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หน่วยที่ 4 

การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ชื่อ 	 ศาสตราจารย์	ดร.ธีรภัทร์	เสรีรังสรรค์

วุฒิ 	 ร.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 	 ร.ม.	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 	 ร.ด.	(รัฐศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์

 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่เขียน   หน่วยท่ี	4
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4-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

หน่วยที่ 4    

การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่	4.1		 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.1.1	 ความหมายและความส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.1.2		ความเป็นมาของการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.1.3		ลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอนที่	4.2		 การก�าหนดปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.2.1		ความส�าคัญและลักษณะของปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.2.2		ที่มาและหลักเกณฑ์ในการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.2.3		มิติของการต้ังปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอนที่	4.3		 	การก�าหนดจุดมุ่งหมาย	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขต	 การนิยามศัพท์เฉพาะ	 และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.3.1		จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 4.3.2			ขอบเขต	การนิยามศัพท์เฉพาะ	 และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัยเชิง

คุณภาพ

แนวคิด
1.		 	แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ	ประกอบด้วย	ค�าอธิบายเกี่ยวกับความหมาย

ของการวิจยัเชงิคุณภาพว่ามีการนยิามความหมายไว้แตกต่างกนัออกไป	ได้แก่	ความหมาย

ของการเป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความเข้าใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธี	อันมี

ลักษณะเฉพาะที่มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคม	หรือปัญหาของมนุษย์	 เป็นการ

วิจัยที่ให้ความส�าคัญแก่การตีความหมาย	มุ่งท�าความเข้าใจกระบวนการสร้างและธ�ารงไว้

ซึ่งความหมายที่สลับซับซ้อนและละเอียดอ่อน	 โดยมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

ของการวิจัยเชิงคุณภาพออกเป็น	5	ระยะ	คือ	1)	ระยะดั้งเดิม	(traditional	period)	ระยะ

นี้เริ่มต้นประมาณ	ค.ศ.	1900	จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง	2)	ระยะสมัยใหม่หรือยุคสมัย

ใหม่	 (Modernist	 Period)	 ท่ีให้คุณค่ากับงานที่เน้นความเป็นจริงทางสังคม	 (social	

realism)		3)	ระยะท่ีเรียกว่า	“Blurred	Genres”	หรือระยะที่มีความกระจ่างชัดมากขึ้น	

ระยะนี้อยู่ในช่วง	 ค.ศ.	 1970-1986	 โดยมีกระบวนทัศน์	 (paradigms)	 และวิธีการหรือ
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4-3การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมมากขึ้น			4)	ระยะวิกฤตการณ์

ของการเป็นตัวแทน	 (crisis	 of	 representation)	ที่พยายามสะท้อนภาพของความจริง

มากขึ้น	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ ่มประชากรวิจัยที่มีการศึกษา	 และ	 5)	 ระยะ

วิกฤตการณ์ที่เรียกว่า	“	Triple	Crisis”	หรือวิกฤตการณ์สามวิกฤต	 เป็นวิกฤตการณ์ที่

เกิดขึ้นจากสามวิกฤตซ้อน	 ได้แก่	 วิกฤตการณ์ของความเป็นตัวแทน	 วิกฤตการณ์แห่ง

ความชอบธรรม	 และวิกฤตการณ์ที่เรียกว่า	 “praxis”	 หรือวิกฤตการณ์ของผลลัพธ์ที่มี

ต่อการเปลีย่นแปลงสงัคมโลก	วกิฤตการณ์ทัง้สามวกิฤตทีเ่กดิขึน้มคีวามเกีย่วข้องกบัการ

เปลี่ยนทิศทางในเรื่องการวิพากษ์	(critical)	การตีความ	(interpretive)	ภาษา	(linquis-

tic)	การเรียกร้องสิทธิสตรีหรือสตรีนิยม	(feminist)	ศิลปะในการใช้โวหาร	(rhetorica)	

ในทฤษฎีทางสังคม	 (social	 theory)	 	 การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะทั่วไปคือเป็นการ

ศกึษาโลกแห่งความเป็นจริง	ภายใต้สถานการณ์ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต	ิเปิดกว้างด้วยแนว

การวิเคราะห์แบบอุปนัย	 ให้ความส�าคัญแก่การท�าความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวม	ภายใน

บริบทของส่ิงท่ีศึกษา

2.		 	การก�าหนดปัญหาหรือการตั้งค�าถามในการวิจัยเป็นจุดที่ส�าคัญของการตัดสินใจมากที่สุด

จุดหนึ่ง	 ส�าหรับการค้นคว้าวิจัยโดยวิธีการทางศาสตร์	 หรือกล่าวได้ว่า	 หัวใจของการ

ออกแบบการวิจัย	คือ	ปัญหาวิจัย	หรือค�าถามในการวิจัย	เพราะองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ของ

การออกแบบการวิจัยมักต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยดังกล่าวอยู่เสมอ	

ไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม	ปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยจึงเป็นปฐมบทที่จะต้องคิด

และท�าเป็นเบื้องต้นในการออกแบบการวิจัย	เม่ือก�าหนดปัญหาหรือตั้งค�าถามในการวิจัย

ได้อย่างชัดเจนแล้ว	 การออกแบบการวิจัยในเรื่องอื่น	ๆ 	 ที่ติดตามมาก็จะมีความชัดเจน

ตามไปด้วย		ปัญหาหรือค�าถามที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมักเป็นปัญหาหรือ

ค�าถามประเภทที่มุ่งหาค�าตอบส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง	สถานที่	หรือบริบทที่เจาะจง	เปิดกว้าง

ส�าหรับข้อมูลหลากหลายเพื่อที่จะสามารถท�าความเข้าใจในระดับลึก	และเป็นค�าถามท่ีมุ่ง

ท�าความเข้าใจความหมายและกระบวนการของสิ่งที่ศึกษาเป็นหลัก

	 		 ส�าหรับที่มาและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	

อาจจะมีที่มาจากแหล่งต่าง	ๆ 	อาทิ	จากการสนทนากับบุคคลต่าง	ๆ 	ในเรื่องราวหรือความ

คิดความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง	ประสบการณ์ส่วนตัวของนักวิจัย	บทความหรือผลงาน
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4-4 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

วิจัยต่าง	ๆ 	ท่ีได้อ่าน	ทฤษฎีต่าง	ๆ 	ท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้น	ๆ 	หรือสถานการณ์ทางการเมืองการ

ปกครองในขณะนั้น	ๆ 	เป็นต้น	อาจกล่าวได้ว่า	อะไรก็ตามที่มากระทบนักวิจัยก็จะเป็นแรง

กระตุ้นให้นักวิจัยคิดที่จะท�าการวิจัยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งข้ึนมาได้ทั้งสิ้น

	 			 ส่วนมิติของการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	อย่างน้อยพึงพิจารณาถึง

ความเหมาะสมจากเกณฑ์	 6	 ประการ	 ได้แก่	 ความโดดเด่น	 ความชัดเจน	 เป็นต้นคิด	

ทดสอบได้	มีความส�าคัญทางทฤษฎี	และเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในสังคม

3.		 	การก�าหนดจุดมุ่งหมายเป็นเรื่องของเป้าหมายรวมที่เราอยากบรรลุถึงในการท�าวิจัยเรื่อง

นั้น	ๆ 	 อาจกล่าวได้ว่า	 เป็นสิ่งท่ีท�าให้เราเกิดแรงบันดาลใจ	 เกิดความปรารถนา	หรือเกิด

อะไรก็ตามที่น�าเรามาท�าการศึกษาเร่ืองนั้น	และเราคาดหวังว่าการศึกษานั้นจะช่วยให้เรา

บรรลุถึงสิ่งที่มุ่งหมายนั้นได้	 	 ส่วนค�าว่า	“วัตถุประสงค์”	 หมายถึงสิ่งที่เราจะต้องท�าเพื่อ

ให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้น	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะถูกชี้น�าโดยจุดมุ่ง

หมาย	และจะต้องสนองจุดมุ่งหมายของการวิจัย	คือ	จะต้องมุ่งไปในทางเดียวกันกับจุด

มุ่งหมาย	จะไปกันคนละทิศคนละทางไม่ได้	หากจะเปรียบจุดมุ่งหมายเป็นเหมือนธงที่ปัก

เป็นเคร่ืองหมายไว้	ณ	จดุทีเ่ราต้องการจะไปให้ถงึ	วตัถปุระสงค์กค็อืสิง่ทีเ่ราจะต้องด�าเนนิ

การเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายน้ัน

	 		 ส่วนขอบเขตของการวิจยัเชงิคณุภาพไม่อาจจะก�าหนดไว้อย่างแน่ชดัได้	ขึน้อยูก่บัหวัข้อ

เรื่อง	ปัญหาหรือค�าถามการวิจัย	และจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เป็นประการส�าคัญ	ซึ่ง

ข้อแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องน้ี	 ให้ต้ังอยู่บนประเด็นของ	 “ใคร	 ท�าอะไร	 ที่ไหน	 เมื่อไร	 และ

อย่างไร”	 อันประกอบด้วย	 ขอบเขตด้านบุคคล	 ขอบเขตด้านเวลาและพื้นที่หรือสถานที่

ในการวิจัย	 และขอบเขตด้านวิธีการวิจัย	 จากนั้นจึงก�าหนดการนิยามศัพท์เฉพาะ	 (ถ้ามี)	

โดยเฉพาะศัพท์ที่มีความส�าคัญและมักปรากฏในงานวิจัยของเรา	ขอย�้าว่าศัพท์ดังกล่าวที่

จะมีการนิยามความหมายของมัน	ควรจะต้องเป็นศัพท์เฉพาะ	 ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป	จากน้ัน	

จึงน�าไปสู่ประเด็นสุดท้ายของบทแรก	 ได้แก่	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการท�า

วิจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวเสร็จสิ้นลง	แน่นอนที่สุด	สิ่งที่นักวิจัยควรจะได้รับย่อมเป็นไปใน

การตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังกล่าวนั่นเอง



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

4-5การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	4	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพได้

2.		อธิบายการก�าหนดปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพได้

3.		 	อธิบายการก�าหนดจุดมุ่งหมาย	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขต	 การนิยามศัพท์เฉพาะ	 และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัยเชิงคุณภาพได้
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4-6 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตอนที่ 4.1

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	4.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	4.1.1		ความหมายและความส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องท่ี	4.1.2		ความเป็นมาของการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องท่ี	4.1.3		ลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.		 	การวิจัยเชิงคุณภาพมีการนิยามความหมายไว้แตกต่างกันออกไป	 ขึ้นอยู่กับมุมมองของ

แต่ละคน	และอาจแตกต่างกันไปตามยุคสมัยด้วย	ตัวอย่างเช่น	จอห์น	เครสเวลล์	(John	

W.	Creswell,	1998,	p.	15)	อธิบายว่า	การวิจัยเชิงคุณภาพ	เป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัย

เพื่อหาความเข้าใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธี	อันมีลักษณะเฉพาะที่มุ่งการค้นหาประเด็น

ปัญหาทางสังคม	หรือปัญหาของมนุษย์	ส่วนไรซ์และเอสซี่	 (Rice	and	Ezzy,	1999,	p.	

1)	ให้ความหมายของการวิจยัเชงิคุณภาพไว้ว่าเป็นการวจิยัทีใ่ห้ความส�าคญัแก่การตคีวาม

หมาย	มุ่งท�าความเข้าใจกระบวนการสร้างและธ�ารงไว้ซึ่งความหมายที่สลับซับซ้อนและ

ละเอยีดอ่อน	จดุมุ่งหมายของการวจัิยแบบนีอ้ยูท่ีก่ารกรองเอาข้อมลูเกีย่วกบัประสบการณ์

หรือการกระท�า	 โดยคงไว้ซ่ึงบริบทของเหตุการณ์หรือการกระท�าเหล่านั้น	 และท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาที่ให้รายละเอียดเป็นบูรณาการ	คือ	เชื่อมโยงเหตุการณ์แต่ละ

เหตุการณ์เข้าในระบบความหมายและแบบแผนทั้งหมด

2.		 	นักวิชาการได้แบ่งประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพออกเป็น	5	

ระยะ	(Denzin	and	Lincoln,	1998)	คือ	1)	ระยะดั้งเดิม	(traditional	period)	ระยะน้ี

เริ่มต้นประมาณ	ค.ศ.	1900	จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง	 ในระยะนี้นักวิจัยเชิงคุณภาพ

เวลาเขียนพรรณนาหรือบรรยายหรืออธิบายประสบการณ์ภาคสนามที่สะท้อนกระบวน

ทัศน์เชิงปฏิฐานวิทยา	2)	ระยะสมัยใหม่หรือยุคสมัยใหม่	 (Modernist	Period)	ระยะน้ี

เป็นการสร้างงานที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา	มีการให้คุณค่ากับงานท่ี

เน้นความเป็นจริงทางสังคม	 (social	 realism)	 	 3)	 ระยะที่เรียกว่า	“Blurred	Genres” 

หรือระยะที่มีความกระจ่างชัดมากขึ้น	 ระยะนี้อยู่ในช่วง	ค.ศ.	 1970-1986	 โดยการวิจัย
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	 	เชิงคุณภาพในช่วงระยะน้ีมีกระบวนทัศน์	 (paradigms)	 และวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมมากขึ้น	 4)	 ระยะวิกฤตการณ์ของการเป็น

ตัวแทน	(crisis	of	representation)	ระยะน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีพยายามสะท้อน

ภาพของความจริงมากขึ้น	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรวิจัยที่มีการศึกษา	 5)	

ระยะวกิฤตการณ์ทีเ่รยีกว่า	“	Triple	Crisis”	หรอืวกิฤตการณ์สามวกิฤต	เป็นวกิฤตการณ์

ที่เกิดขึ้นจากสามวิกฤตซ้อน	 ได้แก่	 วิกฤตการณ์ของความเป็นตัวแทน	 วิกฤตการณ์แห่ง

ความชอบธรรม	 และวิกฤตการณ์ที่เรียกว่า	 “praxis”	 หรือวิกฤตการณ์ของผลลัพธ์ที่มี

ต่อการเปลีย่นแปลงสงัคมโลก	วกิฤตการณ์ทัง้สามวกิฤตทีเ่กดิขึน้มคีวามเกีย่วข้องกบัการ

เปลี่ยนทิศทางในเรื่องการวิพากษ์	(critical)	การตีความ	(interpretive)	ภาษา	(linquis-

tic)	การเรียกร้องสิทธิสตรีหรือสตรีนิยม	(feminist)	ศิลปะในการใช้โวหาร	(rhetorica)	

ในทฤษฎีทางสังคม	(social	theory)	

3.		 	การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะทั่วไปคือเป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง	 ภายใต้

สถานการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ	 เปิดกว้างด้วยแนวการวิเคราะห์แบบอุปนัย	 ให้ความ

ส�าคัญแก่การท�าความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวม	ภายในบริบทของสิ่งที่ศึกษาโดยนักวิจัยมี

การติดต่อแบบมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อมุ่งท�าความเข้าใจพลวัต

