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หน่วยท่ี 7 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 

         รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญซ์ โรจนพล 

  
 
  
 
  
 
 
 

ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช 
วุฒ ิ  ค.บ., สค.ม. (สังคมวิทยา), ร.ม. (การปกครอง) 
  ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หน่วยที่ปรับปรุง   หน่วยที่ 7 

 
     ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล 
     วุฒิ   ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 
      ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   หน่วยที่ปรับปรุง  หน่วยที่ 7 
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หน่วยที ่7  การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
ตอนที ่
 7.1  ลักษณะและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
  7.1.1 ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
  7.1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 7.2  หน่วยและระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

  7.2.1 หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
  7.2.2 ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

 7.3  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
7.3.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนา 
7.3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงการวิเคราะห์เนื้อหา 

  7.3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย 
 7.4  ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

    7.4.1  ปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์  
    7.4.2  ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

 
แนวคิด 
 1. ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เป็นการจ าแนกหมวดหมู่

ของข้อมูลให้เป็นระบบ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อความหรือเป็น
การพรรณนาที่บรรยายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีกรอบแนวคิด ทฤษฎี
อยู่เบื้องหลัง เป็นต้น กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มจากการจัดกระท าข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การใช้กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 2.  หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ คือ สิ่งที่ผู้วิจัยศึกษา 
ผู้วิจัยศึกษาอะไรก็วิเคราะห์สิ่งนั้น หน่วยในการวิเคราะห์ อาจเป็นระบบการเมือง รัฐบาล 
พรรคการเมือง ผู้น าประเทศ เป็นต้น ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพมีทั้ง
ระดับใหญ่และระดับเล็ก ระดับใหญ่ เช่น ประเทศ รัฐบาล ระบบการเมือง เป็นต้น ระดับ
เล็ก คือ ปัจเจกบุคคล เช่น ผู้น าประเทศ หัวหน้าพรรคการเมือง เป็นต้น  

 3.  วิธีที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มีอยู่หลายวิธี เช่น วิธี
วิเคราะห์เชิงพรรณนา วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิธีวิเคราะห์เชิงอุปนัย เป็นต้น 
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 4. ปัญหาอุปสรรคของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีอยู่หลายประการ อาทิ ปัญหาความลุ่ม
ลึกของนักวิจัยในทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
สร้างข้อสรุป ซึ่งจะมีลักษณะเป็นข้อสรุปเฉพาะกรณี ปัญหาทรรศนะของคนในหรือคนที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้นโดยตรง เป็นต้น ส าหรับตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ได้น ามาจากวิทยานิพนธ์ของ ชุติมา สุมน เรื่อง 
“กลุ่มพลัง-ประชาธิปไตยในประชาสังคม: บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง 
พ.ศ. 2536 - 2538” 

 
วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
 2.  อธิบายหน่วยและระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
 3.  อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
 4.  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
 
กิจกรรม 

1. กิจกรรมการเรียน 
1) ศึกษาแผนผังความคิดหน่วยที่ 7 
2) อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยที่ 7 
3) ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
4) ศึกษาเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

ก. ประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่ 7 
ข. หนังสือและบทความเพ่ิมเติมที่ก าหนดให้ในแต่ละตอน(ถ้ามี) 
ค. สื่อโสตทัศน์และอ่ืนๆ 

5) ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
6) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
7) ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 7 

2. งานที่ก าหนดให้ท า 
โปรดศึกษารายละเอียดในแผนกิจกรรมการศึกษา 

3. การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
เข้ารับการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4. แหล่งวิทยาการ 
ห้องสมุดต่างๆและศูนย์วิทยบริการ มสธ. 
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สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. เทปเสียงประกอบชุดวิชา (ถ้ามี) 
4. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง 
5. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 
6. การสอนเสรีม (ถ้ามี) 

 
การประเมนิผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  
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ความน า 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ในภาพรวมมีลักษณะเหมือนกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไป คือ เป็นเรื่องของการน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาจัด
กระท าให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยหรือผู้วิจัยต้องมี “เครื่องมือทางทฤษฎี” (theoretical tools) 
มาช่วยในการอธิบายและวิเคราะห์เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทาง
การเมืองที่ท าการวิเคราะห์ศึกษา 
 ในแง่ดังกล่าวท าให้นักวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จ าเป็นต้องมี “พ้ืนฐานความรู้ทาง
ทฤษฎี” และทาง “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ” เป็นอย่างดี เพราะนักวิจัยเป็นผู้ที่ต้องท าทุกอย่าง 
 ในแง่หลักการ ลักษณะเด่นของงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เช่นเดียวกับการวิจัยเชิง
คุณภาพทั่วไปคือ การวิเคราะห์ข้อมูลหรือปรากฏการณ์จะท าได้ลึกซึ้ง นักวิจัยหรือผู้ วิจัยที่ศึกษา
ปรากฏการณ์ทางการเมืองต้องท าความเข้าใจ “ปรากฏการณ์” หรือ “สภาวการณ์” ของปัญหาใน 
“บริบท” (context) แต่ถ้านักวิจัยไม่น าเอา “บริบท” เข้ามาช่วยวิเคราะห์อธิบาย การวิเคราะห์ข้อมูล
หรือ “ปรากฏการณ”์ ที่ศึกษาจะท าได้ไม่ลึกซึ้ง 
 ในหน่วยนี้ นอกจากจะได้กล่าวถึงลักษณะและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์แล้ว ยังจะได้กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ งปัญ
หาอุปสรรค และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
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ตอนที่ 7.1 

ลักษณะและกระบวนการในการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร ์
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละตอน 
 
หัวเรื่อง 
 7.1.1 ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 7.1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
แนวคิด 
 1. ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เป็นการจ าแนกหมวดหมู่

ของข้อมูลให้เป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลขณะที่เก็บในพ้ืนที่ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ควรเป็น
ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อความหรือเป็นการพรรณนาที่บรรยายให้ เห็ นสภาพของ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีกรอบแนวคิด ทฤษฎีอยู่เบื้องหลัง และเป็นกระบวนการที่
กระท าซ้ ากลับไปกลับมา เป็นต้น 

 2. กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เริ่มจากการจัดกระท า
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การใช้กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูล 

วัตถุประสงค ์
เมื่อศึกษาตอนที่ 7.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 

 2. อธิบายกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
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เรื่องที่  7.1.1  ลักษณะของการวิ เคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
 
 “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ในทางรัฐศาสตร์เช่นเดียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไป มีลักษณะเด่น
คือ เป็นการวิจัยที่สามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ “ภาพรวม” ทั้งหมด (holistic) ดังนั้นการศึกษา 
“ปรากฏการณ์ทางการเมือง” หรือ “สภาพของปัญหาทางการเมือง” จึงต้องเป็นการท าความเข้าใจ 
“ป รากฏการณ์ ”  ห รือ  “สภ าพของปัญ หาทางการ เมื อ ง”  ใน  “บ ริบท”  (context) หรือ 
“สภาพแวดล้อม” หรือ “สภาวการณ์” ที่ปรากฏการณ์หรือปัญหาทางการเมืองนั้นเกี่ยวข้องอยู่ ถ้าไม่
น าเอา “บริบท” เข้ามาช่วยจะท าให้ “การวิเคราะห์ข้อมูล” ไม่ลึกซ้ึง เพราะปรากฏการณ์ทางการเมือง
หรือการแสดงออกต่าง ๆ ของบุคคลในทางการเมือง มักแสดงออกใน “บริบท” ใน “สภาวการณ์” หรือ
ใน “สภาพแวดล้อม” ที่แตกต่างกัน1 
 ในแง่ดังกล่าว ผู้ศึกษาหรือนักวิจัยเชิงคุณภาพจะเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
“ความหมาย” ของการแสดงออกของพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลได้ดีและลึกซึ้งก็ต่อเมื่อเข้าใจ 
“บริบท” หรือ “สภาวการณ์” หรือ “สภาพแวดล้อม” ที่บุคคลแสดงออกมา 
 ยกตัวอย่าง ในกรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ก าหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมและสนับสุนนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยบัญญัติว่า 
 “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ทุกระดับ” 
 หรือมาตรา 79 ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบ ารุงรักษาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน” 
 ในแง่ดังกล่าว ถ้าประชาชนมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือมีพฤติกรรมทางการเมืองโดยใช้
สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้ง 2 มาตรา ในกรณีนี้ถ้าผู้วิจัยหรือนักวิจัยเชิงคุณภาพเข้าใจ 

                                                           
1 บ ำเพ็ญ เขียวหวำน, “กำรวิจัยชุมชน” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริม

การเกษตร เลม่ 1 หน่วยท่ี 6 (นนทบุรี: สำขำวิชำส่งเสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช, 
2544)  หน้ำ 15 
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“บริบท” “สภาพแวดล้อม”หรือ “สภาวการณ์” ของการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางการเมืองดังกล่าว
ก็จะสามารถวิเคราะห์การแสดงออกดังกล่าวของประชาชนได้ดีและอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 ยกตัวอย่าง “การศึกษาชุมชนตามแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง” เป็นการศึกษาที่ให้ความส าคัญ
กับ “บริบท” เพราะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ลึกซึ้ง จึงเป็นการศึกษาท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 - เอาเศรษฐกิจเป็นแกนกลาง โดยการให้ความส าคัญกับชีวิต การผลิต การท ามาหากิน และ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในการท ามาหากินเป็นแกนหรือศูนย์กลางแล้วน ามาโยงกับ “การเมือง” และ 
“วัฒนธรรม” 
 - เป็นการศึกษาแบบเจาะลึก (in - depth study) เน้นรูปธรรมท้องถิ่น และถือว่ากระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นตัวกระท าด้วยเช่นเดียวกันโดยมีวิถีแนวทางของตนเอง 
 - เป็นการศึกษาที่โยงท้องถิ่นกับระบบเศรษฐกิจสังคมภายนอก หมายความว่าท้องถิ่นอาจจะ
ได้รับการกระทบเป็นบางกรณีถูกครอบง าจากภายนอก 
 แต่ถ้าการศึกษาวิจัยชุมชนตาม “แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง” ข้างต้นไม่ได้ให้ความส าคัญของ 
“บริบท” ในกรณีนี้นักวิจัยหรือผู้วิจัยย่อมไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดีและลึกซึ้งอย่างแน่นอน 
 ในแง่ของหลักการ การเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของ “ภาพรวม” และ “บริบท” ของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา เป็นลักษณะเด่นของงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์  ประเด็นนี้แตกต่างไป
จากงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ (หรืองานวิจัยเชิงปริมาณ) ที่ตั้งสมมติฐานโดยแยกออกมาจาก “บริบท” 
หรือ “สภาพแวดล้อม” หรือ “สภาวการณ์” เพราะหลักการคิดของงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไป อยู่ที่
เราจะเข้าใจปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายไม่ได้ ถ้าไม่ได้พิจารณา “บริบท”ด้วย2 
ซึ่งในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน 
 อาจจะมีค าถามว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ค าตอบก็เพราะการแสดงออกต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น 
นักการเมือง เกิดขึ้นใน “บริบท” หรือใน “สภาพการณ์” หรือ “สภาพแวดล้อม” ที่แตกต่างกัน ในแง่
ดังกล่าวผู้ศึกษาจะสามารถเข้าใจ “ความหมาย” ของการแสดงออกได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ ก็ต่อเมื่อ
เข้าใจ “บริบท” ของปรากฏการณ์ที่มนุษย์หรือนักการเมืองแสดงออกมา เช่น ผู้น าทางการเมืองในช่วง 
พ.ศ. 2546 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะในเรื่องของการก าหนดนโยบายที่ส่วนใหญ่
เป็นไปเพ่ือเอาใจประชาชนที่เรียกว่า “นโยบายประชานิยม” เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องของ 
“บริบท” หรือ “สภาวการณ์” ว่าในปลายพ.ศ. 2547) ถึงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ก็จะไม่เข้าใจ
ปรากฏการณ์ดังกล่าว ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า “บริบท” หรือ “สภาวการณ์” ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

                                                           
2 ปรัชญำ เวสำรัชช์, “ปรัชญำของศำสตร์ – รัฐศำสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์

การเมืองสมัยใหม่ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1 (นนทบุรี: สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช,2546) หน้ำ 29 
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 อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป “การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์” ต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลในขณะที่ เก็บในพ้ืนที่  ที่ เป็นเช่นนั้นเพราะนักวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์
เช่นเดียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไป ที่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ เพื่อการตรวจสอบว่า ข้อมูล
เหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ ขณะเดียวกันต้องตรวจสอบด้วยว่า ข้อมูลเหล่านั้นสอดคล้องกับ “กรอบ
แนวคิด” (conceptual framework) ที่ตัง้ไว้หรือไม่ อย่างไร 
 ดังนั้น นักวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เวลาจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องมี พ้ืน
ฐานความรู้ทางทฤษฎี (theoretical background) และระเบียบวิธีวิจัย (methodology) เป็นอย่างดี 
เพราะในกรณีของงาน “วิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์” นักวิจัยหรือนักรัฐศาสตร์เวลาศึกษาหรือวิจัย
ส่วนใหญ่ต้องท าทุกอย่างด้วยตนเอง ประเด็นนี้จะแตกต่างไปจากงานวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์
 นอกจากนี้ในกรณีของ “การวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์” ยังสามารถแยกการวิเคราะห์
ข้อมูลออกจากการเก็บข้อมูลโดยเด็ดขาดได้ ขณะเดียวกันในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณในทาง
รัฐศาสตร์อาจมีนักวิเคราะห์เฉพาะที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับสังคมหรือชุมชนที่ศึกษา ประเด็นดังกล่าวจะแตกต่างไปจากงานวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ที่การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่แยกออกจากกันหรือแยกออกจากกันไม่ได้ 
 ในแง่ของแนวทาง (approaches) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ โดยทั่วไปจะมีหลากหลาย แต่ก่อนจะกล่าวถึงแนวทางหรือวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีกี่
แนวทางหรือกี่วิธี อะไรบ้าง ขอกล่าวถึงความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ก่อน ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว จะมีความหมายที่หลากหลายและแตกต่างกันที่น าไปสู่
การมีแนวทางหรือวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันตามไปด้วย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปหมายถึงอะไร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
โดยทั่วไปหมายถึง การสรุปเนื้อหาสาระของข้อมูล และหาแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
หรือตัวแปร หรือหมายถึงการสรุป พรรณนาและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล3 
 หรือหมายถึง การน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาจัดกระท าให้เป็นระบบและหา
ความหมาย แยกแยะ องค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือให้สามารถ
น าไปสู่ความเข้าใจต่อการด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา4  
 หรือหมายถึง การแยกแยะ การตีความหมาย การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ การหาแบบแผนการอธิบายและการสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมหรือพฤติกรรมในสภาพสังคม
หรือปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีศึกษา5  
                                                           

3 สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และจมุพล หนิมพำนิช, “กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวชิา
มนุษย์และสังคม เล่ม 2 หน่วยท่ี 13 (นนทบุรี: สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช,2538) หน้ำ 
464 

4 ชยันต์ วรรธนะภมู,ิ “กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ” ใน อุทัย ดุลยเกษม บรรณำธิกำร คูม่ือ
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา, (ขอนแก่น: สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2536) .หน้ำ 143 



 

 
80712-7-1  ร่าง 1  lap  6/2/61 

 

 ในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ หมายถึง การน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาจัดกระท าให้เป็นระบบและหา
ความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถ
น าไปสูค่วามเข้าใจ การด ารงอยู ่และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ท าการศึกษา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้6  
   
