที่จะแก้ไขป้ญหาระบบการเมือง
ของประชาชน 
 การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันน าไปสู่การเรียกร้องของภาคประชาสังคมให้มีการ
ปฏิรูปการเมือง ในสมัยของรัฐบาลนายชวน จนถึงรัฐบาลนายบรรหารนี้ แสดงให้เห็นว่า ประชาชน
จ านวนไม่น้อยต้องการที่จะพัฒนา ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ด าเนินไปอย่างมี
เสถียรภาพ มีความชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ แต่เสื่อมศรัทธาในคุณภาพของนักการเมือง พรรค
การเมือง และความเป็นตัวแทนประชาชนของสถาบันหลักทางการเมือง รวม ทั้งระบบการเมืองด้วย 
โดยมีกลุ่ม องค์กร ที่ได้แสดงบทบาทในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างชัดเจน หลายองค์กร
ด้วยกัน อาทิ คณะกรรมการรณรงค์          เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สนนท.) สมาพันธ์ประชาธิปไตย ฯลฯ ซึ่งได้ผลักดันรัฐบาลให้มีการก าหนดนโยบายปฏิรูป
การเมืองขึ้น ทั้งในรูปของการจัดประชุมสัมมนา การออกแถลงการณ์ การชุมนุมประท้วง การจัดเว ที
อภิปราย และการใช้สื่อมวลชน เป็นสื่อผ่านความคิดเพ่ือระดมพลังมวลชน ให้เกิดความต้องการในการ
ปฏิรูปการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเสนอแนวความคิดในการปฏิรูปการเมืองของแต่ละกลุ่ม
ตน ไปยังผู้มีอ านาจทางการเมือง เป็นต้น 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เป็นการเรียกร้องและผลักดันให้มีการปฏิรูป
การเมือง โดยการด าเนินงานทางการเมืองของกลุ่มพลังประชาธิปไตยต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นส่วนน าของ
ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกโครงสร้างอ านาจในสังคมการเมืองแบบเก่าที่การด าเนินงานทาง
การเมืองจะกระจุกตัวหรือผูกขาดอยู่แต่ในส่วนของภาครัฐ อันประกอบไปด้วยรัฐบาล ระบบราชการ
หรือพรรคการเมือง นอกจากนี้แล้ว การเรียกร้องยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของพลังที่อยู่นอกระบบ
รัฐสภา (extra-parliamentary forces) ที่มีสมรรถนะของตนเองในระดับหนึ่ง คือ มีความตื่นตัวและ
สามารถระดมพลังซึ่งกันและกัน เพ่ือท าการผลักดันข้อเรียกร้องและแนวความคิดการปฏิรูปการเมือง
ของแต่ละกลุ่มไปยังผู้มีอ านาจตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการขยายบทบาททาง
การเมืองของประชาชนให้ออกไปจากรูปแบบที่จ ากัดอยู่แค่เรื่องการเลือกตั้งไปสู่บทบาททางการเมืองใน
รูปแบบอื่น ๆ มากข้ึน 
 ดังนี้นจึงสมควรที่จะท าการส ารวจเพ่ือสร้างความเข้าใจแบบใหม่ในเรื่องประชาสังคมหรือ
บทบาทของประชาชน ซึ่งสามารถจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมและการเมืองที่ก าลังอยู่ในช่วง
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ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “การเมือง แบบใหม่” (the new/post modern politics) ที่มีความเป็น
สาธารณะ และให้ประชาชนมีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้น46 
 
2. ค าถามการวิจัย 
 การรวมตัวกันและการด าเนินงานทางการเมืองของกลุ่มพลังประชาธิปไตย ในการเรียกร้องให้มี
การปฏิรูปการเมืองนั้นเป็นไปในลักษณะใด และส่งผลต่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายปฏิรูปการเมือง
ของรัฐบาลได้อย่างไร47 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ประการที่หนึ่ง เพ่ือศึกษาลักษณะและบทบาทของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในการเรียกร้องให้มี
การปฏิรูปการเมืองในช่วงปี 2536-2538 
 ประการที่สอง เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการผลักดันของกลุ่มพลังประชาธิปไตย และผลที่เกิดขึ้น
ของการตัดสินใจ รับเอาข้อเรียกร้องในการปฏิรูปการเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาล48 

  
4. สมมติฐานของการวิจัย 
 กลุ่มพลังประชาธิปไตยแสดงบทบาทโดยการระดมพลังมวลชน และสร้างจิตส านึกร่วมของ
สังคม เพ่ือให้รัฐเห็นความส าคัญของปฏิรูปการเมืองและใช้วิธีการคิดค้นทางการเมือง เพ่ือให้การจัดท า
นโยบายสอดคล้องกับความเห็นของกลุ่ม และให้มีการประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลในที่สุด49 

 

 

 