ของปรากฏการณ์	ให้ความส�าคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี	ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้	ก็เพราะ

มกีารออกแบบการวจิยัทียื่ดหยุน่และมีตวันักวจิยัเป็นเครือ่งมือส�าคัญในกระบวนการวจิยั

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	4.1	จบแล้ว		นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายความหมายและความส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพได้

2.		อธิบายความเป็นมาของการวิจัยเชิงคุณภาพได้

3.		อธิบายลักษณะท่ัวไปของการวิจัยเชิงคุณภาพได้
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เรื่องที่ 4.1.1 ความหมายและความส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 มีความหมายครอบคลุมถึงการด�าเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์หลายวิธี	 ซึ่ง

มีชื่อเฉพาะแตกต่างกันไป	โดยมีแนวทางการวิจัย	(research	approach)	และวิธีการวิจัย	(research	meth-

ods)	 ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง	 แตกต่างจากแนวทางของการวิจัยเชิงปริมาณ	 เบื้องหลังของความแตก

ต่างน้ี	คือพ้ืนฐานทางญาณวิทยา	 (epistemology)	หรือทฤษฎีความรู้	 (theory	of	knowledge)	ซึ่งมาจาก

แนวคิดของปรัชญาหลายส�านัก	 ได้แก่	 แนวคิดคตินิยมแนวการสร้าง	 (constructionism)	 ธรรมชาตินิยม	

(naturalism)	คตนิิยมแนวการตีความ	(interpretivism)	ปรากฏการณ์วทิยา	(phenomenology)	และอรรถ

ปริวรรตศาสตร์	 (hermeneutics)	เป็นต้น	(Denzin	and	Lincoln,	2000	อ้างใน	ชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	

23-24)	

การวิจัยเชิงคุณภาพมีการนิยามความหมายไว้แตกต่างกันออกไป	 ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน	

และอาจแตกต่างกันไปตามยุคสมัยด้วย	ตัวอย่าง	เช่น	จอห์น	เครสเวลล์	(Creswell,	1998,	p.	15)	อธิบาย

ว่า	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 เป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความเข้าใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธี	 อันมี

ลักษณะเฉพาะที่มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคม	หรือปัญหาของมนุษย์	ในกระบวนการนี้	นักวิจัยสร้าง

ภาพหรือข้อมูลที่ซับซ้อน	เป็นองค์รวม	วิเคราะห์ข้อความ	รายงานทรรศนะของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียด	และ

ด�าเนินการศึกษาในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ	(อ้างใน	ชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	25)	

ไรซ์และเอสซี่	(Rice	and	Ezzy,	1999:	1)	ให้ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่าเป็นการวิจัย

ที่ให้ความส�าคัญแก่การตีความหมาย	มุ่งท�าความเข้าใจกระบวนการสร้างและธ�ารงไว้ซ่ึงความหมายที่สลับซับ

ซ้อนและละเอยีดอ่อน	จดุมุง่หมายของการวจิยัแบบน้ีอยู่ทีก่ารกรองเอาข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์หรอืการก

ระท�า	 โดยคงไว้ซึ่งบริบทของเหตุการณ์หรือการกระท�าเหล่านั้น	 และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาที่ให้

รายละเอียดเป็นบูรณาการ	คือ	 เชื่อมโยงเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เข้าในระบบความหมายและแบบแผน

ทั้งหมด	 ....การวิจัยเชิงคุณภาพน�าเอาแนวคิดทางทฤษฎีหลากหลายมาใช้ในการศึกษา	และน�าวิธีการเก็บ

ข้อมูลหลายอย่างมาใช้	เช่น	การสัมภาษณ์	การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	วิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณนาและวิธีการ

สนทนากลุ่ม	เป็นต้น

ลินคอล์น	 และกูบา	 (Lincoln	 and	Guba,1985)	 เสนอว่า	 การวิจัยเชิงคุณภาพเหมาะที่จะด�าเนิน

การภายใต้กระบวนทัศน์เชิงธรรมชาติ	หรือ	naturalistic	paradigm	ซึ่งมีวิธีการหลักอยู่	4	ประการ	ได้แก่	

(1)	 เลือกตัวอย่างส�าหรับศึกษาแบบเจาะจง	 (2)	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัย	 (inductive	 amalysis)	 	 (3)	

หาข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูล	 (grounded	 theory)	 และ	 (4)	 มีการออกแบบการวิจัยที่ปรับ

เปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้า	 หลักการทั้งสี่ข้อนี้จะถูกใช้ตลอดเวลาของการวิจัย	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง

จัดล�าดับก่อนหลัง	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

4-9การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

ความแตกต่างส�าคัญระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพแบบธรรมชาติกับวิธีการเชิงคุณภาพแบบอ่ืน	ๆ	

เหน็จะได้แก่	การไม่ยดึโครงสร้าง	ไม่ยดึรูปแบบทีต่ายตวัในการด�าเนนิการวจิยั	การวจิยัแบบนีส้ามารถด�าเนนิ

กิจกรรมหลายอย่างไปพร้อม	ๆ 	 กันได้	 การออกแบบการวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เฉพาะ

หน้า	นอกจากนั้น	วิธีการเชิงธรรมชาติเน้นการหาข้อสรุปแบบ	grounded	theory	คือ	สร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎี

ขึ้นมาจากข้อมูล	 ไม่ใช่สร้างข้อสรุปเพื่อที่จะยืนยันสมมติฐาน	 แนวความคิด	หรือทฤษฎีที่ตั้งเอาไว้ก่อนหน้า

แล้ว	(ชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	28)	

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.1

เรื่องที่ 4.1.2  ความเป็นมาของการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่มีลักษณะโดดเด่นและมีประวัติความเป็นมาที่

ยาวนาน	ดังปรากฏในงานทางสังคมวิทยาของส�านักชิคาโก	(Chicago	School)	ในทศวรรษ	1920	และ	1930	

ที่ได้จัดให้มีการศึกษาสืบสวนเชิงคุณภาพ	(quanlitative	inquiry)	ในการศึกษาชีวิตมนุษย์ในรูปของกลุ่ม	

ในขณะที่ทางมนุษยวิทยาในช่วงหรือระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน	ก็ได้มีการศึกษาให้ค�านิยามในศาสตร์

เชิงคุณภาพและมีการจดบันทึก	จัดท�าแผนที่	การส�ารวจภาคสนาม	ก่อนที่บรรดานักสังเกตการณ์จะลงพ้ืนที่

เพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรดาผู้คนในสังคมและวัฒนธรรมที่พวกตนเข้าไปท�าการศึกษา

นักวิชาการได้แบ่งประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพออกเป็น	5	ระยะ	คือ	

(Denzin	and	Lincoln,	1998)	

1.  ระยะดั้งเดิม (traditional period)	ระยะน้ีเริ่มต้นประมาณ	ค.ศ.	1900	จนถึงสงครามโลกครั้งที่

สอง	ในระยะนีน้กัวิจยัเชงิคณุภาพมักนิยมเขยีนเชงิพรรณนาหรอืบรรยายหรอือธบิายประสบการณ์ภาคสนาม

ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์เชิงปฏิฐานนิยม	หรือปฏิฐานวิทยา	อาทิ	งานของมาลิเนาสกี	(Malinowski,	

1967)	ที่ได้พรรณนาประสบการณ์ภาคสนามในขณะที่ท�าการศึกษาวิจัยที่หมู่เกาะนิวกีนี	(New	Guinea)	และ

หมู่เกาะโทรไบแอน	(Trobiand)	ในช่วง	ค.ศ.	1914-1915	และ	ค.ศ.	1917-1918	

นกัวจิยัทีล่งไปเกบ็ข้อมลูภาคสนามมักได้รบัการยกย่องว่าเป็นบคุคลทีม่คีวามส�าคญั	เพราะเมือ่กลบั

จากภาคสนามก็จะมีการน�าเรื่องราวที่เก็บข้อมูลมาได้	มาพรรณนาถึงเรื่องราวความเป็นมาตลอดทั้งลักษณะ

ของผู้คนกลุ่มชนและสภาพสังคมที่ตนได้ไปประสบพบเห็นมา

โรซาลโด	(Rosaldo,1989)	ได้บรรยายถึงความเป็นมาของการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะนี้หรือในยุค

ที่เรียกว่า	“lone	ethnographer”	เป็นยุคที่พรรณนาถึงเรื่องราวของนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่ลงไป
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4-10 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในดินแดนที่ห่างไกลพร้อมกับการกลับมาด้วยข้อมูลที่น�ามาบรรยายหรือ

พรรณนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ตนได้ศึกษา

2.  ระยะสมัยใหม่หรือยุคสมัยใหม่ (Modernist Period)	 ระยะนี้เป็นการสร้างผลงานที่มีลักษณะ

ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา	มีการให้คุณค่ากับงานที่เน้นความเป็นจริงทางสังคม	 (social	 realism)	

งานท่ีด�าเนินไปตามสภาพธรรมชาติ	 (naturalism)	และงานทางด้านชาติพันธุ์วรรณนา	งานเหล่านี้ได้รับการ

ยอมรับว่ามีคุณค่าหรือยังมีคุณค่า	

ช่วงระยะเวลานี้เริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	จนกระทั่งถึง	ค.ศ.	 1970	 ในช่วงน้ีต�าราหรือ

งานที่ปรากฏออกมามีความพยายามที่จะใช้วิธีเชิงคุณภาพอย่างเป็นทางการ	 ดังปรากฏในงานของนัก

ชาติพันธุ์วรรณนาสมัยใหม่และนักสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทางสังคมวิทยาหลายท่าน	 (โปรดดู	 จุมพล	

หนิมพานิช,	2550,	น.	41-42)	ซ่ึงถือว่ายุคน้ีเป็นยุคทอง	(golden	age)	ของการวิเคราะห์วิจัยทางคุณภาพ

3.  ระยะทีเ่รยีกว่า “Blurred Genres” หรอืระยะทีม่คีวามกระจ่างชดัมากขึน้	ระยะน้ีอยู่ในช่วง	ค.ศ.	

1970-1986	 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพในช่วงระยะนี้มีกระบวนทัศน์	 (paradigms)	 และวิธีการหรือกลยุทธ์ที่

ใช้ในการศึกษาวิจัยที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมมากขึ้น

ทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นในยุคนี้มีตั้งแต่ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์	 (symbolic	 interactionism)	 ไป

จนกระทั่งทฤษฎีการสร้างความหมายนิยม	 (constructivism)	 ทฤษฎีการศึกษาค้นคว้าทางธรรมชาต	ิ

(naturalistic	 inquiry)	ทฤษฎีปฏิฐานนิยม	(positivism)	และทฤษฎีหลังปฏิฐานนิยม	(postpositivism)	

ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา	 (phenomenology)	 ทฤษฎี	 ethnomethodology	 ทฤษฎีวิพากษ์	 (critical	

theory)	 ทฤษฎีมาร์กซิสต์ใหม่	 (neo-Marxist)	 ทฤษฎีโครงสร้างนิยม	 (structuralism)	 ทฤษฎีสตรีนิยม	

(feminism)	 ขณะเดียวกันก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายเช่นเดียวกัน	

(จุมพล	หนิมพานิช,	2550,	น.	42-43)	

4.  ระยะวกิฤตการณ์ของการเป็นตัวแทน (crisis of representation)	ระยะนีเ้ป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ

ที่พยายามสะท้อนภาพของความจริงมากข้ึน	โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรวิจัยที่มีการศึกษา	อาทิ	

ประเด็นเกี่ยวกับเพศ	 เชื้อชาติ	 ชนชั้น	 ขณะเดียวกันก็มีการตีความงานภาคสนามและความพยายามที่จะ

แสวงหาตัวแบบและวิธีการแสวงหาความจริงใหม่	ๆ 		โดยเฉพาะจากงานของสโตรเลอและออลเกอร์	(Stroll-

er	and	Olker,1987)	ที่ได้อธิบายถึงวิกฤตของความเป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นในการศึกษาโดยเสนอว่าผู้วิจัยควร

ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของการน�าเสนอเรื่องราวต่าง	ๆ 	ในการศึกษาภาคสนาม

5.  ระยะวกิฤตการณ์ทีเ่รยีกว่า “ Triple Crisis” หรอืวกิฤตการณ์สามวกิฤต	เป็นวิกฤตการณ์ที่เกิด

ขึ้นจากสามวิกฤตซ้อน	 ได้แก่	 วิกฤตการณ์ของความเป็นตัวแทน	 วิกฤตการณ์แห่งความชอบธรรม	 และ

วิกฤตการณ์ที่เรียกว่า	“praxis”หรือวิกฤตการณ์ของผลลัพธ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก	วิกฤตการณ์

ทั้งสามวิกฤตที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนทิศทางในเรื่องการวิพากษ์	 (critical)	การตีความ	(in-

terpretive)	 ภาษา	 (linquistic)	 การเรียกร้องสิทธิสตรีหรือสตรีนิยม	 (feminist)	 ศิลปะในการใช้โวหาร	

(rhetorica)	ในทฤษฎทีางสงัคม	(social	theory)	ซึง่การเปลีย่นแปลงทศิทางในเรือ่งดงักล่าวก่อให้เกดิปัญหา

และก่อให้เกิดสมมติฐานที่ส�าคัญ	2	ประการ	ได้แก่	(จุมพล	หนิมพานิช,	2550,	น.	44-46)	
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4-11การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประการแรก	 คือ	 นักวิจัยเชิงคุณภาพไม่ควรจะยึดเอาประสบการณ์ที่ได้จากการด�ารงชีวิต

โดยตรงมาเขียน	ตรงน้ีเป็นที่มาของวิกฤตการณ์ของความเป็นตัวแทน

ประการทีส่อง	การท�าให้เกณฑ์ดั้งเดิมที่ใช้ในการประเมินผลและตีความการวิจัยเชิงคุณภาพ

เกิดปัญหา	ผลท�าให้เป็นที่มาของวิกฤตการณ์ด้านความถูกต้องชอบธรรมที่น�าไปสู่ความเกี่ยวข้องกับการคิด

ใหม่เก่ียวกับเร่ืองของความเที่ยงตรง	(validity)	ข้อสรุปทั่วไป	(generalization)	และความเชื่อถือได้	(reli-

ability)	และน�าไปสู่การตั้งค�าถามที่ว่าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจะได้รับการวัดหรือประเมินผลอย่างไร

กล่าวโดยสรุป	 วิกฤตการณ์ของความเป็นตัวแทนและวิกฤตการณ์แห่งความชอบธรรมได้น�าไปสู่

วิกฤตการณ์ที่สามที่เรียกว่า	“praxis”	ที่น�าไปสู่การตั้งค�าถามกันว่า	เป็นไปได้หรือไม่อย่างไรที่สังคมอันเต็ม

ไปด้วยเร่ืองของถ้อยค�า	ข้อความ	หรือเอกสารท่ีเป็นต้นแบบ	จะสามารถมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโลก

หรือสังคมได้อย่างไร

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.2

เรื่องที่ 4.1.3  ลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะทั่วไปอย่างไร	 สามารถพิจารณาทั้งลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูป

ธรรม	 ลักษณะที่เป็นนามธรรม	 รวมความถึงลักษณะที่บ่งบอกถึงกรอบแนวคิด	หรือแนวทางหรืออุดมคต	ิ

ส่วนลักษณะที่เป็นรูปธรรม	ได้แก่ข้อมูลที่น�ามาใช้ท่ีสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวความคิดของ	Patton	(1990)	(อ้างอิงจาก	ชาย	โพธิสิตา,	

2550,	น.	30-46)	มีลักษณะเด่น	ๆ 	อยู่	11	ประการ	ดังน้ี

1.  เป็นการวิจัยที่ท�าในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ (natural setting)	 หมายถึง	 การวิจัยใน

สถานการณ์ที่ไม่มีการดัดแปลง	ไม่มีการจัดการจัดฉากโดยนักวิจัย	เป็นสถานการณ์ท่ีเป็นจริงและด�าเนินไป

ตามธรรมชาติหรือที่เป็นไปตามครรลองของตัวมันเอง	 สภาพแวดล้อมไม่ได้ถูกควบคุมโดยนักวิจัยเพื่อให้

เหมาะสมหรอืเพือ่ความสะดวกในการด�าเนนิการ	นกัวจิยัอาจเฝ้าสงัเกตและบันทกึสิง่ทีก่�าลงัเกดิข้ึนและด�าเนนิ

ไปเหล่านั้นอย่างเป็นปัจจุบัน	ไม่มีการชี้น�าหรือแต่งเติมพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ด้วยประการต่าง	ๆ 	เพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาของนักวิจัย

2.  การใช้หลักตรรกะแบบอุปนัย (inductive approach)	 การด�าเนินการวิจัยในทางสังคมศาสตร์

แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	 คือ	แบบนิรนัย	 (deductive)	และแบบอุปนัย	 (inductive)	แบบนิรนัย	หมายถึง	

การศกึษาวจิยัทีเ่ร่ิมต้นจากสิง่ทีเ่ป็นกฎทัว่ไป	ไปสูส่ิ่งทีจ่�าเพาะเจาะจง	(from	the	general	to	the	particular)	
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4-12 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

จากนั้นจึงวิเคราะห์และหาข้อสรุปเป็นความรู้ที่จะตอบค�าถามในการวิจัย	รูปแบบการท�าวิจัยแบบนิรนัยน้ีเป็น

ลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ	ซึ่งในทางปฏิบัติ	นักวิจัยจะตั้งสมมติฐานไว้ก่อน	บนพื้นฐานของความรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง	จากน้ันจึงลงมือเก็บข้อมูลตามที่สมมติฐานชี้น�า	 เพื่อท�าการวิเคราะห์และหาข้อ

สรุปต่อไป	 ข้อสรุปที่ได้อาจจะยืนยันหรืออาจขัดแย้งกับสมมติฐาน	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นข้อตั้งหลัก	 (premise)	

ส�าหรับการค้นหาค�าตอบให้แก่ค�าถามในการวิจัยก็ได้

แบบอุปนัย	 ย่อมตรงข้ามกับแบบนิรนัย	 กล่าวคือ	 เป็นการท�าวิจัยที่เริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเพาะเจาะจง

ไปสู่สิ่งที่ทั่วไป	(from	the	particular	to	the	general)	สิ่งที่จ�าเพาะเจาะจงในที่นี้ก็คือ	ข้อมูล	ซึ่งได้มาจาก

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาจ�านวนหน่ึง	 สิ่งที่ทั่วไป	คือ	 ข้อสรุปในรูปของค�าอธิบายหรือกรอบแนวคิด

ทฤษฎี	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้ทั่วไปกับประชากรและสถานการณ์ในวงกว้าง	 นอกเหนือจากที่ถูกเลือกมาเพ่ือ

การวิจัยน้ัน	การเริ่มต้นจากข้อมูลจ�าเพาะเจาะจงไปสู่การหาข้อสรุปทั่วไปเช่นน้ี	ถือเป็นรูปแบบของการท�าวิจัย

เชิงคุณภาพขนานแท้	 อย่างเช่นการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา	หรือที่รู ้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า	 การวิจัยเชิง

มานุษยวิทยา

ในการด�าเนินการวิจัยแบบอุปนัยที่เคร่งครัด	นักวิจัยอาศัยเพียงค�าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยที่

ชัดเจน	 เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล	 จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้ว	 จึงน�ามาสรุป	 และด�าเนินการ

วิเคราะห์หรือตีความเพ่ือหาค�าอธิบายเชิงแนวคิดหรือทฤษฎีทั่วไป	ที่สามารถน�าไปใช้ทั่วไปได้

กล่าวโดยสรุป	การวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้หลักตรรกะแบบอุปนัย	คือ	เริ่มจากสิ่งที่เป็นจ�าเพาะเจาะจง

หรือข้อมูลจากประชากรวิจัยจ�านวนหน่ึง		ไปสู่ส่ิงท่ีเป็นทั่วไปหรือข้อสรุป				ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของค�าอธิบาย

หรือกรอบแนวคิดทฤษฎีที่สามารถน�าไปใช้ได้ทั่วไป

3.  ความจ�าเป็นของการต้ังสมมติฐานในการวิจัยเชิงคุณภาพ (hypothesis)	เป็นข้อถกเถยีงในวงการ

ของการวจิยัเชิงคณุภาพ	โดยนักวิจัยกลุ่มแรกมคีวามเหน็เกีย่วกบัสมมตฐิานไว้ว่าจะต้องไม่มกีารตัง้สมมตฐิาน

ไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะท�าการเกบ็ข้อมลู	และท่ีไปไกลสดุโต่งกว่าน้ันก็คือ	มีความเหน็ว่าแม้แต่แนวคิดหรอืทฤษฎี

อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ควรใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	นักวิธีวิทยาสายธรรมชาตินิยม	(naturalists)	สนับสนุน

แนวทางนี้	อาทิ	Guba	(1978);	Lincoln	and	Guba	(1985)	ส�าหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มน้ี	ถือว่าการวิจัย

เชิงคุณภาพเป็นการวิจัยเพื่อการค้นหาประเด็น	(exploratory)	หรือหาสมมติฐาน	(generating	hypothesis)	

มากกว่าที่จะเป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือทฤษฎี	(testing	hypothesis)	

ตรงกนัข้าม	ส�าหรับนักวิจยัอีกส่วนหนึง่กลบัเห็นว่าสมมตฐิานไม่ใช่สิง่ต้องห้ามในการวจิยัเชงิคณุภาพ	

สิง่ส�าคญัอยูท่ีว่่านกัวิจยัจะสร้างสมมตฐิานกนัอย่างไร	สร้างแบบนรินยัหรอืแบบอปุนยั	แบบนรินยันัน้คอืสร้าง

สมมติฐานจากความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน	แบบอุปนัย	 เป็นการสร้างสมมติฐานขึ้นมาจากข้อมูลท่ี

เก็บมาจากการด�าเนินการวิจัยนั้นโดยเฉพาะ	การวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนการตั้งสมมติฐานแบบอุปนัย	และ

อาจเป็นเพราะเหตุนี้	นักวิธีวิทยาอย่างเช่น	Schwandt	(2001)	จึงเห็นว่า	การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นสามารถใช้

ทั้งแนวทาง		นิรนัยและอุปนัยผสมผสานกันได้	โดยที่ถือว่าสมมติฐานเป็นเรื่องของแบบนิรนัย	แต่วิธีการตั้ง

สมมติฐานขึ้นมาจากข้อมูลโดยตรงนั้นเป็นลักษณะของอุปนัย	 ขณะที่นักวิธีวิทยาอย่าง	David	 Silverman	

(2000,	 pp.	 61-63)	 เห็นว่าการตั้งสมมติฐานก่อนลงมือเก็บข้อมูลแบบนิรนัย	ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพก็
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4-13การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

ไม่ใช่เร่ืองแปลก	เพราะทุกวันนี้ความรู้ที่สั่งสมมาจากนักวิจัยในอดีต	มีมากพอที่จะเป็นแนวทางในการศึกษา

ให้แก่เราในปัจจุบันได้แล้ว	การต้ังสมมติฐานเพื่อการค้นคว้าจากความรู้เหล่านั้นจึงไม่มีอะไรผิด	การท�าวิจัย

เชิงคุณภาพโดยไม่ตั้งสมมติฐานเลยเสียอีกควรเป็นสิ่งที่ผิด	 เพราะนั่นเท่ากับเป็นการด�าเนินการวิจัยด้วยวิธี	

“อุปนัยที่ตื้นเขิน”	(simplistic	inductivism)	ซ่ึงเขาเห็นว่าเป็นวิธีที่ล้าสมัยแล้ว

สรุปว่า	แม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่บ้างในเรื่องแนวทางการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	แต่แนวทางที่

เด่นชัดของการท�าวิจัยแบบน้ี	 คือแนวทางแบบอุปนัย	สมมติฐานไม่ใช่สิ่งต้องห้าม	 แต่สมมติฐานในการวิจัย

เชิงคุณภาพขนานแท้ควรตั้งขึ้นมาจากข้อมูลมากกว่าที่จะตั้งมาจากแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน	(ชาย	โพธิสิตา,	

2550,	น.	34)	

4.  เน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจแบบองค์รวม (holistic perspective) นักวิจัยส่วนใหญ่ทาง

ด้านคุณภาพเห็นพ้องต้องกันว่า	 จุดมุ่งหมายประการหน่ึงของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือการท�าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างเป็นองค์รวม	 ความจริงแล้วแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพน้ันมักถูกเรียกว่าเป็น

แนวทางการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม	(holistic	approach)	แนวทางนี้ถือว่า	“องค์รวม”เป็นระบบที่ซับซ้อน	

เป็นอะไรที่มากกว่าการเอาส่วนต่าง	ๆ	 ในระบบน้ันมารวมกันเข้าเฉย	ๆ	 แต่หมายความถึงการที่ส่วนต่าง	ๆ	

เหล่านั้นมีความสัมพันธ์แบบหลายมิติต่อกันภายในบริบทที่ระบบน้ันเป็นอยู่	การท�าความเข้าใจองค์รวมโดย

สาระส�าคัญก็คือ	 การค้นหาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างภายในระบบน้ัน	 และส่วนต่าง	ๆ	 เหล่าน้ันมีความ

สัมพันธ์กันอย่างไร	นั่นคือจุดหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Lincoln	 and	Cuba,	 1985;	 Patton,	 1990	

อ้างในชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	34-35)	

มโนทัศน์เรื่ององค์รวม	(holistic)	มีนัยส�าคัญต่อการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพราะการวิจัย

เชิงคุณภาพมีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายมิติของปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาเพื่อให้

ได้ภาพที่มีความสมบูรณ์และเกิดความเข้าใจอย่างรอบด้าน	ดังนั้น	 ในทางปฏิบัตินักวิจัยจะต้องถือว่าข้อมูล

แต่ละส่วน	แต่ละกรณี	 แต่ละเหตุการณ์ภายในบริบทท่ีท�าการศึกษาน้ัน	 ไม่เพียงแต่มีความหมายในตัวของ

มันเองเท่านั้น	 แต่ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมายกับส่วนอ่ืน	ๆ 	 ชนิดที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน

ได้	 ดังนั้น	 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนทั้งในวิธีคิดและวิธี

ด�าเนินการ	 วิธีคิดแบบเป็นองค์รวมนั้นมีความส�าคัญยิ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ	ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะต้อง

อาศัยความรู้ในส่วนย่อยแต่ละส่วน	และความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยเหล่านั้นมาประกอบ

กัน

5.  การใช้ข้อมลูเชงิคุณภาพเป็นหลัก (qualitative data) โดยทัว่ไปข้อมลูเชงิคณุภาพ	หมายถงึข้อมลู

ทุกรูปแบบที่เป็นข้อความ	 (text)	 	 และหมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู ่ในรูปอื่น	ๆ	 ด้วย	 เช่น	

แถบบันทึกเสียง		(บทสัมภาษณ์	เพลง	ดนตรี)		แถบบันทึกภาพ	(ภาพยนตร์	ภาพวีดิทัศน์)		รวมท้ังข้อมูลท่ี

ถูกบันทึกในเคร่ืองมือเครื่องใช้ต่าง	ๆ 	 ของมนุษย์ท่ีสามารถสื่อข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักวิจัยสามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้	

ข้อมูลปฐมภูมิในการวิจัยเชิงคุณภาพ	หมายถึง	 ข้อมูลที่นักวิจัยเป็นผู้แสวงหาด้วยตัวเองและยัง 

ไม่เคยปรากฏ	ณ	ที่อื่นมาก่อน	อาทิ	ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง	หรือมาจากการสังเกตของ
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4-14 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

นักวิจัยที่ท�าการศึกษาในภาคสนามหรือชุมชนพ้ืนที่ที่นักวิจัยมีการพบปะติดต่อโดยตรงกับกลุ่มประชากร

ตัวอย่างมาเป็นเวลานานเพื่อท�าการรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ	 เป็นต้น	 ส่วนข้อมูลทุติย

ภูมิ	 มักเป็นข้อมูลเอกสารที่มีผู้ค้นพบมาก่อนหน้าแล้ว	 เพียงแต่นักวิจัยท�าการสรุปมาจากแหล่งเดิม	 อาทิ	

เอกสารทางประวัติศาสตร์	 พงศาวดาร	 บันทึกการเดินทาง	 รวมทั้งข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต	เป็นต้น

ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	นอกจากข้อมูลทางด้านคุณภาพแล้ว	ข้อมูลเชิงปริมาณก็ไม่ใช่สิ่งต้อง

ห้ามส�าหรับการด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ		เพราะนักวิจัยเชิงคุณภาพควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลทุกประเภท	

ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ตามที่จะสามารถช่วยให้บรรลุถึงความเข้าใจประเด็นที่ศึกษาอย่างรอบ

ด้าน	(comprehensive)	และอย่างเป็นองค์รวม	(holistic)	

อย่างไรก็ตาม	การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงปริมาณ	นักวิจัยจะต้องมีทักษะอย่าง

เพียงพอในการใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งสองประเภทได้อย่างเหมาะสม	และมีความสามารถในการวิเคราะห์

ข้อมูลทั้งสองแบบ	 และท้ายที่สุดจะต้องสามารถน�าเสนอผลจากข้อมูลทั้งสองชนิดได้อย่างกลมกลืน	 เป็น

บูรณาการ	ชาย	โพธิสิตา	(2550,	น.	38)	มีความเห็นว่าถ้านักวิจัยไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาทาง

เทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลผสมกันสองชนิดในงานวิจัยเดียวกันได้	 ก็ควรใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพแต่

เพียงอย่างเดียว	การใช้ข้อมูลชนิดเดียวแต่ท�าให้ดีท่ีสุด	เป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าการใช้ข้อมูลหลายชนิด	แต่จัดการ

ได้ไม่ดีเท่าที่ควร	

ข้อแนะน�าส�าหรับนักวิจัยท่ีต้องการน�าเสนอข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้ง่ายขึ้น	 และไม่