 ประการที่หนึ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูล
ให้เป็นระบบเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในบริบททางสังคม และวัฒนธรรมทางการเมือง เป็นเรื่องของการท าความเข้าใจแบบแผนและ
ความหมายของพฤติกรรมมากกว่าที่จะมุ่งเน้นหาระดับความมากน้อย หรือความเข้มข้นของ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ 
 นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ จะต้องมีข้อมูลใน 
“ภาพรวม” “รอบด้าน” ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การเข้าใจ “บริบททางการเมือง” (political context) หรือ 
“บริบทของสังคมการเมือง” หรือมีข้อมูลที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยที่เห็นได้ชัด ดังนั้น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง รัฐศาสตร์จึงต้องมีการเก็บรายละเอียดทางด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ 
 ประการที่สอง ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ในงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ในแง่ของ
หลักการ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลขณะที่เก็บในพื้นที่  ซึ่งการที่นักวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ก็เพราะต้องการตรวจสอบว่า ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมมาถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไร ขณะเดียวกันการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไป เพ่ือดูว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาสอดคล้องกับกรอบ

                                                                                                                                                                         
5 สมศักดิ์ ศรีสันตสิุข, “ระเบียบวิธวีิจัยทำงสังคมวิทยำ”ใน  จุลสารไทยคดีศึกษา ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (สิงหำคม 

– ตุลำคม 2544) หน้ำ 10 – 11 
 6 อ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนีไ้ด้ใน Charles C. Ragin, Dirk Berg Schlosser and Giele de 
Meur,“Political Methodology: Qualitative Method.” in Robert E. Goodwin and Hans Dieter 
Klingemann, ed., A New Handbook of Political Science. (New York: Oxford University Press, 1996); 
ชยันต์ วรรธนะภูม,ิ อ้างแล้ว หน้ำ 145 – 149; Abbas Tasha Khori and Charles Teddie, Mixed 
Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches, (London: SagePublication,1998) 
pp. 112 – 113; Keith F. Punch, op.cit., pp. 198 – 200; Fiona Devine, “Qualitative Methods.” in David 
Marsh and Gerry Stoker. eds. Theory and Methods in Political Science (London: Macmillan Press 
Ltd., 1995).\, pp. 137 – 141. 
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แนวคิดท่ีก าหนดหรือที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
การเมือง 
 ตัวอย่าง เช่น ในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงก่อน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
การเมืองไทยเป็นเรื่องของ “ชนชั้นน า” (elite) ที่เป็นข้าราชการพลเรือนและทหารระดับสูง ดังนั้น ถ้า
จะศึกษาวิจัยถึง “บทบาท”ของผู้ก าหนดนโยบาย” ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในช่วงเวลา
ดังกล่าว เวลาท าการเก็บรวบรวมและโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องนี้ก็จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งในกรณีนี้ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดที่ควรน ามาใช้ในการวิเคราะห์ควรจะ
เป็น “ทฤษฎีชนชั้นน า” (Elite Theory) 
 ประการที่สาม ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ที่จะน ามาวิเคราะห์ ควรเป็นข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นข้อความหรือเป็นการพรรณนาที่บรรยายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์ทางการเมือง 
ประเภท กระบวนการขั้นตอนของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น การพรรณนาในลักษณะดังกล่าว
โดยท่ัวไปจะต้องมีกรอบแนวคิด ทฤษฎีอยูเ่บื้องหลัง 
 ตัวอย่าง เช่น ถ้าจะมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัย “การเมืองในสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง” ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะเก็บมาวิเคราะห์จะต้องเป็นข้อมูลที่พรรณนาบรรยายว่า การเมือง
ในสมัยนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างผู้น าทางการเมืองที่อยู่ภายในระบบการเมืองเดียวกัน เพราะหลังจากได้
ราชสมบัติแล้ว สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงพยายามดึงอ านาจเข้าสู่พระองค์อย่างเต็มที่ 
ขณะเดียวกันทรงคอยระวังมิให้ “เจ้านาย” และ “ขุนนาง” ทั้งในส่วนกลาง และหัวเมืองก้าวขึ้นมา 
ท้าทายพระราชอ านาจของพระองค์ 
 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว พระองค์ได้ทรงด าเนินการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองใน
ระยะแรกของการครองราชย์ โดยทรงป้องกันการขยายอ านาจของขุนนางด้วยวิธีการก าจัดขุนนางที่ มี
อิทธิพล โปรดเกล้าฯ ให้ประหารชีวิตขุนนางที่มีอ านาจสูงหลายคน รวมทั้งได้ทรงกีดกันไม่ให้ขุนนางสั่ง
สมโภคทรัพย์ทางเศรษฐกิจอันจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเสริมสร้างอ านาจทางการเมือง โดย
พระองค์ทรงท าการผูกขาดสินค้ามากข้ึน 
 การที่พระองค์ทรงท าเช่นนั้น นอกจากมีผลในทางจ ากัดโอกาสของขุนนางที่จะท าการค้าส่วนตัว
แล้วยังเป็นไปเพ่ือเพ่ิมพระราชทรัพย์ของพระองค์ นอกเหนือไปจากการขยายอ านาจทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจที่ในสมัยนี้ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ในขณะที่พระองค์ทรงจ ากัดและบั่น
ทอนอ านาจของขุนนางด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ พระองค์ก็ทรงเพ่ิมพูนโภคทรัพย์ของพระองค์อย่าง
จริงจัง นอกจากจะทรงผูกขาดการค้าโดยบังคับให้ต้อง ซ้ือสินค้าเกือบทุกชนิดแก่พระคลังสินค้าแล้ว  
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พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าฯ  ให้มีตัวแทนท าการค้าที่หงสาวดี  อังวะ เชียงใหม่7  ซึ่งหากพระเจ้า
ปราสาททองไม่ทรงท าเช่นนั้น พระองค์จะไม่สามารถลิดรอนควบคุมอ านาจโดยเฉพาะของขุนนางทั้งใน
ส่วนกลางและหัวเมืองได้ 
 การพรรณนาบรรยายปรากฏการณ์ทางการเมืองดังกล่าว แน่นอนต้องเป็นการพรรณนา
บรรยายในลักษณะมีกรอบแนวคิดทฤษฎีอยู่เบื้องหลัง ซึ่งกรอบแนวคิดทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการ
พรรณนาหรือบรรยายปรากฏการณ์ทางการเมืองในสมัยดังกล่าว คือ “แนวทางอ านาจ” (Power 
Approach or Power Theory) ที่มองการเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ และเมื่อมีอ านาจ
แล้วก็มักใช้อ านาจที่ตนมีอยู่นั้นกับบุคคลอ่ืนเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง88  
  ประการที่ ส่ี จากที่กล่าวมาในประการที่สองและประการที่สามแสดงว่า “กรอบแนวคิด
ทฤษฎี” ในงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มีความส าคัญ  โดยเฉพาะในการท าวิจัยในพ้ืนที่ 
เพราะกรอบแนวคิดทฤษฎีช่วยให้เราสามารถยกระดับนามธรรมให้กับปรากฏการณ์ นอกจากนี้ยังช่วย
จัดระเบียบให้กับข้อมูลที่เราเก็บ อาทิ จากการสังเกตการณ์ช่วยท าให้ข้อมูลที่เราจัดเก็บมีความเป็น
ระบบ 
 ประการที่ห้า เนื่องจากข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์
ทางการเมือง ขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องท าความเข้าใจเพ่ือน ามาวิเคราะห์โดยละเอียด ดังนั้น 
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่ต้องการส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัย
โดยเฉพาะกรณีของการศึกษาในเรื่องของ “การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง” จึงได้แก่ ข้อมูลที่
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมการเมือง  ทั้งในอดีตและปัจุบัน  ที่หาก
สามารถสะท้อนชีวิตของคนในสังคมชุมชนทางการเมืองได้มากเท่าไร ยิ่งท าให้เราสามารถเข้าใจ
พฤติกรรม ความสัมพันธ์ ความคิด ความหมายของพฤติกรรมทางการเมืองที่มีการแสดงออกมาได้มาก
ขึ้นเท่านั้น 
 ประการที่หก ลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ที่จะน ามาวิเคราะห์ดังที่กล่าวมา
ในประการที่สาม ไม่ใช่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่พรรณนาหรือบรรยายให้เห็นคุณลักษณะและ
การเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนของปรากฏการณ์ทางการเมืองเท่านั้น แต่ควรเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่
แสดงกระบวนการขั้นตอนของการเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์
ของบรรดาผู้คนในชุมชนหรือในสังคมการเมือง และหรือกับปัจจัยภายนอก รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึง

                                                           
7 สำยชล วรรณรัตน,์“กำรเมืองกำรปกครองสมยักรุงศรีอยุธยำ พ.ศ. 2112 – 2231” ใน เอกสารการสอน

ชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย เล่ม 1 หน่วยท่ี 3 (นนทบุรี: สำขำวิชำรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2545) .หน้ำ 208 – 211 

8 อ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกำรเมืองเป็นเรื่องของกำรต่อสู้เพื่อแย่งชิงอ ำนำจหรือเพื่อกำรมีอ ำนำจ
ดังกล่ำวได้ใน Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations. 2nd ed. (New York: Robert A Dahl,1963) 
Harold D. Lassewell, Politics: Who Gets. What, When, How. (New York: World Publishing,1958) 
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ความหลากหลายของมุมมองของคนในสังคมหรือในชุมชนทางการเมืองที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านสถานภาพ เป็นต้น 
 ประการที่เจ็ด การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ นอกจากจะไม่แยก
ออกจากกระบวนการเก็บข้อมูลแล้ ว มักจะเป็นกระบวนการที่ กระท าซ้ า กลับ ไปกลับมา 
(interactive) ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลกับการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและท าให้
เข้าใจแบบแผนของปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตรงนี้จะแตกต่างไปจากงานวิจัยเชิงปริมาณ
ในทางรัฐศาสตร์ที่การวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ประการที่แปด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยเชิง
คุณภาพเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในป่า พื้นที่ หรือภาคสนามแล้ว สามารถจะตั้งค าถาม ประมวล วิเคราะห์
และสรุปเป็นกระบวนการ หากมีข้อสงสัยก็จะมีการตั้งค าถามเพ่ือสอบถาม ประมวล วิเคราะห์และ
สรุปผล จนเกิดความเชื่อม่ันที่เป็นเช่นนั้นเพราะการวิจัยเชิงคุณภาพไม่สามารถแยกกระบวนการขัน้ตอน 
หรือแยกกิจกรรมต่าง ๆ ออกจากกันได้ และบุคคลที่จะด าเนินการวิจัยได้ทั้งกระบวนการได้ คือ ตัว
นักวิจัย  
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.1.1  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 เรื่องที่ 7.1.1 
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เรื่องที่ 7.1.2  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ 

 
 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์นั้น มีความสัมพันธ์กับ 
“กรอบความคิด” (conceptual famework) อย่างแยกไม่ออกจากกัน เนื่องจากกรอบความคิดเป็น
เสมือนแผนที่ส่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ กรอบความคิดยังมีความส าคัญในฐานะที่เป็นฐานหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลไปตามกรอบความคิด
ของงานวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ในแง่ของหลักการ การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จะมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยทั่วไปคล้าย ๆ หรือเหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ นั่นก็คือ จะต้องมีกระบวนการ 
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก ต้องมี “การจัดกระท าข้อมูล” (data processing) หรือนักวิชาการบางท่าน
เรียกว่า “กระบวนการเกี่ยวกับข้อมูล” หรือ “กรรมวิธีเกี่ยวกับข้อมูล” หรือ “การจัดระเบียบข้อมูล” 
หมายถึง การน าข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมมาเรียบร้อยแล้ว มาจัดให้อยู่ในระเบียบเพ่ือจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูล9  
 โดยทั่วไปความยากง่ายของ “การจัดกระท าข้อมูล” ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ค าถาม ขนาดของข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจะได้จัดกระท าข้อมูลให้มีความเหมาะสม
กับวิธีวิเคราะห์ ซึ่งในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ “การจัดกระท าข้อมูล” จะเป็นการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการกระท ากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในรูปของการบันทึก การสังเกต ค าสัมภาษณ์ 
และเอกสาร น ามาจัดเตรียมข้อมูลก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 
 ขัน้ตอนที่สอง หลังจากการจัดกระท าข้อมูลแล้วจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่า ข้อมูลที่ได้มา
พอเพียงหรือยัง ที่ส าคัญข้อมูลที่ได้มานั้นตอบปัญหาของการวิจัยหรือไม่ ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกันก็จะต้อง
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร 

                                                           
9 พัฒนำจำก กรรณิกำร์ สุขเกษม, “กำรจัดระเบียบข้อมลูทำงรัฐศำสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลัก

และวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมยัใหม่ เล่ม 2 หน่วยท่ี 10 (นนทบุรี: สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2546), หน้ำ 411 



15 

80712-7-1  ร่าง 1  lap  6/2/61 

 ขั้นตอนที่สาม เมื่อได้มีการตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว นักวิจัยหรือผู้วิจัยก็มาจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อให้สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดเรียงค าสัมภาษณ์ บันทึกการสังเกต และเอกสาร
ตามล าดับเวลา สถานที่ และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  โดยทั่วไป การจัดเตรียมข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ที่ดีจะมีลักษณะ ดังนี้ 
  ประการที่หนึ่ง การจัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เริ่มจากการน าเอาบันทึกย่อและ
บันทึกในพ้ืนที่มาตรวจสอบความครบถ้วน แล้วน ามาจัดเรียงตามล าดับเวลา สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และประเด็นที่ท าการสังเกต  
  ประการที่สอง การจัดเตรียมข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ คือ การน าเทปจากการ
สัมภาษณ์มาถอดค าสัมภาษณ์ทั้งหมดเเบบค าต่อค า หรือถอดเฉพาะบางส่วน  
  ประการที่สาม การจัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ท าได้โดยการตรวจสอบว่า เอกสาร
นั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เอกสารเหล่านั้นได้มาอย่างไร ใครเป็นผู้เขียน ผู้เขียนมีอคติอย่างไร 
และมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการเขียน10  
 ขั้นตอนที่สี่ หลังจากจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวแล้วก็มาถึงขั้นการใช้กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ  ซึ่ งในทรรศนะของเอ็ม บี  ไมลส์  (M. B. Miles) และเอ เอ็ม ฮูเบอร์แมน (A. M. 
Huberman) ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์
สามารถน ามาใช้ได้ กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ 
ได้แก่11  
  องค์ประกอบแรก การลดทอนของข้อมูล (data reduction) หมายถึง การปรับลด เพ่ิม 
หาข้อมูลใหม่ จนได้ผลหรือข้อสรุป 
  องค์ประกอบที่สอง การแสดงข้อมูล (data display) หมายถึง การกระท าในรูปของการ
เล่าเรื่องว่า เกิดอะไรขึ้นก่อนหลัง อย่างไร ท าไม โดยทั่วไปองค์ประกอบของกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพนี้ เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาเรียงล าดับตามเวลาที่เกิดขึ้นก่อนหลัง 
  องค์ป ระกอบที่ ส าม  การสรุปและการยื นยันข้ อสรุป  (drawing and verifying 
conclusion) หมายถึง เมื่อผู้วิจัยหรือนักวิจัยได้ข้อมูลมาในขั้นแรกอาจจะมีการสรุปในเบื้องต้นก่อน 
แล้วหลังจากนั้นเก็บข้อมูลต่อแล้ว ทดสอบการสรุปเบื้องต้นไปเรื่อย ๆ จนสามารถยืนยันข้อสรุปดังกล่าว
ได้ชัดเจน 
 องค์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของเอ็ม บี ไมลส์ และเอ เอ็ม ฮูเบอร์แมน มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันดังภาพที ่7.1 
                                                           

10 กัญจนำ ลินทรตันกูล และวรรณภำ โพธ์ิน้อย, “กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมลู” ใน ประมวลสาระ
ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เลม่ 3 หน่วยท่ี 13 (นนทบุรี :สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2544), หน้ำ 136 – 137 

11 M. B. Miles and A. M. Huberman, Qualitative Data Analysis. 2nd ed. (Thousand Oaks. CA: 
Sage Publications,1994) p. 12. 
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   การเก็บ        การแสดง 
        รวบรวมข้อมูล          ข้อมลู 
  
        การลดทอน  
            ข้อมูล 
 
 
          การสรุป  
           และการยืนยันข้อสรุป 
  
ภาพที่ 7.1 แสดงองค์ประกอบของการวิเคราะห์ข้อมูล: ตามกรอบหรือตัวแบบปฏิสัมพันธ์ของ เอ็ม 

บี ไมลส ์(M. B. Miles) และเอ เอ็ม ฮูเบอร์แมน (A. M. Huberman) 
ที่มา:  M.B. Miles and A.M. Huberman. Qualitative Data Analysis. 2nd ed. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publication, 1994, p. 121. 
 