5. นิยามศัพท์การวิจัย 
 บทบาททางการเมือง หมายถึง การด าเนินงานทางการเมืองของกลุ่มพลังประชาธิปไตยด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ประเด็นการปฏิรูปทางการเมืองเป็นที่น่าสนใจ และยอมรับของสาธารณชนและผู้มี
อ านาจทางการเมือง 
 กลุ่มพลังประชาธิปไตย หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันในรูปของกลุ่ม ชมรม สมาคม 
สมาพันธ์ สมัชชา หรือรูปอ่ืน ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งแสดงบทบาทต่อสาธารณะในการสนับสนุน
และผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการปฏิรูปการเมือง 
                                                           

46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-3 
 47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3 
 48 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4 

49 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4 
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 การระดมพลังมวลชน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม และให้ประชาชนเข้าร่วม
สนับสนุน ความคิดของกลุ่ม หรือองค์กรต่าง ๆ โดยใช้วิธีการจูงใจและการระดมความเห็นพ้อง 
 ประชาสังคม หมายถึง ส่วนของสังคมที่อยู่นอกภาครัฐ ซึ่งเป็นเวทีของปัจเจกชน พลเมือง หรือ
กลุ่มทางสังคม หรือองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจในกิจกรรมสาธารณะ และปัญหาของสังคมการเมือง และ
รวมถึงกิจกรรมทางสังคม และการเมืองที่องค์กรและบุคคลเหล่านี้ด าเนินการ ทั้งนี้โดยไม่รวมพรรค
การเมือง เนื่องจากเป็นองค์กรที่ด าเนินการทางการเมืองโดยปกติอยู่แล้ว 
 นโยบายปฏิรูปการเมือง หมายถึง นโยบายที่รัฐบาล นายบรรหาร คิลปอาชา ได้ก าหนด และ
แถลงต่อรัฐสภา ว่าจะด าเนินการพัฒนาสถาบันการเมืองและจัดท าแผนพัฒนาการเมือง โดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 211 ทั้งนี้โดยค านึงถึงข้อเสนอของ
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นส าคัญ 
 จิตส านึกทางการเมือง หมายถึง การตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูป
การเมือง และ เห็นถึงความส าคัญของบทบาทของตัวเอง และรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง 
 การกดดันทางการเมือง หมายถึง การท าให้รัฐเป็นเป้าหมายของการแสดงความรับผิดชอบต่อ
การมีบทบาท ในการปฏิรูปการเมือง ซึ่งอาจเป็นการตั้งค าถามต่อรัฐ และน าไปสู่การสร้างอิทธิพลทาง
ความคิด50 
 
6. วิธีการศึกษาวิจัย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะท าการรวบรวมจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ควบคู่กันไป ดังนี้51  
 6.1 การรวบรวมเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย 
  6.1.1 เอกสารชั้นต้น (primary sources) เช่น บันทึกและรายงานการประชุมของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา มติคณะรัฐมนตรี เอกสารนโยบายของรัฐบาล เอกสาร และแผนงานของ
คณะกรรมการที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมือง ตลอดจนรายงานการประชุมและการ
สัมมนาของกลุ่มองค์กรที่เคลื่อนไหวในเรื่องการ แกไขรัฐธรรมนูญ อันน าไปส่การปฏิรูปการมือง เป็นต้น 
  6.1.2 เอกสารชั้นรอง (secondary sources) เช่น รายงานการวิจัย บทความ ข่าว 
แถลงการณ์ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ และลี่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

                                                           
50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-5 
51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10 
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 6.2 การสัมภาษณ์ จะเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (informal interview) กล่าวคือ 
มีแนวค าถาม  (guide line) ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยจะสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (key 
information interview) ซึ่งได้แก่ ผู้น า บุคคลส าคัญ และกรรมการของกลุ่มพลังประชาธิปไตยต่าง ๆ 
 
 
กิจกรรม 6.4.2/ 
 ในงานวิจัยเรื่องหนึ่ง สามารถใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งวิธีหรือไม่ เพราะอะไร 
โปรดอธิบายมาพอสังเขป 
 
แนวตอบกิจกรรม 6.4.2 
 การวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เพ่ือให้ได้ค าตอบของงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
สามารถใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า 1 วิธี เพ่ือให้ได้ค าตอบที่รอบด้าน ลึกซึ้ง และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอ้างอิง 
 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง. http://pioneer.netserv.chula.ac.th/ (สบคนเมื่อ 23 มกราคม 2561) 
การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย. http://www.smsstou.org/wpcontent/uploads/2016/03     
       (สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2561) 
งามพิศ สัตย์สงวน.บรรณาธิการ. ประสบการณ์ทางมานษยวิทยาข้ามวัฒนธรรม . กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539 
จุมพล หนิมพานิช และ สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์. “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ใน เอกสารการสอนชุด

วิ ช า ม นุ ษ ย์ กั บ สั ง ค ม  เล่ ม  2  ห น่ ว ย ที่  1 3 . น น ท บุ รี  : ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .2544. 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/
http://www.smsstou.org/wpcontent/uploads/2016/03
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ชุติมา สุมน.“กลุ่มพลังประชาธิปไตยในประชาสังคม: บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง 
พ.ศ. 2536 - 2538”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541  

ณรงค์ สินสวัสดิ์.“การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธี
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