เกิดความยากล�าบากจนเกินไปในการน�าเสนอ	จึงมีข้อเสนอว่าอาจใช้วิธีการน�าเสนอแบบแยกส่วนได้	โดยควร

ด�าเนินการระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้ข้อมูลใดเป็นหลัก	และข้อมูลใดเป็นส่วนเสริมระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

6.  นักวิจัยสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย (direct contact with participants) ใน

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเฉพาะทางด้านมนุษยวิทยาให้ความส�าคัญกับการศึกษาภาคสนามหรือชุมชนเป้า

หมายและเรียนรู้สิ่งที่ต้องการศึกษาโดยตรง	ดังนั้น	นักวิจัยจึงต้องเข้าไปมีสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มประชากร

เป้าหมายของการวิจัย	อันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่นักวิจัยจะได้สัมผัสกับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ศึกษาด้วย

ตัวเอง	ที่ด�าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติและภายในบริบทของเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างแท้จริง

ความสัมพันธ์อันดีเช่นนั้นมีผลโดยตรงต่อการเข้าถึงข้อมูลและต่อคุณภาพของข้อมูล	 โดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เป็นเร่ืองปกปิดหรือเรื่องส่วนบุคคลมักจะเข้าถึงได้ยาก	นักวิจัยจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจนเป็น

ที่ไว้วางใจของแหล่งข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเช่นน้ันได้	 การเข้าไปใช้ชีวิตเสมือนว่าเป็นสมาชิก

คนหนึ่งในชุมชนท่ีศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีของการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ

7.  การให้ความส�าคัญแก่พลวัตของสิ่งที่ศึกษา (dynamic perspective)	 	การวิจัยเชิงคุณภาพมอง

ปรากฏการณ์ที่ศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดน่ิง	 แต่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใน

ลักษณะท่ีเป็นพลวัต	 อย่างไรก็ตามก็ต้องเข้าใจว่านักวิจัยจะสามารถท�าเช่นนั้นได้ก็เฉพาะในห้วงเวลาที่การ

วิจัยนั้นครอบคลุมถึงเท่านั้น	 ส�าหรับในช่วงเวลานอกกรอบของเวลาที่ท�าการศึกษา	 เนื่องจากสถานการณ์ที่
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ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	เป็นสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่กระแสการเคลื่อนไหวจะไม่มีวัน

สิ้นสุด	สิ่งที่นักวิจัยจะท�าได้อาจเป็นเพียงการเสนอแบบแผนแห่งการพลวัตของปรากฏการณ์เท่านั้น

8.  การให้ความส�าคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี (unique case orientation)	การวิจัยเชิงคุณภาพมุ่ง

ท�าความเข้าใจในสาระส�าคัญเชิงลึกมากกว่าในทางกว้าง	 การมุ่งเชิงลึกมากกว่าทางกว้างมีนัยส�าคัญต่อการ

ด�าเนินการวิจัยอย่างน้อย	 2	ประการ	ประการแรก	 นักวิจัยจ�าเป็นต้องเก็บรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบ

ด้าน	จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง	“เฝ้าสังเกตการณ์”สิ่งที่ศึกษาอยู่เป็นเวลานาน	ประการที่สอง	นักวิจัยต้องให้

ความส�าคัญแก่การศึกษากรณีที่เฉพาะเจาะจง	ได้แก่	บุคคล	องค์กร	สถาบัน	กลุ่ม	หรือชุมชนก็ได้	แต่ไม่ว่า

จะเป็นอะไร	จุดมุ่งหมายส�าคัญมีอย่างเดียวคือเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกและอย่างเป็นองค์

รวมเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา	ความละเอียดลุ่มลึกของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมักได้มาจากการศึกษากรณีที่

เฉพาะเจาะจงจ�านวนน้อยมากกว่าที่จะได้มาจากกรณีศึกษาจ�านวนมาก	ๆ 	

9.  การให้ความส�าคัญแก่บริบทในสิ่งที่ศึกษา (context sensitivity)	 การวิจัยเชิงคุณภาพให้ความ

ส�าคัญแก่บริบทในสิ่งที่ก�าลังศึกษา	 โดยเฉพาะทางด้านมนุษยวิทยาที่ให้ความส�าคัญแก่บริบทหรือธรรมชาติ

ของมนุษย์ที่เขาด�ารงอยู่ซ่ึงสะท้อนแนวปรัชญาอรรถปริวรรตศาสตร์	(hermeneutics)	ซึ่งมองว่าความหมาย

ของสิ่งใดย่อมเกี่ยวข้องกับบริบทของสิ่งนั้นอย่างใกล้ชิด	 ดังนั้น	 การตีความหมายของสิ่งใดจะต้องค�านึงถึง

บริบทของสิ่งนั้น	 การตีความท่ีไม่ค�านึงถึงบริบทย่อมไม่มีความหมาย	หรือถ้ามีก็คงเป็นความหมายที่ไม่ถูก

ต้องและไม่เข้าเรื่องกับสิ่งท่ีตีความ	การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่เน้นการเข้าถึงความหมายของผู้กระท�า	

หรอืความหมายในทรรศนะของผู้กระท�า	จะมีความหมายทีด่ทีีส่ดุกเ็ฉพาะในบรบิทหรอืสิง่แวดล้อมทีผู่ก้ระท�า

อาศัยอยู่เท่านั้น	 นักวิจัยจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตีความข้อค้น

พบและข้อเสนอ	(argument)	ของนักวิจัยเอง	บริบทอาจเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม

ทางสังคม	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	เป็นต้น	(ชาย	โพธิสิตา	2550:	42-43)	

10.  มคีวามยดืหยุน่ในการออกแบบการวจิยั (design flexibility)	Maxwell	(1996)	และ	LeComp-

teand	Schensul	(1999a)	มีความเห็นว่าการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพมักไม่ก�าหนดไว้ตายตัวก่อนเริ่ม

ต้นการเก็บข้อมลู	แต่สามารถยดืหยุน่ได้ตามความจ�าเป็นเหมาะสมและเท่าทีส่ถานการณ์ในภาคสนามต้องการ	

หรืออาจกล่าวได้ว่า	 นักวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ความส�าคัญแก่การออกแบบน้อยหรือไม่ยึดหลักการในการ

ออกแบบการวิจัย	ตรงกันข้าม	นักวิจัยจะต้องท�างานหนักในการเตรียมการ	วางแผนวิธีการเก็บข้อมูล	ก�าหนด

หน่วยในการวิเคราะห์	 ก�าหนดประชากรวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง	 ตลอดจนวิธีที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

เป็นต้น	รวมทั้งยังต้องคิดถึงประเด็นที่อาจเป็นปัญหาและหาทางเลือกไว้ล่วงหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้	สิ่ง

ส�าคัญก็คือการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพอนุญาตให้มีการยืดหยุ่นในการออกแบบได้	ตราบเท่าที่การยืดหยุ่น

นั้นเป็นไปเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือได้มากกว่า	 และตราบเท่าที่การท�าเช่นนั้นไม่ได้ท�าให้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง	(ชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	43)	

11.  นักวิจัยเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญที่สุดในการเก็บข้อมูล (researcher as an important research 

instrument)	การวิจยัเชงิคณุภาพมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้ข้อมลูหลายชนดิและได้รายละเอยีดเพยีงพอเกีย่ว

กับประเด็นการศึกษา	ดังนั้น	 นักวิจัยเชิงคุณภาพมักจะใช้หลายวิธีเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล	 และ
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4-16 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

เครื่องมือทั้งหลายก็มีคุณสมบัติประการหนึ่งคือ	ไม่มีโครงสร้างที่เคร่งครัด	(unstructured)	นักวิจัยสามารถ

ปรับให้เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลและสถานการณ์ได้มาก	ตราบเท่าที่หลักการส�าคัญของวิธีน้ัน	ๆ	ไม่เสียไป	ดัง

นัน้	สิง่ส�าคญัทีส่ดุกค็อืตวันกัวจัิย	เพราะประสทิธภิาพของเครือ่งมือเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพขึน้อยู่กับผู้ใช้เครือ่ง

มือมากกว่าตัวเครื่องมือเสียอีก	 นักวิจัยจะต้องเข้าใจหลักการส�าคัญและมีทักษะในการใช้เป็นอย่างดี	 ต้องรู้

ว่าเมือ่ไรควรปรับ	เมือ่ไรควรเครง่ครัดในหลักการและต้องรูส้าระของสิ่งที่ศกึษาเป็นอย่างดจีงึจะประสบความ

ส�าเร็จ

กล่าวโดยสรุป	การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะทั่วไปคือเป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง	ภายใต้

สถานการณ์ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต	ิเปิดกว้างด้วยแนวการวเิคราะห์แบบอปุนยั	ให้ความส�าคญัแก่การท�าความ

เข้าใจอย่างเป็นองค์รวม	ภายในบริบทของส่ิงที่ศึกษาโดยนักวิจัยมีความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมโดยตรงกับ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อมุ่งท�าความเข้าใจพลวัตของปรากฏการณ์	 ให้ความส�าคัญแก่การศึกษาเฉพาะ

กรณี	 ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้	 ก็เพราะมีการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่นและมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในกระบวนการวิจัย	(ชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	45-46)	

 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.3
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ตอนที่ 4.2 

การก�าหนดปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	4.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	4.2.1		ความส�าคัญและลักษณะของปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องท่ี	4.2.2		ที่มาหรือหลักเกณฑ์ในการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องท่ี	4.2.3		มิติของการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.		 	การก�าหนดปัญหาหรือการตั้งค�าถามในการวิจัยเป็นจุดที่ส�าคัญของการตัดสินใจมากที่สุด

จุดหนึ่ง	 ส�าหรับการค้นคว้าวิจัยโดยวิธีการทางศาสตร์	 หรือกล่าวได้ว่า	 หัวใจของการ

ออกแบบการวิจัย	คือ	ปัญหาวิจัย	หรือ	ค�าถามในการวิจัย	เพราะองค์ประกอบต่าง	ๆ	ของ

การออกแบบการวิจัยมักต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยดังกล่าวอยู่เสมอ	

ไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม	ปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยจึงเป็นปฐมบทที่จะต้องคิด

และท�าเป็นเบื้องต้นในการออกแบบการวิจัย	เม่ือก�าหนดปัญหาหรือตั้งค�าถามในการวิจัย

ได้อย่างชัดเจนแล้ว	 การออกแบบการวิจัยในเรื่องอื่น	ๆ 	 ที่ติดตามมาก็จะมีความชัดเจน

ตามไปด้วย		ปัญหาหรือค�าถามที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมักเป็นปัญหาหรือ

ค�าถามประเภทที่มุ่งหาค�าตอบส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง	สถานที่	หรือบริบทที่เจาะจง	เปิดกว้าง

ส�าหรับข้อมูลหลากหลายเพื่อที่จะสามารถท�าความเข้าใจในระดับลึก	และเป็นค�าถามท่ีมุ่ง

ท�าความเข้าใจความหมายและกระบวนการของสิ่งที่ศึกษาเป็นหลัก

2.		 	ที่มาและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	อาจจะมี

ท่ีมาจากแหล่งต่าง	ๆ 	อาทิ	จากการสนทนากับบุคคลต่าง	ๆ 	ในเรื่องราวหรือความคิดความ

เช่ืออย่างใดอย่างหนึ่ง	 ประสบการณ์ส่วนตัวของนักวิจัย	 บทความหรือผลงานวิจัยต่าง	ๆ 	

ที่ได้อ่าน	ทฤษฎีต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น	ๆ 	 หรือสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง

ในขณะน้ัน	ๆ 	เป็นต้น	อาจกล่าวได้ว่า	อะไรก็ตามที่มากระทบนักวิจัยก็จะเป็นแรงกระตุ้น

ให้นักวิจัยคิดท่ีจะท�าการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ทั้งสิ้น

3.		 	มิติของการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 อย่างน้อยพึงพิจารณาถึงความ

เหมาะสมจากเกณฑ์	6	ประการ	ได้แก่	ความโดดเด่น	ความชัดเจน	เป็นต้นคิด	ทดสอบ

ได้	มีความส�าคัญทางทฤษฎี	และเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในสังคม
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	4.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายความส�าคัญและลักษณะของปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพได	้

2.		อธิบายที่มาหรือหลักเกณฑ์ในการต้ังปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพได้

3.		อธิบายมิติของการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพได้
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เรื่องที่ 4.2.1  ความส�าคัญและลักษณะของปัญหาหรือค�าถาม

 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในการศึกษาวิจัยในศาสตร์ทุกสาขา	จะต้องเริ่มต้นที่ปัญหา	กล่าวคือ	มักเริ่มต้นข้ึนที่ค�าถามหลักอัน

หนึ่ง	แล้วจึงกระท�าการหาค�าตอบอย่างมีระบบระเบียบด้วยวิธีการที่เช่ือถือได้	เม่ือศึกษาค้นคว้าจนได้ค�าตอบ

แล้ว	ก็จะตั้งปัญหาหรือค�าถามต่อไปอีกเรื่อย	ๆ 	ปัญหาหรือค�าถามจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้มนุษย์เรียนรู้	อธิบาย	

ท�านาย	ทดลอง	 สังเกตการณ์	 เพื่อสะสมความรู้และท�าให้ความรู้เจริญงอกงามก้าวหน้าต่อไปเรื่อย	ๆ	 อย่าง

ไม่มีท่ีสิ้นสุด

ด้วยความส�าคัญดังกล่าว	การก�าหนดปัญหาหรือการตั้งค�าถามในการวิจัยจึงเป็นจุดที่ส�าคัญของการ

ตัดสินใจมากที่สุดจุดหนึ่งส�าหรับการค้นคว้าวิจัยโดยวิธีการทางศาสตร์	 (scientific	method)	 (พรศักด์ิ	

ผ่องแผ้ว,						2545,	น.	167)	หรือกล่าวได้ว่า	หัวใจของการออกแบบการวิจัย	คือ	ปัญหาวิจัย	หรือ	ค�าถาม

ในการวจัิย	(หรืออาจใช้ค�าว่าโจทย์วจิยั)		เพราะองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ของการออกแบบการวจิยัมักต้องเก่ียวข้อง

กับปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยดังกล่าวอยู่เสมอ	 ไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม	ปัญหาหรือค�าถามในการ

วิจัยจึงเป็นปฐมบทที่จะต้องคิดและท�าเป็นเบื้องต้นในการออกแบบการวิจัย	เม่ือก�าหนดปัญหาหรือตั้งค�าถาม

ในการวิจัยได้อย่างชัดเจนแล้ว	การออกแบบการวิจัยในเรื่องอื่น	ๆ 	ที่ติดตามมาก็จะมีความชัดเจนตามไปด้วย	

(LeCompte	and	Schensul,1999a)	

การตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยจะมีผลเป็นรากฐานหรือเสาเข็มของการค้นคว้าวิจัย	 และหาก

การค้นคว้าวิจัยดังกล่าวขาดพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว	ก็เชื่อได้ว่า	ผลของการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้น	ๆ 	ก็มี