 ขั้นตอนที่ห้า คือ ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีอยู่ 2 ขั้นตอน หรือ 2 ระยะ12  
 ระยะหรือช่วงแรก เป็นการวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูล ในทรรศนะของ อาร์ ซี บอกแดน 
(R.C. Bogdan) และ เอส เค บิคเลน (S.K. Biklen) ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในระยะหรือในช่วงนี้13 ว่า ผู้วิจัยจะต้องตัดสินใจที่จะท าการศึกษาให้แคบลง เพราะถ้าผู้วิจัยหรือนักวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ข้อมูลก็จะกระจัดกระจาย ท าให้สิ้นเปลืองเวลา ขณะเดียวกันนักวิจัยก็
จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจด้วยว่า การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจะเป็นการศึกษาในลักษณะใด 
คือ ในลักษณะของการพรรณนาปรากฏการณ์หรือศึกษาทฤษฎี นอกจากนั้นตัวนักวิจัยควรมีการ
พัฒนาการตั้งค าถามให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเมื่อเริ่มลงมือรวบรวมข้อมูล รวมทั้งจะต้องมีการวาง
แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน เป็นต้น 

                                                           
12 กัญจนำ ลินทรตันกูล และวรรณำ โพธ์ิน้อย, อ้างแล้ว หน้ำ 138 

 13 R.C. Bogdan and S.K. Biklen, “Qualitative Research for Education: An Introduction of 
Theory and Methods.” cited in S.B. Case Study Research in Education: A Qualitative Approach,  
SanFrancisco: Josseey – Bass Publishers, 1998), pp. 124 - 125. 
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 ระยะหรือช่วงที่ 2 เป็นการวิเคราะห์หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแล้ว ก็จะมา
จ าแนกและจัดระบบข้อมูล (typology) การจ าแนกข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็นการจ าแนกประเภทของ
ปรากฏการณ์ (typology and taxonomy) และอาจจะเป็นการจัดระบบข้อมูลแบบที่มีความสัมพันธ์
กัน14  

1) กรณีของการจ าแนกประเภทของปรากฏการณ์ ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการหาความหมายของปรากฏการณ์ทางการเมือง 
เพ่ือน ามาจ าแนกและอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ซ่ึงผู้วิจัยจะท าเช่นนั้นได้จะต้องมีการ
จ าแนกประเภทของปรากฏการณ์ และจะต้องมีการจัดระบบข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 
 โดยทั่วไปการจ าแนกประเภทของปรากฏการณ์เป็นการจัดหมวดหมู่และจ าแนกประเภท
ปรากฏการณ์ให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้สามารถเข้าใจความหลากหลายของปรากฏการณ์ ดังปรากฏใน
กรณีของ “การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ” ที่ถ้าหากมองในแง่ของระเบียบวิธีวิจัยจะเป็น
การเปรียบเทียบระบบการเมืองหรือส่วนย่อยของระบบการเมืองตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป การที่จะ
เปรียบเทียบระบบการเมืองตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปได้นั้น15 นักรัฐศาสตร์ไม่อาจใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองระบบเดียวได้ หากแต่ต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่กะทัดรัดที่มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือ การ
เปรียบเทียบระบบการเมืองต่างกันจะช่วยให้นักวิจัยสามารถ “จ าแนกลักษณะ” (classification) และ 
“จ าแนกประเภท” (typology) ของระบบการเมือง รวมทั้งสามารถจัดล าดับของระบบการเมืองได้16 
“การจ าแนกลักษณะ” โดยทั่วไป หมายถึง การหาจุดเด่นของระบบการเมืองที่ในสมัยโบราณ 
นักรัฐศาสตร์อย่างอริสโตเติล (Aristotle) ได้จ าเเนกลักษณะของระบบการเมืองตามการกระจายอ านาจ 
 ส่วน “การแบ่งประเภท” (ของปรากฏการณ์) เป็นขั้นตอนต่อจากการที่ได้มีการ “จ าแนก
ลักษณะ” เพราะโดยทั่วไป “การจ าแนกลักษณะ” ช่วยท าให้เราสามารถ “ก าหนดประเภท” (ของ
ปรากฏการณ์) ได้ 
 ตัวอย่าง “การแบ่งประเภท” ของปรากฏการณ์ คือ ระบบการเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้เเก่ 
“การแบ่งประเภท” ระบบการเมืองของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่ปรากฏในหนังสือชื่อ The 
Theory of Social and Economic Organization ในหนังสือเล่มนี้ แมกซ์  เวเบอร์ได้ท าการ  “แบ่ง
ประเภท”  ระบบการเมืองออกเป็น 3 ประเภท17 คือ ระบบการเมืองที่อาศัยประเพณีเป็นที่มาของ

                                                           
14 ชยันต์ วรรธนะภมู,ิ อ้างแล้ว หน้ำ 152 – 153 
15 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การเมืองเปรียบเทียบ: ทฤษฎีและแนวความคดิ, (กรุงเทพมหำนคร: เจ้ำพระยำกำร

พิมพ์, 2526), หน้ำ 23 
 16 Howard A. Scarrow, Comparative Political Analysis, ( New York: Harper and Row 
Publishers,1969), pp. 7 – 8. 
 
 17 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization. translated by A.M. 
Henderson and Talcott Parsons, (New York: Oxford University Press, 1947), p. 328. 
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อ านาจการปกครอง  (Traditional  Polity)  ระบบการเมืองที่อาศัยอ านาจบารมีของตัวผู้ปกครองเป็น
ที่มาของอ านาจการปกครอง (Charismatic Polity) และระบบการเมืองที่อาศัยเหตุผล - กฎหมายเป็น
ที่มาของอ านาจการปกครอง (Rationality - Legal Polity) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในแง่ของระเบียบวิธีวิจัยว่า
การเปรียบเทียบระบบการเมืองต้องเป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่สองระบบที่แตกต่างในเรื่องของเวลา 
หรือในระบบเดียวกันแต่ต่างเวลา ต่างสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบระบบการเมืองที่
ต่างกันที่ช่วยให้นักวิจัย “จ าแนกลักษณะ” และ “ประเภท” ของปรากฏการณ์ของระบบการเมืองได ้
 ในแง่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “การจ าแนก” (รวมทั้งการจัดหมวดหมู่) ข้อมูลช่วยจัดข้อมูลที่
กระจัดกระจายให้มีลักษณะที่เป็นระบบที่น าไปสู่การท าความเข้าใจของปรากฏการณ์ ซึ่งในกรณีของ
การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ “การจ าแนก” (ลักษณะ) ดังกล่าวช่วยจัดข้อมูลให้มี
ลักษณะเป็นระบบได้เช่นเดียวกัน นอกเหนือไปจาก การน าไปสู่ “การจัด” หรือ “การก าหนดประเภท” 
ของปรากฏการณไ์ด้ 
 ในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ “การจัดประเภทของปรากฏการณ์ทาง
การเมือง” เป็นขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดหมวดหมู่และจ าแนกปรากฏการณ์ให้
เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้สามารถเข้าใจความหลากหลายของปรากฏการณ์ใน “บริบท” ของวัฒนธรรมทาง
การเมือง (political culture) ของสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “การจ าแนกประเภท” 
ของปรากฏการณ์ทางการเมืองจะเป็นเรื่องของการจัดหมวดหมู่ และจ าแนกปรากฏการณ์ทางการเมือง
ให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เข้าใจความหลากหลายของปรากฏการณ์ทางการ เมืองใน “บริบท” ทาง
วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปหากเรายิ่งสามารถจ าแนกข้อมูลอย่าง
ละเอียดก็ยิ่งท าให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ศึกษามากข้ึน 

2) กรณีของการจัดระบบข้อมูลแบบที่มีความสัมพันธ์กัน (taxonomy) หมายถึงการ 
จัดระบบข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจความหลากหลายและเหตุผลของคนในสังคมการเมือง
ที่อยู่เบื้องหลังการจ าแนกประเภทของปรากฏการณ์ซึ่งโดยทั่วไปการจัดระบบข้อมูลดังกล่าวหรือจ าแนก
ข้อมูลท าได้ในหลายลักษณะ คือ นอกจากจ าแนกให้เห็นความแตกต่างกันอย่างเป็นระบบที่ไม่ซ ้าซ้อนกัน
แล้ว นักวิจัยยังอาจจ าแนกข้อมูลออกเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการวิจัย
เชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ต้องการจะอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกัน
กับการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ แต่เป็นการอธิบายในมิติที่แตกต่างกัน การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์โดยทั่ วไป มุ่ งเน้นที่จะจ าแนกให้ เห็นความหลากหลายและความหมายของ 
ปรากฏการณ์ทางการเมืองมากกว่าที่จะเสนอให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันและความสัมพันธ์ที่วัดด้วย
ค่าสถิติ ในขณะเดียวกันการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ยังอาศัยข้อมูลด้านอ่ืนที่ช่วยอธิบาย
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ปรากฏการณ์ทางการเมืองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลด้านอ่ืนที่ว่านั้นเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็น 
“ภาพรวม” (holistic view) ที่หมายถึงองค์ประกอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมหรือเกี่ยว
โยงซึ่งกัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางการ เมืองในด้าน 
ต่าง ๆ  
 โดยสรุป การจัดระบบข้อมูลแบบท่ีมีความสัมพันธ์กันเป็นการจัดจ าแนกและจัดระบบข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูลใน “บริบท” 
ของสังคมการเมือง 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.1.2  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 เรื่องที่ 7.1.2 
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ตอนที่ 7.2 

หน่วยและระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
รัฐศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 7.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละตอน 
 

หัวเรื่อง 
7.2.1 หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
7.2.2 ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 

 
แนวคิด 

1. หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์  คือ สิ่งที่ผู้วิจัย
ศึกษา ผู้วิจัยศึกษาอะไรก็วิเคราะห์สิ่งนั้น หน่วยในการวิเคราะห์ อาจเป็นระบบ
การเมือง รัฐบาล พรรคการเมือง ผู้น าประเทศ เป็นต้น โดยทั่วไปหน่วยในการ
วิเคราะห์มักจะไปด้วยกันหรือสอดคล้องกันกับแนวทาง ทฤษฎี ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิด 
ในการวิเคราะห์ 

 2. ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จะมีทั้งระดับใหญ่
และระดับเล็ก ระดับใหญ่ เช่น ประเทศ รัฐบาล ระบบการเมือง เป็นต้น ระดับเล็ก 
คือ ปัจเจกบุคคล เช่น ผู้น าประเทศ หัวหน้าพรรคการเมือง เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์ 

เมือ่ศึกษาตอนที่. 7.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
 2. อธิบายระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ได้ 
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เรื่องที่ 7.2.1 
หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
  

การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์กับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางสังคมศาสตร์สาขาอ่ืน
โดยทั่วไป จะมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและส่วนที่แตกต่างกัน คือ ส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันโดยทั่วไปจะ
เป็นเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอนในการแสวงหาความจริง ส่วนที่เป็นความแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่อง
ของปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษา โดยสังคมศาสตร์ในแต่ละสาขาจะมีความสนใจในปรากฏการณ์ที่
แตกต่างกัน 

การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ที่สนใจท าการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น
ปรากฏการณ์ทางการเมือง เช่น การซื้อสิทธิ์ขยเสียงในการเลือกตั้ง ความขัดแย้งและความรุนแรงทาง
การเมือง การรัฐประหาร ปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เป็นต้น 

หน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร์ คือ สิ่งที่ผู้วิจัยศึกษา ผู้วิจัยศึกษาอะไรก็วิเคราะห์สิ่งนั้น หน่วยในการวิเคราะห์ 
อาจเป็นระบบการเมือง รัฐบาล พรรคการเมือง ผู้น าประเทศ เป็นต้น 

 ยกตัวอย่าง การวิจัยในกรณีของการเมืองเปรียบเทียบ หน่วยในการวิเคราะห์อาจจะเป็นรัฐ 
(States) ชาติ (Nations) ประเทศ (Country) รัฐบาล (Government) หรือระบบการเมือง (Political 
System) ก็ได้ 

โดยทั่วไปหน่วยในการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มักจะไปด้วยกันหรือ
สอดคล้ องกัน กับ  “แนวทาง”  (approach) “ทฤษฎี ”  (theory) ที่ ใช้ เป็ นกรอบแนวคิ ด 
(conceptual framework) ในการวิเคราะห์ 

ตัวอย่างเช่น ถ้าในการวิจัยเชิงคุณภาพสนใจศึกษา “ภาวะความเป็นผู้น าของผู้น าการเมือง ก 
“ หน่วยในการวิเคราะห์ส าหรับงานวิจัยนี้ คือ “ตัวผู้น าทางการเมือง” (Political Leader) แนวทางที่
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ก็จะใช้ “แนวทางจิตวิทยาทางการเมือง” (Political Psychology) 

ในกรณีที่หน่วยในการวิเคราะห์เป็น “กลุ่ม” (group) แนวทางที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์ก็จะใช้ “แนวทางกลุ่ม” (Group Approach) แต่ถ้าหน่วยในการวิเคราะห์เป็นเรื่องของ 
“กระบวนการ” (process) แนวทางที่ ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ก็จะได้แก่ “แนวทาง
อ านาจ” (Power Approach) “แนวทางการสื่อสาร” (Communication Approach) เป็นต้น 

ถ้าหน่วยในการวิเคราะห์เป็น “สถาบันทางการเมือง” (Political Institution) แนวทางที่ใช้
เป็นกรอบแนวคิด ในการวิเคราะห์ ได้แก่ “แนวทางกฎหมาย - สถาบัน” (Legal - Institutional 
Approach) หรือ “แนวทางสถาบัน” (Institution Approach) เป็นต้น18 

                                                           
18 ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, อ้างแล้ว หน้ำ 75-86 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่า เวลาท าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ นักวิจัยหรือผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงหน่วยในการวิเคราะห์ด้วย โดยหน่วยในการ
วิเคราะห์จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุด ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดก็ ได้  คือ ตั้ งแต่บุคคลไปจนถึง
คณะกรรมการ กลุ่ม องค์การขนาดใหญ่ สถาบัน ชาติ หรือระบบการเมืองก็ได้19  

 ทั้งนี้จะพบว่าหน่วยการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กับชื่อเรื่องงานวิจัย กล่าวคือชื่อเรื่องงานวิจัย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานั้นจะเป็นสิ่งที่บอกว่าหน่วยวิเคราะห์ของงานวิจัยนั้นคืออะไร  
 ยกตัวอย่างวิจัยเช่น  

1) การวิจัยเรื่อง “ความเป็นเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” หน่วยวิเคราะห์ในการ 
วิจัยนี้คือ “จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” หากถามว่า “ศึกษาอะไร” จากหน่วยวิเคราะห์นี้” ค าตอบที่
สะท้อนจากชื่อเรื่องการวิจัยคือ “ความเป็นเผด็จการ” ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  หากถามต่อไปว่า 
“ศึกษามิติใดบ้าง” ของหน่วยเคราะห์นี้ ก็ต้องไปดูที่วัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าก าหนดว่าศึกษาใน
อะไรบ้าง 

 หน่วยวิเคราะห์ในที่นี้คือ หน่วยการวิเคราะห์ระดับเล็กสุดที่เป็นระดับปัจเจกบุคคล 
2) การวิจัยเรื่อง “ขบวนการเคลื่อนไหวของชนชั้นกลางในการเรียกร้องประชาธิปไตยจาก 

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยนี้คือ “ขบวนการเคลื่อนไหวของชนชั้นกลาง” 
 หน่วยวิเคราะห์ในที่นี้คือ หน่วยการวิเคราะห์ระดับกลุ่ม 

3) การวิจัยเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร” หน่วยวิเคราะห์ใน 
การวิจัยนี้คือ “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร” 
 หน่วยวิเคราะห์ในที่นี้คือ หน่วยการวิเคราะห์ระดับสถาบัน  

4) การวิจัยเรื่อง “ระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยในสมัย จอมพล ป.พิบูลย์ 
สงคราม”หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยนี้คือ “ประเทศไทย” 
 หน่วยวิเคราะห์ในที่นี้คือ หน่วยการวิเคราะห์ระดับประเทศ 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.2.1  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 เรื่องที่ 7.2.1 

 
 

                                                           
19 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, รัฐศาสตร์ ขอบข่าย สถานภาพ และการศึกษาวจิัย, ( กรุงเทพมหำนคร: คณะรัฐศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2526), หน้ำ 263 
 กำรยกตัวอยำ่งในที่น้ียกตัวอย่ำงคำบเกี่ยวระหว่ำงหน่วยกำรวิเครำะห์และระดับกำรวเิครำะห์ ซึ่งระดับ

กำรวิเครำะห์จะกล่ำวในเรื่องที่ 7.2.2.ต่อไป 
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เรื่องที่ 7.2.2 
ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
  

ในการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์นอกจากต้องค านึงถึงหรือพิจารณาถึง 
“หน่วยในการวิเคราะห์” แล้ว ยังต้องค านึงถึง ระดับในการวิเคราะห์ (level of analysis)  ด้วย 

ยกตัวอย่างในกรณีของการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีของการวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ 
(Comparative Political Analysis) ที่ “ระดับการวิเคราะห์” จะมีหลายระดับ ไม่จ ากัดอยู่ที่ระดับใด 
ระดับหนึ่ง กล่าวคือ ระดับในการวิเคราะห์ของการเมืองเปรียบเทียบอาจจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบการเมืองทั้งระบบก็ได้ หรือจะเป็นการเปรียบเทียบส่วนย่อยของระบบการเมืองก็ได้ หรืออาจจะ
เปรียบเทียบการปกครองของไทย สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ในด้านลักษณะทั่วไปทางการเมือง เช่น 
รัฐธรรมนูญ เสถียรภาพทางการเมือง (political stability) เนี้อหาของนโยบายของรัฐ เป็นต้น หรืออาจ
เปรียบเทียบส่วนย่อยของระบบการเมืองในวงแคบเข้ามาอีกก็ได้ เช่น เปรียบเทียบกระบวนการนิติ
บัญญัติ การเลือกตั้ง กลุ่มอิทธิพล พรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น โดยทั่วไปการ
เปรียบเทียบส่วนย่อยของระบบการเมืองเป็นที่นิยมของรัฐศาสตร์ในปัจจุบันมากกว่าการเปรียบเทียบทั้ง
ระบบ และเป็นเรื่องที่ท าได้ง่ายกว่าเนื่องจากหน่วยในการเปรียบเทียบมีขอบเขตจ ากัดและเล็ก สะดวก
ในการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง20  

ในแง่ของหลักการในกรณีของการวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบดังได้กล่าวมาแล้วว่า ระดับ
ของการวิเคราะห์จะเป็นการเปรียบเทียบระบบการเมืองทั้งหมดก็ได้ หรือส่วนย่อยของระบบการเมือง
ตั้งแต่ 2 ระบบ ขึ้นไปก็ได้ แต่มีข้อสังเกตว่า การที่จะเปรียบเทียบระบบการเมืองตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป มี
หลักที่ส าคัญในการหยิบยกหรือเลือกระบบการเมืองที่จะน ามาเปรียบเทียบ 4 ประการ คือ21  

ประการที่หนึ่ง การเปรียบเทียบระบบการเมืองต่างกันจะช่วยให้สามารถก าหนดการแบ่ง
ลักษณะ ประเภท และการจัดล าดับฺของระบบการเมืองได้ 

ประการที่สอง การเปรียบเทียบระบบการเมืองต่างกัน จะช่วยให้สามารถอธิบายระบบ
การเมืองที่มีอยู่หลากหลายได้ โดยเห็นภาพอันกว้างขวาง และอาจเห็นได้ว่ามีลักษณะบางอย่างที่หลาย
ระบบการเมืองมีความคล้ายคลึงกัน 

ประการที่สาม การเปรียบเทียบระบบการเมืองต่างกัน จะช่วยให้สามารถแสดงลักษณะร่วม
กันที่ทุกระบบการเมืองมีอยู่  เช่น ลักษณะทางการเมืองที่แต่ละระบบมี ท าให้ก าหนดได้ว่า ระบบ
การเมืองนั้นอยู่ในประเภทใด และต่างจากระบบการเมืองประเภทอ่ืนอย่างไร 

                                                           
20 ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, อ้างแล้ว หน้ำ 21-22 
21 Scarrow, op.cit., pp. 7-8. 
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ประการที่สี่ การเปรียบเทียบระบบการเมืองต่างกัน จะช่วยให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์
ทางการเมืองได้ง่ายขึ้น เช่น ในกรณีที่การเปรียบเทียบระบบการเมือง 2 ระบบพบว่า มีความแตกต่าง
กัน ผู้วิเคราะห์ต้องอธิบายความแตกต่าง ไม่ใช่บอกแต่เพียงว่ามีความแตกต่างกันเท่านั้น 

ทั้งนี้หากพิจารณาลึกลงไปในแง่ของระดับของการวิเคราะห์หรือการอธิบาย (level of 
analysis or explanation) เราจะพบว่า แนวการวิเคราะห์ทางการเมืองจ านวนไม่น้อยมีระดับของการ
วิเคราะห์หรือการอธิบายแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าสิ่งที่แนวการวิเคราะห์เหล่านี้ศึกษาหรือหน่วย
ในการวิเคราะห์ (unit of analysis) จะเป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยเล็ก ดังจะเห็นได้จากกรณีของการ
วิเคราะห์เชิงจิตวิทยา และแนวการวิเคราะห์เชิงระบบหรือเชิงการท าหน้าที่ของระบบ แนวการวิเคราะห์
เชิงจิตวิทยาทั้งหลายจะอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองทุกประเภทจากระดับปัจเจกบุคคล กล่าวคือ 
แนวคิดที่ใช้ในการอธิบายเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่ใช้กับการอธิบายพฤติกรรมของคนเพียงคนเดียว
เสมอ อาท ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความเชื่อ เป็นต้น ถึงแม้ว่าในกรณีนั้น หน่วยในการวิเคราะห์จะ
เป็นบุคคลเพียงคนเดียว เช่น การศึกษาบุคลิกภาพทางการเมืองของผู้น า หรือเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม 
เช่น การศึกษาทัศนคติทางการเมืองของชนชั้นกลางก็ตาม22 

ตัวอย่างของการอธิบายในลักษณะนี้จะเห็นได้จากงานเขยีนเรื่อง Personality and Politics 
ของอลัน ซี  อีเอลเอ็มเอส (Alan C. Elms Elms) 23  ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ซึ่งกินความ
รวมถึงลักษณะต่าง ๆ ในด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ในการอธิบาย
พฤติกรรมทางการเมืองของคนอเมริกันตั้งแต่พลเมืองโดยทั่วไป ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไปจนถึง
นักการเมืองคนส าคัญบางคน เช่น วูดโรส์ วิลสัน (Woodrow Wilson) และ ริชาร์ด นิกสัน (Richard 
Nixon) ทั้งนี้ Elms (1976: 184) วางเป้าหมายพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยของเขาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ในทางการเมืองไว้ว่า เป็นการศึกษาที่มุ่งขยายขอบเขตความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการทาง
การเมืองด้านหนึ่ง กรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้แนวคิดระดับปัจเจกบุคคล อธิบายพฤติกรรมทางการ
เมืองในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกบุคคล เช่น ประธานาธิบดี ระดับกลุ่มคนที่ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือระดับประชาชนทั้งประเทศ24 

ในทางตรงกันข้าม แนวการวิเคราะห์ในเชิงระบบ (systems analysis) หรือเชิงการท าหน้าที่
ของระบบ มักจะอธิบายปรากฏการณ์โดยเริ่มต้นจากหน่วยใหญ่ในระดับกลุ่มคน เช่น องค์กร สังคมและ
ประเทศขึ้นไปเสมอ ส าหรับการอธิบายในแง่นี้ หลักเหตุผลที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์จะเป็น

                                                           
22 อนุสรณ์ ลิ่มมณ,ี กำรอธิบำยกับกำรวิเครำะห์ทำงกำรเมือง : ข้อพิจำรณำเบื้องต้นในเชิงปรัชญำ

สังคมศำสตร,์ (กรุงเทพมหำนคร : โครงกำรผลิตต ำรำและเอกสำรกำรสอน คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2542), หน้ำ 46. 

23 Alan C. Elms Elms, Personality and Politics, (US : harcourt brace jovanovich, inc., 1976) 

24 Op.Cit.,p.46. 
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หลักการของหน่วยใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายพฤติกรรมของคนเพียงคนเดียว หรือคนทั้งสังคมก็
ตาม ตัวอย่างเช่น การอธิบายตามแนววิเคราะห์เชิงการท าหน้าที่ของระบบ จะเห็นว่าการประท้วง
รัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคนจ านวนมาก ต่างก็เป็นเรื่องของการท าหน้าที่
ด้านการเรียกร้องผลประโยชน์ (interest articulation) ทั้งสิ้นดังนั้นทั้งสองกรณีจึงสามารถอธิบายจาก
เหตุผลในด้านการท าหน้าที่ของระบบการเมืองได้เหมือนกัน 

ระดับของการอธิบายที่แตกต่างกันดังกล่าวได้ท าให้แนวการวิเคราะห์ทางการเมืองต่าง ๆ มี
จุดแข็งและจุดอ่อนที่ผิดแผกกัน หากระดับของการวิเคราะห์เป็นระดับปัจเจกบุคคล การอธิบาย 
ปรากฏการณ์จะฉายภาพระดับตัวบุคคลได้ชัดเจน แต่จะละเลยการพิจารณาภาพระดับเหนือกว่าบุคคล 
อาทิ ระดับโครงสร้างองค์กร และสถาบัน ในทางกลับกัน หากการอธิบายเป็นระดับหน่วยใหญ่ เช่น  
ชนชั้น กลุ่มคน ระบบการเมือง การวิเคราะห์ในระดับนี้จะมีข้อดีในแง่ที่สามารถชี้ให้เห็นอิทธิพลของ
หน่วยใหญ่เหล่านี้ที่มีต่อปรากฏการณ์ แต่ในขณะเดียวกันก็มองข้ามอิทธิพลของตัวแปรระดับตัวบุคคล
ไป25 

ในทางปรัชญาสังคมศาสตร์ ประเด็นที่กล่าวมาแล้ว สะท้อนถึงปัญหาด้านระเบียบวิธีศึกษา 
ซึ่งแสดงออกในรปูแนวคิดที่ตรงกันข้าม 2 แนวคิด คือ แนวคิดที่เน้นการอธิบายจากระดับปัจเจกบุคคล 
(methodological individualism) กับแนวคิดที่ เน้นการอธิบายจากระดับหน่วยใหญ่  method-
logical collectivism) การถกเถียงระหว่างแนวคิดทั้ งสองอาจจะรู้จักกันในชื่ออ่ืน ๆ เช่น การ 
วิเคราะห์จากหน่วยเล็กที่สุด (atomism) กับการวิเคราะห์ในเชิงองค์รวม (holism) การวิเคราะห์ระดับ
จุลภาค (micro-analysis) กับการวิเคราะห์ระดับมหภาค (macro-analysis) และแนวการอธิบาย
ระดับโครงสร้าง (structuralism) กับแนวการอธิบายระดับปัจเจกบุคคล (individualism) เป็นต้น26 

ตามความเข้าใจโดยทั่วไป ความแตกต่างระหว่างสองแนวคิดเกี่ยวกับระดับในการอธิบาย
ปรากฏการณ์อยู่ตรงที่แนวคิดที่เน้นการอธิบายจากระดับปัจเจกชนหรือการวิเคราะห์จากหน่วยเล็กท่ีสุด
นั้น มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าสิ่งที่เป็นหน่วยใหญ่เกิดจากหน่วยเล็กที่สุดมารวมกัน ดังนั้นการอธิบาย
เกี่ยวกับหน่วยใหญ่จึงสามารถพิจารณาได้จากหน่วยเล็ก ทั้งนี้เพราะทั้งหน่วยเล็กและหน่วยใหญ่ ต่างก็มี
คุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน และจะแตกต่างกันในแง่ของขนาดเท่านั้น เช่น องค์ประกอบเบื้องต้นของ
น้ าคือ ออกซิเจนและไฮโดรเจนเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ าในล าคลองหรือน้ าในแก้ว ในกรณีของ
การศึกษาเกี่ยวกับวัตถุชนิดต่างๆที่เป็นการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์กายภาพ แนวคิดนี้เห็นว่าการ
อธิบายความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของวัตถุแต่ละชนิด สามารถพิจารณาได้จากระดับของอะตอมอัน
เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกับหน่วยใหญ่กว่านั้น โดยไม่จ าเป็นจะต้องศึกษาวัตถุ
นั้นทั้งหมด27 

                                                           
25 Op.Cit.,p.47 
26 Op.Cit.,p.47 
27 Op.Cit.,p.47 
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ส าหรับการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางสังคม แนวคิดนี้ถือว่าหน่วยเล็ก
ทีสุ่ดที่ยังแสดงคุณสมบัติของมนุษย์อย่างครบถ้วนก็คือปัจเจกบุคคล หน่วยทางสังคมของมนุษย์ระดับสูง
ขึ้นไปกว่านั้น เช่น กลุ่ม องค์กร ชนชั้น และสังคมเป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของปัจเจกบุคคลที่
เป็นสมาชิกของหน่วยทางสังคมนั้นเท่านั้น พฤติกรรมของหน่วยทางสังคมขนาดใหญ่ทั้งหลายจึงเท่ากับ
ผลบวกของพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในหน่วยนั้น เพราะฉะนั้นในทัศนะแบบนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น
ในระดับสูงกว่าปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของสถาบัน อิทธิพลของกลุ่ม หรือกฎเกณฑ์ของ
สังคม หาได้มีความหมายต่อการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมแต่อย่างใดไม่ ทั้งนี้เนื่องจากทุกสิ่งทุก 
อย่างสามารถอธิบายจากปัจจัยในระดับปัจเจกบุคคล ได้ทั้งสิ้น28 

เมื่อใดก็ตามที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์หน่วยทางสังคมขนาดใหญ่ การอธิบายจากระดับปัจเจก
บุคคล จะกลายเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะแยกส่วน กล่าวคือ จะเป็นการพิจารณา
พฤติกรรมของหน่วยทางสังคมขนาดใหญ่จากพฤติกรรมของคน ๆ เดียวซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน่วย
สังคมนั้น โดยไม่ได้น าเอาผลกระทบเชื่อมโยงระหว่างคนจ านวนมากที่ประกอบขึ้นกันเป็นหน่วยใหญ่มา
พิจารณา การอธิบายตามแนวคิดนี้จึงมักจะประสบกับความยุ่งยากในการอธิบายปรากฏการณ์ในระดับ
ของระบบสังคมหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งพฤติกรรมที่ปรากฏออกมานั้นไม่เท่ากับหรือไม่เหมือนกับ
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในระบบหรือองค์กรนั้นเมื่อน ามารวมกัน สาเหตุส าคัญก็คือ หลักเหตุผล
ระดับปัจเจกบุคคลที่ใช้ในการอธิบายไม่สอดคล้องหรือเข้ากันได้กับหน่วยใหญ่ที่ศึกษามากนัก29 