โอกาสที่จะถูกคัดค้านหรือโต้แย้งจากนักวิจัยคนอื่น	ๆ 	 ได้ง่าย	 และจะน�าไปสู่การถุกหักล้างในที่สุด	ตรงกัน

ข้าม	หากเป็นผลการวจิยัทีไ่ด้ด�าเนนิการอย่างรดักมุ	และได้มาจากปัญหาทีม่คีวามส�าคญัและมพีืน้ฐานทีม่ัน่คง

แล้ว	ย่อมจะเป็นทีย่อมรบัจากนกัวิจยัคนอืน่	ๆ 	และเป็นสิง่ทีจ่ะได้รบัการเชดิชยูดึถอืเป็นฐานทีจ่ะท�าการศกึษา

ค้นคว้าต่อไป	และจะท�าให้วิชาการแขนงน้ัน	ๆ 	มีความเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหน่ึง	ด้วยความส�าคัญดังกล่าว

นี	้ในการก�าหนดปัญหาหรือตัง้ค�าถามในการวิจยัจงึพงึกระท�าด้วยการพนิจิพจิารณาอย่างรอบคอบ	ให้มคีวาม

เหมาะสมรัดกุม	ท้ังในทางวิชาการและระเบียบวิธีการวิจัย)	(พรศักดิ์	ผ่องแผ้ว,	2545,	น.	167)	

การตั้งปัญหาวิจัยหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถด�าเนินการได้	3	แบบตามลักษณะของ

ค�าตอบที่ต้องการ	(Maxwell,1996	อ้างในชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	116-118)	

1.  ปัญหาหรือค�าถามที่ยึดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นหลัก โดยทั่วไปในการวิจัยเชิงคุณภาพมัก

เน้นกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง	คือ	ตั้งแต่บุคคลเพียงคนเดียว	ยกตัวอย่าง	การศึกษาชีวประวัติบุคคลส�าคัญ

ของประเทศ	ลักษณะของปัญหาหรือค�าถาม	ได้แก่	“แนวพระราชด�าริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นเช่นไร หรือมีอะไรบ้าง”	ไปจนถงึคณะบคุคล	หรอืกลุ่มบคุคลทีต้่องการศึกษาวจิยั	ได้แก่	
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“นโยบายชาตนิยิมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงครามมลีกัษณะเช่นไร”	เป็นต้น	ดงันัน้	ในการวิจยัเชงิคณุภาพ	

ปัญหาหรือค�าถามทีมุ่่งหาค�าตอบจงึมักให้ความส�าคญักบักลุม่เป้าหมายเฉพาะเจาะจง	หรือกลุม่ประชากรวจิยั

หรือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก	หรือเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี	(case	study	approach)	

2.  ปัญหาหรือค�าถามที่บ่งบอกนัยถึงข้อมูลที่ต้องการ	 รูปแบบของการตั้งปัญหาหรือค�าถามจึงสื่อ

ไปถึงประเภทของข้อมูลว่าเป็นอะไร	 เจาะจงส�าหรับข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ตัวอย่างของการตั้งค�าถามแบบ

เจาะจงข้อมลู	ได้แก่	“การทจุริตในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 มีลักษณะและรูปแบบอย่างไร” หรือ “ลักษณะของนโยบายประชานิยมของ

พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นเช่นไร” 

เป็นต้น

ในการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถที่จะเลือกว่าจะสร้างค�าถามการวิจัยแบบใด	การก�าหนดปัญหาหรือ

ตั้งค�าถามแบบเจาะจงชนิดข้อมูลที่ต้องการ	ย่อมมีข้อดีตรงที่เป็นการก�าหนดชัดเจนหรือมีจุดเน้นที่ส�าคัญใน

การวิจัยเลยว่า	ข้อมูลอะไรบ้างที่จะต้องรวบรวมมาเพื่อการวิจัย	ซึ่งจะช่วยให้ไม่หลงประเด็นในการหาค�าตอบ

ในภายหลัง

3. ปัญหาหรอืค�าถามทีมุ่ง่เพ่ือท�าความเข้าใจในสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรือผลกระทบของปัจจยั

ใดปัจจัยหนึ่ง	 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	ปัญหาหรือค�าถามแบบมุ่งสหสัมพันธ์ของตัวแปรน้ันมีจุดเน้นอยู่ที่ว่า	

เมือ่มคีวามผนัแปรในปัจจยัตวัหนึง่จะก่อให้เกดิความแตกต่างในปัจจยัอกีตวัหนึง่อย่างไร	สิง่ทีนั่กวจิยัมคีวาม

ต้องการจะท�าความเข้าใจ	คือ	ผลของปัจจัยตัวหน่ึงต่อปัจจัยอีกตัวหนึ่งในรูปของกระบวนการมากกว่าในรูป

ของสหสัมพันธ์	ดังนั้น	ค�าถามจึงมักเป็นประเภทที่ต้องการค�าตอบว่า	“...อย่างไร” หรอื “ท�าไม...” ได้แก่ “การ

ทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อให้เกิด (หรือน�าไปสู่) การทุจริตคอร์รัปชันในการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาลอย่างไร”	เป็นต้น

โดยสรปุ	ปัญหาหรอืค�าถามทีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพมกัเป็นปัญหาหรอืค�าถามประเภท

ที่มุ่งหาค�าตอบส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง	สถานที่	หรือบริบทที่เจาะจง	เปิดกว้างส�าหรับข้อมูลหลากหลายเพื่อที่จะ

สามารถท�าความเข้าใจในระดับลึก	 และเป็นค�าถามที่มุ่งท�าความเข้าใจความหมายและกระบวนการของสิ่งที่

ศึกษาเป็นหลัก	(ชาย	โพธิสิตา,	2550,	น.	118)	

ข้อที่พึงระมัดระวังประการหน่ึงเกี่ยวกับปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	คือ	สิ่งที่นักวิจัย

อยากรู้	 หรือปัญหาหรือค�าถามหลัก	ๆ 	 หรือโจทย์วิจัยไม่ควรจะมีมากเกินไป	 เพราะถ้ามีมากเกินไปจะท�าให้

การหาจุดเน้นของการศึกษากระท�าได้ค่อนข้างยาก	 และอาจท�าให้การวิจัยมีความซับซ้อนมากเกินไป	 ดังนั้น	

เคสเวลล์	(Creswell,	1998)	จึงแนะน�าว่า	ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง	ๆ 	ควรมีปัญหาหรือค�าถามหลัก	ๆ 	หรือโจทย์

วิจัยเพียงค�าถามเดียวก็พอ	และอาจมีค�าถามรอง	ๆ 	หรือค�าถามต่อเน่ืองอีกจ�านวนหน่ึง	จะมากหรือน้อยเพียง

ใด	ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นประการส�าคัญ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.1
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เรื่องที่ 4.2.2  ที่มาหรือหลักเกณฑ์ในการตั้งปัญหาหรือค�าถาม

 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ที่มาและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 อาจจะมีที่มาจาก

แหล่งต่าง	ๆ	 อาทิ	 จากการสนทนากับบุคคลต่าง	ๆ	 ในเรื่องราวหรือความคิดความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง	

ประสบการณ์ส่วนตัวของนักวิจัย	บทความหรือผลงานวิจัยต่าง	ๆ 	ที่ได้อ่าน	ทฤษฎีต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น	

ๆ	หรือสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองในขณะน้ัน	ๆ 	 เป็นต้น	 อาจกล่าวได้ว่า	 อะไรก็ตามที่มากระทบ

นักวิจัยก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยคิดที่จะท�าการวิจัยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งข้ึนมาได้ทั้งสิ้น

ปัญหาหรือค�าถามที่จะน�ามาท�าการวิจัย	ถ้าพิจารณาถึงแหล่งที่มาต่าง	ๆ 	 สามารถแบ่งออกได้	 ดังน้ี	

(ทวีวัฒน์	ปิตยานนท์,	2529,	น.	57-60)	

1.  จากทฤษฎต่ีาง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีส่นใจอยากจะท�าการศกึษา	เนื่องจากทฤษฎีเป็นแหล่งที่จะ

ช่วยชี้แนะว่า	อะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องท�าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม	หรืออาจจะเป็นในกรณีที่นักวิจัยเกิดข้อสงสัย

ว่าทฤษฎีที่กล่าวไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะน�ามาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปได้จริงหรือไม่	นัก

วิจัยอาจจะท�าการวิจัยเพื่อตรวจสอบดูผลท่ีเกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจน�าทฤษฎีนั้น	ๆ 	มาใช้	เป็นต้น

2.  จากประสบการณ์ของนักวิจัยเอง (personal experience)	ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ตนเองประสบ

มาจากการท�างานในชีวิตประจ�าวัน	หรือจากการสังเกตสภาพแวดล้อมหรือบริบทสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ	ๆ 	ตัว	

เป็นต้น	แล้วน�ามาสร้างเป็นหัวข้อปัญหาเพื่อท�าการวิจัย

3.  จากการอ่านหนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับการวิจัย	 ผู้ที่เริ่มท�าการศึกษาวิจัยควรจะศึกษาในผล

งานการวิจัยในด้านต่าง	ๆ 	 อย่างกว้างขวาง	 เพราะจะเป็นแหล่งที่ดีที่จะช่วยให้ได้ความคิดเก่ียวกับเรื่องที่จะ

ท�าการวิจัย	ผลงานเหล่านี้มักจะปรากฏอยู่ในหนังสือและวารสารต่าง	ๆ 	หนังสือและวารสารเหล่านี้จะให้ความ

รู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เพิ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ	หรือที่ก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบัน	ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่ช่วยให้ได้

ความรู้ที่ทันสมัย

4.  จากข้อเสนอแนะของผลการวิจัยที่ได้ท�ามาแล้ว	 อาทิ	 วิทยานิพนธ์	 ของงานวิจัยต่าง	ๆ 	 มักจะมี

ข้อเสนอแนะทางวชิาการก�ากบัไว้ตอนท้ายหลังจากทีไ่ด้สรปุผลการวจิยัและอภปิรายผลการค้นพบต่าง	ๆ 	แล้ว	

ข้อเสนอแนะทางวิชาการเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยชี้ช่องทางเป็นอย่างดี	 ในการที่จะเลือกหัวข้อปัญหาที่จะ

ท�าการวิจัยต่อไป

5.  จากบทคดัย่อวทิยานพินธ์หรอืบทคดัย่อรายงานการวจิยั	ตามปกตวิทิยานิพนธ์แต่ละเรือ่งจะต้อง

มีบทคัดย่อ	 (abstract)	 รวมอยู่ด้วย	บทคัดย่อเหล่าน้ีจะมีการรวบรวมไว้เป็นรูปเล่ม	ซึ่งหน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลงานการวิจัยมักจะรวบรวมไว้	 เช่น	บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	

เป็นต้น		บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เหล่าน้ี	นอกจากจะช่วยในการที่จะท�าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะท�าการ
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วิจัยแล้ว	ยังจะช่วยให้เราได้รู้ว่ามีผลงานวิจัยอะไรบ้างท่ีได้ท�าไปแล้ว	เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนขึ้นในหัวข้อ

เรื่องที่เราจะท�าการวิจัย

6.  ปัญหาทีไ่ด้มาจากผู้อืน่	อาจจะเป็นไปในลักษณะของการรวบรวมความคิดมาจากบุคคลอื่นเพียง

คนเดียวหรือหลาย	ๆ 	 คน	แล้วน�ามาสร้างเป็นหัวข้อปัญหาใหม่ส�าหรับการวิจัย	หรืออาจจะเป็นหัวข้อวิจัยที่

ได้รับมาจากหน่วยงาน	 องค์การ	บริษัทเอกชนที่ต้องการทราบความเป็นไปต่าง	ๆ	 ในปัญหาที่เขาต้องการค�า

ตอบ	เพ่ือน�ามาเป็นเครื่องประกอบในการตัดสินใจ	หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่ได้รับมอบหมายมาจากหัวหน้าหน่วย

งานที่ประสงค์ให้ท�าการวิจัย	เป็นต้น	หัวข้อที่เราจะต้องท�าการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้	มีจุดอ่อนก็คือ	นักวิจัย

ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มมาตั้งแต่ต้นในการสร้างหัวข้อการวิจัยข้ึนมาเอง	จึงอาจขาดความรู้	ประสบการณ์	หรือการเต

รียมตัวที่เหมาะสมที่จะท�าการวิจัยในหัวข้อน้ัน	ๆ 	งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีการ

ในการวิจัยเท่านั้น	แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ของนักวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่จะท�าการวิจัยนั้น	ๆ 	ด้วย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.2

เรื่องที่ 4.2.3  มติขิองการตัง้ปัญหาหรอืค�าถามในการวจิยัเชงิคณุภาพ

การตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเป็นก้าวแรกและก้าวส�าคัญของการวิจัยทางศาสตร์หรือการวิจัย

ที่เป็นระบบ	เป็นขั้นตอนของการตัดสินใจที่ส�าคัญที่สุด	กิจกรรมทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อ	ๆ 	ไป

จะมีผลสืบเนื่องมาจากการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัย	ด้วยเหตุน้ีนักวิจัยจึงพึงตั้งปัญหาหรือค�าถามด้วย

การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง	 อย่างน้อยพึงพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือความส�าคัญของ

ปัญหาจากเกณฑ์	6	ประการดังต่อไปน้ี	(Lastrucci,	1967,	pp.	52-74;	Kerlinger,	1964,	pp.	18-20	อ้าง

ในพรศักดิ์	ผ่องแผ้ว,	2545,	น.	197-204)	

1.  ความโดดเด่น (explicit) นักวิจัยควรตั้งปัญหาหรือค�าถามที่มีความโดดเด่น	และควรท�าให้เห็น

ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น	ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นนานัปการ	อาทิ	ท�าให้ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน	สิ้นเปลือง

ทั้งเงินและเวลา	เป็นต้น	การระบุปัญหาหรือตั้งค�าถามให้เห็นเด่นชัด	ย่อมหมายถึงการมีเป้าหมายในการวิจัย

ที่เด่นชัดด้วย	นั่นคือ	นักวิจัยพึงรู้ว่าตัวเองอยู่ที่จุดใด	 และก�าลังก้าวไปในทิศทางใด	 สามารถแยกแยะแก่น

และเปลือกออกจากกันได้	เมื่อทดสอบแล้วได้ผลที่ไม่ตรงกับประเด็นของปัญหาหรือค�าถามที่ท�าการวิจัย	จะ

ได้ย้อนกลับไปศึกษาใหม่ได้ทันท่วงที	และเม่ือบรรลุถึงเป้าหมายแล้วจะได้รู้ตัว	และจะได้ยุติปัญหานั้น	และ

ท�าการศึกษาปัญหาใหม่ที่หยั่งลึกลงไปกว่าน้ันได้
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นอกจากนั้น	 ในการเสนอรายงานผลการวิจัย	การเขียนเป็นบทความหรือท�าเป็นหนังสือ	ก็ควรจะ

ระบุตัวปัญหาให้เด่นชัดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในรายงาน	 เพื่อที่ผู้อ่านจะไม่ต้องประสบความยากล�าบากในการ

ติดตามว่าปัญหาของเรื่องคืออะไร	นักวิจัยที่ขาดเป้าหมายท่ีเด่นชัดจะท�าให้การวิจัยด�าเนินไปด้วยความยาก

ล�าบาก	และการท่ีผลการวิจัยเรื่องน้ันจะเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการก็เป็นเร่ืองที่หวังได้ยาก	ปัญหาที่เด่น

ชัดจะบอกให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา	หรือตระหนักถึงสิ่งที่ท�าให้เกิดความสับสนแก่เรื่อง 

นัน้	ๆ 	ได้อย่างชัดเจนตามไปด้วย	วธิทีีด่ทีีส่ดุในการตัง้ปัญหาให้เด่นชดันัน้ต้องท�าเป็นรปูค�าถามหรอืเชงิค�าถาม	

และถามตรง	ๆ 	ว่าต้องการศึกษาอะไร

ตัวอย่าง

โดดเด่น:		 	รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการ

รัฐประหารหรือไม่?

ไม่โดดเด่น:		 	การที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องอาศัยเงินเพ่ือใช้จ่ายในการเลือกต้ังจ�านวนมาก	

จึงจ�าเป็นต้องถอนทุนคืนด้วยการทุจริตคอร์รัปชันในการบริหารราชการแผ่นดิน	ขณะ

ทีร่ฐับาลทีม่าจากการรัฐประหารไม่มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงนิลงทนุมากมายนกัและ

มักเข้ามาท�าการรัฐประหารด้วยการอ้างถึงสาเหตุของการคอร์รัปชันของรัฐบาลที่มา

จากการเลือกตั้ง	 รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจึงบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต	มีความโปร่งใสมากกว่า

2.  ความชดัเจน (clear) ค�าถามหรือการตั้งปัญหาที่ชัดเจนเป็นที่มาของค�าตอบที่ชัดเจน	หากปัญหา

หรือค�าถามในการวิจัยไม่ชัดเจนเสียแล้ว	ก็ยากที่จะมีผลการวิจัยที่ชัดเจนได้	 การเขียนปัญหาให้ชัดเจนเป็น

เร่ืองค่อนข้างยาก	แต่ก็มีทางฝึกฝนได้	 เรียนรู้ได้	 นักวิจัยพึงระบุปัญหาในการวิจัยไว้ด้วยภาษาที่ชัดเจนไม่

คลุมเครือ	บุคคลท่ัวไปหรือบุคคลที่มีความรู้ในระดับเดียวกันต้องสื่อความหมายได้อย่างเดียวกัน	และเป็น

ที่เข้าใจกันได้ระหว่างนักวิชาการด้วยกัน	กล่าวโดยสรุป	ปัญหาท่ีมีความชัดเจนคือปัญหาที่ง่าย	กระทัดรัด

และระบุขอบเขตไว้เฉพาะตายตัว	ถ้าเป็นค�าถามที่ซับซ้อนก็ต้องสามารถจัดแบ่งเป็นส่วน	ๆ 	ที่ให้ความหมาย

อย่างเจาะจงและชัดเจนได้

ตัวอย่าง

มีความชัดเจน:		 	ศกึษาเปรยีบเทยีบการทจุรติคอร์รปัชนัระหว่างหน่วยงานของรฐัในราชการส่วน

กลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในราชการส่วนท้องถิ่น

ไม่มีความชัดเจน:		 	การกระจายอ�านาจให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินมากขึ้นจะช่วยท�าให้ประชาชนใน

ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

3.  เป็นต้นคดิ (original)	ลักษณะของปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยที่เหมาะแก่การวิจัยอีกประการ

หนึ่ง	คือ	ต้องเป็นปัญหาใหม่	ไม่ซ�้ากับปัญหาอ่ืน	ๆ 	ที่เคยมีผู้ที่ท�าการศึกษาวิจัยมาแล้ว	อย่างไรก็ตาม	ปัญหา

ที่จะเป็นต้นคิดหรือไม่นั้น	 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคลุมเครือและมีปัญหาในการตีความอยู่มากว่าเป็นต้นคิด

หรือเป็นปัญหาใหม่จริงหรือไม่	 ในบางครั้งนักวิจัยท�าการวิจัยโดยใช้ปัญหาเก่า	 แต่ใช้แนวทางการศึกษา	 

(approach)	 หรือเทคนิควิจัยแบบใหม่มาใช้ในการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อสรุปหรือทฤษฎีเก่า	ๆ 	 ว่าจะได้ 

ข้อสรุปตรงกันกับผลการวิจัยเดิมหรือไม่	ก็มีอยู่เป็นอันมาก
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การให้ความส�าคัญแก่ปัญหาที่เป็นต้นคิด	 อาทิ	 อ้างถึงว่าใครเคยท�าการหยิบยกปัญหาหรือแง่มุม 

นั้น	ๆ 	มาท�าการศึกษาบ้างแล้วนั้น	เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ริเริ่ม	และผู้สืบต่อที่ท�าการศึกษาปัญหาน้ัน	ๆ 	ให้ลึก

ซึ้งลงไปเป็นขั้น	ๆ 	จนถึงระดับที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบัน	ในการวิจัยผู้วิจัยต้องคิดปัญหาขึ้นมาเอง	ถ้าปัญหานั้น

มีคนศึกษาแล้ว	ก็ควรที่จะได้รับรู้ต้นตอที่มาและรายละเอียดว่ามีใครศึกษาบ้างแล้ว	ในส่วนไหนบ้าง	ได้ผลอ

ย่างไรเพ่ือที่เราจะได้เริ่มศึกษาจากจุดใด	เป็นต้น	รายละเอียดดังกล่าวอาจทราบได้จากการส�ารวจวรรณกรรม

หรือบทวิจัยที่เกี่ยวข้อง	หรือตรวจสอบจากหนังสือคู่มือ	หนังสืออ้างอิง	หรือสารานุกรมต่าง	ๆ 	อาทิ	การตรวจ

สอบจากรายช่ืองานวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 รายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์และ

รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	ซึ่งรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ	ปัจจุบันรายการเหล่าน้ีสามารถบริการ

โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอื่น	ๆ 	เช่น	CD-ROM	โดยการให้บริการช่วยเหลือของบรรณารักษ์ของ

ห้องสมุดขนาดใหญ่ได้โดยสะดวกกว่าเมื่อก่อนน้ีเป็นอันมาก

อย่างไรก็ตาม	 โดยปกติแล้วในการศึกษาวิจัยทั่วไป	 เมื่อรู้ปัญหาหนึ่งแล้ว	ความรู้ในเรื่องนั้น	ๆ 	มัก

จะบ่งชี้รายละเอียดที่หยั่งลึกลงไปอีกและมีประเด็นในความเชื่อมโยงกับตัวแปรอื่น	ๆ 	ต่อไปอีกเรื่อย	ๆ 	อย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด	นั่นคือ	ยิ่งศึกษามากยิ่งมีปัญหาวิจัยมาก	อาจจะอุปมาได้ว่า	ความรู้ก็เหมือนกับกิ่งก้านสาขาของ

ต้นไม้	รากและล�าต้นที่แข็งแรงจะท�าให้เกิดกิ่งก้านสาขามากมาย	บางกิ่งก้านท่ีอ่อนแอก็จะหักไปและบางส่วน

ก็จะแตกกิ่งก้านสาขาใหม่ออกมาเรื่อย	ๆ 	การมีกิ่งก้านสาขาใหม่คือความสมบูรณ์ของต้นไม้	และกิ่งก้านสาขา

ใหม่เหล่าน้ันคือจุดอ่อนไหวที่อาจถูกท�าลายไปได้โดยง่ายเสมือนองค์ความรู้ทางศาสตร์ในเรื่องหนึ่ง	 ย่อมมี

บางส่วนท่ีถูกลบล้างไปด้วยเหตุผลและข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัย	แต่ก็มีบางส่วนที่ถูกเสริมสร้างขึ้นใหม่	

จากเหตุผลและข้อมูลใหม่เช่นเดียวกัน	ความเป็นต้นคิดทางการวิจัยที่ส�าคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความคิด

สร้างสรรค์ของนักวิจัยที่จะหักล้างแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องในองค์ความรู้หน่ึง	ๆ 	หรือเสริมสร้างกิ่งก้านสาขา

ใหม่ขององค์ความรู้หนึ่ง	ๆ 	 ให้เจริญงอกงามต่อไป	 การมีต้นคิดของนักวิจัยที่จะเพิ่มความรู้ใหม่	ๆ 	 ในองค์

ความรู้หนึ่ง	ๆ 	ยิ่งมีมากก็จะท�าให้ความรู้ทางศาสตร์แขนงนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นเป็นล�าดับ

ตัวอย่าง

เป็นต้นคิด: 	 	การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงกับการพัฒนาการทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย

ไม่เป็นต้นคิด:		 ศึกษาปัจจัยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475

4.  ทดสอบได้ (testable) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	ปัญหาของการวิจัยจะสามารถทดสอบได้มัก

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	ด้วยการอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์	หรือที่เรียกว่าเป็นปัญหาทางศาสตร์	แต่การวิจัย

เชิงคุณภาพ	ข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นการยากที่จะสามารถทดสอบได้	เนื่องจากข้อมูลเชิงคุณภาพมักเป็นข้อมูลเชิง

จริยศาสตร์หรือเก่ียวข้องกับค่านิยมไม่มากก็น้อย	แม้จะหาหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องมาประกอบได้	แต่

ก็ต้องอาศัยการตัดสินค่านิยมเป็นเกณฑ์อยู่นั่นเอง	ปัญหาเช่นน้ีจึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาของศาสตร์	 มิติหรือ

เกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบได้จึงไม่นิยมใช้ในการศึกษาวิจยเชิงคุณภาพ
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ตัวอย่าง

ทดสอบได้: 	 	ผลที่เกิดขึ้นจากการมีรัฐบาลท่ีเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย	

(รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยท�าให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น	มีการศึกษาดีขึ้นและมี

คุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่ารัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่?)	

ทดสอบไม่ได้:		 รูปแบบรัฐบาลท่ีดีที่สุดคืออะไร

5.  มีความส�าคัญทางทฤษฎี 	 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	ปัญหาที่เหมาะสมส�าหรับน�ามาวิจัยควรเป็น

ปัญหาที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาความรู้ให้งอกงามยิ่งขึ้นได้	 ถ้าปัญหานั้นสัมพันธ์กับกฎ	 ข้อสรุปทั่วไป	

หรือทฤษฎี	 เรียกได้ว่าปัญหานั้นมีความส�าคัญทางทฤษฎี	 (theoretjcal	 significance)	 ถ้าไม่สัมพันธ์กับ

ทฤษฎีใด	ๆ 	เลย	เรียกว่า	ปัญหาวิจัยที่ไร้ทฤษฎี	(atheoretical	problems)	ซึ่งขาดความส�าคัญในทางวิชาการ	

ในการวิจัยเชิงปริมาณที่ให้ความส�าคัญทางทฤษฎี	ปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยมักเก่ียวข้องสัมพันธ์หรือมี

ความเชื่อมโยงกับทฤษฎี	ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ	ปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยควรเชื่อมโยงกับแนวความ

คิดหรือกลุ่มความคิดทางวิชาการใด	ๆ 	ได้	จึงจะถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ให้ความส�าคัญทางทฤษฎี

ตัวอย่าง

มีความส�าคัญทางทฤษฎี:		 	เสถียรภาพทางการเมืองขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความชอบธรรมทางการ

เมืองและปัจจัยด้านประสิทธิผลทางการเมือง

ไม่มีความส�าคัญทางทฤษฎี:			สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพศชายส่วนใหญ่จากทกุพรรคการเมอืงชอบ

อภิปรายเสยีดสแีละขาดหลกัเหตผุลมากกว่าสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

เพศหญิง

6.  เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม	 ในการด�าเนินการวิจัยใด	ๆ 	 จุดมุ่งหมายสูงสุดได้แก่การตอบปัญหา

หรือผลลัพธ์ของการวิจัยที่สามารถตอบค�าถามได้	 และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายหรือท�านาย

ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม	การอธิบายและการท�านายไม่ใช่สิ่งที่จะท�าได้ง่ายนัก	ผลจากการอธิบาย

และท�านาย	หมายถึง	การที่มนุษย์สามารถควบคุมหรือก�าหนดสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้	ตัวอย่างการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์	 ถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดฟ้าจึงผ่า	 เราก็สามารถสร้างสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า

ได้	แต่ถึงกระนั้นก็ดี	การท่ีจะก�าหนดหรือท�านายว่าฟ้าจะผ่าลงมาเม่ือเวลาใดน้ัน	เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก	หรือ

กรณทีีจ่ะคาดการณ์ทางอตุนิุยมวิทยาว่าพายจุะพัดเข้ามาในประเทศได้เม่ือไร	กจ็ะได้สามารถเตรยีมตวัป้องกนั

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง	 ไม่มากก็น้อย	 อย่างไรก็ตาม	 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 อาทิ	 การท�านาย

ปรากฏการณ์ทางการเมือง	 เราอาจอธิบายได้ว่าท�าไมจึงเกิดการรัฐประหารหรือสาเหตุที่ท�าให้เกิดการ

รัฐประหารคืออะไร	 แต่การที่จะก�าหนดหรือคาดการณ์ว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้น	 ก็เป็นการคาด

การณ์ที่ยากมากเช่นกัน	 ดังน้ัน	 ส่ิงที่พอสามารถจะกระท�าได้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ	ก็โดยการป้องกันไม่ให้

เกิดสาเหตุดังกล่าว	ย่อมจะลดปัญหาการเกิดการรัฐประหารได้	แม้ว่าจะไม่อาจก�าหนดความชัดเจนแน่นอน

ก็ตาม

ในทางการเมืองและสังคม	สิ่งที่นับว่าเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับมนุษยชาติ	ได้แก่	ปัญหาเกี่ยวกับการ

ใช้ความรุนแรงทางการเมือง	 ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์	 ความยากจน	ความเหลื่อมล�้า	 การขาดการศึกษา	
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อาชญากรรมที่รุนแรง	สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	ปัญหาคุณภาพชีวิต	สุขภาพของประชาชน	สิทธิชุมชน	วัฒนธรรม

ชุมชน	ประชาสังคม	การกระจายอ�านาจ	ปัญหาการปฏิรูปการเมือง	และปัญหาประชาธิปไตย	เป็นต้น	กล่าว

ได้ว่า	 ปัญหาหรือค�าถามต่าง	ๆ	 เหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องการค�าตอบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 และ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหากสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน	 ย่อมมีความคุ้มค่าต่อการศึกษา

วิจัยเป็นอย่างยิ่ง

ตัวอย่าง

เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมมาก:		 	รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักค�านึงถึงความเดือดร้อนของ

ประชาชนมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร

เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมน้อย:		 	สิทธิเสรีภาพและการชุมนุมเรียกร้องความต้องการของประชาชน

เป็นข้อห้ามส�าหรับสถานการณ์ของประเทศภายใต้การรัฐประหาร

กล่าวโดยสรุป	 	 มิติของการตั้งปัญหาหรือค�าถามในการวิจัยเชิงคุณภาพจ�าเป็นต้องค�านึงถึงหลัก