ในทางตรงกันข้าม แนวคิดที่เน้นการอธิบายจากระดับหน่วยใหญ่จะให้ความส าคัญกับ
คุณสมบัติเฉพาะของหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่ม องค์กร สังคม และรัฐ โดยถือว่า หน่วยใหญ่นั้นมีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างไปจากพฤติกรรมของหน่วยเล็กที่ เป็นส่วนประกอบของตน ดังนั้นในทัศนะนี้ 
พฤติกรรมของหน่วยทางสังคมขนาดใหญ่ เช่น ระบบสังคมหรือสถาบันทางการเมือง จะผิดแผกไปจาก
พฤติกรรมของคนแต่ละคนที่เป็นสมาชิก ด้วยเหตุที่ในระบบสังคมหรือสถาบันทางการเมืองมีโครงสร้าง
หรือรูปแบบความสัมพันธ์เฉพาะตัว อันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรม เพราะฉะนั้น การอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมตามแนวคิดนี้จึงเป็นการพิจารณา
จากแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยใหญ่เป็นหลัก ส่วนหน่วยเล็กลงไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล มักจะถือว่ามี
ฐานะเป็นเพียงองค์ประกอบที่ได้รับอิทธิพลด้านต่าง ๆ จากหน่วยใหญ่เท่านั้น30 

ปัญหาในการอธิบายตามแนวคิดนี้มกัจะเกดิขึ้นเมื่อจะต้องอธิบายพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
การอธิบายจากระดับหน่วยใหญ่จะพยายามน าเอาหลักเหตุผลหรือปัจจัยของหน่วยใหญ่มาอธิบาย
พฤติกรรมของคนเพียงคนเดียว เช่น อธิบายการกระท าของนักธุรกิจคนเดียวจากแนวคิดด้านชนชั้น 
หรือการใช้แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการในการอธิบายพฤติกรรมของข้าราชการบางคน ในหลายกรณี
                                                           

28 Op.Cit.,p.48 
29 Op.Cit.,p.48 
30 Op.Cit.,p.49 
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การอธิบายในลักษณะนี้อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้โดย
ปัจจัยระดับหน่วยใหญ่อีกไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล ทั้ง
ในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมา และในด้านอิทธิพลของคน ๆ นั้นที่มีตอ่เหตุการณ์ตา่ง ๆ ในสังคม31 

ประเด็นปัญหาหลักจากแนวคิดในการอธิบายทั้งสองที่รับรู้กันในหมู่นักสังคมศาสตร์คือ      
ปัญหาการลดทอนการอธิบาย (reductionism) ในกรณีของแนวคิดที่เน้นการพิจารณาจากระดับ 
ปัจเจกบุคคล ปัญหานี้จะเกิดจากการลดทอนแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้อธิบายกิจกรรมของหน่วยใหญ่ให้
สอดคล้องกับวิธีการอธิบายในระดับปัจเจกบุคคล ส่วนแนวคิดที่เน้นการอธิบายจากระดับหน่วยใหญ่ 
ปัญหาดังกล่าวจะแสดงออกในรูปของการลดทอน แนวคิดที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของหน่วยใหญ่ลงมา
เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของหน่วยย่อยหรือปัจเจกบุคคล32 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.2.2  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 เรื่องที่ 7.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Op.Cit.,p.49 
32 Op.Cit.,p.49 
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ตอนที่ 7.3 
วิธกีารวเิคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 7.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละตอน 
 

หัวเรื่อง 
7.3.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนา 
7.3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงการวิเคราะห์เนื้อหา 
7.3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย 

 
แนวคิด 

1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
การพรรณนาบรรยายแบบเล่าเรื่องเพ่ือให้เห็นลักษณะและสภาพของปรากฏการณ์
ทางการเมือง โดยไม่เน้นการตีความข้อมูล 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการแจงนับ 
“แนวคิด” ที่เป็นประเด็นของการศึกษาตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ โดยแนวคิด
เหล่านั้นปรากฏอยู่ในเอกสารหรืองานเขียนที่ต้องแจงนับออกมาเพ่ือให้เห็นชัดลงไป
ว่าเอกสารหรืองานเขียนนั้นให้น้ าหนักกับแนวคิดเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัยเป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้รับจาก
การจัดเก็บรวบรวม “มาลด” หรือ “ตัดทอน” เพ่ือท าให้ประเด็นศึกษามีความชัดเจน 
โดยน ามาเชื่อมโยงกับสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ระหว่างการเก็บข้อมูล แล้วน าไปสู่การ
พัฒนาทฤษฎีเพื่ออธิบายความหมายของข้อมูล 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาตอนที่ 7.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนาได้ 
2. อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงการวิเคราะห์เนื้อหาได้ 
3. อธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัยได้ 

ความน า 
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เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เป็นงานวิจัยที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ “ชีวิตทาง
การเมือง” (political life) หรือ “ปรากฏการณ์ทางการเมือง” (political phenomenon) ดังนั้น 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จึงมีหลายวิธี 

โดยทั่วไป วิธีที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) หรือการพรรณนาวิเคราะห์  (analytical 
description) ซึ่งเป็นการพรรณนาบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ท าการศึกษา 
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (inducti analysis) เป็นวิธีวิเคราะห์ (หรือการแสวงหาความรู้) โดยการศึกษา
ข้อมูลจากภาคสนาม เพ่ือจะได้น าไปสร้างเป็นสมมติฐานหรือทฤษฎีต่อไป ซึ่งวิธีวิเคราะห์แบบนี้จะเน้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เป็นระยะเวลาที่
ยาวนานเพ่ือจะได้เก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) 
ทีเ่น้นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหามากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (ในแง่ดังกล่าว การสรุปผลการวิจัยจึง
เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี) 

นอกจากนั้นยังมีวิธีวิเคราะห์อ่ืน ๆ อาทิ การวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) การ
วิเคราะห์เชิงบรรยายและการให้ความหมาย (narratives and meaning analysis)          เป็นต้น ซึ่ง
ในหน่วยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้เท่านั้น คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์เชิงอุปนัย 
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เรื่องที่ 7.3.1 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนา 
 

ในแง่หลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนา (descriptive 
analysis) นอกจากเป็น “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพระดับพ้ืนฐาน” ในแง่ของการน าข้อมูล
มาจัดเรียงตามล าดับเวลา โดยน าเสนอการพรรณนาบรรยายแบบเล่าเรื่อง เพ่ือให้เห็นลักษณะและ
สภาพของปรากฏการณ์ทางการเมือง รวมทั้งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทาง
การเมืองแล้ว ยังเป็นการพรรณนาเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ศึกษาโดยไม่เน้นการ
ตีความข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณกาพเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์
ที่มุ่งศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบว่า 
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ มีลักษณะและสภาพทางปรากฏการณ์ทางการเมือง 
รวมทั้งการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ อย่างไร 

ตัวอย่างงานวิจัยที่ ใช้วิธีการวิ เคราะห์ ตามวิธีนี้  ได้แก่  งานการศึกษาวิจั ยเรื่อง กลุ่ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทย ศึกษากรณีสมาคมการค้าส่งออกที่ส าคัญกับบทบาททางด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ของสุชาติ ศรียารัณย์33 

การวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ซึ่งถือเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร์โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือส ารวจบทบาทการด าเนินงานด้านการค้าระหว่างประเทศของสมาคมการค้าที่
เกี่ยวกับสินค้า 5 ประเภท 

(2) เพ่ือศึกษาการปรับองค์กรภายในเเละแบบแผนเชื่อมโยงกับต่างประเทศในการสร้าง
ศักยภาพการด าเนินงานของสมาคมการค้าท่ีสอดคล้องกับบริบททางการค้าระหว่างประเทศ 

(3) เพ่ือชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มบทบาทสมาคมการค้าในอนาคตในการเป็นองค์การที่สามารถ
ด าเนินการร้กษาผลประโยชน์การด้าระหว่างประเทศ 

 
ในแง่ของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ เชิงพรรณนา เพราะฉะนั้นเวลา

ท าการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะท าการพรรณนาเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจส่งออกกับการรวมตัวเป็น
สมาคมเพ่ือการค้าของสมาคมการค้า 5 ประเภท ได้แก่ สมาคมการค้าสิ่งทอกับการส่งออกสิ่งทอของ
ไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมผู้ค้าผลิตกัณฑ์สัตว์น้ าและอาหารแช่เย็นของไทย 
                                                           

33 สุชำติ ศรียำรัณย,์ “กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทย ศึกษากรณสีมาคมการค้าส่งออกท่ีส าคัญกับ
บทบาททางด้านการค้าระหว่างประเทศ”, (วิทยำนิพนธ์รัฐศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำกำรปกครอง บัณฑิตวิทยำลยั 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2536) 
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สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศ หลังจากนั้นก็เป็นการพรรณนา
เรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การของสมาคมต่าง ๆ เหล่านั้น ในแง่ของการจัดองค์กร
ภายใน ผู้น าสมาคม ทรัพยากรทางการเงินของสมาคม กิจกรรมบริการสมาชิก และช่องทางและการ
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นลักษณะและสภาพของปรากฏการณ์  รวมทั้งการเคลื่อนไหว
และเปลี่ยนแปลง ของปรากฏการณ์ 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนาว่า 
ตามความเป็นจริงแล้ว วิธีการวิเคราะห์วิธีนึ้ ไม่ใช่เป็นการพรรณนาบรรยายหรือเล่าเรื่องราว 
(narrative) เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการวิเคราะห์ แต่เป็นการพรรณนาที่มีการวิเคราะห์ตาม
กรอบความคิดควบคู่กันไปด้วย เพราะในการพรรณนาหรือบรรยายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ มีการ
จ าแนกจัดระเบียบข้อมูลและวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ไปด้วย 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.3.1  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.3 เรื่องที่ 7.3.1 
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เรื่องที่ 7.3.2 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงการวิเคราะห์เนื้อหา 
  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิง “การวิเคราะห์เนื้อหา” (content analysis) 
เป็นวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่น าวิธีการเชิงปริมาณในการแสดงน้ าหนักมาเป็นเครื่องมือในการสื่อ
ไปยังผู้อ่าน 

ในแง่ของหลักการ การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเทคนิคเพ่ือใช้ ในการอนุมานอย่างเป็นระบบ 
เนื่องจากผลการวิเคราะห์โดยวิธีนี้จะได้ดัชนีที่เป็นตัวเลขส าหรับน าไปใช้ในการอ้างอิง 

นอกจากนี้ วิธีวิเคราะห์วิธีนี้ยังมีลักษณะเป็น “วัตถุวิสัย” (objectivity) เพราะมีการให้ค า
นิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) ในการระบุคุณลักษณะของแนวคิดที่จะแจงนับ คือ 
การวิเคราะห์โดยวิธีนี้ เป็น การแจงนับ “แนวคิด” ที่เป็นประเด็นของการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ โดยแนวคิดเหล่านั้นปรากฏอยู่ในเอกสารหรืองานเขียนที่ต้ องแจงนับออกมา เพ่ือให้
เห็นชัดลงไปว่าเอกสารหรืองานเขียนนั้นให้น้ าหนักกับแนวคิดเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด มิใช่เกดิจากการ
วิเคราะห์ด้วยการอธิบายตามความรู้สึกของผู้วิจัย การแจงนับเหล่านั้นนอกจากท าให้ทราบน้ าหนักของ
ประเด็นเหล่านั้นแล้ว ยังอาจหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในเอกสาร หรืองานเขียนเหล่านั้นได้
เช่นเดียวกัน34 

โดยทั่วไปการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งที่เป็นบันทึกเอกสาร
ข่าวสารอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงการเน้นหรือความถี่ในการสื่อความหมาย เช่น การโน้ม
น้าวใจ ลีลาการเขียน ความเชื่อถือของเนี้อหา อย่างไรก็ตาม มีข้อถกเถียงกันว่า วิธีวิเคราะห์เนี้อหาเป็น 
“การวิเคราะห์เชิงปริมาณ” หรือ “เชิงคุณภาพ” ข้ออ้างที่ว่าควรเป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณอยู่ที่
การท าให้เป็นระบบกฎเกณฑ์ด้วยวิธีการวัตถุวิสัย ส่วนข้ออ้างที่ว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพก็
เพราะเเนวคิดทั้งปวงเป็นเรื่องก าหนดมาจากจิต (mind - set) ที่ต้องให้ความหมาย และตีความด้วย 
“อัตวิสัย” (subjectivity) ของมนุษย์ แม้จะอ้างว่าเป็นการแจงนับก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ยอมรับว่า 
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเป็นผลงานฃองมนุษย์ที่มนุษย์เท่านั้นจะหา
ความหมายภายในมนุษย์จึงจะได้ความจริงท่ีชดัเจน 

                                                           
34 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. “กำรวิจัยกำรสื่อสำร” จุลสารไทยคดีศึกษา ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (สิงหำคม-ตุลำคม 

2544) ห น้ ำ  31-32; Jarol B. Manheim and Richard C. Rich., Empirical Political Analysis. Research 
Methods in Political Science, ( New York: Longman Publishers, 1995)  ; Lisa Harrison, Political 
Research An Introducton. (New York :Longman Publishers, 2001) pp. 114-118. 
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ยกตัวอย่าง การวิเคราะห์เนื้อหาของ มัลตัน โรเคช (Milton Rokeach) และเจมส์ มอริลัน 
(James Morrison)35 ที่ได้น าข้อเขียนของบุคคล 4 แบบ มาอ่านอย่างละเอียด แล้วบันทึกว่า ใน
ข้อเขียนของแต่ละบุคคลแต่ละแบบกล่าวถึง “ค่านิยม” ต่าง ๆ อย่างละกี่ครั้ง บุคคล 4 แบบ คือ 

(1) พวกสังคมนิยมประชาธิปไตย จากเขียนของอีริกซ์ ฟรอมม ์(Erich Fromm) และ 
นอรแ์มน โธมัส (Norman Thomas) 

(2) พวกฟาสซิสต์ จากหนังสือเรื่อง “การต่อสู้ของข้าพเจ้า” (Mem Kampf) ของอดอลฟ์ ฮิต
เลอร์ (Adlolf Hitler) 

(3) พวกคอมมิวนิสต์ จากข้อเขียนของเลนิน (Lenin) 
(4) พวกเสรีประชาธิปไตย จากข้อเขียนของนายแบรี โกลด์วอเตอร์ (Barry Goldwater) 
ข้อเขียนของบุคคลดังกล่าว โรเคช และมอริสัน ได้คัดมาคนละ 25,000 ค า 
ส าหรับ “ค่านิยม” ในข้อเขียนดังกล่าวมี 17 ชนิด ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ชีวิตที่สุขสบาย ความ

เสมอภาค เสรีภาพ เป็นต้น แต่ค่านิยมที่ผู้เขียนหรือผู้วิจัยต้องการเน้นได้แก่ “ความเสมอภาค” และ 
“เสรีภาพ” ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาของทั้ง 2 คน พบว่า 

- นักสังคมนิยมประชาธิปไตยให้ความส าคัญมากท้ัง “เสรีภาพ” และ “ความเสมอภาค” 
- ฮิตเลอร์ ไม่ให้ความส าคัญท้ัง “เสรีภาพ” และ “ความเสมอภาค” 
- เลนิน ให้ความส าคัญอย่างมากแก่ “ความเสมอภาค” แต่ให้ความส าคัญน้อยแก่ “เสรีภาพ” 
- โกลด์วอเตอร์ ให้ความส าคัญอย่างมากแก่ “เสรีภาพ” แต่ให้ความส าคัญน้อยแก่ “ความ

เสมอภาค”  
โดยทั่วไป การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส าหรับการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลที่ไมต้่องการให้เกิดปฏิกิริยา หรือความรู้สึกท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติของผู้ถูกวิจัย นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงคอ่ื์น ๆ เช่น วิเคราะห์เพ่ืออธิบายสภาพของเนื้อหา ศึกษาความสนใจ ความส าคัญในท้องที่ที่
เกี่ยวข้องในปญัหาเฉพาะ วิเคราะห์การใช้ภาษาในการสื่อสาร36 เป็นต้น 

การวิเคราะห์เนื้อหายังสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปของการจัด
หมวดหมู่ตามประเภท หรือตามคุณสมบัติของข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งในทรรศนะของกูบา (Guba) และ 
ลินคอลน์ (Lincoln) ได้เสนอแนวทาง ส าหรับการพัฒนาการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ดังนี้3727  

- จ านวนคนที่กล่าวถึงสิ่งนั้นหรือความถีข่องการกล่าวถึงเรื่องนั้น ๆ 

                                                           
35 ณรงค์ สินสวัสดิ์ , “กำรวัดตัวแปร” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมือง

สมัยใหม่ เล่ม 2 หน่วยท่ี 8 (นนทบุรี: สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2546) หน้ำ 348-349 
36 ประภำวดี สืบสนธิ , การวิจัยบรรณารักษ์ , (กรุงเทพมหำนคร : คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย, 2524), หน้ำ 126-127 
37 E.G. Guba and Y.S. Lincoin, “Effective Evaluation”, (San Francisco. Jossey-Bass, 1961) 

cited in S.B., Case Study Research in Education: A Qualitative Approach, (San Francisco: Jessey-
Bass Publisher,1988), p. 135. 
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- การที่คนคิดว่าสิ่งนั้น ๆ มีความส าคัญหรือมีความน่าเชื่อถือ 
- ข้อมูลบางหมวดหมู่มีความเด่นกว่าข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งควรเก็บไว้ 
- ข้อมูลบางหมวดมีความโดดเด่นกว่าปัญหาทั่วไป 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.3.2  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.3 เรื่องที่ 7.3.2 
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เรื่องที่ 7.3.3 
วิธกีารวเิคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคณภาพเชิงอุปนัย 
 

ก่อนที่จะกล่าวถึง “วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย” (inductive 
analysis) ขอกล่าวถึง การแสวงหาองค์ความรู้ เชิงอุปนัยก่อนว่า การแสวงหาองค์ความรู้เชิงอุปนัย 
หมายถึง การที่องค์ความรู้อาจได้มาโดยอาศัยประสบการณ์สังเกตอันมากมายแล้วน าข้อมูลที่เกิดจาก
การสังเกตเหล่านั้นมาประมวลเป็นแนวคิด เป็นค าอธิบาย เป็น “ข้อสรุปทั่วไป” (generalization) 

ข้อสรุปทั่วไป คือ ข้อความท่ีประกอบด้วยความสัมพันธ์ของแนวคิดตั้งแต่สองแนวคิดข้ึนไป  
ในกรณีของรัฐศาสตร์ “การสร้างข้อสรุปทั่วไป” มีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจเหตุการณ์

หรือปรากฏการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างมาก แม้ว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางการเมืองแต่ละ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (unique) แต่นักรัฐศาสตรต่างมุ่งพิจารณา
ลักษณะร่วม (commonalities) ของแต่ละเหตุการณ์แต่ละปรากฏการณ์เป็นเบื้อง ต้น เพราะนัก
รัฐศาสตร์ถือว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเอกเทศ ในแง่ดังกล่าว เป้าหมายของ
การศึกษาค้นคว้าหรือท าความเข้าใจเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ทางการเมือง จึงมุ่งท าความเข้าใจเเบ
บแผน (patterns) ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ระบุออกมาเป็น “ข้อสรุปทั่วไป” 

ตัวอย่าง เช่น นักวิจัยหรือผู้วิจัยมีข่าวสารข้อมูลของกลุ่มบุคคลในการเมืองไทยอยู่ชุดหนึ่ง 
หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบพบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ไปลงคะแนนเสียง
ในการเลือกตั้ง ส.ส. น้อยมากในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ไปลงคะแนนเสียงในอัตรา
สูงหรือมากกว่า จากตัวอย่างดังกล่าว นักวิจัย หรือผู้วิจัยก าลังพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
สองแนวคิด คือ ระหว่าง “รายได้” กับ “พฤติกรรมการลงคะเเนนเสียงเลือกตั้ง” ประเด็นคือ นักวิจัย
หรือผู้วิจัยจะสรุปได้หรือไม่ว่า ข้อสรุปจากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ ดังกล่าวเป็นจริงในประชากรทุก
คนของประเทศ ตามความเป็นจริงแล้ว ข้อสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง “รายได้” กับ “พฤติกรรมในการ
ลงคะแนนเสียง” ข้างต้น อาจเป็นความบังเอิญ คือ มีอยู่เฉพาะในกลุ่มข้อมูลที่นักวิจัยก าลังพิจารณา 
หรืออาจเป็นจริงทั่วไปก็ได้ 
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อย่างไรก็ตาม เราเรียกกระบวนการที่ท าให้ “ข้อสรุปทั่วไป” ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น 
“ข้อสรุปทั่วไป” ของประชากรทั่วประเทศ ว่า คือ “การสรุปหรือการวิเคราะห์เชิงอุปนัย”38 

ในแงข่องหลักการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย เป็นการน าเอาข้อมูล
ที่ได้รับจากการจัดเก็บรวบรวม “มาลด” หรือ “ตัดทอน” เพ่ือท าให้ประเด็นที่ศึกษามีความชัดเจนขื้น 
โดยน ามาเชื่อมโยงกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งขื้นระหว่างการเก็บข้อมูลแล้วน าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีเพ่ือ
อธิบายความหมายของข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีนี้พัฒนาขึ้นมาโดยเอฟ ซนาเนียสกิ (F. Znaniecki) และได้มีการ
น ามาใช้แสวงหาความเป็นสากลในชีวิตทางสังคม39 โดยขั้นตอนของการวิเคราะห์เชิงอุปนัยมีดังนี้40 

(1) นักวิจัยต้องตีกรอบโดยสังเขปเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้วิจัยจะเข้าไปสังเกตหรือตั้งประเด็นค าถาม
ขึน้มาในกรอบของค าถาม 

(2) เมื่อนักวิจัยหรือผู้วิจัยได้เข้าไปอยู่ ในสถานการณ์หรือการด าเนินการสังเกตการณ์
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นไปช่วงหนึ่งแล้ว ควรลองสมมติค าตอบเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาหรือ
ตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมา 

(3) ต่อจากนั้นผู้วิจัยหรือนักวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อไป) โดยท าการเลือกกรณี
ตัวอย่าง 1 หรือ 2 กรณีเพ่ือทดสอบว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 

(4) ถ้าสมมติฐานที่ผู้วิจัยหรือนักวิจัยตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ผู้วิจัยก็จะต้องเลือก
ด าเนินการทางใดทางหนึ่งระหว่างการปรับสมมติฐานใหม่หรือกลับไปที่ขั้นตอนแรก คือ การตีกรอบ
ประเด็นที่จะศึกษาให้ครอบคลุมหรือยกเว้นกรณีนั้น ๆ 

(5) นักวิจัยเริ่มต้นขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ใหม่ จนกว่าจะสามารถทดสอบสมมติฐานได้จาก
กรณตีัวอย่างจ านวนหนึ่งที่ไม่มากนัก อาจจะ 6 - 10 กรณีแล้วแต่เรื่องที่ท าการศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่จะเข้าสู่
ขั้นการสรุปความ (หรือการสรุปทั่วไป) ถ้าหากมีกรณีที่มีการปฏิเสธสมมติฐานแม้จะเป็นเพียงกรณีเดียว 
นักวิจัยก็จะต้องเริ่มข้ันตอนทั้งหมดใหม่ 
 

(6) ระเบียบวิธีการนี้เป็นการทดสอบกรณีตัวอย่างที่นักวิจัยสามารถให้ค าจ ากัดความสิ่งที่จะ
ไปสังเกตการณ์ใหม่ หรือปรับสิ่งที่จะไปสังเกตการณ์และสมมติฐานได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งนักวิจัยสามารถ
หาข้อยุติหรือข้อสรุปที่มีความสอดคล้องกันได้ 

                                                           
38 พรศักดิ ผ่องแผ้ว, รัฐศาสตร์เชิงประจักษ,์ (กรุงเทพมหำนคร: คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 

2531),หน้ำ 27-28 
39 F. Znaniecki,The Method of Sociology. (New York: Farrar and Rinehart, 1934) 
40 M.  Hammersley and p. Atkinson, Ethnography Precise in Practice. 2 nd ed. (London: 

Routledge,1995), pp. 234 
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ในแง่ดังกล่าวการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ “วิธีการวิเคราะห์เชิงอุปนัย” จึงเปรียบเสมือนนัก
เดินป่าที่คล าทางไปสู่จุดหมายโดยไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศ และจ าต้องคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาว่า
เส้นทางของตนเป็นอย่างไรบ้าง มีการผิดพลาดหลงไปหรือไม่ อย่างไร ทั้งจะต้องตรวจสอบทิศทางอยู่
เสมอด้วย เพื่อที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือมีแนวโนัมว่า ตนจะหลงทางแล้วจะได้เคลื่อนไหวทันและกลับตัว
ปรับเส้นทางใหม่ได้ และตามความเป็นจริงแล้ว “วิธีการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย” มีฐาน
คติที่ว่า การวิเคราะห์จะได้มาซึ่งข้อความที่มีลักษณะเป็นข้อความเชิงเหตุและผลตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือเป็นข้อสรุปที่ส าคัญคือ ไม่ใช่เพียงความถูกต้องส าหรับกรณีนั้น ๆ แต่จะต้องสามารถ
น าไปขยายความได้ในกรณีท่ัวไปได้ด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น หมายความว่า “วิธีการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย” เป็น
วิธีการวิเคราะห์ที่สร้างข้อสรุปจากรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น การเลือกตั้ง การ
เดินขบวน ฯลฯ เมื่อนักวิจัยได้เห็นรูปธรรม หรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์หลาย
ปรากฏการณม์าสร้างเป็น “ข้อสรุปทั่วไป”  

ถ้าข้อสรุปยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือว่า ข้อสรุปดังกล่าวเป็นสมมติฐานชั่วคราว แต่
ถ้าหากเมื่อใดที่ข้อสรุปดังกล่าวได้รับการยืนยัน จะถือข้อสรุปดังกล่าวเป็นข้อสรุปทั่วไปที่มีความเป็น
นามธรรม (abstract) ในระดับต้น ๆ 

การสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรมจากปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น นักการเมืองอภิปรายหาเสียง 
หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรหรือในรัฐสภา นักวิจัยหรือผู้วิจัยต้องสรุปปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นให้เป็น และที่ส าคัญต้องค านึงอยู่ตลอดเวลาว่า การสร้างข้อสรุปนี้ ไม่ใช่ท าในตอนท้ายของการ
รวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่นักวิจัยหรือผู้วิจัยต้องท าตลอดเวลา ที่ส าคัญก็ คือ ข้อสรุปทั่วไปที่
เกิดข้ึนต้องสามารถน าไปขยายความหรืออธิบายความได้41 

ทั้งนี้ วิธีวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัยยังมีลักษณะเป็น “การวิเคราะห์” หรือเป็น 
“การอ้าง” แบบ “ก้าวกระโดด” ที่หมายถึง “การก้าวกระโดด” ของความเชื่อว่าเป็นจริงจากที่
สังเกตเห็นเพียงบางส่วน 

คุณลักษณะส าศัญของ “วิธีวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย” คือ ผู้วิจัยหรือนักวิจัย
ไม่ได้มีข้อมูลครบทุกหน่วยในประชากร หากมีข้อมูลเฉพาะกลุ่มหรือเพียงบางส่วน (กลุ่มต้วอย่าง) ของ
ประชากรเท่านั้น ดังนั้นในการสรุปว่า “บุคคลที่มีรายได้มากไปลงคะแนนเสียงหรือเลือกตั้งน้อย” นั้น ดู
จะเป็นการสรุปจากความเชื่อที่ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแทนคุณลักษณะของปรากฏการณ์
ทั้งหมดได้ ซึ่งการอ้างดังกล่าวถือหรือเรียกว่าเป็น “การก้าวกระโดดของกระบวนการวิเคราะห์การวิจัย

                                                           
41 สุภำงค์ จันทวำนิช, วิธีการวิจัยเซงิคุณภาพ, ( กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 

2543) .หนัำ 131 - 132 
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เชิงคุณภาพเชิงอุปนัย” 42  ซึ่งในกรณีที่ข้อมูลมีความสลับซับซ้อนมาก “การสรุป” หรือ “การวิเคราะห์
แบบก้าวกระโดด” แบบนี้ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้น 
 อาจจะมีค าถามว่า ปัจจัยหรือสิ่งใดท าให้นักวิจัยหรือผู้วิจัยมั่นใจในการวิเคราะห์แบบก้าว
กระโดดของการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัย เพราะตามความเป็นจริงเป้าหมายของการวิจัยเชิงศาสตร์
ไม่ได้มุ่งที่จะท าความเข้าใจปรากฏการณ์ของกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว หรือเพียงในช่วงเวลาเดียว
เท่านั้น หากแต่เป้าหมายอยู่ที่การท าความเข้าใจแบบแผนทั่วไปในโลกเชิงประจักษ์ ในแง่ ดังกล่าว วิธี
หรือหนทางเดียวที่จะช่วยในการท าความเข้าใจดังกล่าวคือ ต้องค่อย ๆ รวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานใน
แต่ละชิ้น ในแต่ละช่วงเวลา เมื่อรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานได้มาก แน่นอนก็จะน่าไปสู่ความน่าเชื่อถือ
ในความถูกต้องมากยิ่งขึ้น43 เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้วิจัยหรือนักวิจัยเวลาน าวิธีวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพเชิง
อุปนัยไปใช้ จึงต้องใช้ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.3.3  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.3 เรื่องที่ 7.3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

                                                           
42 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว อ้างแล้ว หน้ำ 28-29 

            43 เพิ่งอ้าง หน้ำ 29 
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ตอนที่ 7.4 

ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 7.4 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละตอน 
 

หัวเรื่อง 
  เรื่องท่ี 7.4.1  ปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์  
  เรื่องท่ี 7.4.2  ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 
แนวคิด 

1. ปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มีหลาย
ประการ อาทิ ปัญหาความลุ่มลึกของนักวิจัยในทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย ปัญหา
ทรรศนะของ “คนใน” หรือคนที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ 
โดยตรง เป็นต้น  

2.  ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรั ฐศาสตร์น ามาจาก
วิทยานิพนธ์ของชุติมา สุมน เรื่อง “กลุ่มพลังประชาธิปไตยในประชาสังคม: บทบาท
ในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2536-2538” 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 7.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์

ได ้
2. วิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยคุณภาพได้ 
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ความน า 
 
 
 การวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์หรือในทาง
สังคมศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ต่างมีปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตัวอย่างกรณีของ “ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า มีลักษณะเป็น 
“ข้อความ” หรือเป็น “การพรรณนา” ให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์ ประเภท กระบวนการขั้นตอน
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักวิจัยจะต้องน ามาศึกษาในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การตรวจสอบว่า ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลอะไร ในสถานการณ์อะไร  
 ด้วยเหตุที่การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการน าเสนอข้อมูล “การบรรยาย” เพ่ือให้เห็นลักษณะและ
สภาพของปรากฏการณ์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางการเมือง 
มักก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะมักจะมีการมองว่า การน าเสนอข้อมูลของการ
วิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวเป็นการน าเสนอในเชิงพรรณนาที่ละเอียดแต่ปราศจากการวิเคราะห์ ชึ่งจะ
แตกต่างไปจากการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการใช้ข้อมูลสถิติจึงท าให้ได้รับการมองหรือพิจารณาว่า การ
น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ที่สามารถเปรียบเทียบแยกแยะเหตุผลที่ดีกว่า 
 จากเหตุดังกล่าว ในตอนที่ 7.4 จะได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยเฉพาะในทางรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะได้มีการยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะท าความเข้าใจว่า การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ใช้วิธีวิเคราะห์อะไร 
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เรื่องที่ 7.4.1  ปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
      ในทางรัฐศาสตร์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์มีปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญอยู่ หลาย
ประการ แต่ในหน่วยนี้ขอกล่าวถึงบางประการที่ส าคัญ ๆ อาทิ 
 ประการแรก ปัญหาความลุ่มลึกของนักวิจัยในทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ ใน
เเง่ของหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ เป็นการจ าแนกหมวดหมู่ ของ
ข้อมูลให้เป็นระบบ เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ความหมายเเละความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในบริบทของสังคมการเมือง 
 ในแง่ดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ หลังจากนักวิจัยหรือผู้วิจัย
แยกแยะหมวดหมู่ของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ท าการศึกษาเเล้ว นักวิจัยหรือผู้วิจัยจะต้องใช้วิธีการ
น าเสนอโดยการพรรณนาให้เห็นสภาพเงื่อนไข กระบวนการขั้นตอนของความสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
พยายามหาความหมายทางการเมืองในทรรศนะของบุคคลผู้ให้ข้อมูล ที่อาจจะมีความเข้าใจและตีความ
แตกต่างกันออกไป หรือแตกต่างไปจากนักวิจัยหรือผู้วิจัย 
 ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในทางรัฐศาสตร์จึงเป็นเรื่องของการที่นักวิจัยต้องท าความ
เข้าใจ แบบแผน และความหมายของพฤติกรรมทางการเมือง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นหาระดับความมาก
น้อยหรือความเข้มข้นของความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ และที่ส าคัญการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาศัย “เครื่องมือทางความคิด” (conceptual tools) มากกว่าที่จะ
อาศัย “เครื่องมือทางสถิติ” (statistical tools) เพราะฉะนั้นถ้านักวิจัยหรือผู้วิจัยไม่มีความลุ่มลึก ไม่มี
พ้ืนฐานทางทฤษฎี  กรอบแนวคิดที่ ใช้ ในการวิจัย รวมถึงพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจั ย 
(methodology) เป็นอย่างดี ย่อมมีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการท าความ
เข้าใจ “แบบแผน” และ “ความหมาย” ของพฤติกรรมนั้น ๆ 
 ประการที่สอง ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะเป็นข้อสรุปเฉพาะกรณี ความ
น่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จึงถูกมองว่ามีน้อยกว่าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ ที่เวลามีข้อสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสรุปมีแนวโนัมจะเป็น 
“ข้อสรุปทั่วไป” ที่เป็นที่ยอมรับหรือน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะหน่วยในการศึกษาหรือหน่วยในการ
วิเคราะห์ของการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์มีมากกว่า 
 ตัวอย่างงานการศึกษาผู้น าทางการเมือง ของเจมส์ บาร์เบอร์ (James Barber) ที่ท าการ
วิเคราะห์ชีวิตของประธานาธิบดีคาลวิน คูลลิดจ์ (Calvin Coolidge) ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 30 
ของสหรัฐอเมริกาท่ีมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1872 – 1933 
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 ในการศึกษาดังกล่าว เวลาท าการวิเคราะห์ บาร์เบอร์ ได้น าข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารทั้งหมด 
(documentary data) มาศึกษาเจาะลึกชีวิตของคูลลิดจ์โดยมีจุดประสงค์เพ่ืออธิบายว่า ท าไมคูลลิดจ์
จึงมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 - ชอบพูดต่อสาธารณะและมีความสามารถในการพูดที่ประทับใจคนฟังเป็นจ านวนมาก 
 - ในการท างานคูลลิดจ์ชอบมอบหมายให้คนอื่นท ามากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
 - ไม่ชอบติดต่อใครในลักษณะส่วนตัว 
 วิธีการวิเคราะห์ของบาร์เบอร์ใช้วิธีการอธิบายชีวิตวัยเด็ก ความส าเร็จทางการเมืองครั้งแรก
ของคูลลิดจ์และอิทธิพลที่คูลลิดจ์ได้รับจากครูบาอาจารย์ ปรากฏว่าหลังจากท่ีบาร์เบอร์ได้ศึกษาเอกสาร
ที่เก็บรวบรวมเก่ียวกับชีวิตของคูลลิดจ์ทั้งหมด 
 บาร์เบอร์สรุปแบบภาวะผู้น าของคูลลิดจ์ใด้ว่า เขาเริ่มเป็นตัวของเขาเองมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รู้ถึงความสามารถของตนเอง และมีความเลื่อมใสในพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นระหว่างที่เข้า เป็น
นักศึกษาปีที่สามและปีที่สี่ หลังจากนั้นเขาเริ่มตัดสินชีวิตด้วยตนเอง ด้วยการเลือกอาชีพทนายความที่
เขาคิดว่าเป็นอาชีพที่จะช่วยผู้อ่ืนได้มากท่ีสุด ที่ส าคัญเขาเรียนรู้ที่จะรอคอย เพราะเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า
จะบันดาลให้ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดี เขาเรียนรู้ว่าตัวเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ค าพูด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดสุนทรพจน์ต่อผู้คนเป็นจ านวนมาก 
 ประเด็นในการศึกษาชีวิตของประธานาธิบดีคูลลิดจ์ บาร์เบอร์ในฐานะนักวิจัยหรือผู้วิจัยต้อง
เก็บรายงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลคือชีวิตของคูลลิดจ์ด้วยตนเอง44 เพราะฉะนั้นผลของการศึกษา
วิเคราะห์ของบาร์เบอร์จึงขึ้นอยู่กับตัวบาร์เบอร์เอง โดยเฉพาะความสามารถและประสบการณ์ของ 
บาร์เบอร์ การยอมรับผลของการวิเคราะห์ รวมทั้งการสรุปว่าจะมีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับตัวนักวิจัยหรือผู้วิจัยเอง 
  นอกจากนี้หลังจากท าการวิเคราะห์เสร็จ บาร์เบอร์ก็จะต้องสรุปหรือมีข้อสรุป ปัญหาคือ 
ข้อสรุปของการศึกษาของบาร์เบอร์เป็นได้เพียง “ข้อสรุปเฉพาะกรณี” ผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ ความ
น่าเชื่อถือหรือการยอมรับมีไม่กว้างขวางเนื่องจากข้อสรุปดังกล่าวมีอ านาจในการอธิบายได้เฉพาะกรณี 
ไม่มีอ านาจในการอธิบายได้เป็นการทั่วไป 
 ประการที่สาม เป็นปัญหาทรรศนะของ “คนใน” หรือ “คน”ที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์
ทางการเมืองนั้น ๆ โดยตรง ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ในแง่ของหลักการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในทางรัฐศาสตร์ นอกจากเป็นเรื่องการน าภาพรวมของปรากฏการณ์ทางการเมืองมาเป็นแนวทางในการ

                                                           

 44 ณรงค์ สินสวัสดิ์, “กำรวิจัยเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์
ทางการเมืองสมัยใหม่ เล่ม 1 หน่วยที่ 2 (นนทบุรี: สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2546), หน้ำ 
67-73 
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วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยังต้องอาศัยข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เป็น”บริบท” ของปรากฏการณ์ที่ให้ความหมาย
และมีผลต่อการด ารงอยู่ของปรากฏการณ์มาเป็นแนวในการวิเคราะห์ 
 นอกจากนั้นในทรรศนะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคม
เช่นเดียวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางการเมือง “เป็นสิ่งที่ถูกก าหนด” และปรุงแต่งโดยสังคม
การเมืองนั้น นักวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์เวลาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องน าเอาเงื่อนไขเหล่านี้
มาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ศึกษา คือ นักวิจัยหรือผู้วิจัยต้องพยายามค้นหาว่า ใน
สังคมการเมืองที่ศึกษานั้น “คนในสังคมการเมือง” หรือ “คนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นโดยตรง” มี
ความคิดมีค่านิยมทางการเมือง และให้ความหมายต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้นอย่างไร หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ นักวิจัยหรือผู้วิจัยต้องพยายามค้นหา “ทรรศนะของคนใน” เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
นั่นก็คือ พยายามหาว่าคนที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ มีความคิด มีค่านิยมทาง
การเมือง และให้ความหมายต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้นอย่างไร 
 ตัวอย่างการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในปรากฏการณ์ทางการเมือง คือ “เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516” ที่เกิดขึ้น ในกรณีนี้นักวิจัยหรือผู้วิจัยถ้าอยากจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองนี้อย่างลึกซึ้ง
นักวิจัยหรือผู้วิจัยจะต้องพยายามสัมภาษณ์พูดคุยกับแกนน าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางการ
เมืองนี้โดยตรงว่า มีความคิด มีค่านิยมทางการเมืองต่อปรากฏการณ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร 
 ประเด็นก็คือ ในการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ บางครั้งนักวิจัยไม่ได้ให้ความสนใจต่อ 
“ทรรศนะของคนใน” หรือ “คนที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง” ซึ่งเป็นผู้ที่จะระบุความคิด 
ค่านิยมทางการเมืองที่แท้จริงต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ ออกมา ท าให้บางครั้งนักวิจัยไม่
สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเหตการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ ออกมาอย่างถูกต้องได้ ตรงนี้คือ
ปัญหาอุปสรรคอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ 
 ประการที่สี่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในรัฐศาสตร์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไป นั่นก็คือไม่ใช้กระบวนการทางสถิติ (แต่บางครั้งอาจจะใช้สถิติก็ได้) แต่
อาศัยหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพและแนวคิดทางทฤษฎี  เพ่ือช่วยแยกแยะให้เห็นปัจจัยที่เป็น
พ้ืนฐานและเป็นเงื่อนไขแวดล้อมของความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์และพรรณนาให้เห็นล าดับของ
เหตุการณ์หรืออธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กร สถาบันและบุคคลที่มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ในแง่ดังกล่าว การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวเเปร X และ Y โดยอาศัยคาความส าคัญทางสถิติเป็นเครื่องมือชี้น า หรือ
ค าอธิบาย แต่ต้องอาศัยปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม ตรงนี้อาจกลายเป็นปัญหาอุปสรรคของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเคลื่อนไหว และขณะเดียวกันมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประเด็นก็คือตรงนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ได ้
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.4.1  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.4 เรื่องที่ 7.4.1 
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เรื่องที่ 7.4.2  ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
         ในทางรัฐศาสตร์ 
 
 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ ที่น ามาเป็นตัวอย่างในเรื่องที่ 
7.4.2 น ามาจากงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ของ ชุติมา สุมน 45 เรื่อง “กลุ่มพลังประชาธิปไตยใน
ประชาสังคม: บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2536 - 2538” งานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบในการ
วิเคราะห์ วิธีการศึกษาวิจัย และผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะและบทบาทของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
การเมืองในช่วง พ.ศ. 2536 - 2538 
 2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการผลักดันของกลุ่มพลังประชาธิปไตย และผลที่เกิดขึ้นต่อการ
ตัดสินใจรับเอาข้อเรียกร้องในการปฏิรูปการเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาล46  
 
2. สมมติฐานของการวิจัย 
 กลุ่มประชาธิปไตยแสดงบทบาทโดยการระดมพลังมวลชน และสร้างจิตส านึกร่วมของสังคม
เพ่ือให้รัฐเห็นความส าคัญของปัญหาปฏิรูปการเมือง และใช้วิธีการกดดันทางการเมืองเพ่ือให้การจัดท า
นโยบายสอดคล้องกับความเห็นของกลุ่ม และให้มีการประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลในที่สุด47  
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื่องจากได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลตัดสินในประเด็นการปฏิรูปทางการเมืองมาตั้งเเต่ในสมัยรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย จนกระทั่งได้ผ่านขั้นตอนการตัดสินใจบรรจุเร่ืองการปฏิรูปการเมืองลงในนโยบายของรัฐบาล 
นายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2538 รวมทั้งมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 118/2538 ลง
วันที่ 8 สิงหาคม 2538 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) ขึ้น เพื่อท าการศึกษาแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 อันเป็นแนวทางน าไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ดังนั้นขอบเขตในการวิจัย

                                                           
45 ตัวอย่ำงงำนวิจัยเชิงคุณภำพในทำงรัฐศำสตร์น ำมำจำกวิทยำนิพนธ ์ของ ชุติมำ สุมน.“กลุ่มพลัง

ประชาธิปไตยในประชาสังคม: บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏริูปการเมือง พ.ศ. 2536 – 2538”  (วิทยำนิพนธ์
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำกำรปกครอง บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,2546) 

46 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 4 
47 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 5 
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บทบาทของกลุ่มพลังประชาธิปไตยจึงจ ากัดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2536 - 2538 ซึ่งถือได้ว่าการผลักดันนโยบาย
ปฏิรูปการเมืองได้บรรลุไปขั้นหนึ่งแล้ว 
 ส าหรับกลุ่มพลังประชาธิปไตยนั้น จะท าการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มเท่าที่ปรากฏว่าเป็นแกนน า โดย
พิจารณาจากกลุ่ม/องค์กรที่มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการเรียกร้อง และผลักดันให้เกิดการตัดสินใจ
ในการก าหนดนโยบายปฏิรูปการเมืองของรัฐบาล48  
 

4. กรอบในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองนั้น จะท าการ 
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ49  
 4.1 ศึกษาภาพรวมการเกิดขึ้นของประชาสังคม เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเวทีของการเมืองใน
ลักษณะที่สาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมการเมืองโดยจะศึกษาว่า 
มีบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรใดบ้างที่มีบทบาทในการเรียกร้อง และผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองขึ้น ดังนั้นจึง
เอาแนวคิดเรื่องประชาสังคมมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยจะท าการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1.1  ปัจเจกบุคคลที่มีเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการเมือง 
  4.1.2  กลุ่มทางสังคมและองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นอิสระจากอ านาจรัฐและพรรคการเมือง 
  4.1.3  ลักษณะความร่วมมือกันอย่างเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลและองค์กรเอกชน 
  4.1.4  ลักษณะความสัมพันธ์ที่ปัจเจกบุคคลและองค์กรเอกชนมีต่อรัฐ 
 ข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาจากการสัมภาษณ์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์และบทความวิจารณ์ต่าง ๆ  
 4.2 การจัดองค์กรและการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม 
 ในส่วนนี้จะท าการศึกษาเจาะลึกลงมาในระดับของกลุ่มหรือองค์กรที่ปรากฏว่าเป็นส่วนน าของภาค
ประชาสังคมในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองว่า มีการจัดองค์กรของกลุ่มและมีการกระท าร่วมกันกับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายอย่างไร 
  4.2.1 ลักษณะการจัดองค์กรของกลุ่ม เพื่อศึกษาว่ากลุ่มพลังประชาธิปไตยที่เป็นแกนน าในการ
ผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองนั้น ส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะการจัดองค์กรของกลุ่มอย่างไร มีลักษณะเป็น
ทางการเฉกเช่น กลุ่มกดด้นทางการในประเภทองค์กร หรือสถาบันหรือไม่ อย่างไร ความเป็นทางการใน
ความหมายนี้ไม่ได้พิจารณาในเชิงกฎหมาย แต่หมายถึงมีการจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องน าเอาแนวคิด
การจัดองค์กรของกลุ่มกดดันมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยจะท าการพิจารณาในประเด็นดังนี้ คือ 
 - โครงสร้างการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร 
 - อุดมการณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
 - ภาวะผู้น าของกลุ่ม 
  - ทรัพยากรภายในของกลุ่ม 
 - กฎระเบียบ โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม 

                                                           

  48 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 5 - 6 
       49 เรื่องเดยีวกัน, หน้ำ 6 - 9 
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  4.2.2 ลักษณะการสร้างเครือข่าย เนื่องจากในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองนั้นอาจเป็น
การกระท าร่วมกันของปัจเจกบุคคล และองค์กรต่าง ๆ หลายองค์กร ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 
เพื่อให้มีพลังในการผลักดัน ดังนั้นจึงต้องน าเอาแนวคิดเรื่องขบวนการทางสังคมมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
โดยจะท าการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   - ลักษณะการติดต่อสื่อสารกันระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
   - ลักษณะความสัมพันธ์กันระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

 ข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้น าและสมาชิกขององค์กรประชาธิปไตยทั้งที่เป็นแกน
น าและที่เป็นเครือข่าย เอกสารขององค์กร ข่าว และบทความวิจารณ์ต่าง ๆ 
 4.3 วิเคราะห์วิธีด าเนินการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองของกลุ่มพลังประชาธิปไตย 
 เนื่องจากการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองอันเป็นนโยบายที่เป็นการลดทอนอ านาจของกลุ่มคน
บางกลุ่ม นักการเมือง เป็นต้น ตลอดจนอาจมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปการเมือง ดังนั้น การวิเคราะห์
การผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองของกลุ่มพลังประชาธิปไตยจึงอาจพิจารณาได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.3.1  วิธีการของกลุ่มกดดัน อันได้แก่ วิธีการที่ใช้ช่องทางที่เป็นสถาบันที่เป็นทางการ และ
อาศัยทรัพยากรของกลุ่ม ได้แก่ การลอบบี้ การเจรจาต่อรอง การประท้วง การเดินขบวน นัดหยุดงาน สร้าง
มติมหาชน ฯลฯ 
  4.3.2  วิธีการของขบวนการทางสังคม อันได้แก่ การระดมพลังมวลชนและทรัพยากรทางการ
เมือง การสร้างพันธมิตร การสร้างโอกาสทางการเมือง (โดยการระดมทรัพยากรทางการเมือง) การสร้าง
เครือขา่ยทางสังคมและกรอบทางวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้อาจใช้วิธีการของประชาสังคม อันได้แก่ การสร้างจิตส านึก การสร้างเครือข่ายประชา
สังคม ข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาจาก การสัมภาษณ์ เอกสารขององค์กร ข่าว และบทความวิจารณ์ต่าง ๆ 
 4.4 วิเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงขั้นตอนในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายปฏิรูปการเมือง ที่กลุ่มพลังประชาธิปไตยสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันได้ ดังนั้น 
จึงต้องน าเอาแนวคิดเร่ืองกระบวนการก าหนดนโยบายมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้
มีขอบเขตการวิเคราะห์ตั้งแต่การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง จนกระทั่งได้มีการบรรจุนโยบายปฏิรูป
การเมืองลงในนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการพิจารณาขั้นตอนการก าหนดนโยบายจึงเป็นเพียง 3 ขั้นตอนแรก 
ดังนี้ คือ 
  4.4.1 ขั้นตอนการระบุปัญหา เป็นขั้นตอนที่ให้ความส าคัญกับการรับรู้ และการตีความในปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งจะเก่ียวโยงถึงกระบวนการที่ว่า ปัญหานั้นเข้าถึงมือรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะพิจารณาได้จาก 
   - ขอบข่าย การรับรู้ และการให้นิยามของปัญหา 
   - การจัดกลุ่มของผู้ท าการเรียกร้อง 
   - การเข้าถึงผู้มีอ านาจในการตัดสินในนโยบาย 
   - ลักษณะโครงสร้างของกระบวนการก าหนดนโยบาย 
   - การไม่ตัดสินใจ และการคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ปลอดภัยของรัฐบาล 
  4.4.2  ขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอนโยบาย โดยจะท าการพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
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   - การเสนอทางเลือกนโยบายต่าง ๆ 
   - การระดมเสียงสนับสนุนในข้อเสนอนโยบาย 
   - การตั้งคณะกรรมการในการจัดท าข้อเสนอนโยบาย 
   4.4.3 ขั้นตอนการประกาศเป็นนโยบาย โดยจะท าการพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 
   - หลักเกณฑ์การตัดสินใจก าหนดนโยบายของรัฐบาล 
   - การเจรจาต่อรองเก่ียวกับการก าหนดนโยบายของรัฐบาล 
   - การระดมเสียงสนับสนุนจากผู้ที่เก่ียวข้องในการก าหนดนโยบายของรัฐบาล 
  ข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาจาก การสัมภาษณ์ ข่าว เอกสาร บทความ รายงานการประชุมรัฐสภา 
มติคณะ รัฐมนตรี รายงานการประชุมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการปฏิรูปการเมือง 
 4.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเมืองของกลุ่มพลังประชาธิปไตยที่มีต่อการก าหนด
นโยบายปฏิรูปการเมืองของรัฐบาล โดยจะท าการพิจารณาจากการเปรียบเทียบนโยบายของรัฐบาลที่ออกมา
ในเรื่องการปฏิรูปการเมืองกับข้อเสนอ หรือแผนงานการปฏิรูปการเมืองที่กลุ่มพลังประชาธิปไตยต่าง ๆ เสนอ
เรียกร้องต่อรัฐบาล โดยจะท าการวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่องการวัดอ านาจและอิทธิพลของโรเบิร์ต เอ ดาห์ล 
(Robert A. Dahl) 
 ข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาจาก การสัมภาษณ์ จากทั้งนักการเมือง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปการเมือง และกลุ่มพลังประชาธิปไตย ข่าว บทความวิจารณ์ รายงานการประชุมรัฐสภา ข้อเสนอ หรือ
กรอบข้อเสนอของกลุ่มพลังประชาธิปไตยต่าง ๆ 
5. วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (analytical description) โดยอาศัยกรอบการ
วิเคราะห์ซึ่งอยู่บนฐานของแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น50 
  
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 กรณีของ “ประชาคมในการปฏิรูปการเมือง” ในหัวข้อนี้  ได้ตัดตอนการวิเคราะห์ในหัวข้อ 
“ประชาคมในการปฏิรูปการเมือง” โดยได้ตัดตอนมาน าเสนอเฉพาะกรณีของกลุ่มพลังประชาธิปไตย อันได้แก่ 
กลุ่ม/องค์กรที่สนใจประชาธิปไตยและการเมืองที่มีบทบาทต่อการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง โดยในการ
วิเคราะห์เร่ืองหรือประเด็นดังกล่าวได้ใช้กรอบในการวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้น 
 กลุ่ม/องค์กรประชาสังคมที่พบว่ามีบทบาทต่อการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมืองนั้น  สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ กลุ่มที่สนใจประชาธิปไตยและการเมือง และสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
หรือมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ในฐานะชุมชนวิชาการ (think - tanks) ซึ่งได้แสดงบทบาทต่อการผลักดันที่แตกต่าง
กันไป ดังนี้51  

 
 

                                                           
50 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 10 
51 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 90 - 93 
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กลุ่ม/องค์กรที่สนใจประชาธิปไตยและการเมือง 
 1. สมาพันธ์ประชาธิปไตย เป็นองค์กรเอกชนอาสาสมัครองค์กรหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ที่มีบทบาทส าคัญในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 
และได้แสดงบทบาทต่อการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มตั้งแต่การร่วมกับองค์กรเอกชนอีก 4 องค์กรประกอบด้วยโครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย สหพันธ์นิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เนน้การเพิ่มสิทธเิสรีภาพของประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ ให้มากข้ึน โดยเสนอเป็น
ทางเลือกให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาล
ชวน หลีกภัย ต่อมาเมื่อเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลชวน หลีกภัย เป็นไปอย่างล่าช้า สหพันธ์
ประชาธิปไตยจึงได้แสดงบทบาทบ่อยครั้งมากขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดประชุม สัมมนา วิพากษ์วิจารณ์ การ
แสดงความคิดเห็น ยื่นหนังสือ และการออกแถลงการณ์ต่าง ๆ ทั้งในนามขององค์กรเอง และร่วมกับองค์กร 
อ่ืน ๆ เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลรีบด าเนินการและแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเรียกร้องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้ง 25 ประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งการผลักดันให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง ตลอดจนการเข้า
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) ที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211 และการปฏิรูปการเมืองร่วมกับภาครัฐบาลในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 
 2. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) เป็นองค์กรนักศึกษาที่มีบทบาทส าคัญทาง
การเมืองมา ตั้งแต่สมัยเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง “14 ตุลา” “6 ตุลา” และล่าสุดเหตุการณ์ 
“พฤษภาทมิฬ” ส าหรับบทบาทต่อการผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองนั้น สนนท. ก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวครั้งแรก
โดยเป็นหนึ่งใน 5 องค์กรที่จัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้กับคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย และมีบทบาทต่อมาไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดให้รัฐบาลรีบ
ด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่สนับสนุนและคัดค้านการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในแต่ละประเด็น เรียกร้องให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญทั้ง 25 ประเด็นตามข้อเสนอของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตลอดจนผลักดันให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ
และปฏิรูปการเมือง โดยการจัดประชุม ออกแถลงการณ์ เข้ายื่นหนังสือต่อบุคคลส าคัญ หรือการจัดเวที
ปราศรัย และรณรงค์ตามที่สาธารณะต่าง ๆ ทั้งในนามขององค์กรเอง และร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เช่นเดียวกับสมาพันธ์ประชาธิปไตย ที่ส าคัญก็คือ เป็นองค์กรเดียวที่
ยืนยันให้มีการปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา 211 ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.) เท่านั้น 
 3. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทส าคัญตั้งแต่การรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี พ.ศ. 2521 การเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 และส่าสุดก็
เป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการผลักดันการปฏิรูปการเมือง โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมกับอีก 4 
องค์กรเอกชนจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ตามด้วยการแสดงบทบาทเพื่อเร่งรัฐบาลให้แก้ไข
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รัฐธรรมนูญ การผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 25 ประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ การสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญจากข้อเรียกร้องของ ร.ต.ฉลาด 
วรฉัตร และผลักดันการปฏิรูปการเมือง ทั้งในนามองค์กรเอง และร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม 
วิจารณ์ ออกแถลงข่าว แจกแถลงการณ์ หรือเอกสาร และยื่นหนังสือ เป็นต้น 
 4. สหพันธ์ศิลปินเพื่อประชาธิปไตย เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เคยมีบทบาทมาแล้วในการเข้าร่วมใน
เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 และมีบทบาทต่อการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง โดยเป็นองค์กรแรกที่
ให้การสนับสนุนหรือเป็นแนวร่วมการอดอาหารของ ร.ต.ฉลาด และเรียกร้องให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่โดยการโกนหัวประท้วง การแสดงดนตรี กล่าวปราศรัยและวาดรูปภาพที่เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนวิจารณ์รัฐบาลชวน หลีกภัย ที่หน้ารัฐสภา 
 5. แนวร่วมประชาชนพิทักษ์ประชาธิปไตย เป็นองค์กรที่ถือก าเนิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 
2535 มี สโลแกน “คาดผ้าด าเกรียงไกร ลุยไล่เผด็จการ” และมีการคาดหัวด้วยผ้าสีด าเป็นสัญลักษณ์ของ
องค์กร และมีบทบาทต่อการสนับสนุนการอดอาหารของ ร.ต.ฉลาด โดยมีหน้าที่ในการจัดการเร่ืองอาหาร น้ า 
ยืนยาม เขียนป้าย จัด พิมพ์แผ่นปลิว แจกจ่ายแถลงการณ์ และประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการ
อภิปราย และลงชื่อเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องการยกร่างรัฐธรรมนูญที่หน้ารัฐสภา 
 6. กลุ่มนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย น าโดยนายสมพจน์ ปิยะอุย กรรมการบริหารโรงแรมดุสิตธานี 
นักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศ จัดสัมมนาระดมหามติเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองเพื่อเสนอต่อพรรค
การเมือง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2538 โดยให้ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ และพล.อ.สายหยุด เกิดผล ร่วม
อธิบายถึงความส าคัญ และความจ าเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปการเมือง (ผู้จัดการรายวัน 9 สิงหาคม 2538: 14) 
 นอกจากนยังมีกลุ่มบุคคล และองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทบ้างเป็นครั้งคราว หรือเฉพาะบางเหตุการณ์ 
บางกรณี ได้แก่ กลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนที่เดินทางมาที่หน้ารัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐบาลชวน 
หลีกภัย ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก 14 ร่างโดยเร่งด่วน และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้
ยื่นหนังสือถึงนายมารุต บุนนาค ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
 ส่วนกลุ่ม/องค์กรอ่ืนที่มีบทบาทเรียกร้อง เร่งให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาล นายชวน    
หลีกภัย ตลอดจนเข้าร่วมการชุมนุมและสนับสนุนข้อเรียกร้องของ ร.ต.ฉลาดที่ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.) สภาองค์การครูเพื่อ
สังคม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) ชมรมนักธุรกิจ
เพื่อประชาธิปไตย เครือข่ายองค์กรแรงงาน เครือข่ายองค์กรชุมชนแออัด องค์กรสลัมแห่งประเทศไทย องค์กร
การติดตามการด าเนินการทางการเมือง องค์กรผู้ใช้แรงงานและคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 โดย
องค์กรเหล่านี้มักแสดงบทบาทในฐานะเครือข่ายองค์กรน าในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการ
ปฏิรูปการเมือง โดยออกแถลงการณ์ร่วม และการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น หามติหรือข้อสรุปการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละคราว 
 ส าหรับกลุ่ม/องค์กร ที่ปรากฏบทบาทเฉพาะการร่วมการชุมนุมสนับสนุน ร.ต.ฉลาด ได้แก่ สภา
องค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยและสหพันธ์แรงงานและการเงินแห่งประเทศไทยส่วนกลุ่ม/องค์กรใน
ต่างจังหวัดที่พบว่า ได้แสดงบทบาทและเจตจ านงต่อการสนับสนุนข้อเรียกร้องของ ร.ต.ฉลาด มีปรากฏอยู่ 2 
ภาคด้วยกัน คือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ได้แก่ สมาพันธ์ประชาธิปไตยภาคอีสาน สมัชชาเกษตรรายย่อยภาค
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อีสาน สมาพันธ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สมัชชาชาวนาชาวไร่ภาคอีสาน มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์ และ
องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนภาคใต้ ได้แก่ สมาพันธ์ประชาธิปไตยจังหวัดพัทลุง สมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาทนายความภาค 8 กลุ่มนักธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชน
ในแต่ละจังหวัด เช่น ภูเก็ต พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี เป็นต้น ได้จัดเวทีอภิปรายทางการเมือง
วิจารณ์รัฐบาล และสนับสนุน ร.ต.ฉลาด ที่หน้าศาลากลางใน แต่ละจังหวัด ตลอดจนส่งตัวแทนเดินทางมาร่วม
การชุมนุมที่กรุงเทพฯ ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม แม้องค์กรประชาสังคมข้างต้นจะได้ท าการผลักดันการปฏิรูปการเมืองในนามของ
องค์กรเองแล้ว กลุ่มองค์กรดังกล่าวยังได้ร่วมมือกันกับองค์กรอ่ืนเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการผลักดัน โดยมัก
กระท ากันในองค์กรที่เป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สมาพันธ์
ประชาธิปไตย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย สมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ชมรมนักกฎหมายเพื่อประชาธิปไตย คณะกรรมการประสานองค์กรสิทธิมนุษยชน สภา
องค์การครูเพื่อสังคม องค์กรผู้ใช้แรงงาน องค์กรสลัมเพื่อประชาธิปไตย สหพันธ์ศิลปินเพื่อประชาธิปไตย แนว
ร่วมประชาชนพิทักษ์ประชาธิปไตย กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 
องค์กรการติดตามการด าเนินการทางการเมือง เป็นต้น 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.4.2  
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.4 เรื่องที่ 7.4.2 
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บรรณานุกรม 
 
 
กรรณิการ์ สุขเกษม.“การจัดระเบียบข้อมูลทางรัฐศาสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์ทาง     
      การเมืองสมัยใหม่. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช. 2546 
กัญจนา ลินทรัตนกูล และวรรณภา โพธิ์น้อย.“การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล” ใน ประมวลสาระ 
      ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2544. 
จุมพล หนิมพานิช และสุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์ 
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