เกณฑ์ทั้ง	6	ประการ	เปรียบเสมือนค�ากล่าวที่ว่า	“เริ่มต้นดีเท่ากับส�าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”	เพราะการตั้งปัญหา

หรือค�าถามหากมีความโดดเด่นชัดเจน	เป็นต้นคิด	มีความส�าคัญทางทฤษฎี	สามารถทดสอบได้และมีความ

เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความเป็นจริงในสังคมย่อมท�าให้การศึกษาวิจัยนั้น	ๆ 	มีประโยชน์	และสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีตั้งไว้ต้ังแต่เริ่มต้นของการวิจัยได้ในที่สุด

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.3
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ตอนที่ 4.3 

การก�าหนดจดุมุง่หมาย วตัถปุระสงค์ ขอบเขต การนิยามศพัท์เฉพาะ 

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยเชิงคุณภาพ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	4.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	4.3.1		จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องท่ี	4.3.2			ขอบเขต	การนิยามศัพท์เฉพาะ	 และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัยเชิง

คุณภาพ

แนวคิด
1.		 	จุดมุ่งหมายเป็นเรื่องของเป้าหมายรวมท่ีเราอยากบรรลุถึงในการท�าวิจัยเรื่องนั้น	ๆ	 อาจ

กล่าวได้ว่า	 เป็นส่ิงที่ท�าให้เราเกิดแรงบันดาลใจ	 เกิดความปรารถนา	หรือเกิดอะไรก็ตาม

ที่น�าเรามาท�าการศึกษาเรื่องนั้น	 และเราคาดหวังว่าการศึกษานั้นจะช่วยให้เราบรรลุถึงสิ่ง

ที่มุ่งหมายนั้นได้

	 		 ส่วนค�าว่า	“วัตถุประสงค์”	หมายถึงสิ่งท่ีเราจะต้องท�าเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการ

ศึกษานั้น	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะถูกชี้น�าโดยจุดมุ่งหมาย	 และจะต้องสนองจุดมุ่ง

หมายของการวิจัย	 คือ	 จะต้องมุ่งไปในทางเดียวกันกับจุดมุ่งหมาย	 จะไปกันคนละทิศ

คนละทางไม่ได้	 หากจะเปรียบจุดมุ่งหมายเป็นเหมือนธงที่ปักเป็นเครื่องหมายไว้	ณ	จุด

ที่เราต้องการจะไปให้ถึง	 วัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องด�าเนินการเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่ง

หมายน้ัน

2.	 	ขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่อาจจะก�าหนดไว้อย่างแน่ชัดได้	ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่อง	

ปัญหาหรือค�าถามการวิจัย	 และจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เป็นประการส�าคัญ	ซึ่งข้อ

แนะน�าเกี่ยวกับเรื่องนี้	ให้ตั้งอยู่บนประเด็นของ	“ใคร	ท�าอะไร	ที่ไหน	เมื่อไร	และอย่างไร” 

อันประกอบด้วย	ขอบเขตด้านบุคคล	ขอบเขตด้านเวลาและพื้นที่หรือสถานที่ในการวิจัย	

และขอบเขตด้านวิธีการวิจัย	 จากนั้นจึงก�าหนดการนิยามศัพท์เฉพาะ	 (ถ้ามี)	 โดยเฉพาะ

ศัพท์ท่ีมีความส�าคัญและมักปรากฏในงานวิจัยของเรา	ขอย�้าว่าศัพท์ดังกล่าวที่จะมีการ

นิยามความหมายของมัน	 จะต้องเป็นศัพท์เฉพาะ	 ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป	 จากนั้น	 จึงน�าไปสู่

ประเด็นสุดท้ายของบทแรก	 ได้แก่	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการท�าวิจัยเชิง

คณุภาพดงักล่าวเสรจ็สิน้ลง	แน่นอนทีส่ดุ	สิง่ทีนั่กวิจยัควรจะได้รับย่อมเป็นไปในการตอบ

สนองต่อจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังกล่าวนั่นเอง
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	4.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพได้

2.		 	อธิบายขอบเขต	 การนิยามศัพท์เฉพาะ	 และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยเชิง

คุณภาพได้
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4-29การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องที่ 4.3.1  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ

ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจในความหมายของค�าสองค�าเสียก่อน	 ได้แก่	 ค�าว่า	 “วัตถุประสงค์”	 กับ

ค�าว่า	“จุดมุ่งหมาย”	 ว่าท้ังสองค�านี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน	ดังนั้นจึงมีความหมายท่ีแตกต่างกัน	แม้ว่าทั้งสองค�านี้

มักจะไปด้วยกันหรืออยู่คู่กันในการวิจัยก็ตาม	

จุดมุ่งหมายเป็นเรื่องของเป้าหมายรวมที่เราอยากบรรลุถึงในการท�าวิจัยเรื่องนั้น	ๆ	 อาจกล่าวได้ว่า	

เป็นสิ่งที่ท�าให้เราเกิดแรงบันดาลใจ	 เกิดความปรารถนา	หรือเกิดอะไรก็ตามที่น�าเรามาท�าการศึกษาเรื่องนั้น	

และเราคาดหวังว่าการศึกษาน้ันจะช่วยให้เราบรรลุถึงสิ่งท่ีมุ่งหมายนั้นได้

การวจิยัทีไ่ม่มจีดุมุง่หมายชดัเจนมกัจะไม่สามารถตอบค�าถามได้ดีเท่าทีค่วร	เพราะสิง่ทีต่ามมาหลาย

ประการในกระบวนการวิจัยก็จะท�าให้ไม่ชัดเจนไปด้วย	นับตั้งแต่ข้อมูลที่จะเก็บมาจนถึงข้อสรุปที่จะได้ในขั้น

สุดท้าย	ดังที่แม็กเวลล์	 (Maxwell	1996,	p.	14	อ้างใน	ชาย	โพธิสิตา	2548,	p.:	118)	กล่าวไว้ว่า	“ถ้าไม่มี

จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนอยู่เบื้องหลัง	 นักวิจัยก็มีโอกาสที่จะหลงทาง	 หรือไม่ก็อาจจะใช้เวลาและความพยายาม

ไปท�าในสิ่งที่จะไม่วยให้บรรลุถึงจุดมั่งหมายปลายทางของการวิจัยแต่อย่างใด”	 จุดมุ่งหมายของการวิจัยที่

ชัดเจนจึงไม่ควรมีหลายข้อมากเกินไป	และควรจะมีจุดเน้นที่ชัดเจน	(focused)	อีกด้วย

กล่าวโดยสรุปส�าหรับค�าว่า	“จุดมุ่งหมาย”	 จึงหมายถึงสิ่งที่เราอยากบรรลุถึงในการศึกษาของเรา

นั่นเอง	(ชาย	โพธิสิตา.	2548,	น.	19)	

ส่วนค�าว่า	 “วัตถุประสงค์”	 หมายถึงส่ิงที่เราจะต้องท�าเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้น	

วัตถุประสงค์ของการวิจัยจะถูกชี้น�าโดยจุดมุ่งหมาย	และจะต้องสนองจุดมุ่งหมายของการวิจัย	คือ	 จะต้อง

มุ่งไปในทางเดียวกันกับจุดมุ่งหมาย	จะไปกันคนละทิศคนละทางไม่ได้	หากจะเปรียบจุดมุ่งหมายเป็นเหมือน

ธงท่ีปักเป็นเครื่องหมายไว้	ณ	จุดที่เราต้องการจะไปให้ถึง	วัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องด�าเนินการเพ่ือไป

ให้ถึงจุดมุ่งหมายน้ัน

ตัวอย่างเช่น	ถ้าจุดมุ่งหมายของการวิจัย	ต้องการท�าความเข้าใจว่า	พรรคการเมืองไทยจะต้องปรับ

ตวัอย่างไรให้สอดรบักบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์

ของการวิจัยเร่ืองน้ี	 ก็อาจจะเป็นว่า	 “พรรคการเมืองไทยจะมีแนวทางในการปรับตัวให้สอดรับกับพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	2560	อย่างไร” 

หรือ	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	 จุดมุ่งหมายของการวิจัย	 คือ	แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทาง 

การเมืองในระบอบรัฐสภา	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องน้ี	ก็อาจประกอบด้วย	(1)	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา

การควบคุมฝ่ายบริหาร	 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผลของการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรควบคุมของฝ่าย

บริหารในประเทศไทย	 (2)	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งผู้ตรวจการรัฐสภาให้เป็นสถาบันทางการ

เมืองท่ีท�าหน้าที่บรรเทาปัญหาสาธารณะและพัฒนาการเมืองในระบอบรัฐสภา	 (3)	 เพื่อศึกษารูปแบบของ

โครงสร้าง	 อ�านาจหน้าที่	 และกระบวนการด�าเนินงานของผู้ตรวจการรัฐสภาที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการ

บรรเทาปัญหาสาธารณะในประเทศไทย	(ธีรภัทร์	เสรีรังสรรค์,	2534,	น.	ง./6)	เป็นต้น
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จุดมุ่งหมายของการวิจัยจะท�าหน้าท่ีสองประการไปพร้อม	ๆ	กัน	กล่าวคือ	ประการแรก	จุดมุ่งหมาย

จะบอกนักวิจัยว่าการวิจัยเรื่องนั้นจะต้องไปให้ถึงจุดไหน	จะต้องบรรลุถึงอะไรจึงจะถือว่าการวิจัยนั้นประสบ

ความส�าเร็จ	 และ	 ประการที่สอง	 จุดมุ่งหมายก็จะท�าหน้าที่ก�าหนดขอบเขตหรือ	 “พื้นที่”	 ที่นักวิจัยจะต้อง

ท�างานว่าจะอยู่ในเรื่องอะไรและในประเด็นอะไรบ้าง

จุดมุ่งหมายในการท�าวิจัยอาจแบ่งออกได้เป็น	 3	ประเภท	ตามลักษณะและมูลเหตุที่มาของจุดมุ่ง

หมายนั้น	ๆ 	คือ	(ชาย	โพธิสิตา,	2548,	น.	120)	

1.  จุดมุ่งหมายส่วนตัวของนักวิจัย (personal purposes)	 หมายถึง	 แรงบันดาลใจส่วนตัวที่ท�าให้

นักวิจัยอยากจะศึกษาเรื่องนั้น	อาจเป็นส�านึกทางสังคมและการเมืองส่วนตัวของนักวิจัย	หรือความสนใจใคร่

รู้อย่างลึกซึ้งในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง	หรือแม้แต่เป็นความต้องการที่จะท�าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	

ก็จัดอยู่ในประเภทจุดมุ่งหมายส่วนตัวทั้งสิ้น	 จุดมุ่งหมายส่วนตัวน้ีอาจทับซ้อนกับจุดมุ่งหมายในประการที่

สองและประการที่สามได้

2.  จดุมุง่หมายเชงิปฏบัิต ิ(practical purposes)	หมายถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการจะบรรลุถึงอะไรสัก

อย่างเพื่อผลในทางปฏิบัติ	ลักษณะส�าคัญของจุดมุ่งหมายแบบนี้	คือ	เป็นความต้องการที่จะบรรลุถึงสิ่งที่จะ

มีผลต่อวงการใดวงการหนึ่งหรือต่อส่วนรวม	 เช่น	 มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาบาง

ประการ	 จุดมุ่งหมายเชิงปฏิบัติมักจะตอบสนองต่อนโยบายสาธารณะ	 รวมถึงการบริหารจัดการกิจการ

สาธารณะในรูปแบบต่าง	ๆ 	หรอือาจจะเกดิจากความจ�าเป็นหรอืการเรยีกร้องจากผู้ปฏิบตักิารทางด้านนโยบาย	

ตลอดทั้งอาจเกิดจากความสนใจหรือเสียงเรียกร้องจากประชาชน	ผู้เป็นเป้าหมายของการศึกษาด้วย

3.  จดุมุง่หมายเพือ่การค้นคว้าวจิยั (research purposes) เป็นจุดมุ่งหมายทางวิชาการ	อาจไม่เก่ียว

กับนโยบายสาธารณะโดยตรง	 โดยอาจมีแรงบันดาลใจในการอยากรู้เพื่อความรู้ส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย	 แต่

ประการส�าคัญอยู่ที่การแสวงหาความรู้ในแนวทางของการวิจัยพื้นฐานเป็นหลัก	คุณลักษณะส�าคัญของจุดมุ่ง

หมายการวิจัยแบบนี้	 คือ	 การท�าความเข้าใจหรือแสวงหาความรู้เก่ียวกับปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงว่า

ปรากฏการณ์นั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไร	ท�าไมส่ิงต่าง	ๆ 	 ในปรากฏการณ์นั้นจึงเป็นอย่างท่ีมันเป็น	มีเหตุผล

อะไรอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นั้น	โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจในปัญหาเชิงวิชาการที่นักวิจัยตระหนักหรือ

มองเห็น

ในการออกแบบการวิจัย	 ควรให้ความส�าคัญกับจุดมุ่งหมายเชิงปฏิบัติและจุดมุ่งหมายเพื่อการ

ค้นคว้าวจิยัเป็นพเิศษ	ไม่ควรท�าการวจิยัด้วยจดุมุง่หมายส่วนตวัของนกัวจิยั	เว้นเสยีแต่ว่านกัวจิยัจะสามารถ

ให้เหตุผลได้ว่า	 จุดมุ่งหมายส่วนตัวน้ันมีนัยเชิงปฏิบัติ	 ได้แก่	 มีความเกี่ยวพันกับนโยบายสาธารณะ	 และ/

หรือมีนัยทางวิชาการท่ีชัดเจน

ส่วนวัตถุประสงค์ของการวิจัยซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้	 มัก

ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์สองประการ	ได้แก่

ประการแรก	 วัตถุประสงค์เปรียบเสมือนแนวทางที่จะน�าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว	 ซึ่งจะเป็นตัว

ก�าหนดวิธีการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้น	ๆ 	 อาทิ	 จุดมุ่งหมายของการวิจัยต้องการให้เกิดการปฏิรูปการเมืองไทย

ในโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับที่มาของนักการเมือง	 หรือในส่วนของ	 “การเมืองของนักการเมือง” 
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วตัถปุระสงค์ก็จะต้องเน้นแนวทางการปฏรูิปพรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	(นกัการ

เมือง)	 เป็นหลัก	 ซ่ึงอาจรวมไปถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

เป็นต้น

ประการที่สอง	 เมื่อต้องการศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์	 (แนวทาง)	ที่จะน�าไปสู่จุดมุ่งหมาย	มักจะต้อง

มปัีจจยัส่งเสรมิสนบัสนนุและปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรคในการทีจ่ะบรรลจุดุมุง่หมาย	(ซึง่หมายถงึการปฏริปู

การเมืองไทย	ตามท่ีได้ยกตัวอย่างไว้ในประการแรก)	ดังนั้น	ในการวิจัยเรื่องนั้น	ๆ 	จึงมักมีวัตถุประสงค์ต่อ

เนื่อง	คือ	การศึกษาตัวปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนกับปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคไปในตัว	

ดังนั้น	กล่าวโดยสรุป	ส�าหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพควรท�าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ของการวจิยัอย่างชดัเจนเป็นเบือ้งต้น	ซ่ึงจะก่อให้เกดิผลดที�าให้นกัวิจยัไม่หลงประเดน็	และสามารถออกแบบ

การวิจัย	 โดยเฉพาะกระบวนการวิจัยและการเก็บข้อมูลที่ตรงกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์	และนักวิจัย

พึงตระหนักในการให้ความส�าคัญกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์อยู่เสมอนับตั้งแต่ก้าวแรกไปจนกระทั่ง

ก้าวสุดท้ายของกระบวนการวิจัย	จึงจะท�าให้การวิจัยดังกล่าวประสบความส�าเร็จ	สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย

ได้ในที่สุด

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.1
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เรื่องที่ 4.3.2  ขอบเขต การนยิามศพัท์เฉพาะ และประโยชน์ทีค่าดว่า

 จะได้รับในการวิจัยเชิงคุณภาพ
        

โดยปกติในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เมื่อมีการก�าหนดหัวข้อเรื่อง	ปัญหาหรือค�าถามในการวิจัย	จุดมุ่ง

หมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรียบร้อยแล้ว	ก็จะเป็นขั้นตอนของการก�าหนดขอบเขตของการวิจัย	การ

นิยามศัพท์เฉพาะ	(ถ้ามี)	และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในการวิจัย	

Rice	 and	Ezzy	 (1999,	 p.:	 1)	 ให้ค�านิยามของการวิจัยเชิงคุณภาพว่า	 “เป็นการวิจัยที่ให้ความ

ส�าคัญแก่การตีความหมาย	มุ่งท�าความเข้าใจกระบวนการสร้างและธ�ารงไว้ซึ่งความหมายที่สลับซับซ้อนและ

ละเอียดอ่อน	 จุดมุ่งหมายของการวิจัยแบบนี้อยู่ที่การกรองเอาข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์หรือการกระท�า	

โดยคงไว้ซึ่งบริบทของเหตุการณ์หรือการกระท�าเหล่าน้ัน	และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาที่ให้ราย

ละเอียดเป็นบูรณาการโดยการเชื่อมโยงเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เข้าในระบบความหมายและแบบแผน

ทั้งหมด...”	 จึงอาจกล่าวได้ว่าขอบเขตของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่อาจจะก�าหนดไว้อย่างแน่ชัดได้	 ขึ้นอยู่กับ

หัวข้อเรื่อง	 ปัญหาหรือค�าถามการวิจัย	 และจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เป็นประการส�าคัญ	ซึ่งข้อแนะน�า

เกี่ยวกับเรื่องน้ี	ให้ตั้งอยู่บนประเด็นของ	“ใครท�าอะไร	ที่ไหน	เมื่อไร	และอย่างไร”	ซึ่งขยายความค�าอธิบาย

ได้ดังนี้

1.  ขอบเขตด้านตัวบุคคล	ค�าว่า	“ใคร”	หรือ	who	หมายความถึงประชากรวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง

ว่าประกอบด้วยบุคคลใดหรือกลุ่มใด	 หากการวิจัยดังกล่าวนั้นสามารถระบุกลุ่มประชากรวิจัยและกลุ่ม

ตัวอย่างได้	ก็สามารถก�าหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านตัวบุคคลได้เช่นกัน	ซึ่งก็จะท�าให้การวิจัยมีขอบเขต

ที่ชัดเจนได้ในประการหนึ่ง

2.  ขอบเขตด้านเวลาและพื้นที่หรือสถานที่ในการวิจัย	 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 หากเราสามารถ

ก�าหนดขอบเขตในด้านเวลาว่าต้องการวิจัยในกรอบระยะเวลาหนึ่ง	 ก็จะช่วยให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

และสามารถลดปัญหาการตคีวามข้อมลูทีก่ว้างขวางให้เหลอืในช่วงเวลาหนึง่	ขณะเดยีวกันในเรือ่งของขอบเขต

พื้นที่หรือสถานที่ในการวิจัย	หากสามารถก�าหนดได้	ก็จะลดปัญหาในการตีความไปได้อีกเปลาะหน่ึง

3.  ขอบเขตด้านวิธีการวิจัย	 โดยปกติในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ในเบื้องต้นหากเราชี้ประเด็นของ

ระเบียบวิธีการวิจัย	 โดยเฉพาะวิธีการหาข้อมูลโดยสรุปเสียก่อนว่าจะด�าเนินการอย่างไร	 ก่อนที่จะไปขยาย

ความในรายละเอียดในบทต่อ	ๆ 	ไป	ย่อมจะช่วยท�าให้ขอบเขตของการวิจัยมีความชัดเจนไปอีกระดับหนึ่ง

ภายหลังจากก�าหนดขอบเขตของการวิจัยในประเด็นทั้งสามประเด็นในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว	 เรา

อาจจะต้องพิจารณาความชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อความความหมายต่าง	ๆ 	ที่จะปรากฏในรายงานการ

วิจัยเป็นเบ้ืองต้นเช่นเดียวกัน	ได้แก่	การให้ค�านิยามศัพท์เฉพาะบางตัว	(ถ้ามี)	ที่มีความส�าคัญและมักปรากฏ

ในงานวิจัยของเรา	 ขอย�้าว่าศัพท์ดังกล่าวที่จะมีการนิยามความหมายของมัน	 จะต้องเป็นศัพท์เฉพาะ	 ไม่ใช่
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ศัพท์ทั่วไป	เพราะหากเป็นศัพท์ทั่วไปที่ทราบความหมายกันดีหรือชัดเจนอยู่แล้ว	ก็ไม่จ�าเป็นต้องน�ามานิยาม

อีก	นักวิจัยที่ขาดความช�านาญมักน�าศัพท์ทั่วไปมานิยามโดยไม่มีความจ�าเป็น	จึงท�าให้การนิยามศัพท์เฉพาะ

เกิดความสับสนและท�าให้งานวิจัยถูกลดคุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย

ประเด็นสุดท้าย	 โดยเฉพาะที่มักปรากฏในบทที่หนึ่งของรายงานการวิจัย	 ก็คือ	 ประโยชน์ที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นหรือได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้	โดยทั่วไปการเขียนแสดงถึงประโยชน์ที่จะได้รับไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร

มากนัก	หากนักวิจัยเข้าใจหลักของเหตุผลธรรมดาว่า	 ในการท�าวิจัยเรื่องใดก็ตาม	อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า

เราต้องก�าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเสียก่อน	 ดังนั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล	และน�ามาวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว	แน่นอนที่สุด	สิ่งที่นักวิจัยควรจะได้

รับย่อมเป็นไปในการตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั่นเอง	ขอบเขตของประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับจึงเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เท่านั้น	หากเราก�าหนดประโยชน์ที่จะได้รับเกินไปกว่า

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	น่าจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์มากเกินไปโดยไม่จ�าเป็น	

กล่าวโดยสรุป	การก�าหนดขอบเขตของการวิจัยก็ดี	ค�านิยามศัพท์เฉพาะก็ดี	และประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับก็ดี	 เป็นองค์ประกอบของงานวิจัยในเบื้องต้น	ซึ่งโดยปกติมักจะปรากฏในบทแรก	ๆ 	หรือบทที่หนึ่ง

ของการวิจัย	 หลังจากการก�าหนดปัญหาหรือค�าถามของการวิจัย	 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เพื่อจะท�าให้งานวิจัยปรากฏรายละเอียดในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในบริบท

แรกเริ่มก่อนที่จะท�าความเข้าใจในรายละเอียดในบทต่อ	ๆ 	ไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.2
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4-38 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ตัวอย่างของการก�าหนดหัวเรื่อง /สภาพปัญหา/ความส�าคัญของปัญหา /วัตถุประสงค์/

ขอบเขตการศึกษา/นิยามศัพท์เฉพาะ และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการวิจัย เรื่องระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย

หลักการและเหตุผล 
ประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายต่างน�าระบบเลือกตั้งมาใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกหลักในการคัดสรร

บุคคลเข้าสู่อ�านาจรัฐ	ซึ่งเป็นการมอบหมายให้ผู้แทนเข้าไปท�าหน้าท่ีแทนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	เช่น

เดียวกับประเทศไทยที่ได้น�าเข้าระบอบประชาธิปไตย	ในระบบรัฐสภามาใช้นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	เมื่อปี	พ.ศ.	2475

ระบบการคัดสรรผู้แทนน้ันเป็นระบบท่ีท�าให้ได้ผู้แทนของประชาชนเข้าไปใช้อ�านาจรัฐในด้านต่าง	ๆ 	 อาจ

หมายถึงระบบเลือกตั้ง	หรือระบบแต่งต้ังก็ได้	ทั้งนี้	ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายก�าหนด	 เมื่อเป็นเช่นนี้	

ระบบการคัดสรรผู้แทนจงึมคีวามส�าคญัมากยิง่กว่าการเป็นกลไกการคดัสรรผูแ้ทนของประชาชนเท่านัน้	แต่ยงัสะท้อน

หรือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของระบอบประชาธิปไตยได้อีกส่วนหนึ่ง	นอกจากนั้น	เสถียรภาพและประสิทธิภาพของ

การบริหารราชการแผ่นดิน	การพิจารณาออกกฎหมาย	และการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐก็เป็นผลโดยตรง

จากระบบการคัดสรรผู้แทนด้วยเช่นกัน			

ส�าหรับสังคมไทย	ตลอดช่วงเวลา	78	ปีที่ผ่านมานี้	เรามีระบบการคัดสรรผู้แทนท่ีหลากหลาย	ท้ังการเลือก

ตั้งทางตรง		การเลือกตั้งทางอ้อม	การคัดเลือก	การสรรหาและการแต่งต้ัง	ซึ่งการเลือกต้ังก็มีหลากหลายรูปแบบด้วย

กัน		(เขตเล็กเบอร์เดียว	เขตใหญ่เรียงเบอร์	แบบบัญชีรายชื่อ	หรือแบบสัดส่วน)	แต่ละระบบต่างมีข้อดี	ข้อเสียท่ีแตก

ต่างกันไป	ข้ึนอยู่กับจุดยืนหรือพื้นฐานความคิด	และบริบทของสังคมเป็นส�าคัญ	ด้วยพลวัตทางสังคมวิทยาการเมือง

ไทย	ท�าให้ประเทศไทยได้ชื่อว่ามีการทดลองใช้มาแล้วเกือบทุกระบบ	ทุกรูปแบบ	แต่ยังคงไม่สามารถสรุปบทเรียน

เพื่อค้นหาระบบท่ีเหมาะสม	สอดคล้องกับสังคมไทยที่สุดได้	

สังคมไทยยังคงเผชิญกับปัญหาในเชิงหลักการ	มีบางฝ่ายที่ไม่ยอมรับระบบการคัดสรรผู้แทน	ปัญหาเกี่ยว

กับกระบวนการ	และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติต่าง	ๆ 		อีกทั้งมีผลไปถึงการยอมรับและเชื่อมั่นต่อผู้แทน	ที่ได้รับการ

คัดสรรเข้าไปใช้อ�านาจหน้าที่ต่าง	ๆ 	 ด้วย	 วิกฤตทางการเมืองยุคนี้ขยายวงกว้างเป็นวิกฤตทางสังคม	 ซึ่งการแก้ไข

ปัญหาต้องมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ	รอบด้านและทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องต้องได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ

คิด	กระบวนการออกแบบ	และจ�าเป็นต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากทุกฝ่าย	 โดยที่สาธารณชนควรได้รับรู้รับ

ทราบเพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้องแท้จริงอีกด้วย		

ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการคัดสรรผู้แทนท่ีเหมาะสมกับ

สังคมไทย	โดยมีเป้าหมายหลักในการศึกษาวิเคราะห์	และถอดบทเรียนจากอดีต	ด้วยความเป็นกลาง	โดยให้ทุกฝ่าย

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา	การสรุปบทเรียน	และจัดท�าข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบ

คัดสรรผู้แทน	 ให้เป็นระบบที่นอกจากสามารถคัดสรรผู้แทนที่มีความรู้	 ความสามารถเข้าสู่อ�านาจรัฐด้วยความถูก

ต้อง	เป็นธรรมแล้ว		อีกส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือระบบการคัดสรรผู้แทนนี้ต้องเป็นระบบ

ท่ีเอื้อให้	“ผู้แทน”	ซึ่งหมายความรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	สามารถแสดงบทบาทอ�านาจ

หน้าที่ภายในกรอบอ�านาจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ภายใต้ความสัมพันธ์ตามกลไกของการ
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ตรวจสอบและถ่วงดุล	(check	and	balance)	ซึ่งกันและกัน	เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างดุลยภาพและศักยภาพใน

การบริหารราชการแผ่นดิน	ให้สงบสุขยั่งยืนต่อไปได้	

วัตถุประสงค์ 
1.		เพื่อศึกษาวิเคราะห์และถอดบทเรียนเกี่ยวกับระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย	

2.		เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบคัดสรรผู้แทนของต่างประเทศ	

3.		สรุปข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบคัดสรรผู้แทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทย	 โดยน�าเสนอ

ต่อสาธารณะและผลักดันเข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบาย

ขอบเขตการวิจัย
1.		ขอบเขตด้านเนื้อหา	 เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบคัดสรรผู้แทนระดับชาติ	2	ประเภท	ได้แก่	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ	 และน�าเสนอระบบการคัดสรรท่ีเหมาะ

สมและสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต

2.		ขอบเขตด้านวิธีการศึกษาวิจัย	จะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก	โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	และการสัมมนาระดมความเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย

3.		ขอบเขตด้านประชากรวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง	จะใช้ประชากรวิจัยจากกลุ่มต่าง	ๆ 	ที่มีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านระบบการเลือกตั้งหรือมีความเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งหรือการคัดสรรในลักษณะต่าง	ๆ 	 เป็นส�าคัญ	 ได้แก	่	

กลุ่มนักการเมือง	กลุ่มนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน	กลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	กลุ่ม

องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาชน	กลุ่มสื่อมวลชน	 เป็นต้น	 ส�าหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการคัด

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง	โดยเน้นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังและการคัดสรรสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มประชากรวิจัย

นิยามศัพท์ส�าคัญ
1.		การคัดสรร	หมายถึง	การได้มาซึ่งผู้แทน	โดยวิธีการต่าง	ๆ 	อาทิ	การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	การ

เลือกต้ังทางอ้อม	การคัดเลือก	การสรรหา	เป็นต้น

2.		ผู้แทน	หมายถึง	ผู้แทนระดับชาติ	ได้แก่	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และ/หรือสมาชิกวุฒิสภา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.		สามารถทราบ	 เข้าใจ	 วิเคราะห์ระบบการคัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของไทย

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.		สามารถทราบ	 เข้าใจ	 วิเคราะห์ระบบการคัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของต่าง

ประเทศ

3.		ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคัดสรรผู้แทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทยเพื่อน�า

เสนอต่อสาธารณะและผลักดันเข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบาย




